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APRESENTAÇÃO 

Estudar a escrita não tem a concretude do ato de apalpar as 
letras; poderia dizer-se que tem a complexidade de apalpar ideias e 
sentimentos, considerando-se que o uso de um sistema linguístico, seja de 
forma oral ou escrita, é a expressão do que cada pessoa pensa ou sente. 
Nessa tarefa de revelação, o funcionamento da língua é tomado como 
natural e não é questionado. Essa naturalização, no entanto, é desfeita 
pelos estudiosos da linguagem, que veem, em cada unidade (traços, 
fonemas, sílabas, morfemas, palavras...) e nas relações entre elas, a 
materialidade que dá corpo aos significados. Tal materialidade, para 
cumprir seu papel, tem de atender a princípios, regras ou restrições, que 
são adquiridos espontaneamente, pelas crianças, em se tratando do uso 
oral de uma língua, mas que precisam ser aprendidos ao se considerar a 
sua manifestação escrita. 
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A aprendizagem/aquisição da escrita, processo multifacetado e 
extremamente complexo, é o objeto deste livro: desvendar o intrincado 
mundo da escrita tem sido uma busca competente e criteriosa dos 
pesquisadores reunidos nesta obra. As discussões apresentadas são atuais, 
com sólido fundamento teórico, e tratam de temas variados, centrados na 
aquisição e no ensino da escrita, com a particularidade de captar, 
explicitar e explicar difíceis e importantes entrelaçamentos que o foco de 
análise oferece, como, por exemplo, relações entre: oralidade e escrita, 
prosódia e escrita, letramento e alfabetização, ortografia e estratégias 
cognitivas, consciência fonológica e escrita, escrita e unidades da língua 
(como traços distintivos, segmentos e sequência de segmentos). Todos os 
capítulos têm o mérito de resultar de qualificadas investigações 
desenvolvidas por pesquisadores vinculados a diferentes instituições de 
ensino superior do Brasil. 

Destaque especial tem de ser atribuído ao nascedouro de muitos 
dos estudos reunidos neste livro: o Grupo de Estudos sobre Aquisição da 
Linguagem Escrita – GEALE - e, de modo especial, sua criadora e 
coordenadora, profa. Ana Ruth Moresco Miranda, pesquisadora 
reconhecida pelo trabalho não apenas no campo da fonologia do 
português, como também na área da aquisição da escrita, sempre com a 
primordial concepção da interface que há entre escrita e teoria fonológica. 
São originários do GEALE e da orientação da profa. Ana Ruth Moresco 
Miranda os doutores, doutorandos, mestres, mestrandos e bolsistas de 
iniciação científica que realizaram as pesquisas relatadas na primeira parte 
desta obra; a acuidade de suas análises é evidência do êxito do GEALE no 
cumprimento do objetivo precípuo de descrever e analisar o processo de 
aquisição e de desenvolvimento da escrita e todas as relações e implicações 
que envolvem tal processo. 

Estudos sobre Aquisição da Linguagem Escrita é obra dividida 
em duas partes: a primeira é a expressão da riqueza das linhas de pesquisa 
e da solidez do suporte teórico que orientam as investigações do GEALE. 
A primeira parte inicia com um capítulo que apresenta a produtividade 
do GEALE, com o histórico do Grupo, e outro que traz um programa 
computacional proposto para o tratamento dos dados de escrita a ele 
pertencente; o banco de dados do GEALE (Banco de Textos de Aquisição 
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da Linguagem Escrita (BATALE)), que inclui a escrita de crianças e de 
adultos, é a base empírica dos estudos relatados nos capítulos 
subsequentes. A profundidade das análises instiga o leitor a reflexões, 
como também o orienta na difícil tarefa de buscar explicações sobre o 
funcionamento da língua em sua manifestação escrita. São variados e de 
grande interesse os temas abordados, alcançando, além do português, a 
aquisição da escrita de uma língua estrangeira, bem como a de sujeitos 
bilíngues; são estes os tópicos discutidos: hipo e hipersegmentação nos 
dados de aquisição da escrita, marcas de oralidade na escrita inicial, o uso 
de estratégias metacognitivas na aprendizagem da ortografia, a grafia do 
glide [w] de ditongos na escrita inicial, o traço distintivo do Nó Laríngeo e 
a escrita inicial, a consciência fonológica e as hipóteses de escrita nos anos 
iniciais, a grafia de vogais em contexto de nasalização em francês como 
língua estrangeira, os erros de escrita de aprendizes de inglês em e-mails 
autênticos, a aquisição da escrita do português por crianças bilíngues 
(pomerano-português), o acento gráfico em textos das séries iniciais, a 
segmentação não convencional na escrita inicial de adultos, os efeitos da 
escrita criativa sobre a produção textual em sala de aula de EJA. 

A segunda parte agrupa capítulos que apresentam os resultados 
de estudos empreendidos por pesquisadores de diferentes universidades 
do país, os quais também muito têm contribuído para o avanço do 
conhecimento sobre a aquisição da escrita, bem como sobre a aquisição 
da linguagem em dimensão mais ampla. Todos os textos constituem-se em 
testemunhos do desafio que representam os estudos com foco na escrita, 
trazendo à luz, com profundidade teórica e criteriosa postura crítica, 
questões centrais para a temática da obra, como: letramento e 
alfabetização em escolas de educação infantil, a escrita em constituição, a 
oralidade e o desenvolvimento da escrita, a aquisição da escrita e 
Síndrome de Down, a consciência fonológica como ponte para a 
alfabetização. 

O interesse primeiro dos autores em evidenciar a necessidade de 
se desvelarem, sob pressupostos teóricos consistentes, questões referentes 
ao funcionamento da língua capazes de explicitar o processo de aquisição 
da escrita mantém-se em todos os capítulos, mesmo com a presença de 
diferentes quadros conceituais. Outro ponto que se revela importante e 
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constante, em toda a obra, é o reconhecimento da relevância social da 
escrita e da leitura, assim como o mérito de seu estudo para as áreas da 
ciência linguística e da educação. 

Assim, este livro destina-se a um amplo espectro de estudiosos, 
especialmente pesquisadores dos campos das letras e da educação, 
professores de diferentes graus de ensino, voltados à linguagem (desde as 
séries iniciais até o nível universitário), estudantes de letras e de 
pedagogia, terapeutas da fala e da escrita, psicólogos, dentre outros. Essa 
abrangência é devida ao tratamento da escrita como parte do sistema 
linguístico em funcionamento, dentro e fora de uma sala de aula, 
atentando para a língua que se fala e que se escreve. 

A obra destaca-se por ser representativa de um trabalho de 
investigadores comprometidos não apenas com o processo de aquisição da 
escrita, mas com a ciência linguística e, em âmbito maior, com a 
educação. Em todo o livro, a realidade da língua e teorias que a explicam 
são conjugadas, revelando, com aguda propriedade, o complexo 
funcionamento da representação escrita de um sistema linguístico e do 
processo de sua aquisição – esse, dentre outros, constitui-se em um dos 
grandes méritos desta publicação, fazendo-a exclusiva. 

Carmen Lúcia Barreto Matzenauer 
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1. 
Aquisição da escrita - 

as pesquisas do 
GEALE  

Ana Ruth Moresco Miranda1 

Considerações iniciais 

Os estudos sobre a escrita e sua aquisição vêm sendo 
desenvolvidos nos últimos quarenta anos por pesquisadores e grupos de 
investigação que transitam em diferentes áreas do conhecimento. Leitura 
e escrita constituem tema que fascina e provoca, pois envolve processos 
complexos que podem ser observados, descritos e explanados de 
diferentes maneiras, dependendo do lugar teórico e metodológico daquele 
que o aborda. Pesquisadores das áreas da Psicologia, da Linguística, da 
Fonoaudiologia e da Pedagogia, com seus distintos pontos de vista, têm 

                                                           
1 Texto escrito durante o estágio pós-doutoral (CAPES Processo 1423/14-2). 
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oferecido um conjunto de resultados capazes de acrescentar evidências 
para a composição de um representativo mosaico de fenômenos 
envolvidos no ato de ler e escrever. 

A escrita, de acordo com Ferreiro (2007), por ser objeto de 
interesse de múltiplas disciplinas, transforma-se, não raro, em área 
passível de ser considerada “terra de ninguém”. Tal constatação aponta 
para a necessidade de que discussões conceituais e metodológicas sejam 
levadas adiante a fim de garantir o rigor das investigações desenvolvidas, 
avalizando assim as contribuições de estudos cujo objetivo é o de ampliar 
os conhecimentos sobre o tema. O hibridismo decorrente da associação 
entre áreas apresenta, no entanto, aspecto positivo, pois diferentes vozes 
advindas de bases teórico-metodológicas diversas podem estabelecer 
diálogos profícuos e os pontos de convergência surgidos nas intersecções 
podem apontar caminhos não explorados para a melhor compreensão dos 
processos de leitura e escrita. 

O GEALE (Grupo de Estudos sobre Aquisição da Linguagem 
Escrita) surgiu em 2001 a partir do desenvolvimento de projeto de 
pesquisa intitulado Aquisição da Escrita: ortografia e acentuação, cujas bases 
estão afixadas nos estudos linguísticos. Houve, ao longo de todo o 
período, um constante investimento para que as discussões sobre a língua 
e sua estrutura sonora, bem como aquelas referentes à aquisição da 
linguagem, tivessem sempre em vista a criança que aprende e o processo 
que produz o conhecimento sobre a língua em suas distintas modalidades. 

As escritas iniciais e a ortografia foram os temas de eleição para 
os estudos que desenvolvemos no GEALE. Ao enfocar a linguagem em 
suas fases de instabilidade e mudança, assumimos uma perspectiva 
psicolinguística, buscando compreender a forma como a fala e a escrita da 
criança mudam à medida que ela se apropria dos princípios do sistema 
alfabético de escrita. Tais princípios pressupõem um estabelecimento de 
relações, que queremos explorar, entre fonemas e grafemas ou, pensando 
de um modo mais amplo, entre conhecimento linguístico e modalidade 
escrita da língua. 

O centro das atenções em nossos estudos é o erro (orto)gráfico, 
dado sobre o qual nos debruçamos. Ao interpretá-lo nos aproximamos 
daquelas que podem ser as hipóteses formuladas pelos aprendizes. Nesse 
exercício de análise, procuramos extrair dos erros as formas de 
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pensamento a eles subjacentes. Três considerações são conceitualmente 
importantes, no tocante ao erro (orto)gráfico, para esclarecer a orientação 
adotada nos trabalhos do GEALE: a) o termo ‘erro’, que na teoria 
psicogenética ocupa importante lugar, diz respeito a produções escritas 
destoantes da norma, as quais têm valor de erro construtivo (Ferreiro e 
Teberosky, 1984); b) o surgimento do erro (orto)gráfico está circunscrito 
ao período do desenvolvimento da escrita em que as crianças atingem 
uma conceituação equivalente àquela do nível silábico-alfabético ou 
alfabético; c) por fim, o uso de parênteses, isolando o elemento de 
composição “orto-”, tem a finalidade de demarcar a diferença existente 
entre erros relacionados às regras do sistema ortográfico propriamente 
dito – os quais envolvem relações múltiplas entre fonemas e grafemas, 
definidas contextual ou arbitrariamente – e erros produzidos na fase 
inicial do desenvolvimento da escrita, que são muitas vezes motivados por 
questões representacionais ou por influência da fala, isto é, referentes à 
fonologia da língua. 

As pesquisas do GEALE, cuja base de dados é o BATALE 
(Banco de Textos de Aquisição da Linguagem Escrita - UFPel)2, têm 
procurado contribuir para os avanços de investigações por meio do 
estabelecimento de vínculos com pesquisadores de diferentes centros de 
pesquisa. Dentre os inúmeros grupos de pesquisa atuantes no Brasil, serão 
mencionados apenas aqueles com os quais nossa interlocução é mais 
direta. Vinda do campo da Linguística, Maria Bernadete Abaurre 
(UNICAMP), com seus trabalhos desenvolvidos entre os anos de 1988 e 
2001, fundou uma linha de investigação que prima pelo estabelecimento 
de relações entre a Fonologia e as escritas iniciais, a qual inspira não 
apenas nossos trabalhos, mas também aqueles desenvolvidos pelo Grupo 
de Pesquisa Estudos sobre a Linguagem (GPEL), coordenado por 
Lourenço Chacon (UNESP), que seguem essa tradição agregando a ela as 
discussões acerca dos efeitos de práticas de letramento sobre os modos de 
enunciação falados e escritos da linguagem. Em uma perspectiva 
organicamente articulada com a Educação, os estudos sobre aquisição e 
ensino da escrita desenvolvidos em trabalhos coordenados por Artur 
Morais (UFPe), junto ao Grupo de Pesquisa Didática da Língua 

                                                           
2 A descrição do BATALE será feita adiante. 
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Portuguesa, são também uma referência importante para o campo3.  
Neste capítulo, que tem o objetivo de apresentar o GEALE em 

um livro que registra algumas das produções do Grupo de Pesquisa, bem 
como textos de interlocutores, faremos, a seguir, uma referência aos 
objetivos traçados na pesquisa original iniciada em 2001 e que, há mais de 
dez anos, balizam nossas investigações. São seis os objetivos gerais 
norteadores das pesquisas do GEALE, a saber: 

 
 descrever e analisar dados de aquisição da escrita - erros 

(orto)gráficos de crianças dos anos iniciais do ensino 
fundamental (1º ao 4º ano); 

 verificar os processos individuais e as tendências gerais 
encontrados nas escritas de crianças dos anos iniciais, com 
foco na (orto)grafia e na acentuação; 

 explorar as relações entre aspectos da aquisição fonológica da 
criança e dados da escrita inicial; 

 contribuir para discussões pertinentes à fonologia da língua; 

 compor o Banco de Textos de Aquisição da Linguagem 
Escrita (BATALE), para o desenvolvimento de estudos 
comparativos; 

 oferecer subsídios para o aprimoramento do Ensino da 
Língua Materna. 

 
Neste capítulo, explicitado o conjunto de objetivos, serão 

desenvolvidas seções na seguinte sequência: considerações teóricas, com 
uma breve apresentação das ideias sobre aquisição da linguagem oral e 
escrita que norteiam nossos estudos; o BATALE e a caracterização do 
banco, com informações sobre as coleta, o tratamento dos textos e a 
organização do material; os dados propriamente ditos, os erros 

                                                           
3 A referência específica a estes dois grupos é, sem dúvida, em razão das contribuições que 

os estudos desenvolvidos em seus interiores têm proporcionado à área de aquisição da 
escrita; mas também pelo fato de serem grupos com os quais o GEALE tem estabelecido 
interlocução, como se pode observar, por exemplo, na publicação, em 2010, da Edição 
Especial da Revista Cadernos de Educação cujo tema é a Aquisição da Escrita. A versão 
online da revista está no site: http://www.ufpel.edu.br/fae/caduc/resumos_ed35.htm 
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(orto)gráficos e a classificação adotada; uma breve caracterização das 
linhas de investigação e uma amostra de resultados já obtidos. 

Um lugar teórico para os estudos do GEALE 

A afirmação de que os seres humanos são dotados de uma 
capacidade específica para a construção de gramáticas é um dos 
pressupostos da teoria gerativa (CHOMSKY, 1957; 1965; 1981) cujas 
ideias deixaram marcas indeléveis nos estudos psicolinguísticos, 
especialmente aqueles referentes à aquisição da linguagem desenvolvidos a 
partir da segunda metade do século XX. Assumir tal perspectiva explica 
em boa medida a forma rápida e eficiente com que as crianças, por volta 
dos três anos, dominam os diferentes aspectos da gramática de sua língua 
materna. Para Karmiloff-Smith (1994, p. 332), nos estágios iniciais da 
aquisição da linguagem, “a especificação inata faz as crianças 
especialmente atentas ao input e fixa as fronteiras dentro das quais a 
aquisição da linguagem pode ocorrer”. A tese chomskiana, por essa 
perspectiva, é capaz de dar conta da habilidade cognitiva das crianças para 
a construção de gramáticas em tempo reduzido e sem instrução específica 
para que o façam. 

No que diz respeito ao desenvolvimento fonológico, isto é, da 
gramática sonora, Kiparsky e Menn (1977, p. 75) apontam para o fato de 
a criança deparar-se com dois importantes problemas nas etapas iniciais. 
O primeiro refere-se ao limite de sua capacidade fonética, à qual o output 
adulto deve se adequar; o segundo, ao desafio de aprender regularidades 
abstratas do sistema fonológico. Ambos os problemas, no entanto, podem 
ser facilmente resolvidos se assumida a existência de mecanismos gerais de 
aquisição linguística, disponíveis à criança desde antes do nascimento, em 
interação com o input de que ela dispõe em sua comunidade de fala. 

Essas ideias acerca da construção de gramáticas, associadas 
àquelas concernentes à aquisição de conhecimentos veiculadas pela 
Epistemologia Genética (PIAGET, 1971) – especialmente no que diz 
respeito à natureza cognitiva do sujeito e à forma pela qual ele extrai 
conhecimentos e os modifica a partir das interações com o ambiente que 
o cerca – sedimentaram a base para o desenvolvimento de uma teoria 
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sobre aquisição da escrita, conforme proposta por Ferreiro e Teberosky 
(1984). As autoras, em sua pesquisa, desvelam as hipóteses das crianças 
sobre o sistema de escrita, desde seus primórdios até o momento em que a 
ideia-chave de que letras representam sons passa a repercutir no 
pensamento do aprendiz, instaurando-se aí um marco conceitual, definido 
pelo fato de as letras passarem a ser utilizadas para representar unidades 
sonoras tais como as sílabas4. 

À medida que obstáculos conceituais são transpostos pelos 
aprendizes durante o processo de apropriação do sistema de escrita, seus 
limites cognitivos vão sendo ultrapassados até que eles compreendam a 
estrutura própria do sistema. Segundo Ferreiro (1987), para que isso 
ocorra, a criança precisa, antes, perceber as letras como objetos substitutos 
e, em seguida, estabelecer relações entre a língua oral e os símbolos 
gráficos de que lança mão. Tal processo desenvolvimental é caracterizado 
pela psicogênese como uma sucessão de hipóteses sobre a escrita, as quais 
se mantêm até que conflitos cognitivos se estabeleçam e deem impulso ao 
surgimento de outras formas de interpretação, ou seja, de novas hipóteses, 
as quais são notadamente engendradas pela ação do sujeito sobre o objeto 
de conhecimento em foco, no caso específico, o sistema de escrita. 

De acordo com Ferreiro (1985, p. 10), três grandes períodos 
psicogenéticos são observados na evolução da escrita infantil e podem ser 
assim caracterizados: i) distinção entre o icônico e o não icônico; ii) construção 
de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os eixos 
qualitativo e quantitativo), os chamados pré-silábico indiferenciado e pré-
silábico diferenciado; iii) fonetização da escrita (que se inicia no período 
silábico e culmina no período alfabético).Tais períodos, desde uma 
perspectiva construtivista, ocorrem de forma regular e passam incólumes 
por diferenças entre culturas, línguas ou ainda situações educativas. 

No último período definido por Ferreiro está o foco dos estudos 
do GEALE, a saber, as escritas alfabéticas ou silábico-alfabéticas, nas quais 

                                                           
4 Tenhamos em conta que a sílaba é um conceito eminentemente fonológico e diz respeito 

a uma unidade prosódica que se constitui a partir da associação de unidades segmentais 
(consoantes e vogais) cujos graus de soância são baixos (consoantes) em torno de 
segmentos com alto grau de soância (vogais). De acordo com os estudos sobre aquisição 
fonológica, a sílaba, diferentemente dos fonemas, é unidade que possui realidade 
psicológica para a criança. 
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é possível observar a relação entre os planos gráficos e fônicos da língua 
estabelecida em registros que levam em conta a unidade básica dos 
sistemas alfabéticos, isto é, as unidades segmentais (fonemas) e seus 
correlatos gráficos (grafemas). Com base nas escritas produzidas pelas 
crianças nesse período do desenvolvimento e considerando a premissa de 
que experiências prévias são comumente ativadas para a resolução de 
novos desafios cognitivos, constante nos estudos de base piagetiana, 
procuramos vislumbrar, nas escritas heteróclitas produzidas nos períodos 
iniciais, a forma como o conhecimento já construído sobre sua língua 
materna, especialmente aqueles referentes à fonologia da língua, é 
retomado pela criança. 

A essa retomada do conhecimento fonológico denominamos, 
com base em Lyons (1968), atualização. À acepção linguística do termo 
atualização corresponde a ideia de emprestar expressão física (substância) a 
uma unidade linguística abstrata (forma). Assim, podemos considerar que 
fonemas são atualizados em fones e tal atualização pode ocorrer por meio 
de sua substância primária (sons) ou secundária (letras). No primeiro caso, 
a retomada do conhecimento formal da língua estará manifesta na 
produção linguística espontânea dos falantes, enquanto a retomada via 
substância secundária somente será possível após a aquisição dos 
princípios de seu sistema de escrita, o que, como referido, exigirá esforço 
cognitivo distinto, pois não se trata de aquisição espontânea e, sim, da 
apropriação de um bem cultural, a escrita. 

Para Saussure (1977 [1916], p. 87), embora façamos uso 
cotidiano de um sistema linguístico, o ignoramos profundamente, e 
somente poderemos compreendê-lo por meio de processos reflexivos. 
Uma das situações que nos levará à reflexão sobre a estrutura da língua 
usada para nossa comunicação diária é a aquisição de um sistema de 
escrita, o que criará um momento propício para a retomada do 
conhecimento linguístico já construído. 

A relação entre a escrita e o conhecimento linguístico tem sido 
correntemente mencionada por autores de diferentes campos e afiliações 
teóricas. Vigotsky (2000, p. 124), por exemplo, remete à exigência de um 
trabalho consciente do aprendiz, tanto em relação à construção da forma 
escrita (gramática) como do significado do texto (semântica). O autor 
acrescenta ainda a ideia de que, ao utilizar um sistema de escrita, a criança 
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lança mão de um segundo grau de representação simbólica e, ao adquirir 
consciência da produção escrita, eleva o seu nível de desenvolvimento da 
fala. Nessa mesma linha de raciocínio e enfatizando o efeito da aquisição 
da escrita sobre o processamento da linguagem, Frith (1998) compara o 
aprendizado da escrita com um vírus, cuja ação é capaz de afetar o 
funcionamento de um organismo alterando-o permanentemente. Para ela, 
a linguagem nunca mais será a mesma depois da aquisição de um sistema 
alfabético de escrita, já que o processamento da fala será definitivamente 
modificado, pois unidades da segunda articulação da linguagem, ou seja, 
os componentes sonoros, e não mais palavras inteiras, passam a figurar 
como elementos de análise. 

Entendemos, com base nesses pressupostos, que a aquisição da 
escrita cria, pois, oportunidade concreta para que a criança atualize o 
conhecimento linguístico já adquirido de maneira natural e espontânea 
em seus primeiros anos de vida, transformando-o em objeto de reflexão e, 
quiçá, de manipulação. O diagrama reproduzido a seguir, na Figura 1, 
procura mostrar a articulação dos conceitos com os quais temos 
trabalhado: 

 

 
Figura 1 - Conhecimento Fonológico, Aquisição da Escrita e Mudança Representacional 

Fonte: Adaptado de MIRANDA, 2014 
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Na Figura 1 está a síntese das ideias que dão sustentação aos 
estudos do GEALE, aquelas concernentes à manifestação do 
conhecimento linguístico em dados de escrita inicial. Princípios gerais 
para a construção de gramáticas em contato com o input linguístico 
produzem conhecimento internalizado referente à fonologia da língua, o 
que inclui tanto informações segmentais como prosódicas. Tal 
conhecimento é insumo para a escrita alfabética inicial e, nesse processo, 
surge o contexto para a atualização do conhecimento adquirido de forma 
natural e espontânea. Cria-se assim o espaço para que entre em curso 
algum tipo de mudança representacional, o que ocorrerá sempre que 
houver discrepância entre a fonologia da criança e a do adulto. 

O diagrama da Figura 1 traz ainda, à esquerda, uma referência 
às influências das práticas de leitura e escrita que permeiam todo o 
processo de aquisição da escrita, desde o seu princípio. Consideramos que 
as experiências derivadas das práticas de letramento exercem papel não 
menos importante durante a aquisição da escrita, ainda que o foco dos 
nossos estudos incida sobre os aspectos linguísticos relacionados ao 
processo. 

O BATALE (Banco de Textos de Aquisição da Linguagem Escrita) 

O BATALE é um banco de textos ainda em construção e 
composto por vários estratos nos quais estão contidas produções escritas, 
sistematicamente coletadas ao longo dos anos. Embora o foco de estudos 
do GEALE seja o erro (orto)gráfico, o banco foi construído com o intuito 
de oferecer materiais capazes de subsidiar estudos que propiciem 
diferentes abordagens da linguagem escrita. A partir do material coletado, 
os estudiosos podem focalizar tanto aspectos formais e estruturais 
(fonologia, morfologia e sintaxe) como aqueles referentes ao texto e ao 
discurso. 

A constituição do BATALE teve seu início em 2001, quando 
foram realizadas as coletas de textos de escrita espontânea em duas escolas 
da cidade de Pelotas, RS, uma pública e outra particular. A escolha das 
instituições de ensino para participarem do projeto deu-se, em primeiro 
lugar, em razão da disponibilidade das escolas. Do ponto de vista 
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metodológico, a escolha foi guiada pelo fato de serem ambas centrais, isto 
é, situadas no centro ou em bairro próximo ao centro da cidade, e 
apresentarem projetos político-pedagógicos similares em termos de seus 
objetivos para as séries/anos iniciais. Desse modo, procuramos neutralizar 
duas importantes variáveis: a localização da escola e o projeto pedagógico 
norteador das práticas docentes. No que diz respeito à variável pública-
particular, levamos em conta as características instrucionais dos 
responsáveis pelas crianças atendidas pelas instituições: tem-se um 
predomínio de responsáveis com grau universitário na Escola Particular e 
com ensino fundamental na Escola Pública. 

A coleta dos textos que constituem primeiro estrato do 
BATALE estendeu-se ao longo de quatro anos, distribuída em dez oficinas 
aplicadas sempre por integrantes do grupo de pesquisa no horário regular 
das aulas. As oficinas tiveram o objetivo de recolher textos narrativos e 
foram todas estruturadas em três partes: motivação (com o intuito de 
estimular e oferecer subsídios pra a produção textual), produção textual (a 
escrita propriamente dita) e fechamento (momento de compartilhamento 
das escritas produzidas com o objetivo de estimular e desenvolver o gosto 
pela escrita de textos que podem ser apreciados por um leitor/ouvinte 
real). 

A opção por oficinas de produção textual deveu-se ao fato de ser 
este um formato capaz de estimular a produção de textos espontâneos, 
especialmente porque oferece estímulos às crianças, empresta ludicidade à 
tarefa e se afasta dos meios tradicionais de produção textual escolar, 
comumente proposta como tarefa descontextualizada. 

Na sequência, nos Quadros 1, 2 e 3, serão apresentados três 
exemplos de oficinas já realizadas e, logo após, nos Quadros 4, 5 e 6, 
exemplos de textos produzidos pelas crianças: 
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Quadro 1 - Exemplo 1: Chapeuzinho Vermelho – reconto 

Motivação: 
As crianças foram instadas a falarem sobre contos de fadas que conheciam 
(personagens e fatos de que mais gostavam; diferentes versões de um mesmo conto, 
etc.). Depois, foram afixadas no quadro-verde cinco imagens da história do 
Chapeuzinho Vermelho (reproduções coloridas de cenas do conto extraídas de um livro 
antigo - 40cm X 60cm, aproximadamente) e foi discutido o ordenamento das imagens. 

Instrução: 
Foi pedido às crianças que escrevessem a sua versão da história. 

Fechamento: 
Socialização foi realizada por meio da leitura das histórias produzidas. 

Imagens utilizadas: 
 

 
 

 

Fonte: Jóias da literatura infantil - Livraria Martins Editora S. A. - São Paulo, 1960. 
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Quadro 2 - Exemplo 2: Animais fantásticos 

Motivação: 
Foram mostradas reproduções de imagens de animais mitológicos às crianças (leão com 
asas, águia com corpo de leão, centauro, por exemplo). Foi solicitado que dissessem se 
os conheciam, se sabiam suas histórias. Às histórias contadas pelas crianças foram 
acrescentadas outras histórias curtas. Depois, foi apresentado à classe um livro com 
folhas partidas ao meio e que, à medida que ia sendo folheado, mostrava animais 
surgidos da combinação de duas metades quaisquer. 

Instrução: 
Foi solicitado às crianças que escolhessem uma combinação, dessem um nome ao 
animal e escrevessem sobre ele, atribuindo-lhe características (como vive, o que come, 
quais são seus talentos) e contando sua história. 

Fechamento: 
Socialização foi realizada por meio da leitura dos textos produzidos por aqueles que 
desejaram fazê-lo. 

Imagens utilizadas: 
 

     
 

     

Fonte: Desenhos de Isabel Ramil, 2002. 
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Quadro 3 - Exemplo 3: O amigo da Bruxinha 

Motivação: 
Os alunos foram estimulados a falar sobre Bruxas e suas histórias. Depois da atividade 
oral, foi apresentada uma reprodução grande e colorida (40cm X 60cm, 
aproximadamente) de uma sequência narrativa composta apenas por imagens extraídas 
do Livro O amigo da Bruxinha de Eva Furnari. Foi explorada a possibilidade de 
sequência das imagens ampliadas, a fim de garantir a coerência da história e, após a 
decisão do grupo, as imagens foram afixadas no quadro (História 1). Durante a 
atividade foi dada prioridade à leitura da imagem, especialmente no que se refere às 
características e expressões das personagens e ao humor contido na história. 

Instrução: 
Depois de receberem um envelope contendo a História 2, com a narrativa 
desmembrada, as crianças deveriam montá-la e, a partir das imagens, escrever a história 
para um leitor que não terá as imagens consigo. 

Fechamento: 
Socialização foi feita por meio da leitura dos textos produzidos. 

Imagens utilizadas: 
 

História 1: O Ratinho 
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História 2: O Tricô 

            
 

Fonte: Eva Furnari, O amigo da Bruxinha, Editora Moderna, 1994. 

Ainda, a título de ilustração, apresentamos, a seguir, três pares 
de exemplos de histórias produzidas para cada uma das oficinas 
mencionadas. 

Quadro 4 - Exemplos de Textos: O amigo da Bruxinha 

1ª série - Escola Pública 

 

VOCÊ PODE ME BOTA O CASACO 
POÇO EUVOU TIN FENTISA EU ESTOU 
GRADE É VOCÊ FICOU GRADE 
FIN 
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1ª série - Escola Particular 

 

O tricô 
Creto dia a bruxa unida 
estava fazedo a busa do 
céu gato ela dice por céu gato 
ele esprimeto sua camisa feco 
corde a bruxa fico muito 
asutada ela peso e medo 
um fetiso ele feco corde 
fim 

Fonte: BATALE - estrato 1 

 

Quadro 5 - Exemplos de Textos: Oficina Animais Fantásticos 

2ª série - Escola Pública 

 

ESE BICHO SE XAMA 
CACHOBALEIA E ELE 
MORANA 
AGUA EELE COME PEXE E 
ELE ADODORA COMERAS 
PESSOUAS E ELE NÃO DEIXA 
AS PESSOUAS TOMAR 
BANHO NO MAR 
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2ª série - Escola Particular 

 

Era uma vez um tatu galo ele brincava. 
Ele resouveu com o ceu pai. 
- Pai eu gostaria de ter um amigo. 
Seu pai achou difisiu mas rezouveu 
dizer sim. 
- Mas é claro filho.  
- Muito obrigado pai.  
Seu pai encontrou e o filho ficou felis. 

Fonte: BATALE - estrato 1 

Quadro 6 - Exemplos de Textos: Oficina Chapeuzinho Vermelho 

3ª série - Escola Pública 

 

Era uma vez uma menina – chamada 
chapeuzinho vermelho ela estava 
brincando e sua mãe chamou para 
ela levar docês para a vovô e sua mãe 
avisou não converça com ninguém ela 
dice ta bom mãmãe e ela foi cantando 
quando apareceu um lobo ela parou 
na frente do lobo e ele pergunto aonde 
você vai e ela respondeu vou levar  
uns docês para minha vô que está 
doente e ele disse aproveita e da essas 
flores para ela ela responde Obrigado 
e ela passo correndo pelo bosque e ele  
chegou chutou a porta e entrou 
pegou a vovo trancou ela no guarda- 
rroupa chegou a chapeuzinho começou 
a grita e chegou os cacadores e casaram o 
lobo e todos ficaram feliz 
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3ª série - Escola Particular 

 

Era uma vez uma menina 
chamada Chapeuzinho vermelho 
Um dia sua mãe a mandou 
entregar doces para sua avó 
A menina não sabia se ia pelo 
bosque ou pela floresta. Ela foi pelo 
bosque, e resolveu pegar flores para 
sua vó. No meio do caminho um lobo 
a espiava, e foi para casa 
da sua vó. Quando ele chegou 
lá se vestiu de avó. E quando 
Ela chegou, o lobo tinha comido 
a sua avó. E comeu ela também. 
Derrepente um helicoptero veio 
e pousou, era o caçador que veio 
matar o lobo, e matou, e a chapeu- 
zinho vermelho, e sua vó foram 
soltas. 

Fonte: BATALE - estrato 1 

Os exemplos apresentados ilustram o tipo de material que 
compõe o BATALE e revelam o potencial das produções escritas infantis 
que se constituem em genuínas amostras de linguagem. Tais amostras 
poderão ser abordadas de maneira diversa – essa é a ideia que está 
subjacente à composição do banco – pois, de acordo com Saussure (1977 
[1916], p. 15), a despeito de outras ciências trabalharem com objetos 
dados previamente, os quais se podem considerar de vários pontos de 
vista, na ciência da linguagem nada de semelhante ocorre, pois “bem 
longe de dizer que o objeto precede o ponto de vista, diríamos que é o 
ponto de vista que cria o objeto”. 

O primeiro período de coletas, de outubro de 2001 até 
dezembro de 2004, resultou em um conjunto de textos que se distribui 
conforme apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1 - BATALE – Estrato 1: Número de Textos por Série e por Escola 

SÉRIE ESCOLA PÚBLICA ESCOLA PARTICULAR 

1ª SÉRIE 306 215 

2ª SÉRIE 282 218 

3ª SÉRIE 240 241 

4ª SÉRIE 296 226 

TOTAL 1124 900 

Fonte: BATALE 

O primeiro estrato do BATALE é, pois, constituído por um 
total de 2024 textos, número em que estão incluídas também escritas pré-
alfabéticas, as quais se concentram nas produções obtidas nas coletas 
realizadas com a primeira série no primeiro semestre, especificamente a 
terceira, a quinta e a oitava coletas, todas realizadas na primeira metade 
do ano letivo. 

Em 2008, o banco ganhou o incremento de textos produzidos 
por crianças portuguesas, os quais foram coletados em Concelho de 
Amadora, cidade pertencente à região de Lisboa e sub-região de Grande 
Lisboa5. O material que passou a constituir o segundo estrato do 
BATALE foi coletado a partir da aplicação da oficina O amigo da Bruxinha 
(Quadro 4), com a diferença de que o texto estímulo foi modificado e as 
crianças produziram textos sobre a História 2 – O Ratinho. 

O ano seguinte, 2009, foi promissor para o BATALE, uma vez 
que novas coletas foram realizadas com crianças brasileiras e portuguesas e 
também com adultos em período inicial de aquisição da escrita. Em 
Pelotas, ocorreram coletas em duas escolas públicas da cidade, uma da 
rede Estadual e outra da Municipal, também por meio da aplicação da 
oficina recém-mencionada6. Foram coletados 507 textos produzidos por 

                                                           
5 Dados coletados por Rogéria Guttier com apoio de bolsa concedida pelo CNPq durante 

a realização do Curso de Pedagogia da FaE-UFPel. 
6 Estas coletas foram realizadas como parte de um projeto de pesquisa desenvolvido na 

Faculdade de Medicina da UFPel com apoio da Secretaria de Saúde do Estado do Rio 
Grande do Sul, o PAM (Para Aprender Melhor), coordenado pelos professores Danilo 
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crianças de 1º a 4º ano, os quais passaram a integrar o terceiro estrato do 
BATALE. Além disso, foram criados e aplicados dois instrumentos para o 
estudo das grafias das soantes palatais, consoantes complexas do 
português que ortograficamente são representadas pelo ‘lh’ e pelo ‘nh’. Os 
instrumentos, um ditado de imagens7 e uma atividade de produção 
textual criada a partir de imagens relacionadas ao personagem Chico 
Bento, de Maurício de Souza, foram aplicados a crianças de 1a a 4a série 
de uma escola pública da cidade, totalizando um conjunto de 155 textos. 

No mesmo ano, novas coletas com crianças portuguesas foram 
realizadas8 em dez escolas públicas de cidades adjacentes à cidade do 
Porto. A oficina Chapeuzinho Vermelho (Quadro 1) foi aplicada em turmas 
de 1a a 3a séries e o total de textos produzidos é de 783. Ainda em 2009, 
foram agregados ao BATALE dados de escritas produzidas por 15 alunos 
de EJA (Educação de Jovens e Adultos) acompanhados longitudinalmente 
de março a dezembro9. 

O Quadro 7, apresentado a seguir, traz uma síntese dos estratos 
do BATALE constituídos entre os anos de 2001 e 2011. 

                                                                                                                                 
Rolim de Moura, Ana Catarina Nova Cruz, Russélia Godoy e Luciana Quevedo. O 
objetivo geral do projeto era desenvolver ações para diagnosticar e tratar transtornos da 
aprendizagem e do comportamento em alunos de educação básica de escolas públicas do 
Bairro Fragata, em Pelotas. Ambas as escolas obtiveram índices baixos no IDEB (2007), 
3.5 a Municipal e 3.7 a Estadual. 

7 O ditado de imagens tem o objetivo de evitar que a referência auditiva influa na escolha 
gráfica da criança. A preparação do instrumento e sua aplicação estiveram a cargo da 
bolsista Shimene de Moraes Teixeira que, durante a Iniciação Científica (PIBIC/CNPq 
2008-2010), tratou do tema das soantes palatais. 

8 Ana Paula Nobre da Cunha, integrante do GEALE, realizou coletas de textos durante a 
realização de Estágio de Doutorando (PDEE viabilizado com o apoio da CAPES) na 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Portugal), no período de maio a 
novembro de 2009. 

9 Carmen Regina Gonçalves Ferreira, integrante do GEALE, durante a realização do 
Mestrado Acadêmico no PPGE-FaE-UFPel, realizou coletas de textos junto a duas 
turmas de EJA, mensalmente, de março a dezembro de 2009. 
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Quadro 7 - BATALE – configuração 2001-2011 

ESTRATO ANO  CRIANÇAS QUANTIDADE 

Estrato 1 
2001-
2004 

transversal e 
longitudinal 

Crianças brasileiras 2024 

Estrato 2 2008 transversal Crianças portuguesas 96 

Estrato 3 2009 transversal Crianças brasileiras 507 

Estrato 4 2009 transversal Crianças portuguesas 783 

Estrato 5 2009 transversal Crianças brasileiras 155 

Estrato 6 2009 longitudinal Adultos - Alunos de EJA 98 

 TOTAL: 3663 

Fonte: BATALE 

Os textos originais que integram o BATALE estão organizados 
por estrato, por série e por coleta realizada. O material foi digitado 
seguindo exatamente a grafia da criança (como se pode observar nos 
exeplos dos Quadros 4, 5 e 6, anteriormente apresentados) e, após, 
digitalizado em formato JPEG. 

Os erros (orto)gráficos – categorização 

Como já referido, o erro (orto)gráfico é o dado sobre o qual a 
maioria dos estudos do GEALE se desenvolve. O primeiro levantamento 
realizado distribuiu os dados em cinco grandes categorias: erros que não 
alteram fonema; erros que alteram fonema; erros de motivação fonética; erros de 
supergeneralização e erros que alteram a estrutura silábica. No primeiro grupo, 
referente aos erros que não alteram fonema, estão as grafias em que, apesar 
da troca, a leitura da palavra é preservada. Se a criança escreveu ‘cassador’ 
para ‘caçador’ ou ‘jente’ para ‘gente’, o dado é incluído nesse grupo. O 
segundo, dos erros que alteram fonema, congrega dados nos quais a grafia 
escolhida altera o significado da palavra. Exemplos tais como ‘cato’ e 
‘gerra’ para ‘gato’ e ‘guerra’, respectivamente, se enquadram nesse grupo. 
Uma terceira categoria diz respeito a erros decorrentes de motivação fonética, 
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ou seja, grafias em que se observam características da fala, como, por 
exemplo, as palavras 'pediu’, ‘pensou’ e ‘feijão’ grafadas como ‘pidiu’, 
‘penso’ e ‘fejão’. O grupo de erros de supergeneralização engloba casos em 
que a grafia da criança dá indicativo de que houve a aprendizagem de uma 
regra, a qual é estendida a contextos onde não se aplicaria, como no caso 
da palavra ‘discutir’ grafada como ‘descotir’. Por fim, os erros que alteram a 
estrutura silábica, referentes a grafias em que a criança, em razão da 
complexidade silábica, omite, acrescenta ou troca letras dentro do 
constituinte silábico ou mesmo da palavra, como se observa nas grafias 
‘peto’, ‘pereto’, ‘perto’ ou ‘petro’ para a palavra ‘preto’. Os erros de 
segmentação na escrita, hipossegmentação e hipersegmentação, também 
foram levantados. 

Uma reprodução da Ficha utilizada para o levantamento de 
erros, a qual deu base para a criação do programa computacional, está na 
Figura 2: 
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Figura 2 - Ficha original - Levantamento de Erros 

Fonte: GEALE 



AQUISIÇÃO DA ESCRITA – AS PESQUISAS DO GEALE 

37 

Embora essa classificação esteja na base do armazenamento dos 
dados, o desenvolvimento dos estudos mostrou que tal forma de 
agrupamento dos erros dizia muito pouco sobre o ponto de vista da 
criança, isto é, as hipóteses que estariam na base das escolhas gráficas 
observadas. Sendo assim, não se mostrava adequada para que os objetivos 
traçados, tanto no âmbito descritivo como no explicativo, fossem 
alcançados. 

O primeiro problema observado diz respeito ao fato de tal 
classificação, especificamente os dois primeiros grupos, privilegiar o ponto 
de vista do analista/leitor e não do aprendiz/escritor. Classificar as grafias 
‘masa’ e ‘majo’ para as palavras ‘massa’ e ‘mago’ como erro que altera o 
fonema está correto, mas põe em evidência o resultado e não o processo. 
Para pensarmos sobre o processo, isto é, sobre o que ocasionou essa 
escolha gráfica, precisamos pensar sobre a natureza do erro para então 
entender os possíveis motivos para sua ocorrência. Saber se ele decorre da 
complexidade do sistema ortográfico ou de questões relacionadas à 
estrutura sonora da língua que está sendo retomada parece-nos ser 
condição necessária para que possamos entender o gatilho para o erro e, 
consequentemente, a estratégia adotada pelo aprendiz.  

Assim, se nos colocarmos no papel do escrevente, teremos de 
levar em conta que grafias como as que foram recém-exemplificadas 
podem ser causadas pela complexidade existente nas relações entre 
fonemas e grafemas. No primeiro exemplo, especificamente a 
complexidade para representar na escrita o fonema /s/; no segundo, o 
fonema //, conforme bem explicitou Lemle (1982) ao descrever as 
relações múltiplas entre fonemas e grafemas. Essa mudança de perspectiva 
na abordagem dos erros nos permite observar o tipo de dificuldade 
imposta pelo sistema ortográfico, adotando-se assim o ponto de vista da 
produção da escrita e não da leitura. 

O segundo problema observado, na classificação exemplificada 
na Figura 2, está relacionado ao fato de as grandes categorias terem em 
seu interior erros com motivação distinta. Tomemos como exemplo os 
casos de dessonorização e sonorização pertencentes ao grupo dos erros que 
alteram fonema. É correto dizer que tal erro altera fonema, pois o 
significado da palavra ‘pato’ escrita como ‘bato’ é outro; no entanto, a 
criança pretendeu escrever ‘pato’ e não havia qualquer dificuldade 
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ortográfica para que ela o fizesse. Nesse caso, temos uma dificuldade de 
ordem fonológica e representacional, possivelmente ocasionada pela 
grande similaridade existente entre os pares de obstruintes do português, 
/p-b/, /t-d/ e /k-g/, cuja diferença reside apenas no valor do traço 
[sonoro]10 ou, dito de outro modo, na vibração ou não das cordas vocais. 

Um terceiro aspecto que se mostrou problemático foi referente 
ao fato de haver uma gama muito maior de dados em que a motivação 
principal poderia estar vinculada à fonologia da língua, aspecto pouco 
contemplado na classificação primeiramente adotada. 

Após algum exercício de descrição e análise, observamos que 
escritas muito iniciais revelam a força de dois importantes fatores que dão 
subsídio às escolhas gráficas do aprendiz: o conhecimento de língua, 
especificamente o fonológico, e o conhecimento do sistema de escrita. A 
reflexão sobre os limites da primeira classificação proposta e o contato 
mais intenso com as produções das crianças foram fundamentais para que 
optássemos por um modo de organização dos erros capaz de dar conta 
desses dois fatores identificados. 

Assim, os erros foram rearranjados em outras duas grandes 
categorias. A primeira referente ao sistema ortográfico, que engloba erros 
cuja motivação possa advir das assimetrias encontradas entre fonemas e 
grafemas, ou seja, das relações múltiplas que podem ser observadas 
quando um fonema pode ser representado por mais de um grafema ou 
um grafema é capaz de representar dois ou mais fonemas, conforme 
exemplifica o Quadro 8: 

                                                           
10 A análise segmental realizada nos estudos baseia-se na proposta de Clements e Hume 

(1995). 
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Quadro 8 - Exemplos de Relações Múltiplas - Sistema Ortográfico do Português 

FONEMA GRAFEMA EXEMPLOS 

/s/11 

‘ss’ 
‘sc’ 
‘sç’12 
‘xc’ 
‘xs’ 
‘s’ 
‘c’ 
‘ç’ 
‘x’ 
‘z’ 

‘passado’ 
‘nascer’ 
‘nasça’ 
‘exceção’ 
‘exsudar’ 
‘semente’, ‘urso’ 
‘cinema’, ‘ócio’ 
‘moço’, ‘março’ 
‘experiência’, ‘auxiliar’ 
‘vez’ 

/ʒ/ 
// 

‘g’ 
‘geleia’, ‘agitar’, ‘coragem’ 
‘garra’, ‘agosto’, ‘agulha’ 

Fonte: Adaptado de MIRANDA et al., 2005 

Dessa grande categoria duas subcategorias foram pensadas para 
a redistribuição da tipologia anterior: erros decorrentes da não observância de 
regras contextuais e erros decorrentes da arbitrariedade do sistema13, estes 
referentes a erros produzidos pelo fato de o sistema ortográfico apresentar 
mais de duas possibilidades para um mesmo contexto sem que se possa 
observar a presença de qualquer regularidade para o uso. O uso do 
‘x’/’ch’ ou as grafias para /s/ intervocálico, por exemplo, ilustram esse 
tipo de erro. Os chamados contextuais englobam erros produzidos pela não 
observância de regras de uso contidas no sistema, isto é, aquelas 
regularidades definíveis por contexto, seja fonológico seja morfológico. 
Exemplos desse tipo de regularidade são o uso de ‘rr’ para o ‘r-forte’ em 
contexto intervocálico e de ‘ss’ para grafar o morfema flexional do 

                                                           
11 No português, a fricativa de final de sílaba, seja grafada com ‘s’, ‘x’ ou ‘z’, é 

fonologicamente interpretada como /S/, um fonema fricativo sem especificação para o 
traço [sonoro]. Quando em final de sílaba dentro da palavra, manifesta-se foneticamente 
como mais ou menos [sonoro] dependendo da consoante que vem depois, ‘pa[st]a’ e 
‘ve[zg]a, por exemplo. Quando em final absoluto, é sempre desvozeada, como em ‘mê[s]’ 
e ‘talve[s]’, portanto. 

12 O ‘c’ com som de [s] e o ‘ç’ são grafemas que estão em distribuição complementar no 
sistema ortográfico da língua. O primeiro antecede vogais [-posterior], /e/, /ɛ/ e /i/; o 
segundo, vogais [+posterior], /u/, /o/, /ɔ/ e /a/. 

13 Morais (2003) denomina este tipo de erro como regulares e irregulares, respectivamente. 
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pretérito no modo subjuntivo. 
Na segunda grande categoria, estão classificados erros com 

motivação marcadamente fonológica e/ou fonética. Os erros relacionados 
à fonética revelam algum tipo de manifestações da fala na escrita, a 
expressão de marcas dialetais, por exemplo. Embora seja evidente a 
motivação da fonologia nesses casos, a escolha pela nomenclatura 
motivação fonética tem o objetivo de marcar a diferença entre esse tipo de 
dado e os que não têm eco na fala da criança em idade escolar, casos que 
podem ser ligados a fatos da fonologia observados nas produções orais de 
crianças bem pequenas, tais como a redução de encontros consonantais, 
por exemplo. 

O grupo de erros que interpretamos como decorrentes de 
dificuldades representacionais podem envolver aspectos melódicos, 
referentes aos segmentos; ou ainda prosódicos, relativos à sílaba, ao 
acento ou a categorias integrantes da hierarquia prosódica, tais como o 
pé, a palavra fonológica, o grupo clítico e a frase fonológica, por exemplo. 
Exemplos de erros fonológicos vinculados a dificuldades relacionadas à 
sílaba e ao segmento e à relação estreita entre fala e escrita estão no 
Quadro 9: 

Quadro 9 - Exemplos de erros de escrita motivados pela fonologia 

MOTIVAÇÃO FONOLÓGICA 
sílaba 

segmento 
MOTIVAÇÃO 

FONÉTICA 

CVN 
‘grade’ para ‘grande’ 

sonoras-surdas 
‘agordou’para ‘acordou’ 

infinitivo 
‘sai’ para ‘sair’ 

CVCC 
‘mosto’ para ‘monstro’ 

soantes palatais 
‘porquino’ para ‘porquinho’ 

vogais átonas 
‘poti’ para ‘pote’ 

Fonte: MIRANDA, 2013 

Os exemplos de erros apresentados na coluna da esquerda, no 
Quadro 9, são relativos às grafias de sílabas que oferecem algum tipo de 
complexidade fonológica à criança, seja pelo número de unidades da 
estrutura silábica, seja pelo tipo de segmento preenchedor dessa estrutura. 
Considerando-se que CV é a estrutura canônica, estruturas derivadas 
desse padrão, tais como CVC, CCV, CCVC, VC, VCC, CVCC, 
CCVCC, por exemplo, apresentam maior grau de complexidade, o que 
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pode acarretar algum tipo de dificuldade para sua grafia. Nos dados das 
crianças, a grande incidência de erros na grafia de sílabas que têm uma 
nasal pós-vocálica, por exemplo, chama atenção de professores e de 
pesquisadores e, conforme já discutido por Abaurre (1988) e Miranda 
(2009a, 2009b, 2011), remete a uma reflexão sobre a complexidade 
fonológica dessas estruturas. 

A coluna central, no Quadro 9, exemplifica casos em que há 
alteração na grafia de segmentos que não apresentam relações múltiplas 
fonema-grafema. Nesses casos não há, portanto, inconsistência entre os 
níveis fônico e gráfico e as relações entre ambos os níveis são biunívocas: 
um fonema é sempre representado por um grafema específico e vice-versa. 
Apesar de não haver complexidade ortográfica, erros como esses têm 
relevância fonológica e remetem a dificuldades no manejo de traços 
fonológicos que trazem algum tipo de complexidade na aquisição 
segmental. Por fim, à direita no Quadro 9, estão exemplificados erros que 
remetem à pronúncia das palavras na variedade das crianças. Além de 
apagamento de infinitivo e alçamento da vogal átona final, as grafias das 
crianças apresentam outros processos observados na oralidade, dentre os 
quais podemos citar a redução dos ditongos fonéticos (‘caxa’ para ‘caixa’ e 
‘poco’ para ‘pouco’) ou o alçamento de vogais para evitação do hiato 
(‘viado’ para ‘veado’ e ‘juelho’ para ‘joelho’), entre outros. 

Assim, a análise dos erros ortográficos encontrados nos textos 
de aquisição da escrita por nós estudados tem favorecido o 
desenvolvimento de duas linhas de investigação principais: uma que 
analisa os erros relacionados às dificuldades advindas da organização do 
próprio sistema ortográfico e procura observar os processos e as estratégias 
utilizadas pelos aprendizes durante o período em que estão adquirindo a 
escrita, os chamados erros contextuais e arbitrários (GUIMARÃES, 2005; 
MIRANDA et al., 2005; MONTEIRO, 2008); outra que pretende, através 
de análises qualitativas e da exploração de dados singulares, captar as 
manifestações do conhecimento fonológico infantil, evidenciando 
aspectos de sua construção (ROMBALDI, 2004; CUNHA, 2005 e 2010; 
ADAMOLI, 2006; MIRANDA, 2006, 2008a e 2008b, 2009a, 2009b, 
2010, 2011, 2012, 2013a, 2013b; MIRANDA e MATZENAUER, 2010). 
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Os erros (orto)gráficos – uma amostra da distribuição 

Nesta seção, serão apresentados os resultados referentes à 
distribuição dos erros extraídos dos textos do primeiro estrato do 
BATALE, material que já serviu de base para a realização de inúmeros 
trabalhos – estudos de Iniciação Científica, artigos, Dissertações e Teses–, 
produzidos por estudantes de graduação e pós-graduação que tiveram ou 
ainda têm vínculo com o GEALE. 

Na Tabela 2, pode ser observado o número de ocorrência de 
erros por série e por escola, com o respectivo percentual extraído do total 
de erros de cada uma das escolas. 

Tabela 2 - Total de erros por série e escola - Estrato 1 do BATALE 

SÉRIE 
ESCOLA PÚBLICA ESCOLA PARTICULAR 

OCORR. % OCORR. % 

1ª SÉRIE 2.547 15,1% 1.903 25,2% 

2ª SÉRIE 4.792 28,4% 2.398 31,8% 

3ª SÉRIE 4.849 28,7% 1.743 23,1% 

4ª SÉRIE 4.691 27,8% 1.501 19,9% 

TOTAL 16.879 69% 7.545 31% 

Fonte: Dados da pesquisa - BATALE - Estrato 1 

A computação geral dos erros extraídos de 2024 textos do 
Estrato 1 do BATALE14 está expressa no quadro recém apresentado. Uma 
leitura comparativa entre escolas mostra que mais de dois terços dos erros 
estão concentrados dos textos da Escola Pública, como se pode ler na 
última linha da tabela, na qual são apresentados os números totais de 
erros e seu respectivo percentual. Os índices das escolas, consideradas 
individualmente, evidenciam um decréscimo no número de erros 
conforme avançam as séries, especialmente nos dados da Escola 
Particular. Os índices de erros da Escola Pública, por série, revelam 
percentuais muito próximos nas três últimas séries. Em comum, no que 

                                                           
14 Alguns resultados já apresentados em Miranda (2012, 2013). 
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diz respeito ao avanço das séries, é possível observar, em ambas, um 
aumento dos erros da primeira para a segunda. Tal resultado pode estar 
associado à produção de textos mais longos na segunda série. Para testar 
esta hipótese, foi realizado um levantamento do número de palavras 
escritas nos textos de cada uma das séries nas duas escolas pesquisadas e 
este resultado foi cruzado com o número de erros encontrados. Os 
números podem ser observados na Tabela 3: 

Tabela 3 - Total de palavras15 versus total de erros por série e por escola 

SÉRIE 
ESCOLA PÚBLICA ESCOLA PARTICULAR 

OCORR. % OCORR. % 

1ª SÉRIE 6.715/2.547 37,9% 6.389/1.903 29,78% 

2ª SÉRIE 22.659/4.792 21,14% 18.792/2.398 12,8% 

3ª SÉRIE 27.653/4.849 17,58% 25.166/1.743 6,9% 

4ª SÉRIE 38.665/4.691 12,13% 26.685/1.501 5,62% 

Fonte: Dados da pesquisa - BATALE - Estrato 1 

Neste quadro, podemos ver que realmente há um aumento 
significativo do número de palavras escritas nas produções das crianças na 
segunda série, em se comparando com o número de palavras da primeira. 
Aumento que se observa também nas séries subsequentes nas duas 
amostras analisadas. Os resultados na Tabela 3 mostram informação 
interessante que não pôde ser observada na Tabela 2. Trata-se do 
decréscimo de erros na amostra da Escola Pública que, embora com 
índices sempre mais altos que a particular, revela linha descendente clara 
da primeira para a quarta série. 

Nesta breve apresentação de resultados referentes ao estrato 1 
do BATALE, podemos constatar que, do ponto de vista da quantidade, as 
diferenças são significativas em se considerando a variável tipo de escola: 
há bastante mais erros na escola pública que na particular. Já no que diz 

                                                           
15 A contagem das palavras foi realizada levando-se em conta a palavra gráfica conforme 

escrita pela criança. Não foram computadas separadamente palavras lexicais e 
gramaticais. O nome da criança não foi computado. 
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respeito à qualidade do erro, isto é, o tipo de erro encontrado em ambas 
as amostras bem como sua distribuição, poderemos ver que há mais 
similaridades que diferenças, com base em levantamento já realizado por 
Miranda (2012, 2013). Os dados apresentados nas Figuras 3 e 4 mostram 
que, apesar da diferença importante em relação ao montante de erros, a 
distribuição no universo de cada escola é muito similar, tomando-se como 
parâmetro para a comparação as duas grandes categorias utilizadas nos 
estudos do GEALE, erros motivados pela fonologia e erros motivados por 
dificuldades advindas do sistema ortográfico. 

 

 

Figura 3 - Distribuição de erros - Escola Pública 

Fonte: Dados da pesquisa - BATALE - Estrato 1 

 

 
Figura 4 - Distribuição de erros - Escola Particular 

Fonte: Dados da pesquisa - BATALE - Estrato 1 

A fim de oferecer uma visão geral, os dois gráficos ilustram a 
distribuição dos erros, considerando-se as duas grandes categorias 
referidas anteriormente: erros relativos à complexidade do sistema 
ortográfico do português (arbitrariedade e contextualidade) e erros 
relacionados a aspectos fonético-fonológicos (segmental ou prosódico). Os 
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erros de acentuação e de segmentação não convencional não foram 
computados nos gráficos apresentados, tampouco aqueles classificados 
como supergeneralização, para que pudesse ser preservada a essência 
híbrida desse tipo de dado cujo tratamento exige que se leve em conta a 
concomitância de motivações de ordem ortográfica e fonológica16. 

Os dois Gráficos recém-apresentados chamam atenção pela 
surpreendente semelhança entre eles, ainda que o total de erros 
encontrados na Escola Pública corresponda a mais que o dobro daquele 
observado na amostra da Escola Particular (Tabelas 3 e 4). Uma 
interpretação possível para esse resultado é a de que, em sua rota 
desenvolvimental, crianças operam com as mesmas ferramentas 
cognitivas, apesar das distintas práticas de leitura e escrita a que estão 
submetidas em sua vida cotidiana, e produzem, por isso, o mesmo tipo de 
erro. 

É importante ressaltar que o cuidado diante de um resultado 
como esse precisa ser redobrado, no sentido de que não podemos utilizá-
lo como uma justificativa para uma atitude displicente do professor em 
relação à ortografia com base no argumento de que o erro será 
naturalmente eliminado à medida que as séries avancem. Devemos, sim, 
interpretá-lo como indício da necessidade de um trabalho mais árduo e 
mais específico em sala de aula, de tal forma que a natureza do erro seja 
considerada fator preponderante para que o professor elabore suas 
estratégias de ensino. 

Os estudos que temos realizado mostram que, de modo geral, 
erros do tipo ortográfico exigem um trabalho de observação e de 
explicitação de regras do sistema ortográfico por meio do uso de 
estratégias que vão da analogia à memorização; e erros do tipo fonológico 
demandam atividades que privilegiem a comparação entre as duas 
modalidades da língua, a falada e a escrita. Ainda com base nos dados do 
Estrato 1 do BATALE foi realizada uma computação a fim de que se 

                                                           
16 Privilegiando uma análise fonológica, com foco na Teoria Prosódica de Nespor e Vogel 

(1984), Cunha (2004) e Ferreira (2009) – para hipersegmentação e hipossegmentação – e 
Ney (2012) – para colocações indevidas de acento gráfico bem como sua ausência – 
exploraram os dados do BATALE, como poderá ser observado em capítulos deste livro. 
Cunha (2004) e Ney (2012) analisam o Estrato 1 do BATALE e Ferreira (2009) trata do 
Estrato 6. 
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possa observar a distribuição entre as subcategorias utilizadas para 
organizar os erros estudados. Tomamos as duas subcategorias 
consideradas ortográficas (arbitrariedade e contextualidade); as duas 
preponderantemente fonológicas (motivação fonética e fonologia da 
sílaba e do segmento); e as duas consideradas híbridas (segmentação não 
convencional e acento gráfico) e o resultado está expresso nas Figuras 5 e 
6: 

 

 
Figura 5 - Distribuição por subcategoria - Escola Pública 

Fonte: Dados da pesquisa – BATALE - Estrato 1 

 
Figura 6 - Distribuição por subcategoria - Escola Particular 

Fonte: Dados da pesquisa – BATALE - Estrato 1 
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Novamente, assim como nas Figuras 3 e 4, a distribuição 
mostra-se semelhante do ponto de vista da qualidade do erro. A inclusão 
dos dados referentes à acentuação e à segmentação não convencional não 
alterou a distribuição similar entre dados de ambas as escolas, a despeito 
de o volume total de erros ser maior, conforme recém-referido. Podemos 
verificar duas diferenças mais salientes em termos percentuais na 
distribuição dos erros por tipo de escola: menor incidência de erros de 
segmentação e maior incidência de erros envolvendo o acento gráfico na 
escola particular e relação oposta na pública. 

Considerações finais 

Neste capítulo, buscamos alcançar o objetivo de apresentar e 
caracterizar o GEALE, trazendo informações sobre o universo teórico e 
conceitual subjacente aos estudos desenvolvidos pelo grupo em seus mais 
de dez anos de existência. Visamos, também, mostrar não apenas a forma 
como o BATALE está organizado, mas os resultados que surgem a partir 
da descrição e da análise dos erros ortográficos extraídos dos textos que o 
constituem. Tivemos ainda como objetivo fazer referência à tipologia 
definida para a classificação dos erros, bem como aos limites que os dados 
das crianças impuseram a ela, fazendo com que, no percurso das 
investigações, buscássemos alternativas para reorganizar os dados sob 
grandes categorias capazes de revelar a natureza das grafias produzidas no 
curso do desenvolvimento. Ao nos depararmos com mais de uma dúzia de 
maneiras de grafar a palavra ‘grande’, por exemplo, fomos instados a criar 
hipóteses interpretativas para os dados sempre como uma tentativa de 
reconstrução das hipóteses das crianças, utilizando a nosso favor os 
recursos oferecidos por modelos teóricos da fonologia e por teorias do 
desenvolvimento, guiados sempre pela ideia de que o processo de 
aquisição da linguagem escrita é parte de um processo mais amplo de 
aquisição da linguagem. 
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2. 
Programa 

computacional para 
tratamento de dados 
de escrita do GEALE 

Luís Isaías Centeno do Amaral 

Neste capítulo será apresentado o programa computacional 
criado especificamente para tratar dos dados estudados pelo GEALE, os 
quais foram extraídos de textos do BATALE. As dimensões linguísticas e 
extralinguísticas do projeto de pesquisa que deu origem ao GEALE foram 
planejadas para permitir que se produzisse, quando possível, 
entendimento dos processos psicolinguísticos que se manifestam por meio 
de erros ortográficos de alunos de séries iniciais. Essas dimensões 
deveriam ser amplas o suficiente para que os objetivos do projeto fossem 
alcançados, para que vários programas de análise de estatística linguística 
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pudessem ser utilizados e para que se pudesse medir a interação dos 
aspectos linguísticos envolvidos com as dimensões extralinguísticas. 
Assim, idade do aluno, gênero, escola, série e número da coleta foram as 
dimensões adotadas. 

Projetamos17 a estrutura desse banco de dados de escrita com 
base na experiência adquirida com o planejamento e execução de outros 
bancos de dados de fala e nas discussões – sobre os acertos e os problemas 
desses bancos – com várias pessoas18, com a leitura de vários textos sobre 
aspectos importantes a serem considerados quando da construção de 
bancos de dados linguísticos variáveis – especialmente em Labov (1972, 
1973, 1974 e 1983).  

Os dados de escrita contemplam alunos de duas escolas, uma 
pública situada em bairro próximo ao centro de Pelotas; e outra particular 
da região central da cidade. São alunos do sexo masculino e feminino de 
primeira a quarta série (hoje equivalentes a alunos do 2º ao 5º ano). Em 
cada série escolar de cada uma das escolas foram feitas dez coletas que se 
estruturam com base em oficinas de produções textuais, conforme 
referidas no capítulo anterior. Dos textos produzidos pelas crianças são 
retirados os dados linguísticos, isto é, os erros ortográficos. 

Diante do exposto, é possível perceber a complexidade desse 
banco de dados quanto às suas dimensões extralinguísticas: 10 coletas x 4 
séries x 2 escolas x 2 sexos x 4 idades (ou mais). São pelo menos 640 
fatores extralinguísticos que podem ser analisados, além dos fatores 
linguísticos peculiares a cada erro ortográfico, e isso sem considerar que 
podemos tomar o próprio indivíduo como base de estudo. Há ainda a 
possibilidade de analisar os dados considerando apenas os casos de erro 
ortográfico ou, então, como variação entre erro e acerto de um mesmo 
fenômeno. 

Estão elencados 79 tipos de erros ortográficos relacionados a 
aspectos ortográficos, fonológicos e morfofonológicos. São vinte e três 
tipos de erros que não alteram fonemas (pença, nace, fasce, enrrolar, 

                                                           
17 Aqui mudamos a pessoa do discurso. A primeira pessoa do plural refere-se a 

pesquisadora Ana Ruth Miranda, assessorada por Luís Centeno do Amaral, mas 
também pode incluir alguns dos bolsistas que fizeram parte do projeto ao longo do 
tempo e que participaram e influenciaram as discussões e as decisões tomadas. 

18 Principalmente com Ana Zilles, Carmem Matzenauer, Gregory Guy e Paulo Borges. 
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jente), dezesseis que alteram fonemas (masio, crusses, nofo), dezessete 
tipos de erros de motivação fonética (minino, maliguina, pexe, sau, 
muinto), oito de supergeneralização (cél, bouca), dez tipos que incluem 
erros de estrutura silábica e segmentação não convencional (por exemplo, 
quado e parato para quando e prato; de pois e amenina para depois e a 
menina) e cinco tipos relacionados à acentuação. 

O banco permite que se estude, em alguma medida, o efeito da 
classe social do estudante sobre seus erros (representada singelamente pela 
variável tipo de escola: pública e particular), mas não permite que os 
relacionemos à etnia19, posto que essa dimensão não foi incluída. Embora 
esses cruzamentos pudessem trazer informações importantes para políticas 
educacionais específicas, sua consideração ampliaria o trabalho para além 
das possibilidades e objetivos principais do grupo. Mas é desejo que, 
futuramente, o conhecimento produzido pelas análises desses dados possa 
servir de base à melhoria do ensino de Língua Portuguesa nas escolas 
brasileiras. 

Assim, pretendíamos obter uma amostra que pudesse ser 
analisada em cada uma das dimensões relacionadas aos erros ortográficos, 
tomadas isoladamente ou em conjunto. Os critérios como naturalidade, 
nacionalidade, localidade, local de moradia, variedades dialetais maternas 
e língua materna, normalmente seguidos por bancos de dados de fala, 
foram indiretamente adotados aqui. Conforme detalhamento em Amaral 
e Borges (2009), entendemos esses critérios conforme aqui resumidos: 
naturalidade - os informantes devem ser nascidos na comunidade de fala; 
nacionalidade - espera-se que todos os informantes sejam nascidos no 
país; localidade - embora as produções textuais possam revelar algumas 
poucas diferenças regionais específicas, com características linguísticas 
diversificadas, é esperado que os alunos sejam usuários do mesmo 
topoleto; local de moradia - a expectativa é que os informantes 
apresentem pouca mobilidade entre bairros da cidade; variedades dialetais 
maternas - as variedades maternas contempladas são o urbano prestigiado 
socialmente e o popular urbano; língua materna - espera-se que a língua 
materna dos informantes seja o português brasileiro. 

                                                           
19 “Etnia” aqui abarca “raça”, esta tomada como senso comum daquela categoria cultural. 
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Um banco de dados de variação linguística20 se caracteriza, em 
geral, por gravações da fala de indivíduos em situação semi-informal. Isso 
significa que os dados são, provavelmente, coletados no domicílio do 
informante ou, raramente, em outro lugar indicado por ele. Por essa 
razão, a residência do informante é um dos lugares mais adequados para a 
realização de uma entrevista. No caso deste projeto, como se tratava de 
dados de escrita, era mais adequado que a coleta ocorresse na própria 
escola dos informantes, uma vez que é o ambiente onde eles mais 
produzem textos escritos. 

Para a obtenção dos textos escritos foram realizadas oficinas de 
produção textual cuja descrição consta no primeiro capítulo deste livro. 
As oficinas geraram textos, preponderantemente, de tipo narrativo. Além 
das produções textuais, é fonte de pesquisa o questionário que traz 
informações pessoais dos informantes. As informações sobre as crianças 
foram obtidas junto à secretaria das escolas por meio do exame das fichas 
cadastrais dos alunos. 

A informatização do banco de dados valeu-se da linguagem de 
programação Visual Basic através do programa Microsoft Access, com uso 
de recursos como Object Linked and Embedding (OLE) e Macros. O 
projeto de informatização tinha por critério a usabilidade dos dados 
digitados tanto para consulta como para análises estatísticas de erros 
ortográficos dentre os relacionados. Também era necessário dispensar o 
máximo de material de apoio, permitindo que a classificação dos erros 
ocorresse diretamente no ambiente informático. O resultado pode ser 
percebido nas ilustrações, comentadas a seguir. 

 

                                                           
20 Este projeto não prioriza necessariamente a variação linguística, mas é possível que 

estudos desse campo sejam realizados a partir dos dados armazenados. Neste caso, o 
entendimento dos procedimentos desse tipo de análise deverá incluir Cedergren e 
Sankoff (1974); Sankoff (1978, 1988); Sankoff e Labov (1979), Sankoff e Rousseau 
(1979), Guy (1988, 1993); Wolfram (1991). 
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Figura 1 - Formulário para cadastrar alunos 

Fonte: Reprodução da tela do Programa 

Como está demonstrado na ilustração da Figura 1, 
estabelecemos um código para cada aluno, composto de três informações 
fundamentais: número do aluno, número da coleta e série escolar. Assim, 
o exemplo acima corresponde a um aluno hipotético cujo número é 001; 
a produção textual que contém os erros relatados foi obtida na coleta 01; 
o aluno Edson estaria cursando a série 1 (primeira). Daí 001-01-1. 
Quando o aluno passar a outra série, o código mudará para 001-01-2. Ou 
quando for realizada outra coleta na mesma série, haverá alteração no 
campo correspondente, que passaria a 001-04-1. Entretanto, o código do 
aluno Edson começará sempre por 001, seu número identificador. 

 

 

Figura 2 - Formulário para cadastrar informações sobre a redação do aluno 

Fonte: Reprodução da tela do Programa 

Os campos presentes nesse formulário contêm informações 
relacionadas com características do texto do aluno com erros ortográficos. 
São informações que servem de consulta sobre a evolução geral da 
pesquisa e da formação do banco de dados. O campo “código do aluno” 
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aparece novamente aqui para permitir o relacionamento entre as 
informações incluídas no formulário anterior com as informações desse 
formulário. 

 

 
Figura 3 - Formulário para cadastrar os erros ortográficos 

Fonte: Reprodução da tela do Programa 

Na Figura 3, está representado um formulário com os dados do 
aluno que foram incluídos e um subformulário com os erros e sua 
classificação correspondente. Assim, se constitui o banco de dados. 

Quando um pesquisador quiser analisar um tipo de erro 
ortográfico, será possível consultar o banco de dados e indexar o arquivo 
base para que ele apresente apenas o erro ortográfico que será estudado. 

A partir desse ponto, o pesquisador utilizará parte do banco de 
dados e constituirá uma série de variáveis linguísticas – e se valerá das 
extralinguísticas presentes no banco de dados – para testar 
estatisticamente e obter indícios ou tendências relativos aos fatores mais 
significativos para a ocorrência de erro ortográfico estudado. 

Como forma de exemplificação, adotemos um projeto 
hipotético de estudo sobre o erro ortográfico “acentuação”, em que 
poderíamos tentar entender as motivações e os usos desse tipo de erro 
para a “presença ou ausência indevida de acento gráfico marcador de 
tonicidade ou nasalidade.” 

Para podermos realizar o estudo, seria necessário, 
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primeiramente, montar um conjunto de variáveis que estivessem 
associadas ao erro em questão. Esse conjunto poderia incluir uma variável 
principal, que controlasse a forma como o erro ocorreu (que chamamos 
habitualmente de Variável Dependente - VD). 

 
1 - Presença ou ausência indevida de acento gráfico marcador de 

tonicidade ou nasalidade - VD; 
2 - Apagamento indevido de acento de tonicidade; 
3 - Apagamento indevido de diacrítico de nasalidade; 
4 - Presença indevida de acento de tonicidade; 
5 - Presença indevida de diacrítico de nasalidade. 
 
Além dessa variável principal, seria necessário estabelecer outras 

variáveis secundárias (independentes, na metalinguagem de estatística 
linguística) que estivessem possivelmente associadas ao erro em estudo. 
Essas variáveis teriam caráter linguístico ou extralinguístico. Como 
variáveis linguísticas, poderíamos propor, em hipótese: 

 
VL1 – Tipo de acento: 
A – Acento agudo (´); 
C – Acento circunflexo (^); 
T – Til. 
 
VL2 – Tonicidade da sílaba: 
R – Proparoxítona; 
P – Paroxítona; 
O – Oxítona; 
M – Monossílabo Tônico; 
A – Monossílabo Átono. 
 
VL3 – Associação com outro erro ortográfico: 
E – Epêntese; 
H – Hipossegmentação; 
L – Levantamento da vogal tônica; 
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M – Monotongação: 
/ – Não ocorre associação. 
 
Por fim, nosso exemplo hipotético poderia se valer das variáveis 

extralinguísticas já cadastradas pelo banco de dados. São elas: 
 
VE1 – Escola: 
S – Particular; 
B – Pública. 
 
VE2 – Série: 
P – Primeira série; 
S – Segunda série; 
T – Terceira série; 
Q – Quarta série. 
 
VE3 – Coleta de textos de alunos: 
1 – 1ª coleta; 
2 – 2ª coleta; 
3 – 3ª coleta; 
4 – 4ª coleta. 
 
VE4 – Gênero do aluno: 
M – Masculino; 
F – Feminino. 
 
VE5 – Idade do aluno: 
7 – 7 anos; 
8 – 8 anos; 
9 – 9 anos; 
0 – 10 anos; 
X – outra idade. 
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O passo seguinte seria criar uma tabela21. Digitar os nomes dos 
campos22 e os tipos de dados relacionados a cada variável que pode estar 
associada ao erro ortográfico estudado, com a digitação dos códigos dos 
fatores e das especificações dos códigos. O resultado será semelhante ao 
demonstrado na Figura 4, na qual são especificados aspectos gerais para 
cada uma das variáveis. 

 

 
Figura 4 - Criando especificações para a tabela principal 

Fonte: Reprodução da tela do Programa 

Ainda que seja possível digitar os dados diretamente na tabela 
criada, existe uma alternativa que facilita ainda mais o processo de 
digitação: um formulário. A Figura 5 apresenta uma possibilidade para 
nosso estudo hipotético. 

 

                                                           
21 Conforme explicado em Amaral e Borges (2009, p. 73). 
22 Campo é o nome que se dá a cada coluna de uma tabela. 
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Figura 5 - Formulário para digitação dos dados 

Fonte: Reprodução da tela do Programa 

Agora, para que nossos dados pudessem ser submetidos a 
análises estatísticas, precisaríamos salvá-los nos formatos adequados. Se a 
ideia fosse realizar análise no Pacote VARBRUL23, nossa tabela deveria 
estar no formato *.txt (formato texto); para outros pacotes de análise 
estatística (como SAS, SPSS, Statistica, etc.), contudo, bastaria que 
estivesse no formato *.xls (formato do Microsoft Excel). 

Uma vez feita a análise estatística, a interpretação dos dados 
gerados pelo programa Varb20024 exigiria de nós o domínio da 
metalinguagem utilizada e de seu funcionamento. Isto porque o programa 
opera com níveis diferenciados de análises, realizando correlações progressivas entre 
os pesos relativos atribuídos aos fatores das variáveis independentes e selecionando 
as variáveis estatisticamente relevantes a cada passo da análise (SANKOFF, 
1988, p. 991). 

Para interpretar os resultados, anotaríamos a melhor rodada, 

                                                           
23 O Pacote VARBRUL é um programa estatístico desenvolvido por Sankoff e Rousseau 

(1978). Consiste em um conjunto de subprogramas computacionais de análise 
multivariada estruturado para o tratamento de dados de variação sociolinguística. De 
acordo com Guy e Zilles (2007, p. 105) a análise realizada pelo VARBRUL permite 
investigar situac ̧ões em que a variável linguística em estudo é influenciada por vários elementos do 
contexto, ou seja, múltiplas variáveis independentes. 

24 O programa GOLDVARB tem substituído o VARBRUL com vantagens. 
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expressa na última linha do arquivo gerado, pois ela corresponde às 
Variáveis Independentes selecionadas na análise estatística.  

No caso de nossa análise hipotética, precisaríamos verificar o 
input que é o ponto de partida para a análise estatística nos outros níveis. 
Quanto maior for o input, melhores serão as possibilidades de análise pelo 
programa, porque maior será o número de dados codificados com (1) na 
variável dependente. Por exemplo, o input de .20 baseia-se em um 
percentual de aplicação (ou seja, (1)) próximo a 20%. 

Também usaríamos a rodada geral no nível 1 (Level 1) para 
obter noções dos efeitos de cada variável isoladamente em relação ao erro 
que estamos estudando, porque nesse nível 1 o VARBRUL calcula os 
pesos relativos dos fatores de cada uma das variáveis apenas em 
comparação ao input (isto é, contrasta cada Variável Independente com a 
Variável Dependente). E observaríamos a significância (significance), pois 
ela corresponde à margem de erro da comparação realizada, idealmente 
inferior a 5%, isto é, 0,050 (.050, na notação em língua inglesa). Por fim, 
marcaríamos os fatores relevantes (superiores a 0,60)25. 

Assim, todo o trabalho de informatização do Banco de Dados 
de Escrita foi desenhado para permitir mais do que o armazenamento de 
informações, sua função principal. Visava também a permitir que os 
pesquisadores que se utilizassem desse banco tivessem seu trabalho de 
codificação diminuído significativamente. 
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3. 
A segmentação não 

convencional da 
escrita: o registro da 

variação inicial de um 
sistema em aquisição 

Ana Paula Nobre da Cunha 

Introdução 

A aquisição da escrita, de modo geral, é um processo complexo, 
pois exige da criança a construção de um novo conhecimento que envolve 
tanto sua capacidade de abstração como de reflexão. Neste trabalho, nossa 
atenção volta-se, em particular, para a segmentação do texto em palavras, 
mais especificamente para a segmentação não convencional da escrita em 
textos produzidos de maneira espontânea. Temos como objetivo principal 



ESTUDOS SOBRE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA 

66 

analisar, em especial com base em Cunha (2004, 2010), de que maneira 
se desenvolve o processo de segmentação da escrita de uma mesma 
criança, partindo do estudo de seus sete textos, produzidos e coletados ao 
longo das quatro primeiras séries26 do ensino fundamental.  

De acordo com as necessidades da análise, poderemos olhar 
para o texto como um todo ou para suas partes, já que nosso particular 
interesse centra-se nos dados de segmentação não convencional, ou seja, 
nas hipossegmentações (falta de espaço entre fronteiras vocabulares), nas 
hipersegmentações (inserção de espaço dentro dos limites da palavra) e, 
também, nos híbridos (estruturas que mesclam a presença da hipo e da 
hipersegmentação). 

Todos os textos27 foram coletados por meio de oficinas de 
produção textual, as quais, partindo de atividades de aquecimento, ou 
pré-escritura, visavam à criatividade e à espontaneidade das crianças no 
momento da escrita. A escolha dessa metodologia está fundamentada na 
ideia de que quanto mais espontâneo é o texto infantil, mais revelador 
dos processos de aquisição da escrita ele se torna, uma vez que esse tipo de 
texto proporciona o registro da variação inicial de um sistema em 
aquisição. 

A segmentação da escrita: um processo complexo 

A segmentação da escrita não é um problema novo e tampouco 
simples. Nesse sentido, mostra-nos a história que ela se modificou ao 
longo dos tempos, havendo épocas em que ficava a cargo do leitor 
segmentar o texto. Na Europa Medieval, por exemplo, as palavras curtas e 
as preposições eram geralmente unidas à palavra seguinte. A variação 
entre formas unidas e separadas também pode ser observada, segundo 
Ferreiro e Pontecorvo (1996), em línguas derivadas do latim, como o 
português e o espanhol, por exemplo, que apresentam formas gráficas 
diferentes para uma mesma palavra: “entretanto”, “contudo”, “talvez” e 

                                                           
26 À época das coletas, o ensino fundamental constituía-se em oito séries, com o ingresso 

da criança na primeira série aos sete anos de idade. 
27 Os textos aqui analisados pertencem ao primeiro estrato do BATALE (conforme 

descrito no Capítulo 1 deste livro). 
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“sobretudo”, no português, e “entre tanto”, “con todo”, “tal vez” e “sobre 
todo”, no espanhol. Portanto, o que se pode concluir é que, em certa 
medida, os limites de uma palavra gráfica podem ser definidos por meio 
de convenções ou de regras, as quais podem ser motivadas 
linguisticamente ou não. 

Da mesma forma que a noção de palavra sofreu variações ao 
longo da história da escrita e sofre variações em diferentes línguas, 
também para a criança, em fase de aquisição, uma das grandes 
dificuldades que se lhe apresenta é definir o que é palavra e estabelecer 
seus limites gráficos. Para Ferreiro e Pontecorvo (1996), a noção de 
“palavra” é instável para a criança pré-alfabetizada, podendo significar um 
fragmento do enunciado, o enunciado completo ou ainda letras isoladas. 
No começo da aquisição da escrita é muito mais comum a criança 
entender a palavra como um enunciado do que como uma unidade 
gramatical ou semântica. 

Uma vez que vivemos em uma sociedade letrada, ao ingressar na 
escola, seguramente, a criança já esteve em contato com a escrita formal, 
através dos mais diversos meios de comunicação visual. No entanto, antes 
mesmo de dominar a escrita a criança já domina a fala, e é esta que ela vai 
usar como objeto de comparação para a aquisição daquela. Segundo Kato 
(2001, p. 10), “a percepção das propriedades de um objeto torna-se mais 
fácil quando o confrontamos com outro objeto de natureza semelhante”. 

Ao confrontar a linguagem escrita com a linguagem falada é 
absolutamente natural que a criança, no início do processo de aquisição 
da escrita, tenha tendência a escrever sem segmentações e que somente 
aos poucos, ao longo desse processo, comece a segmentar o texto. De 
acordo com Kato (2001), a fala é uma cadeia contínua de sinais acústicos, 
ela não é segmentada em unidades linguísticas; por conseguinte, quem 
ouve é que reestrutura essa cadeia sonora em unidades psicologicamente 
significativas. Esse processo acontece de forma inconsciente, somente 
quando passa pelo processo de aquisição da escrita é que a criança toma 
consciência desse fato. A escrita faz com que ela reflita sobre a língua, 
favorecendo, como diz Cagliari (2002), a percepção de que a escrita não é 
um espelho da fala. A segmentação começa a sistematizar-se, de fato, 
quando a criança entra para a escola.  

Nos últimos anos, pesquisadores como Capristano (2003, 
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2004), Chacon (2004, 2005, 2006), Cunha (2004, 2010), Tenani (2004) e 
Paula (2007) buscam entender que motivações levam a criança a 
segmentar o texto em palavras e, principalmente, quais as motivações 
linguísticas, fundamentadas no modelo da hierarquia prosódica proposto 
por Nespor e Vogel (1986), podem dar origem a dados de segmentação 
não convencional. 

Os trabalhos desenvolvidos por Capristano, Chacon, Tenani e 
Paula têm em comum a busca por explicações para os dados de 
segmentação da escrita com base não só na fonologia prosódica, mas, em 
especial, no “modo heterogêneo de constituição da escrita”, conforme 
proposta de Corrêa (2004). Esse grupo de pesquisadores tem 
demonstrado que, no processo inicial da escrita (infantil e adulta), as 
segmentações não convencionais podem resultar, simultaneamente, do 
trânsito do sujeito escrevente por práticas orais e letradas. 

Desenvolvemos nossa análise em uma perspectiva diferente. Em 
Cunha (2004), buscamos explicar as segmentações não convencionais 
especificamente por meio de uma relação estreita com a fonologia 
prosódica e seus constituintes (NESPOR e VOGEL, 1986), todavia, sem 
perder de vista que o sujeito aprendente é ativo no processo de aquisição 
da escrita e sem desconsiderar que podem existir outras motivações 
intervindo no processo de aquisição da segmentação do texto. 
Acreditamos que ao observar as hipóteses que a criança testa, nas suas 
“idas e vindas” entre diferentes possibilidades de grafia, podemos inferir 
quais os aspectos do conhecimento linguístico, mais especificamente, do 
conhecimento prosódico, são responsáveis pelo tipo de segmentação não 
convencional das palavras encontrado nos textos infantis. 

Os dados: a flutuação inicial de um sistema em aquisição 

Conforme afirmamos anteriormente, o texto produzido 
espontaneamente pelas crianças é um local profícuo para experimentação 
a respeito desse sistema em aquisição – a escrita. Consideramos, portanto, 
que os erros encontrados nos textos infantis são decorrência da flutuação 
inicial de um sistema em aquisição e fonte fecunda de informação para o 
pesquisador interessado em visualizar os possíveis processos pelos quais a 
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criança passa nesse período. Isso posto, adiantamos que nossa análise não 
pretende dar conta de todos os dados de segmentação não convencional, 
uma vez que, conforme dissemos anteriormente, outros fatores, além da 
motivação prosódica, estão em jogo quando a criança adquire a escrita. 
De acordo com nossa proposta, cabe a nós analisar especificamente 
aqueles dados que possam ser explicados como decorrentes de uma 
motivação prosódica. 

A escrita com pouca segmentação 

No texto (Figura 1) que apresentamos a seguir, podemos 
observar uma escrita ainda bastante próxima do fluxo da fala, com poucas 
segmentações. No entanto, quando há inserção de espaço, alguns 
constituintes prosódicos são identificáveis. 

 

 
 

Sugestão de leitura: Era uma vez um lobo chamado Patrique. O lobo 
foi para casa da vovó, voando para casa vovó. O lobo foi para casa da 
vovó e o lobo comeu a vovó. E a chapeuzinho bateu na casa da vovó. Ela 
entrou na casa, ela falou que [...] olhos bem grandes, ouvidos tão grandes, 
oh que dentes bem grandes. São para te comer. Aí a chapeuzinho... 

Figura 1 - Texto 1 (7 anos / 1ª série / 2001)28 

Fonte: BATALE 

Conforme podemos observar no Texto 1, a escrita inicial dessa 
criança, assim como de muitas outras observadas no BATALE, constitui-
se de formas quase totalmente unidas. Embora vejamos, no início do 

                                                           
28 Essa criança tem apenas um texto de 1ª série. 
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texto, na primeira linha, alguns espaços inseridos aparentemente de forma 
aleatória, as demais inserções de espaços, no decorrer da escrita, parecem 
nos apontar para possíveis indícios de motivação prosódica. Observemos 
que nos finais de linha, embora haja ainda algum espaço em branco, o 
fluxo da escrita é interrompido coincidentemente com o final de uma 
palavra, exceto na segunda linha, quando a palavra “vovó” é separada em 
duas sílabas. De qualquer forma, a separação da palavra também não é 
aleatória, havendo uma separação que respeita os limites da sílaba, o 
menor constituinte da hierarquia prosódica. 

De acordo com Cunha (2004), embora os constituintes mais 
altos da hierarquia prosódica sejam mais difíceis de serem analisados 
apenas através do texto escrito, ainda assim podemos, de acordo com a 
presença – mesmo que sutil – dos espaços na escrita, inferir a presença de 
linhas de entonação, conforme apresentamos em (1)29. 

 
(1) 
a.  (linha 2)  [foi para casa da vovó] I [voando para casa da vovó] I [o 

lobo foi para casa da vovó] I 
b.  (linha 3)  [bateu na casa da vovó] I 
c.  (linha 4)  [ela entrou na casa] I [ela falou que olhos bem grandes] I 
d.  (linha 5)  [ouvidos tão grandes] I [oh que dentes bem grandes] I 
e.  (linha 6)  [são para te comer] I 
 
De acordo com Nespor e Vogel (1986), a frase entonacional 

deve possuir um contorno de entonação e seu final deve coincidir com 
uma posição em que se possa introduzir pausa na oração, conforme 
podemos perceber em todas as frases entonacionais representadas em (1). 
Na frase apresentada em (1.c – linha 4), consideramos a presença de duas 
linhas de entonação, embora não haja a inserção clara de um espaço entre 
as palavras “casa” e “ela”. No entanto, como se pode observar no texto, há 
um reforço na segunda vez que aparece a palavra “ela”, o que nos motiva a 
inferir que a criança esteja marcando aquela palavra como o começo de 
uma nova linha de entonação. 

Mesmo sendo o Texto 1 quase todo hipossegmentado, podemos 
                                                           

29 Essas transcrições não estão feitas de acordo com a grafia da criança, nosso foco, nesta 
análise, centra-se apenas nas inserções de espaço. 
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dizer que quando há inserção de um espaço, esse espaço, de modo geral, 
não é colocado aleatoriamente, seguindo, pois, alguns padrões prosódicos 
da língua; nesse caso, especificamente, os constituintes mais altos da 
hierarquia prosódica, como, por exemplo, a frase entonacional. 

O avanço da segmentação 

No segundo texto (Figura 2) que analisamos, coletado no início 
da segunda série, é possível observar a mudança no estilo de letra, agora 
cursiva, e também o avanço em relação à segmentação da escrita, embora 
possamos afirmar que quase metade do texto ainda apresenta problemas 
quanto à falta de espaços entre fronteiras vocabulares. 

 

 
 

Sugestão de leitura: As bruxas / Ela era muito feiticeira. Ela tinha 
poderes malignos. Tinha uma vassoura. Ela fez uma festa e convidou as 
bruxas. E as bruxas e a irmã moravam muito longe. E a irmã foi convidar 
a irmã com a vassoura [...]. Ela fez perna de barata e olho de porco. E o 
nome delas é Andrea e Patrícia. 

Figura 2 - Texto 2 (8 anos / 2ª série / 2002[1])30 

Fonte: BATALE 

                                                           
30 Serão apresentados dois textos coletados ao longo da 2ª série. 



ESTUDOS SOBRE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA 

72 

No Texto 2, o que se pode observar em relação às segmentações 
não convencionais é uma predominância quase absoluta de dados de 
hipossegmentação, como em trinhaumabasoura (linha 4), umafesta (linha 
5), aerma (linhas 6 e 7), muitolonge e foiconvidar (linha 7), coabasoura (linha 
8) e onomedelaé (linha 10). Mais uma vez, podemos apresentar indícios de 
motivação prosódica nas estruturas formadas pela criança, conforme 
apresentamos em (2). 

 
(2) 
a.  [tinha uma vassoura] I 
b.  [foi convidar] I 
c.  [o nome dela é] I 
d.  [muito longe] ɸ 
e.  [com a vassoura] ɸ 
f.  [uma festa] ɸ 
g.  [a irmã] w 
 
Diferentemente do Texto 1, no qual prevaleciam inserções de 

espaços motivadas pela formação de linhas de entonação, o Texto 2 
apresenta uma variação quanto ao tipo de constituinte prosódico revelado 
nas hipossegmentações. Ainda assim, podemos observar a predominância 
de constituintes mais altos da hierarquia prosódica, como, por exemplo, 
(2.a), (2.b) e (2.c), que podem ser consideradas como frases entonacionais. 
Os dados (2.d), (2.e) e (2.f), apresentados como frase fonológica, podem 
também ser analisados como uma frase entonacional, se considerarmos, 
conforme Nespor e Vogel (1986), que a frase entonacional pode ser 
formada por um conjunto de frases fonológicas ou por uma frase 
fonológica apenas, desde que esta possua uma linha entonacional. 
Consideramos o dado (2.g), grafado aerma, como uma palavra fonológica31 
devido à dificuldade que as crianças, em fase de aquisição, apresentam em 

                                                           
31 Entendemos que esse tipo de dado pode levantar controvérsias quanto à sua 

categorização – grupo clítico ou palavra fonológica – e, embora tenhamos buscado 
fundamentação em Nespor e Vogel (1986), optamos por não entrar nessa discussão, cara 
à fonologia, uma vez que não a consideramos adequada a este trabalho e por acreditar 
que apenas esses dados de escrita não apresentam subsídios suficientes para que se 
adentre em tais questões. 
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reconhecer os clíticos, em especial os de uma ou duas letras, como uma 
palavra, preferindo uni-los à palavra adjacente (CUNHA, 2004). 

Encontramos, ainda, no Texto 2, estruturas a que 
denominamos de híbridos (CUNHA, 2010), por serem uma mescla de 
hipo e hipersegmentação: “ela era” e “ela tinha”, grafadas, 
respectivamente, como é laera (linha 2) e é latinha (linha 3). Segundo 
Cunha (2004, 2010), levando-se em conta o fato de que, na maioria dos 
textos infantis, a frequência de dados de hipossegmentação é muito maior 
do que de hipersegmentação, quando ambos aparecem simultaneamente, 
podemos pensar que, em um nível subjacente, primeiro a criança 
hipossegmentou a sequência para só depois hipersegmentá-la, conforme 
apresentamos em (3). 

 
(3) 
a.  ela era   >   elaera   >   é laera 
b.  ela tinha   >   elatinha   >   é latinha 
 
A hipersegmentação parece ter sido motivada pela presença do 

‘e’ aberto do pronome “ela”, muitas vezes acentuado pelas crianças e, 
nesse caso em especial, confundido com o clítico “é”. Tal abordagem 
ganha sustentação pela presença de um dado de hipersegmentação como 
o da linha 4 do mesmo texto, quando a criança grafa é la para “ela”. Esse 
dado e outro na linha 8 (e la) são as únicas hipersegmentações presentes 
nesse texto. Na segunda, embora a criança não acentue a sílaba “e” ao 
separá-la, podemos constatar, por meio das rasuras visíveis na segunda 
sílaba, que essa é uma segmentação que traz dúvidas à criança. 

A inserção de espaços inadequados dentro dos limites das 
palavras 

O terceiro texto (Figura 3) a ser analisado foi coletado no final 
da segunda série. Embora ainda apresente dados de hipossegmentação, 
começa a apresentar, diferentemente do Texto 2, inserções de espaços 
dentro dos limites da palavra, produzindo hipersegmentações. 
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Sugestão de leitura: A coruja e o beija-flor se encontraram e foram à 
passeata juntos e ficaram amigos para sempre. E eles resolveram ficar 
juntos. Aí eles resolveram falar na passeata e resolveram querer mais 
comida. E a coruja encontrou seu amor. Aí ele pediu a coruja em 
casamento e ela aceitou em casar com ele. E os dois se casaram e moravam 
na árvore e viveram felizes para sempre. 

Figura 3 - Texto 3 (8 anos / 2ª série / 2002[2]) 

Fonte: BATALE 

No terceiro texto dessa criança aparecem somente três dados de 
hipossegmentação. Apenas um deles parece ter sido motivado por uma 
linha de entonação, como é o caso de viveranfelises, para “viveram felizes”, 
na penúltima linha do texto. Os outros dois dados são bejaflor (linha 2), 
para “beija-flor”, e sicasaram (linha 8), para “se casaram”.  

Nesses dois últimos dados apresenta-se o conflito que a criança 
enfrenta para definir o que é palavra. O primeiro – bejaflor –, uma palavra 
composta no português, formada por duas palavras fonológicas, mas uma 
só palavra morfológica, corrobora a ideia de que não há necessariamente 
isomorfia entre esses dois níveis linguísticos. A supressão do espaço parece 
ter sido motivada pelo sentido lexical da palavra, no entanto, analisando a 
estrutura prosódica, encontramos uma frase fonológica. 

A segunda hipossegmentação – sicasaram – pode ser 
considerada, de acordo com Cunha (2004), como uma palavra fonológica. 
Segundo a autora, esse é o tipo de juntura mais frequente nos dados do 
português brasileiro, ou seja, a hipossegmentação entre o clítico e a 
palavra de conteúdo que o sucede, formando, nesse caso, uma palavra 
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polissílaba composta por dois troqueus silábicos32. 
É importante ressaltar que nesse texto há apenas uma 

hipossegmentação que parece ser motivada pela presença de uma linha de 
entonação, contrastando com os dois textos anteriores. Isso nos permite 
afirmar que conforme a criança avança nas suas produções textuais, mais 
ela se distancia das possíveis influências da fala, admitindo inserções de 
espaços em estruturas gráficas cada vez menores que, normalmente, não 
se relacionam com os espaços produzidos durante a fala. 

Os demais dados de segmentação não convencional presentes 
nesse texto revelam que a criança começa a inserir espaços dentro dos 
limites da palavra, motivada, possivelmente, por estruturas prosódicas 
menores do que a palavra gráfica, tais como a palavra fonológica, o pé e 
até mesmo a sílaba, conforme apresentamos em (4). 

 
(4) 
a.  (linha 3)  amigos   >   a migos 

(linha 6)  amor   >   a mor 
(linha 8)  aceitou   >   a seitou 

b.  (linha 4)  resolveram   >   resou veram 
(linha 5)  resolveram   >   resol fero 

 
Em (4), os dados aparecem divididos em dois grupos diferentes. 

Temos em (4.a), de acordo com Cunha (2004), o tipo de 
hipersegmentação mais comumente encontrado nos textos infantis, ou 
seja, a separação de uma palavra em duas, sendo a primeira uma palavra 
gramatical33 e a segunda uma palavra fonológica34, e em (4.b) o segundo 
tipo de hipersegmentação mais comum, a separação de uma palavra 
lexical em duas palavras fonológicas. 

Nas hipersegmentações em (4.a), podemos atribuir a inserção do 

                                                           
32 O pé troqueu, ou troqueu silábico, é formado por duas sílabas, com predominância na 

primeira sílaba. 
33 Para Cunha (2004), a palavra gramatical não possui significado lexical. O exemplo mais 

clássico são os clíticos. 
34 Cunha (2004) conceitua como palavra fonológica qualquer estrutura linguística que 

possua apenas um acento primário e que, embora não tenha significado conhecido na 
língua, é candidata potencial para vir a sê-lo. 
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espaço a duas motivações: o reconhecimento do artigo “a”, no início da 
palavra, e a preservação de um pé métrico à direita. Em (4.b), por sua vez, 
a maior motivação para a inserção do espaço parece resultar do fato dessa 
palavra polissílaba ser formada por dois pés métricos, uma vez que as 
estruturas resultantes da segmentação não são propriamente palavras que 
tenham significado conhecido. As palavras decorrentes dessa 
hipersegmentação são dissílabas e paroxítonas, forma preferida pelas 
crianças em fase de aquisição da escrita (ABAURRE, 1991). 

Podemos ainda observar, nesse texto, duas outras segmentações 
que fogem à convenção: e lesre sol veram (linha 3) e em com trou (linha 5), 
para “eles resolveram” e “encontrou”, respectivamente. No primeiro caso 
temos uma frase fonológica marcada por uma segmentação híbrida (hipo 
e hipersegmentação) que resulta em quatro estruturas reconhecíveis como 
palavras, enquanto no segundo dado a palavra é totalmente segmentada 
em sílabas.  

A juntura indevida de algumas palavras 

Conforme pudemos ver no texto apresentado na sessão 
anterior, havia uma predominância de hipersegmentações, denotando o 
reconhecimento da criança de estruturas menores do que a palavra 
gráfica. No entanto, no Texto 4 (Figura 4), produzido na 3ª série, há um 
retorno às hipossegmentações, porém com poucas ocorrências e já 
diferentes daquelas encontradas nos Textos 1 e 2. 
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Sugestão de leitura: O Centauro deu um chute na bunda do Carlos e o 
Carlos morreu. E o Hércules foi correndo e pegou da cola do Centauro, 
saiu voando e morreu. E o Hércules ficou mal porque ele quebrou o pé e 
ele ficou uma semana de cama. E depois ele ficou dolorido, e depois ele 
ficou treinando o dia inteiro. E depois apareceu o pai e ele falou com o 
Hércules, e o pai dele brigou com o Hércules. E o Hércules deu um pau no 
pai dele. E depois veio a mãe e o Hércules deu um pau nela também. E 
todos morreram e eles se encontraram no deus. E eles ficaram felizes para 
sempre. E o Hércules ficou treinando. 

Figura 4 - Texto 4 (9 anos / 3ª série / 2003[1]) 

Fonte: BATALE 

No Texto 4, o que encontramos são sete ocorrências de 
hipossegmentação e apenas uma de hipersegmentação, sendo esta última 
bastante peculiar, uma vez que observamos, na última linha, uma 
silabação da palavra “treinando”, grafada como trei nãn do. O que 
podemos dizer, do ponto de vista prosódico, sobre a segmentação desse 
dado, é que há uma preservação do constituinte sílaba; porém, 
considerando-se ser uma produção escrita da 3ª série, muito 
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provavelmente essa silabação ocorra também por influência da inserção 
da criança às práticas de alfabetização. 

Separamos os dados em três tipos, conforme apresentamos em 
(5): 

 
(5) 
a.  (linha 1)  na bunda do   >   nabundado 
b.  (linha 5)  o pé   >   opé 

(linha 8)  o pai   >   upai 
(linha 13)  se encontraram   >   cincontrarn 

c.  (linha 9)  pai dele   >   pidele 
(linha 11)  pai dele   >   paidele 

 
No dado (5.a), temos a juntura de dois clíticos a uma palavra de 

conteúdo. O que encontramos com maior frequência nos textos infantis é 
a juntura de um clítico à palavra de conteúdo que o sucede, na posição 
proclítica. No entanto, esse dado apresenta uma peculiaridade que é a de 
ter, também, agregado à palavra de conteúdo, um clítico em posição 
enclítica, “na+bunda+do”. Em caso de hipossegmentação, o esperado seria 
que o “do” estivesse unido à palavra de conteúdo “Carlos”. Porém, não 
podemos deixar de considerar que, pela disposição das palavras no texto, 
essa juntura em posição enclítica seja decorrente da posição do clítico no 
final da linha. 

Os dados que mostramos em (5.b) são dos mais frequentes nos 
textos infantis, ou seja, aqueles que hipossegmentam o clítico à palavra de 
conteúdo seguinte, formando uma só palavra fonológica. Nos dois 
primeiros casos, temos a simples juntura entre artigo e substantivo. No 
terceiro dado, vemos a juntura entre um pronome e um verbo, a qual 
ocorre por meio de um processo de degeminação e posterior alçamento 
da vogal média [e] > [i] – s[e] [e]ncontraram > s[e]ncontraram > 
s[i]ncontraram > cincontrarn. 

Em (5.c), podemos considerar que tenha havido a 
hipossegmentação motivada pela formação de uma frase fonológica forte. 
Segundo Bisol (1996), uma das características da frase entonacional é que 
uma de suas frases fonológicas seja forte (s – strong), devido a 
características semânticas, enquanto as demais são fracas (w – weak). A 
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sequência forte na frase entonacional é variável, o que possibilita a 
mudança de foco de acordo com o valor semântico. 

Esses constituintes mais altos da hierarquia prosódica, que 
envolvem linha entonacional e critérios semânticos, são mais difíceis de 
serem analisados através do texto escrito apenas, tornando-se necessário 
um estudo que envolva outros instrumentos de análise além do próprio 
texto. No entanto, com base em estudos já realizados na fonologia, mais 
especificamente em Bisol (1996), podemos fazer uma suposição de que as 
sequências hipossegmentadas, mostradas em (5.c), representem a frase 
fonológica forte (s) da frase entonacional, sendo as demais consideradas 
fracas (w), conforme demonstramos em (6). 

 
(6) 
a.  [ [e o pidele]  [brigou]  [com o Hércules]  ] I 
              s                w                     w 
b.  [ [E o Hércules]  [deu]  [um pau]  [no paidele]   ] I 
                 w                w             w                  s 
 
Observe-se que os clíticos “e”, “o” (6.a) e “no” (6.b), mesmo 

estando dentro dos limites de frase fonológica forte, não foram 
hipossegmentados às palavras de conteúdo. Isso se justifica em função de 
que não podemos deixar de considerar que as motivações para uma 
segmentação não convencional são múltiplas e que, além dos critérios 
prosódicos, estão em causa critérios de outra ordem, tais como a própria 
inserção da criança no meio letrado. Portanto, ao observarmos o texto 
como um todo, podemos concluir que muito mais vezes ela já reconhece 
os clíticos como estruturas autônomas do que o contrário. 

A ocorrência de hipo e hipersegmentações 

No Texto 5 (Figura 5), o que observamos, além de dados de 
hipossegmentação, é um retorno de dados de hipersegmentação, 
praticamente inexistentes no texto anterior. 
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Sugestão de leitura: Antônia a ursa feliz ela tem roupa de jornal. Ela 
tem um namorado feliz, ele é cego. Ela tem que levar ele todos os dias, ele 
no doutor. E ele se chama Raí. E o médico olha os olhos todos os dias. E 
eles juntam as garrafas e dão para os colégios e ficam felizes. E as amigas 
dela e dele, eles ficam conversando, até que um dia uma amiga morreu e 
eles ficaram tristes e saíram da cidade e foram para outra cidade e 
acharam seus pais. E eles eram brincalhões. Eles começavam a jogar golfe, 
começaram a dar cambalhotas. E eles ficaram morando lá e eles falaram 
que não iam sair de lá nunca mais. E eles prometeram ficar lá até morrer. 
Fim 

Figura 5 - Texto 5 (9 anos / 3ª série / 2003[2]) 

Fonte: BATALE 

As quatro hipersegmentações que aparecem no Texto 5 são: a 
juntam (linha 5), a migas (linha 6), a charan (linha 9) e é ram (linha 10). Da 
mesma forma que os dados de (4.a), encontrados no Texto 3, tais espaços 
se inserem dentro dos limites da palavra, separando a sílaba inicial, que se 
parece com um clítico (“a” e “é”), do restante da palavra, que se revela ou 
como um pé métrico (migas, charan, ram) ou como uma possível palavra 
lexical (juntam). Nesse último caso, a palavra convencional é de fato 
“juntam”; no entanto, consideramos o dado como hipersegmentado, uma 
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vez que provavelmente no dialeto da criança ocorra a variante “ajuntam”. 
Quanto às hipossegmentações, podemos classificá-las em dois 

tipos: as que formam frase entonacional e as que formam palavra 
fonológica. Dentre as primeiras, encontramos as estruturas ficamfelisis 
(linha 6), ficarantristes (linha 8) e nuncamais (linha 13). Todas elas 
apresentam uma possível linha de entonação se olharmos para o texto 
como um todo. 

As palavras fonológicas, resultantes das hipossegmentações, 
podem também ser divididas em dois tipos: as que unem um clítico, em 
posição proclítica, a uma palavra de conteúdo – nodoutor (linha 3), 
cechama (linha 3), praoutra (linha 9), adar (linha 11) – e outra decorrente 
da união de uma palavra de conteúdo a um clítico, em posição enclítica – 
tenque (linha 2). As do primeiro tipo, conforme já dissemos, são, dentre 
todos os corpora por nós analisados, as mais comuns no português 
brasileiro; são, pois, junturas que envolvem os artigos, os pronomes e as 
preposições unidos, em forma de próclise, a uma palavra adjacente. A 
hipossegmentação tenque também não é rara nos dados que temos 
analisado. Existe uma tendência em as crianças juntarem o “que” a outra 
palavra, de um modo geral, a um clítico. Nesse caso específico, 
encontramos o “que” unido em posição enclítica ao verbo “ter”, 
resultando em um pé métrico, do tipo trocaico, que também pode ser 
considerado como uma palavra fonológica, uma vez que apresenta um 
acento primário35 (CUNHA, 2004). 

As dificuldades com o clítico 

No Texto 6 (Figura 6), coletado ao final das séries iniciais, as 
dificuldades com a segmentação da escrita já começam a diminuir 
sensivelmente, restando ainda algumas instabilidades com estruturas que 
envolvem o clítico. 

 

                                                           
35 Ver nota de rodapé 34. 
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Sugestão de leitura: O Rio Assassino / A galinha e o rio e o canguru. A 
galinha estava comendo minhocas e mais tarde apareceu o canguru 
comendo peixe do rio, e do rio surgiu uma onda e levou a galinha para 
muito longe. E o canguru saiu voando para pegar e pegou a galinha e 
levou para superfície. E ela estava bem. E depois levou a galinha de novo. 
E a galinha morreu e o canguru comeu a galinha. E depois foi procurar 
comida para seus filhos. 

Figura 6 - Texto 6 (10 anos / 4ª série / 2004[1]) 
Fonte: BATALE 

Um dado significativo quanto à dificuldade que a criança 
demonstra em lidar com o clítico apresenta-se nesse texto quando há uma 
variação na grafia da sequência “a galinha”, que aparece seis vezes grafada 
de maneira convencional e uma vez grafada sem espaço – agalinha. A 
peculiaridade dessa grafia mostra-se, além da variação, por meio de uma 
rasura36 no dado hipossegmentado, em que é possível observar que, 
inicialmente, a criança parece ter escrito de forma convencional e depois 
apaga, reescrevendo a palavra sem deixar espaços entre o clítico e a palavra 
de conteúdo, revelando, portanto, dúvidas na sua escrita. 

                                                           
36 Nesse caso específico, uma rasura gerada pelo uso da borracha que não conseguiu apagar 

todas as marcas do papel. 
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De acordo com Miranda e Cunha (2013), é a partir do contato 
com a escrita que a criança percebe estruturas que se assemelham e, 
portanto, se confundem, como, por exemplo, o “a”, artigo, em “a 
galinha”, e o “a”, sílaba átona, em início de palavra, conforme podemos 
exemplificar com a hipersegmentação a pareceu (linha 4). Para as autoras, é 
por meio do texto escrito que a criança passa a analisar essas duas 
estruturas e, então, pode redescrever37 suas representações fonológicas, 
emergindo dessa análise duas diferentes representações, a de palavra 
fonológica e a de grupo clítico38. 

Seguindo a ideia de que estruturas semelhantes, ocupando 
posições semelhantes, como o clítico anteposto à palavra de conteúdo e a 
sílaba inicial de uma palavra, podem gerar dificuldades na segmentação da 
escrita inicial, temos a hipossegmentação denovo (linha 10) e a 
hipersegmentação de pois (linha 11). No primeiro dado a criança trata o 
clítico “de” como se fosse a sílaba inicial de uma palavra e, ao contrário, 
no segundo dado, a sílaba inicial é grafada como se fosse um clítico. Essa 
dificuldade em lidar com o clítico se expressa mais uma vez sob a forma 
de variação, quando é possível observar, nesse mesmo texto, uma mesma 
palavra, “depois” (linha 9), grafada de forma convencional. 
Por último, apresentamos a hipossegmentação pamuito (linha 6), em que a 
criança faz uma redução do “para”, transformando-o em uma sílaba e, 
consequentemente, unindo-o à palavra seguinte. 

A segmentação muito próxima ao convencional 

Encerrando as produções desse aluno, apresentamos seu último 
texto, coletado ao final da 4ª série (Figura 7). O que podemos observar é 
um texto ainda com muitas rasuras, mas já com uma escrita bastante 

                                                           
37 Para essa análise, Miranda e Cunha (2013) exploram dados de reparo (marcas de rasura 

e variações na grafia de uma mesma palavra dentro de um mesmo texto) encontrados na 
escrita espontânea de crianças em início de escolarização, a fim de estabelecer relações 
com a fonologia. As autoras fundamentam seu estudo no Modelo de Redescrição 
Representacional (MRR), proposto por Karmilloff-Smith (1986, 1994). 

38 Reafirmando o que foi dito na nota de rodapé 31, essa discussão tem peculiaridades 
sobre as quais não nos interessa tratar neste estudo especificamente. 
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próxima à convencional. 
 

 
 

Sugestão de leitura: A casa alagada / Era uma vez uma nuvem bem 
bonita. E uma árvore tinha uma montanha e uma casa e uma nuvem e 
um sol. E tinha muitas árvores. E tinha um hotel com muitas pessoas. E 
tinha uma pessoa meio triste e meio feliz com um vaso de flores muito 
bonitas. E tinha na rede duas pessoas que se amavam muito. E depois deu 
uma enchente e aí o sol veio bem forte e secou tudo. E todos eles ficaram 
felizes para sempre com paz e harmonia. 

Figura 7 - Texto 7 (10 anos / 4ª série / 2004[2]) 

Fonte: BATALE 

Os dados de segmentação não convencional que encontramos 
no Texto 7 reduzem-se a apenas três, uma hipossegmentação e duas 
hipersegmentações. A primeira hipersegmentação é ar vore (linha 6). A 
inserção do espaço pode ter sido motivada pelo reconhecimento da 
palavra lexical, “ar”. Porém, a palavra “árvore” é mais um exemplo da 
variação da escrita inicial, uma vez que ela aparece grafada corretamente 
na linha 3. Na segunda hipersegmentação, em chente (linha 11), 
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observamos novamente uma sílaba inicial de palavra que foi considerada, 
pela criança, como um clítico, “em”. O que resta à direita é um pé 
métrico, especificamente, um troqueu silábico, ou seja, uma palavra 
fonológica, dissílaba e paroxítona, considerada por Abaurre (1991) como 
a forma preferida pelas crianças em fase de aquisição da escrita. 

Na única hipossegmentação encontrada no texto, naredia (linha 
10), encontramos a juntura entre um clítico, nesse caso a contração de 
“em+a” > “na”, à palavra de conteúdo adjacente. Esse é o tipo de dado 
mais frequente em textos de crianças que estão em fase de aquisição da 
escrita, o que corrobora a dificuldade que elas têm em considerar 
estruturas com um ou dois segmentos como uma palavra (FERREIRO e 
TEBEROSKY, 1999). Vale ressaltar que, particularmente nesse texto, esse 
dado pode ser considerado como uma exceção, se levarmos em conta que 
essa criança já tem um texto praticamente adequado ao que se espera em 
termos de uma segmentação convencional. 

Considerações finais 

A partir dos dados de segmentação não convencional 
encontrados nos sete textos que analisamos, foi possível observar um 
percurso que revela a apropriação da segmentação convencional por um 
sujeito específico. Não temos a pretensão de tomar essa análise como uma 
generalização do processo de aquisição da segmentação convencional da 
escrita, mas, de certa forma, com base nos diversos estudos que temos 
realizado, ao longo de dez anos, podemos considerá-lo como uma mostra 
significativa e exemplar do que temos encontrado no que concerne a essa 
aquisição. Assim como nosso sujeito, as crianças de modo geral, ao 
produzirem seus primeiros textos, partem de formas escritas unidas, 
possivelmente por traçarem uma relação ainda muito estreita entre a fala e 
a escrita; somente com o decorrer do processo de aquisição, a 
segmentação de seus textos vai ficando cada vez mais próxima ao padrão. 

O que se percebe nos primeiros textos é a predominância de 
estruturas hipossegmentadas, motivadas pelos constituintes mais altos da 
hierarquia prosódica, a saber, as frases entonacionais e as frases 
fonológicas mais extensas. Ao longo do processo, essas hipossegmentações 
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parecem ser motivadas por constituintes mais baixos, inclui-se, ainda, a 
frase fonológica, porém menos extensa que as anteriores, e começa a 
aparecer com mais frequência a palavra fonológica. Conforme as séries 
avançam, começa a haver uma mescla entre dados de hipo e de 
hipersegmentações. As hipersegmentações, na sua maioria, apresentam 
indícios de serem motivadas pelos constituintes mais baixos da hierarquia 
prosódica, tais como o pé métrico e a sílaba. 

Os dados revelam que a escrita é um processo progressivo de 
aprendizagem, pois, quase sempre, quanto mais avançada a série, menor o 
número de ocorrências de segmentações não convencionais. Durante esse 
percurso, conforme a criança vai aprendendo a segmentar o texto, os 
limites de palavra vão variando, restando ainda para serem solucionadas, 
em períodos mais tardios, as dúvidas que se referem a estruturas que 
envolvem os clíticos. Muitas vezes esse processo só se estabiliza com a 
intervenção do professor, que tem o papel de trazer para o nível da 
consciência as estruturas que a criança analisa ainda em etapas 
inconscientes. 

Em relação ao processo de aquisição da escrita, em particular ao 
processo de segmentação, podemos concluir que, se nos primeiros textos 
escritos as crianças apresentam forte tendência a partir de uma escrita 
com formas unidas, representativas dos constituintes mais altos da 
hierarquia prosódica, e com o decorrer do processo reestruturam essas 
unidades linguísticas em constituintes menores, adequando os limites das 
palavras aos limites convencionais da língua padrão, a apropriação da 
segmentação da escrita envolve uma tensão entre processos top-down e 
bottom-up de aquisição. 

O processo top-down seria aqui representado pelo momento em 
que a criança ainda entende a escrita como uma representação muito 
próxima à fala, enquanto o processo bottom-up podemos identificar 
quando a criança começa a analisar a escrita em seus constituintes 
menores, descolando-a da fala e analisando-a como um sistema específico, 
um novo sistema a ser adquirido. É, portanto, da tensão resultante entre 
esses dois processos – top-down e bottom-up – que emerge uma escrita de 
acordo com o que convencionamos chamar de escrita padrão, com uma 
segmentação dita convencional. 
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4. 
Marcas de oralidade 

na escrita inicial: uma 
análise a partir de 
dados ortográficos 

Daiani de Jesus Garcia 

Introdução 

Apresentamos, no presente capítulo, dados de uma pesquisa 
que examinou os erros39 ortográficos influenciados pela oralidade na 
escrita inicial (GARCIA, 2010). Tais dados foram obtidos a partir da 
análise de textos produzidos espontaneamente por crianças pertencentes a 

                                                           
39 O erro ortográfico, nesta pesquisa, é tomado não como um problema, mas de forma 

construtiva, como indício dos processos de aprendizagem das crianças, como já referido 
no Capítulo 1. 
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três grupos sociolinguísticos distintos, que frequentavam, no período das 
coletas, diferentes escolas da cidade de Pelotas/RS: duas públicas, uma de 
zona urbana e outra de zona rural, e uma particular. 

Alguns estudos sociolinguísticos, como os de Guy (1981), Naro 
e Scherre (1991), Mollica (1998), dentre outros, demonstraram que os 
prováveis “erros” na fala40 são apenas variações da língua e que, na 
maioria das vezes, são previsíveis e sistemáticos. A respeito dessas 
variações da fala que, às vezes, são transpostas para a escrita, sobretudo no 
início da escolarização, começou a desenvolver-se no Brasil, a partir de 
estudos como os de Lemle (1978, 1982) e Bortoni-Ricardo (2004, 2005), 
uma sociolinguística aplicada à educação. O foco dessa vertente 
sociolinguística é justamente o exame dos vários fenômenos da variação 
linguística, característicos do português brasileiro, analisados em suas 
implicações para o processo de ensino-aprendizagem, principalmente no 
Ensino Fundamental. 

Essas pesquisas vêm trazendo grande contribuição para a 
compreensão do funcionamento da escrita no início da escolarização e, 
também, mostrando o quanto é necessário o respeito ao desenvolvimento 
cognitivo do aluno, a fim de que não se rompa a motivação e a 
criatividade linguística. Mostram, também, que alguns problemas 
apresentados na fase inicial da escrita podem ser explicados por influência 
de hábitos de fala, como, por exemplo, o apagamento do ‘r’ marcador de 
infinitivo ou os casos de monotongação, mas que, por outro lado, podem 
ser facilmente solucionados a partir do desenvolvimento de práticas 
pedagógicas coerentes com a fase linguística do aprendiz. 

Scliar-Cabral (2003) chama a atenção sobre as diferenças entre o 
sistema oral e o sistema escrito, enfatizando que enquanto a linguagem 
oral se desenvolve espontaneamente, a linguagem escrita é uma invenção, 
cuja aprendizagem intensiva e sistemática é necessária, em grande parte 
dos casos. Simões (2006) nos lembra que a criança, ao entrar em contato 
com a escrita da língua portuguesa, necessita associar som, distintividade e 
representação gráfica, visto que, em nossa língua, nem todas as letras 
representam apenas um som, como nos casos das correspondências 
biunívocas (‘p’, ‘b’, ‘t’, ‘d’, ‘f’, ‘v’). Dessa forma, o sistema alfabético-

                                                           
40 Para a Linguística não existe a noção de erro, mas sim de adequação/inadequação. 
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ortográfico torna-se bastante complexo, constituindo-se em uma grande 
dificuldade para os indivíduos, em fase de alfabetização, grafarem seus 
primeiros textos escritos. 

A análise a que nos propomos não desconsidera as múltiplas 
influências a que o educando está sujeito durante o processo de aquisição 
da escrita, entretanto, busca mostrar de forma mais específica os erros 
ortográficos advindos da oralidade. 

Variação Linguística 

De acordo com Tarallo (1985), a variação linguística é um 
fenômeno universal em que as formas linguísticas alternativas são 
condicionadas, em qualquer língua, por variáveis. Um exemplo de 
variável linguística no português brasileiro é a concordância entre o verbo 
e o sujeito, visto que esta pode realizar-se por meio de duas variantes: a 
marca de concordância no verbo ou sua ausência. Assim, as regras 
variáveis, ao contrário das categóricas – que condicionam o falante –, 
favorecem ou reprimem o uso de uma ou de outra forma variável em cada 
contexto, sendo que a motivação para essa variação tanto pode ser de 
ordem interna como externa ao sistema linguístico. 

Como exemplo de motivação interna ao sistema linguístico 
podemos citar o que ocorre com o ditongo ei, que geralmente sofre 
monotongação, em português, quando há, no segmento seguinte, uma 
palatal, de modo que é comum ouvirmos ‘pexe’ para ‘peixe’, mas não 
‘peto’ para ‘peito’. 

No caso das motivações de ordem externa, têm-se a influência 
das variáveis sociais, dentre as quais idade, gênero, etnia, classe social etc. 
Cada caso, entretanto, deve ser estudado levando em conta suas 
especificidades. No emprego de formas de tratamento (tu, você, senhor), 
por exemplo, a diferença de status social, a idade dos interlocutores e o 
grau de formalismo, certamente, vão influenciar na escolha de uma ou de 
outra forma. 

Na sociedade, há sempre uma hierarquização das variedades 
linguísticas em uso que reflete a organização dos grupos sociais. Como diz 
Gnerre (1985, p. 4), “uma variedade linguística ‘vale’ o que ‘valem’ na 
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sociedade, os seus falantes, isto é, vale como reflexo do poder e da 
autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais”. Dessa forma, 
constata-se que há variedades de prestígio e variedades não prestigiadas. 
As primeiras, conforme Alkmin (2005), correspondem tradicionalmente 
aos hábitos linguísticos dos grupos socialmente dominantes. Já as não 
prestigiadas referem-se à fala das classes sociais mais baixas. Entretanto, 
obviamente, tal avaliação social das variedades não se fundamenta em 
critérios científicos. 

A escrita como fator de unidade linguística 

As crianças, ao chegarem à escola, já são detentoras competentes 
de sua língua materna, de modo que não se pode dizer que haja erro em 
suas produções orais. No entanto, não raro, a instituição escolar tem 
inibido as construções linguísticas de seus alunos, quer na oralidade quer 
na escrita, por considerá-las divergentes em relação ao que é prescrito pela 
norma gramatical. 

Os estudos sociolinguísticos, entretanto, têm contribuído, de 
forma decisiva, para promover a democratização linguística, deixando de 
lado a dicotomia “certo” e “errado” e promovendo a dicotomia 
“adequado” e “inadequado” no que se refere à língua falada. Mesmo que 
essa análise não se aplique à linguagem escrita, cabe ao educador, 
sobretudo nos anos iniciais de escolarização, avaliar o desvio do aluno 
como parte de um provável processo de aprendizagem, ou seja, um indício 
de apreensão das regras da língua. 

No processo inicial de alfabetização, é natural – e muitas vezes 
inevitável – que as crianças tentem representar a escrita através dos sons 
da fala. Todavia, o sistema de escrita não os representa fielmente, visto 
que desconsidera as variações características da língua falada. A escrita, 
portanto, atua como um fator de unificação linguística, uma vez que a 
grande variação encontrada na modalidade falada é atenuada na escrita. E 
este é o objetivo da ortografia: neutralizar as variantes linguísticas para 
que haja uma melhor compreensão interdialetal. 
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Aspectos metodológicos 

Parte dos textos analisados neste estudo pertence ao primeiro 
estrato do BATALE (Banco de Textos de Aquisição da Linguagem 
Escrita)41. Os textos foram obtidos a partir de oficinas de produção 
textual, organizadas e aplicadas por bolsistas do grupo de pesquisa 
GEALE (Grupo de Estudos sobre Aquisição da Linguagem Escrita) 
durante o período escolar, nas próprias escolas. Cada uma dessas oficinas 
baseou-se em propostas diferentes, que visavam à obtenção de um texto 
produzido de forma espontânea pelo aluno, uma vez que consideramos 
esse tipo de material o que melhor revela as hipóteses que a criança 
constrói acerca da linguagem escrita. Outra parte dos textos, os da escola 
de zona rural, foi coletada pela pesquisadora, seguindo o mesmo método 
do projeto mencionado.  

Assim, a amostra foi constituída por 88 textos produzidos por 
alunos da escola particular, 83 da escola pública de zona urbana e 76 de 
uma escola da zona rural, próxima à cidade de Pelotas, totalizando 247 
produções de crianças que cursavam as primeiras séries do Ensino 
Fundamental. 

Como o propósito da pesquisa era verificar a influência da 
língua falada na grafia das palavras, foram extraídos dos textos apenas os 
erros relacionados à oralidade. Neste capítulo, apresentamos os 
fenômenos encontrados dividindo-os, apenas, em duas categorias: erros 
decorrentes da interferência de regras fonológicas variáveis graduais (ou 
seja, erros que não são estigmatizados socialmente) e erros decorrentes da 
interferência de regras fonológicas variáveis descontínuas (ou seja, erros 
que sofrem estigma social)42. 

Um olhar sobre os dados 

A seguir, apresentamos a discussão acerca dos tipos de 
fenômenos advindos da oralidade que resultaram em erros ortográficos 
nos textos analisados. 

                                                           
41 Conferir Capítulo 1 deste livro. 
42 As categorias de análise são baseadas na proposta de Bortoni-Ricardo (2005). 
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Erros decorrentes da interferência de regras fonológicas 
variáveis graduais 

 
Monotongação 
Os erros ortográficos referentes à grafia dos ditongos são 

encontrados com relativa frequência na escrita das séries iniciais e 
relacionam-se, na maior parte das vezes, à redução do ditongo, também 
chamada de monotongação, fenômeno que pode ser exemplificado pela 
grafia da sequência ‘ei’ como ‘e’ e da sequência ‘ou’ como ‘o’. 

Podemos dizer que como essa redução do ditongo tem relação 
direta com o que ocorre na linguagem oral, é necessário que o professor 
dispense atenção especial a esses casos, principalmente em função da 
frequência com que ocorrem. No corpus em questão, no cômputo geral 
dos dados, do total de ocorrências de redução dos ditongos (74 dados), 
9,5% ocorreram com o ditongo ‘ei’, exemplificados em (a); e 90,5% com 
o ditongo ‘ou’, como em (b) e (c). 

 
a. celero (celeiro) b. loco (louco) c. acabo (acabou) 

dexou (deixou) cenora (cenoura) fico (ficou) 

barrera (barreira) ropa (roupa) penso (pensou) 

 
Os poucos dados da amostra em relação à monotongação do ei 

não nos permitem fazer muitas considerações. Cabe apenas salientar que, 
assim como nos estudos variacionistas de Paiva (1996), Cabreira (1996) e 
Araújo (2000), deram-se em contextos já previsíveis, antes de /r/ e //, 
por exemplo. 

Os dados mencionados em (b) exemplificam a monotongação 
do ou medial. Adamoli (2006), em sua pesquisa sobre a aquisição dos 
ditongos orais mediais na escrita infantil, mostrou que as consoantes no 
contexto seguinte que mais favoreceram a monotongação do ‘ou’ foram as 
plosivas labiais (p, b), as plosivas velares (k, g) e a líquida não lateral (r).  

Em (c), há alguns exemplos de supressão do glide em final de 
palavra, cujo contexto é muito suscetível ao processo de monotongação. 
Todos os dados referem-se a verbos de 1ª conjugação, flexionados na 3ª 
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pessoa do singular, do presente do indicativo. Talvez a monotongação em 
final de palavra, que ocorre quase que invariavelmente em verbos, tenha 
relação com a função redundante que o ditongo exerceria, uma vez que a 
informação morfológica pode ser recuperada no contexto sintático, como 
se pode ver no texto abaixo: 

 

 
Fonte: BATALE 

 
O maior número de monotongações foi encontrado na escola 

pública rural: 47%. As outras duas escolas apresentaram praticamente os 
mesmos índices percentuais, 28% na particular e 25% na pública urbana. 

O fenômeno da monotongação não está atrelado a marcas de 
falares estigmatizados. É, portanto, um fenômeno variável encontrado nos 
falares urbanos, rurbanos e rurais com muita frequência. No caso do ‘ou’, 
especialmente, a pressão padronizadora da escrita, exercida, sobretudo, 
em ambiente escolar, parece ser a responsável pela queda dos índices de 
monotongação observada na 4ª série, por exemplo. 

É necessário, portanto, que o educador tenha especial atenção 
no caso do ditongo ‘ou’ que, por ser regra praticamente categórica na fala 
do português brasileiro, poderá redundar em erros na escrita inicial. Por 
esse motivo, é importante que haja uma metodologia em que se trabalhe 
as diferenças das modalidades oral e escrita da língua, colocando-as no 
mesmo nível de importância, a depender dos objetivos de comunicação. 
Naturalmente, a escolarização encarrega-se do processo de autocorreção; 
no entanto, uma otimização didático-pedagógica fará com que os alunos 
sintam-se mais seguros em seu processo de aprendizagem. 

Mollica (1998), em pesquisa realizada sobre o processo de 
monotongação nas séries iniciais de uma escola pública e uma escola 
particular, em turmas com e sem instrução, concluiu que as crianças que 
receberam instrução sobre a possível influência da fala sobre a escrita 

chico e o Bento 
 
Era uma fez o chico tava capinando a 
horta e depois saiu para pegar a outra 
semente e deicho a senmete cai a senmeite 
no chão. 
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monotongaram menos, o que, segundo a autora, “leva a supor que a 
consciência explícita por parte do falante acerca da influência da relação 
fala/escrita concorre para melhorar o desempenho no processo de 
alfabetização” (p. 79). 

 
 
Vocalização da líquida lateral /l/ 
O segmento /l/, uma consoante do grupo das líquidas, 

dependendo da posição que ocupa, pode apresentar, em nosso idioma, 
algumas diferenças articulatórias, a saber: 

 
 dental ou alveolar: na posição de onset (como em ‘lua’, ‘lata’ 

ou ‘lixo’) ou como segundo elemento de grupo consonantal 
(como em ‘placa’, ‘bloco’ ou ‘flor’); 

 velar ou semivogal: na posição de coda diante de consoante 
ou em fim de palavra (como em ‘sol’, ‘alto’ ou ‘mel’). 

 
Do total de ocorrências da vocalização nos dados observados, 

13% ocorreram na escola particular, 34% na escola pública de periferia e 
53% na escola pública de zona rural. A localidade da escola rural 
pesquisada, apesar de apresentar forte influência alemã, tem o maior 
índice percentual do total de vocalizações. Talvez o fenômeno da 
velarização que ocorre, normalmente, na fala de pessoas mais velhas, não 
esteja influenciando a geração atual de crianças ou, talvez, a saliência da 
pronúncia do português chame a atenção das crianças e acabe sendo 
trazida para a escrita. Apresentamos, abaixo, alguns exemplos encontrados 
em nosso corpus: 

 
voutaram (voltaram) 
bousa (bolsa) 
pinceu (pincel) 
 
Em razão do pequeno número de dados, não é possível 

sustentar conclusões a respeito da vocalização da consoante lateral /l/. 
Entretanto, não restam dúvidas de que as representações gráficas com ‘u’ 
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têm origem na variação da língua oral que, em nosso dialeto, pode ser 
considerada como um fenômeno praticamente categórico, uma vez que 
ocorre na fala de grande parte dos falantes do português brasileiro, 
independente da classe social. 

Então, em virtude de ser uma variável muito recorrente na fala 
dos brasileiros, torna-se difícil para a criança, especialmente em suas 
primeiras experiências de escrita, compreender que algo que é ouvido 
como um ‘u’ precisa ser grafado com um ‘l’. Por este motivo, é natural 
que erros ortográficos ocorram, principalmente quando há pouco contato 
com a escrita. A hipótese que se apresenta, considerando os números 
encontrados na pesquisa, é que as crianças que leem com mais frequência 
consigam apreender essa arbitrariedade ortográfica mais facilmente. Prova 
disso é que quando os alunos começam a internalizar essa regra, em 
situação escolar, surgem as hipercorreções, como as exemplificadas a 
seguir, cujo “erro” deve ser percebido pelo professor como apreensão de 
uma regra e não como um problema ortográfico. Nesse caso, é preciso que 
o professor analise esta grafia de maneira diferenciada, percebendo a 
reflexão linguística do aprendiz. 

 
pegol (pegou) 
acabol (acabou) 
ficol (ficou) 
 
 
Alçamento e Harmonia Vocálica 
Os processos de alçamento e de harmonia foram os mais 

recorrentes no corpus analisado. Os exemplos abaixo mostram algumas 
palavras que apresentaram tal fenômeno: 

 
a. custurava (costurava) b. ispantalho (espantalho) c. terminadu (terminado) 

vistiu (vestiu) sinhora (senhora) tevi (teve) 

minino (menino) buneco (boneco) monti (monte) 

 
De acordo com Câmara Jr. (2006 [1970]), o sistema vocálico do 

português é constituído de sete fonemas que se mantêm estáveis na 
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posição tônica. Portanto, quando nesta posição, as vogais da língua criam 
as seguintes oposições: s[a]co, s[e]co, s[]co, s[i]co, s[o]co, s[]co, s[u]co. 

Nas posições átonas, no entanto, há uma diminuição no 
número de fonemas em consequência da neutralização que atua na 
fonologia da língua (CÂMARA JR., 1970). Vogais baixas como /ε/ e // 
de palavras como ‘belo’ e ‘pobre’ tornam-se /e/ e /o/ em suas formas 
derivadas ‘beleza’ e ‘pobreza’, respectivamente. Na posição pretônica 
ocorrem ainda processos como a harmonização vocálica, em que a vogal 
pretônica assimila um ou mais traços da vogal da sílaba imediatamente 
seguinte, beneficiando, segundo Bisol (1981), o processo harmônico na 
pronúncia dos falantes, como nos exemplos em (a); e o alçamento de 
pretônica em início da palavra ou dentro dela, como nos exemplos em (b). 
Na posição postônica não-final, ficam quatro vogais – i, u, e, a –. E, em 
posição final de palavra, ficaria o sistema reduzido a três vogais: a, i, u, 
como nos exemplos em (c). É importante referir que, assim como no 
estudo de Miranda (2008), houve um número significativamente maior de 
erros ortográficos envolvendo a grafia do ‘e’ na postônica final em relação 
aos erros envolvendo a grafia do ‘o’ na mesma posição. 

Os dados de nossa análise confirmaram vários aspectos já 
explorados na literatura linguística sobre as vogais pretônicas. No estudo 
de Bisol (1981) que trata da influência das consoantes adjacentes, como as 
bilabiais [b, m], por exemplo, em palavras como b[u]neco (recorrente em 
nosso corpus, provavelmente em função de uma das oficinas aplicadas), a 
labial pode ter influenciado o alçamento de [o] devido ao seu traço de 
labialidade. Segundo a autora, tal traço favoreceria a realização de [u] que, 
numa escala crescente, seria mais arredondado que [o]. 

Os dados revelam que o alçamento da pretônica inicial, por 
uma característica do léxico da língua, envolve sempre a vogal coronal, 
especialmente quando ela está seguida da fricativa /S/ em posição de 
coda como em ‘iscondeu’ por ‘escondeu’ e ‘ispantalho’ por ‘espantalho’, 
casos em que ocorre o alçamento como regra praticamente categórica.  

As crianças, então, escrevem exatamente o que ouvem e falam e 
como não há qualquer estigma para essas variações é somente por 
intermédio do texto escrito que a forma ortográfica será conhecida. 
Nesses casos, a orientação do professor mostrando a variação bem como a 
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norma ortográfica torna-se imprescindível. 
A fonologia do português, portanto, tende a apresentar 

processos cujo resultado é uma vogal alta. Diante de tais regras de 
natureza variável e, por isso, não codificadas na ortografia, é natural que a 
criança, no processo de aquisição da escrita, interprete a manifestação de 
um som vocálico – especialmente uma vogal alta – como decorrente de 
uma regra fonológica. De posse do conhecimento de que as vogais altas 
resultantes de regras são representativas de um fonema vocálico médio e 
que são escritas com a letra e ou a letra o, a criança, às vezes, por um 
processo chamado hipercorreção ou supergeneralização, utiliza essas letras 
para representar os fonemas /i/ e /u/, como em vio (para viu), pedio (para 
pediu) e servio (para serviu), encontrados nos textos analisados. 

Na escola particular há, desde a 1ª série, muitos exemplos de 
hipercorreção. Nas escolas públicas, no entanto, tais exemplos vão 
aparecer mais tarde, entre a 3ª e 4ª séries, sendo que na escola de zona 
rural encontramos bem poucos casos. Fica evidente nesses exemplos que a 
criança já percebeu que não há isomorfia entre a palavra falada e a palavra 
escrita e, na intenção de acertar, acaba desviando-se da norma. 
Entretanto, tal erro é um ótimo indício do nível de compreensão do 
sistema ortográfico, que de forma alguma poderá ser considerado como 
uma simples troca de letras. 

 
 
Apagamento do r de infinitivo43 
Com relação aos verbos, o apagamento do ‘r’ no infinitivo é 

                                                           
43 Em nossa pesquisa, a grande incidência de apagamentos do ‘r’ está relacionada à 

marcação do infinitivo. Ocorreram apenas duas exceções: a grafia de ‘própio’ para 
‘próprio’ e ‘oto’ para ‘outro’. Tais dados nos fazem pensar que a criança lança mão de 
estratégias, nestes casos, o apagamento, para evitar a grafia da sílaba complexa. 
Conforme Carraher (1986), esse erro pode ocorrer pelo fato de que as sílabas que não 
obedecem ao padrão CV (consoante – vogal) oferecem maior dificuldade de escrita, 
principalmente a alunos expostos a métodos silábicos de alfabetização. No caso de 
‘própio’, também podemos pensar em um caso de dissimilação em que o falante, a fim 
de evitar duas sílabas complexas, elimina a complexidade de uma delas. Em dialetos 
menos prestigiados esse é um fenômeno bastante comum, como vemos também em 
‘poblema’, por exemplo. 
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bastante comum na fala em todas as regiões do Brasil. Alguns estudos 
variacionistas, como os de Monaretto (2000) e Callou (1979), dentre 
outros, tratam deste fenômeno. Não conhecemos estudos 
correspondentes relacionados à escrita; no entanto, em nossa análise, 
encontramos vários dados, conforme exemplificados a seguir: 

 
faze (fazer) 
planta (plantar) 
come (comer) 
 
Na fala, o morfema ‘r’ costuma não se realizar quando apresenta 

essa função morfológica de marcador de formas não flexionadas. 
Entretanto, não há nenhum estigma para esse tipo de omissão e é possível 
que a encontremos até mesmo em estilos mais monitorados. Talvez isso se 
dê pelo fato de a informação que seria veiculada pelo marcador ‘r’ estar 
implícita na tonicidade da vogal final. 

Cabe mencionar que este fenômeno ocorreu 
predominantemente na escola pública de zona rural com um total de 60% 
das 37 palavras em que o apagamento foi constatado. Na escola particular, 
ao contrário, ocorreu em apenas quatro vocábulos, o que parece 
evidenciar que a distinção entre a oralidade e a escrita, neste aspecto, é 
um conhecimento mais consolidado na escrita deste grupo. 

Nas escolas públicas, o maior número de ocorrências 
concentrou-se na segunda série, decrescendo consideravelmente nas séries 
subsequentes, sendo que na quarta série encontramos apenas dois dados 
em cada escola. Parece-nos, portanto, que há, nesse caso, uma nítida 
influência da escolarização. 

É importante lembrar que por esse fenômeno ser muito 
produtivo na fala, deve ser trabalhado na escola, tanto do ponto de vista 
da variação, como da escrita, pois apesar de em nossos dados termos 
percebido uma diminuição desse apagamento com o avançar das séries, 
não raro deparamo-nos com esses casos em textos produzidos por alunos 
até mesmo de séries mais adiantadas (GARCIA, 2009). 
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Epêntese 
A epêntese, fenômeno que se caracteriza pela inserção de uma 

vogal ou consoante, ocorreu em nossos dados prioritariamente em 
monossílabos. As únicas exceções foram as palavras ‘rapais’ para rapaz e 
‘detrais’ para detrás. Conforme Mello (1994), que analisou comunidades 
étnicas distintas no Rio Grande do Sul, a formação de ditongo em sílaba 
travada por /S/ é favorecida por alguns fatores, dentre os quais a extensão 
do vocábulo, sendo que os monossílabos revelaram-se fortes 
condicionadores. Abaixo, apresentamos alguns exemplos de nosso corpus: 

 
mais (mas) 
feis (fez) 
veis (vez) 
 
A maior incidência de ditongação ocorreu com o vocábulo 

‘mas’. Dos 29 casos, houve 16 ocorrências de ‘mais’ por ‘mas’. Como há 
em nossa língua o advérbio “mais”, é possível que as grafias equivocadas 
da conjunção possam ter tido essa influência. 

Os dados ocorreram nas três escolas estudadas e foram 
encontrados principalmente na primeira e segunda séries. Na escola 
particular, entretanto, encontramos apenas o vocábulo ‘mas’ grafado 
como ‘mais’. Como essa ditongação é menos frequente nos dialetos mais 
prestigiados, talvez tenha ocorrido, nestes casos, a influência da grafia do 
advérbio em detrimento de um apoio na oralidade. 

Em nossa região a variação ocorre principalmente nos estilos 
não monitorados, ao contrário de outros dialetos, como o carioca, por 
exemplo, que, segundo Lemle (1978), apresenta esse processo como uma 
regra já estabilizada no discurso oral, podendo ocorrer até mesmo em 
situações formais sem qualquer estigma ao falante. No Rio Grande do 
Sul, podemos perceber com certa frequência o uso dessa variante na fala 
coloquial, no entanto, em estilos que exigem maior formalidade, parece-
nos (embora não haja ou não tenhamos tido acesso a estudos que 
corroborem nossa hipótese) que os falantes ainda são conservadores. 

Além desses dados, também foi grafado com uma vogal 
epentética o verbo ‘voar’ que no contexto foi flexionado como ‘avuaro’ 
por ‘voaram’. Tal grafia ocorreu em um dos textos da escola pública de 
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zona rural, cuja comunidade de falantes utiliza-se deste vocábulo com 
bastante frequência. No entanto, nas outras ocorrências deste verbo, 
tivemos apenas a desnasalização da átona final, como veremos a seguir, 
sem a inserção de vogal epentética. 

Encontramos, também, três exemplos de outro tipo de epêntese, 
todos na escola de zona rural: ‘aroze’ para arroz, ‘feize’ para fez e ‘felize’ 
para feliz. Nesses casos, nossa hipótese é de que tenha havido a intenção 
de manter a sílaba canônica CV. Evidenciando uma marca dialetal de 
grupos socioeconomicamente menos privilegiados ou de falantes de zona 
rural, os vocábulos assim pronunciados são fortemente estigmatizados por 
usuários da norma culta da língua, motivo pelo qual não os 
classificaríamos como decorrentes de interferência de regras fonológicas 
variáveis graduais, mas sim de descontínuas. 

 
 
Desnasalização 
O ditongo nasal em sílaba átona, no português brasileiro, pode 

sofrer variação e realizar-se com nasalidade, como em falaram, ou sem 
nasalidade, como na variante voltaro, por exemplo. Apesar de a nasalidade 
carregar, por vezes, informação morfológica flexional, o que poderia 
contribuir para sua preservação, em nossos dados, com exceção da palavra 
‘ome’ para ‘homem’, todos os outros exemplos encontrados referem-se a 
verbos, em contextos átonos: 

 
voutaro (voltaram) 
viero (vieram) 
sairo (saíram) 
vuaro (voaram) 
 
Na oralidade, sobretudo em contextos informais, é comum 

ouvirmos essa variante dos verbos de 3ª pessoa do plural, inclusive na fala 
de pessoas com níveis mais altos de escolarização. Todavia, dificilmente a 
ouviremos nos estilos monitorados de tais falantes. Esse fato é relevante 
para nossa análise uma vez que nos dados da escola particular a 
nasalidade, tanto dos verbos como a de vocábulos pertencentes a outras 
classes gramaticais, foi mantida em todos os contextos em que poderia 



MARCAS DE ORALIDADE NA ESCRITA INICIAL 

103 

haver variação. Em contrapartida, nas escolas públicas, principalmente na 
de zona rural, encontramos vários exemplos deste fenômeno. Entretanto, 
nenhum na quarta série, o que, novamente, nos leva a considerar a 
influência da escolarização. 

Consideramos pertinente, também, analisarmos o contexto 
sintático da desnasalização, conforme exemplos, a seguir: 

 
... os passaros viero... 
... eles voltaro... 
... os passarinho vuaro... 
 
Nos contextos em que ocorreram palavras grafadas com 

ditongos nasais átonos, houve, em todas as vezes, a marcação de plural em 
nível sintático. Assim, a desnasalização não alterou o sentido que a 
criança pretendia dar, uma vez que ela se vale dos recursos sintáticos da 
língua marcando no sintagma nominal a informação de número que 
pretendia veicular. Tais dados nos revelam o quanto o falante reflete 
sobre a sua língua. Chamamos atenção, mais uma vez, para a necessidade 
de que tal reflexão linguística não passe despercebida em sala de aula. O 
professor pode, e deve, valer-se dos conhecimentos que seus alunos já 
dominam para orientá-los naqueles que eles ainda não dominam. 

 
 
Aférese 
A aférese é um fenômeno linguístico que consiste na supressão 

de um fonema ou de uma sílaba no início de um vocábulo. Em nosso 
corpus esse fenômeno ocorreu apenas com a palavra ‘está’ que foi 
substituída diversas vezes por ‘ta’ ou ‘tava’ (quando indicando o passado). 
Tal variação é muito comum na fala de qualquer brasileiro. O verbo estar 
tem tido variantes em todas as pessoas, tempos e modos. Se observarmos 
essa ocorrência na fala não monitorada dos brasileiros, veremos que as 
produções, no presente, se dão como nos exemplos em negrito (a). No 
passado, ainda com uma menor possibilidade de variação, como se vê em 
(b). 
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a.   Eu estou ~ tô 
Tu estás ~ tá 
Ele está ~ tá 
Nós estamos ~ tamo 
Eles estão ~ tão 

b.   Eu estava ~ tava 
Tu estavas ~ tava 
Ele estava ~ tava 
Nós estávamos ~ tava 
Eles estavam ~ tava(m) 

 
Como este é um verbo muito frequente em nossas produções 

orais é natural que o aprendente o utilize conforme fala e ouve. É, 
portanto, responsabilidade da escola mostrar os contextos em que se pode 
usar uma ou outra maneira. Cabe lembrar que os textos narrativos, ao 
transcreverem em discurso direto a fala de seus personagens, utilizam-se, 
muitas vezes, dessa variante, o que também pode ter influenciado tal 
grafia nos textos analisados. 

 
 
/λ/ > /l/ (Despalatalização) 
De acordo com Matzenauer-Hernandorena (1994), seguindo 

Clements (1985), o /λ/ pode ser interpretado como um segmento 
complexo, uma vez que apresenta em sua geometria de traços duas 
articulações, uma primária consonantal e outra secundária vocálica. O 
fato de ser constituído por dois nós explicaria, segundo a autora, o 
comportamento dessa soante, diferente daquele observado com relação 
aos segmentos da língua que possuem somente uma articulação. No início 
da aquisição oral, quando não é apagado, o /λ/ é realizado como [l] ou 
como glide [j]. Ao empregar [l], a criança não está ligando, à estrutura do 
segmento, a constrição secundária vocálica que o caracteriza, 
apresentando somente a constrição primária consonantal, realizando, 
portanto, uma consoante simples. 

Atentando para o processo de aquisição fonológica e 
comparando-o ao processo de aquisição da modalidade escrita da língua, 
percebemos a semelhança que há entre ambos, uma vez que as crianças, 
ao escreverem, empregam, para representar o fonema /λ/, variantes 
idênticas àquelas registradas no uso da língua oral, característico das 
etapas iniciais do desenvolvimento fonológico. 

Em nosso corpus, em virtude de uma das oficinas apresentar a 
figura de um espantalho, tal palavra foi bastante recorrente e apresentou-
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se grafada, diversas vezes, como ‘espantalio’. Além desse, encontramos, 
apenas, os vocábulos ‘mileo’ para milho; ‘velias’ para velhas; ‘oliou’ e 
oliãndo’ para olhou e olhando, respectivamente. Teixeira e Miranda 
(2008) já haviam constatado que há uma baixa incidência deste tipo de 
erro na escrita. 

O vocábulo ‘espantalio’ (assim como variantes, tais como 
‘ispantalio’ e ‘espantaleo’), apesar de ter aparecido em todas as escolas 
pesquisadas, foi na de zona rural que apresentou maior taxa de 
ocorrência: 27 vezes. Na escola pública urbana ocorreu 12 vezes e na 
particular apenas 3. Apesar dos tantos dados encontrados na escola 
pública de zona rural, as trocas entre ‘lh’ e ‘li’ apresentaram-se entre as 
três primeiras séries, não ocorrendo nenhum dado na quarta série. 
Podemos pensar então que nesse caso a escolarização foi importante para 
apropriação dessa norma ortográfica. 

Erros decorrentes da interferência de regras fonológicas 
variáveis descontínuas 

 
Rotacismo 
O fenômeno do rotacismo, ou seja, a troca de uma líquida 

lateral por uma líquida vibrante, como em ‘prantano’ para plantando e em 
‘espantario’ para espantalho, ocorreu apenas nestas duas palavras 
encontradas somente nos textos da escola de zona rural. 

Apesar de tal fenômeno ser recorrente em falares rurais, a 
variante de ‘plantando’ ocorreu duas vezes e a variante de ‘espantalho’, 
quatro vezes. Esse tipo de troca é bastante estigmatizada, não só na escola, 
mas na sociedade de modo geral e mesmo em comunidades 
socioeconomicamente menos privilegiadas, como no caso da escola de 
zona rural pesquisada, o fenômeno, apesar de utilizado na fala, é pouco 
percebido na escrita. Tal fato nos leva a pensar que a criança já entendeu 
a diferença entre as modalidades falada e escrita e, além disso, sabe qual a 
“preferência” da escola. 
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Metátese 
A metátese, que consiste na mudança de posição de 

determinado fonema de uma palavra, é um fenômeno muito comum 
entre os falantes menos escolarizados. 

Tendo em vista que a sílaba complexa é a maior causa da 
metátese, a consoante líquida é a mais atingida, pois pode ocupar, no 
sistema do português, a posição de coda ou segundo elemento de ataque 
complexo, que se caracterizam como posições marcadas e, 
consequentemente, mostram maior probabilidade de variação. 

Nos textos que compõem nossa pesquisa, encontramos apenas 
três vocábulos, todos na escola de zona rural: ‘proque’ para porque, 
‘trimino’ para terminou e ‘percurando’ para procurando. Nestes últimos, 
além da metátese, houve, também, harmonização vocálica e 
monotongação em ‘trimino’ e troca entre as vogais médias ‘e’ e ‘o’ em 
‘percurando’. Esse processo de permuta de segmentos, segundo Varella 
(1993), situa-se no nível inicial e intermediário da alfabetização. No 
entanto, no caso das palavras mencionadas, como foram encontradas 
apenas nos textos da escola de zona rural, acreditamos que sejam marcas 
da influência do dialeto da comunidade pesquisada. 

 
 
Assimilação 

A redução da marca morfêmica do gerúndio, -ndo para –no, é, 
em nosso dialeto, traço típico de falares rurais ou rurbanos e foi 
encontrada em alguns textos da escola pública de zona rural, conforme 
exemplificado a seguir: 

 
plantano (plantando) 
comeno (comendo) 
fazeno (fazendo) 
 
Há, nesses casos, uma simplificação da sílaba, sendo que a 

sequência CCV torna-se CV, sílaba canônica do português. De acordo 
com Cristófaro Silva (1996), 
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Quando temos [falãdu] a consoante nasal cumpre o seu 
papel de nasalizar a vogal precedente e /do/ ocorre como 
a sílaba final. Quando temos [falãnu] a consoante nasal 
cumpre o seu papel de nasalizar a vogal precedente, mas a 
consoante nasal irá também ocupar a posição de 
consoante inicial da sílaba final (CRISTÓFARO SILVA, 
1996, p. 61). 

Segundo Ferreira e Tenani (2009, p. 64), o processo fonológico 
da assimilação ocorre da seguinte forma: 

 
[falar] 
[fal[a[ndo]]] sufixação 
[fal[ã[ndo]]] nasalização 
[fal[ã[nno]]] assimilação 
[fal[ã[no]]] redução do “n” 
[falãnu] representação fonética 
 
As autoras ressaltam que esse processo fonológico não acontece 

em todas as palavras terminadas em -ndo, mas apenas nos casos de 
gerúndio, sendo, portanto, uma regra bloqueada para outras formas, 
como adjetivos, advérbios ou outros verbos. Entretanto, em nosso corpus, 
encontramos duas vezes, em textos diferentes, o advérbio ‘quando’ 
grafado como ‘coane’ levando-nos a considerar a variação também neste 
item lexical. 

Cabe salientar que nos dialetos mineiro e carioca, por exemplo, 
a referida variação não é estigmatizada, sendo estendida, inclusive, a 
pessoas com nível de escolaridade mais alto. Em nossa região, ao 
contrário, tais variantes são logo identificadas como variantes de menor 
prestígio, cujos falantes têm pouca escolaridade, sendo, portanto, 
altamente estigmatizadas. 

Nos textos analisados, apesar das ocorrências de assimilação, 
constatamos que em muitos outros contextos em que poderia ocorrer tal 
variação, a norma padrão foi preservada, inclusive em um mesmo texto, 
como no exemplo a seguir: 

 

... estava capinando para plantar e depois estava plantano... 
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Tal dado revela que, apesar de ainda haver interferência dialetal, 
já há uma consciência do que a gramática preconiza como padrão. Basta 
apenas, nesse caso, uma sensibilidade do professor para, em vez de 
simplesmente apontar o erro, mostrar as diferenças entre o código falado 
e escrito da língua e assinalar as circunstâncias nas quais o aluno poderá 
usar uma ou outra forma. 

Considerações finais 

O presente artigo apresentou uma análise sobre a influência da 
fala na escrita ortográfica inicial. Para isso, dividimos os fenômenos em 
duas categorias: erros decorrentes de regras variáveis graduais e erros 
decorrentes de regras variáveis descontínuas. 

A primeira, erros decorrentes de regras variáveis graduais, que 
abarcou fenômenos como monotongação, harmonia vocálica, vocalização 
da palatal, dentre outros, concentrou o maior número de grafias não 
convencionais nas três escolas pesquisadas. Pelo fato de tais variações, na 
fala, não tornarem o dialeto do falante estigmatizado, elas ocorrem muito 
frequentemente e, portanto, como os aprendizes da modalidade escrita da 
língua pautam-se inicialmente na modalidade falada, acabam 
reproduzindo tais variações em suas escritas iniciais. 

Já a segunda categoria, erros decorrentes de regras variáveis 
descontínuas, que abarcou fenômenos como rotacismo, metátese e 
assimilação, concentrou pequeno número de grafias equivocadas. Tais 
fenômenos são fortemente estigmatizados na sociedade e foram 
encontrados apenas nas escolas públicas, principalmente nas de zona 
rural, corroborando o que os estudos da área já preveem em função da 
influência do dialeto sobre a escrita inicial. 

Nossa intenção, ao tomarmos como objeto de pesquisa a 
influência da variação nos erros ortográficos, não é, absolutamente, 
enfatizar o prescritivismo gramatical. Ao contrário, pretendemos refletir 
acerca dos fenômenos sob um ponto de vista científico e, de alguma 
forma, então, chamar a atenção dos educadores para a importância de se 
conhecer a realidade linguística das crianças, visto que, se assim não for, 
corre-se o risco de considerar todos os desvios ortográficos da mesma 
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forma, o que prejudicaria muito a abordagem em sala de aula. 
Não desconsideramos, também, que o avanço na escolarização 

seja responsável por um processo natural de autocorreção na escrita. 
Todavia, acreditamos que uma metodologia estratégica que considere os 
casos mais recorrentes pode antecipar a solução de problemas já 
conhecidos na alfabetização, otimizando, assim, a aprendizagem. 

Referências 

ADAMOLI, M. Aquisição dos ditongos orais mediais na escrita infantil: 
uma discussão entre ortografia e fonologia. 2006. Dissertação (Mestrado 
em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2006. 

ALKMIN, T. M. Sociolinguística – Parte I. In: MUSSALIN, F.; BENTES, 
A. C. (Orgs.). Introdução à Linguística. Domínios e Fronteiras. 5ª ed. São 
Paulo: Cortez, 2005. 

ARAÚJO, M. F. R. de. Considerações sobre a monotongação do ditongo 
decrescente [Ey] no dialeto de Caxias (MA). Revista Letras, PUC - 
Campinas, p. 121-137, dez. 2000. 

BISOL, L. Harmonização Vocálica: uma regra variável. 1981. Tese 
(Doutorado em Letras) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 1981. 

BORTONI-RICARDO, S. M. Educação em língua materna – A 
sociolinguística na sala de aula. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 

_____. Nós chegemu na escola, e agora? Sociolinguística e Educação. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2005. 

CABREIRA, S. H. A monotongação dos ditongos orais decrescentes em 
Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. 1996. Dissertação (Mestrado em 
Letras) – Instituto de Letras e Artes, PUCRS, Porto Alegre, 1996. 

CALLOU, D. I. Variação e distribuição da vibrante na fala urbana culta 
no Rio de Janeiro. 1979. Tese (Doutorado) - Faculdade de Letras, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1979. 

CÂMARA Jr., J. M. Estrutura da Língua Portuguesa. 38ª ed. Petrópolis: 



ESTUDOS SOBRE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA 

110 

Vozes, 2006 [1970]. 

CARRAHER, T. N. Explorações sobre o desenvolvimento da ortografia 
do Português. Isto Se Aprende Com O Ciclo Básico. Projeto IPÊ. 
Secretaria da Educação. São Paulo: SE/CENP, 1986. 

CLEMENTS, G. N. The geometry of phonological features. Phonology 
Yearbook, London, n. 2, 1985. 

CRISTÓFARO SILVA, T. Fonologia: por uma análise integrada à 
morfologia e à sintaxe. Cadernos do Departamento de Letras 
Vernáculas. Anais da 2ª Semana de Estudos Portugueses. v. 2, p. 56-65, 
Belo Horizonte: FALE/UFMG, 1996. 

FERREIRA, J. S.; TENANI, L. A redução do gerúndio à luz da Fonologia 
Lexical. Estudos Lingüísticos, São Paulo, v. 38, n. 1, p. 59-68, jan.-abr. 
2009. Disponível em: 
<http://www.gel.org.br/estudoslinguisticos/volumes/38/EL_ 
V38N1_05.pdf>. Acesso em: 10 maio 2010. 

GARCIA, D. Um olhar sociolinguístico para o erro ortográfico. In: VI 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, VI, 2009, São 
Leopoldo. Anais... São Leopoldo: Casa Leiria, 2009. 

_____. A influência da oralidade na escrita das séries iniciais: uma 
análise a partir de erros ortográficos. 2010. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2010. 

GNERRE, M. Linguagem, escrita e poder. São Paulo: Martins Fontes, 
1985. 

GUY, G. Linguistic Variation in Brazilian Portuguese: Aspects of the 
phonology, syntax, and language history. University of Pennsylvania PhD 
dissertation. Published: Sydney: Sydney University, Department of 
Linguistics, 1981. 

LEMLE, M. Heterogeneidade dialetal: um apelo à pesquisa. Revista 
Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 53/54, 1978. 

_____. Guia Teórico do Alfabetizador. São Paulo: Ática, 1982. 

MATZENAUER, C. L. A Geometria de Traços na Representação das 
Palatais na Aquisição do Português. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 29, 
n. 4, p. 1-167, dezembro 1994. 



MARCAS DE ORALIDADE NA ESCRITA INICIAL 

111 

MELLO, V. H. D. Formação de ditongo em sílaba travada por /s/ na 
linguagem coloquial gaúcha. 1994. Dissertação (Mestrado em Letras - 
Lingüística Aplicada) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 1994. 

MIRANDA, A. R. M. A aquisição ortográfica das vogais do português: 
relações com a fonologia e a morfologia. Revista Letras, Programa de Pós-
Graduação em Letras da UFSM, n. 36, janeiro/junho 2008. 

MOLLICA, M. C. Influência da fala na alfabetização. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1998. 

MONARETTO, V. N. O. O apagamento da vibrante posvocálica nas 
capitais do sul do Brasil. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 35, n. 1, p. 275-
284, 2000. 

NARO, A. J.; SCHERRE, M. M. P. Variação e Mudança Lingüística: 
fluxos e contrafluxos na comunidade de fala. Cadernos Estudos 
Linguísticos, Campinas, v. 20, p. 9-16, jan/jun. 1991. 

PAIVA, M. C. A. Supressão das semivogais nos ditongos decrescentes. In: 
OLIVEIRA e SILVA, G. M.; SCHERRE, M. M. P. (Orgs.). Padrões 
sociolinguísticos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996. 

SCLIAR-CABRAL, L. Guia Prático de Alfabetização. São Paulo: 
Contexto, 2003. 

SIMÕES, D. Considerações sobre a fala e a escrita: fonologia em nova 
chave. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. 

TARALLO, F. A Pesquisa Sociolingüística. São Paulo: Ática, 1985. 

TEIXEIRA, S. M.; MIRANDA, A. R. M. Descrição e análise dos erros 
ortográficos referentes à grafia das soantes palatais e discussão sobre seu 
status fonológico. In: ENCONTRO DO CELSUL - CÍRCULO DE 
ESTUDOS LINGÜÍSTICOS DO SUL, VIII, 2008, Porto Alegre. Anais... 
Porto Alegre: UFRGS, 2008. 

VARELLA, N. K. Na aquisição da escrita ocorrem processos similares 
aos da fala? 1993. Dissertação (Mestrado em Letras) - PUCRS, Porto 
Alegre, 1993. 

 
 



 

 

 
 



 

 

5. 
A importância das 

intervenções 
pedagógicas na 
construção do 
conhecimento 

ortográfico da criança 

Carolina Reis Monteiro 

Introdução 

A escrita ortográfica é um dos principais conteúdos a serem 
ensinados ao longo do segundo ano letivo do Ensino Fundamental, 
juntamente com o desenvolvimento e o aprimoramento da produção 
textual. Desse modo, a aprendizagem da ortografia passa a ser uma tarefa 
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fundamental no período em que a criança, após ultrapassar os estágios 
mais avançados de conceituação da escrita, começa a ocupar-se de suas 
produções textuais. Nesse período, ao se utilizarem de estratégias para a 
solução de problemas ortográficos, podem ter maior autonomia e 
desenvoltura na escrita. No entanto, o que se percebe na análise de 
atividades para ensinar ortografia são atividades semelhantes que não 
levam em consideração o tipo de motivação para a escrita das palavras, 
tratando regularidades e irregularidades da mesma maneira. 

Estudos como os de Morais (1995, 1999, 2003, 2005a, 2005b), 
Melo e Rego (1998), Matteoda (1999) e Leal e Roazzi (2005) fazem 
referência a posições controversas relativamente às formas de ensinar e de 
aprender ortografia. Essas posições podem ser agrupadas em duas 
vertentes principais: a que concebe o ensino e a aprendizagem como 
sendo vinculados à memorização; e outra que entende a aprendizagem 
unicamente a partir da interação com o material escrito e com a leitura, 
sem que precise haver ensino sistemático do conteúdo. Todos os estudos 
acima citados, no entanto, são unânimes em apontar para uma terceira 
posição, segundo a qual o ensino e a aprendizagem da ortografia são 
interpretados como um processo que se desenvolve por meio de 
atividades que possibilitem a formulação e a explicitação de hipóteses e a 
construção de conhecimentos acerca do objeto estudado. 

A essa terceira via vincula-se a pesquisa relatada neste artigo, a 
partir de cujo desenvolvimento pretendeu-se contribuir para com a 
discussão sobre o ensino e a aprendizagem da ortografia, por meio da 
análise dos dados de escrita resultantes de uma experiência pedagógica 
que propõe um ensino sistemático do conteúdo ortográfico, ancorado em 
teorias de aprendizagem que enfocam a construção do conhecimento por 
meio da interação do sujeito com o objeto de sua aprendizagem. 

Ao estudar a aquisição da escrita, sob o ponto de vista do 
aprendiz, Lemle (1983) dividiu o processo de alfabetização em cinco 
etapas e, a partir da análise dessas etapas, sugere uma sequência de ensino 
baseada nos conhecimentos prévios e nas hipóteses dos alunos em relação 
à escrita ortográfica. Segundo a autora, o aprendiz da escrita, além de ter 
hipóteses e passar por etapas antes de aprender a escrever, também tem 
hipóteses e passa por etapas no processo de apropriação da escrita 
ortográfica. 
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Assim, serão realizadas a descrição e a análise das estratégias 
pedagógicas utilizadas no processo de aprendizagem ortográfica de alunos 
da 2a série do Ensino Fundamental de uma escola particular de Pelotas. 
Além disso, serão avaliados e discutidos os efeitos de uma prática 
pedagógica para o ensino da ortografia, centrada na utilização de 
estratégias metacognitivas em sala de aula e obedecendo uma ordenação 
para a intervenção pedagógica. 

Sobre a aquisição da escrita ortográfica 

Os estudos de Ferreiro e Teberosky ([1979] 1999) propiciaram o 
surgimento de uma nova vertente teórica que modificou a compreensão 
que se tinha sobre as relações entre o aprendiz e a escrita. Fundamentadas 
na teoria piagetiana, as autoras pesquisaram o processo de aquisição da 
escrita na perspectiva do sujeito que aprende. Os resultados da pesquisa 
dessas autoras evidenciaram a aplicabilidade da teoria de aprendizagem 
proposta por Piaget (1976), enfatizando e confirmando a hipótese 
segundo a qual a criança, ao iniciar o processo de aquisição da escrita, já 
possui conhecimentos sobre a estrutura e o funcionamento de sua língua 
materna, utilizando-os como uma referência para pensar sobre a escrita. 
Assim, no processo de aquisição do sistema alfabético, o sujeito é 
intelectualmente ativo e está continuamente formulando regras e 
generalizando hipóteses a respeito da organização da escrita. Nessa 
perspectiva, o erro é considerado construtivo, pois revela as hipóteses que 
a criança tem sobre o objeto do conhecimento. 

Ao entender o funcionamento alfabético da escrita, a criança 
começa a analisar a relação entre fala e escrita e descobre que ela não é 
direta e que uma letra pode ter vários sons, assim como um som pode ser 
representado por várias letras. Em razão disso, considera-se que a 
ortografia pode ser tomada como um objeto de reflexão, uma vez que o 
sistema é organizado por regras sobre as quais os alunos devem 
constantemente refletir e as quais devem explicitar. 

Kato (2002), ao escrever sobre a natureza da ortografia do 
português, afirma que, embora a primeira intenção fosse a de fazer um 
alfabeto de natureza fonética, o fato de toda a língua mudar impediu que 
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a escrita tivesse uma natureza estritamente fonética. Segundo a autora, na 
verdade, a natureza da ortografia é essencialmente fonêmica, isto é, a 
escrita procura representar aquilo que é funcionalmente significativo. 
Kato (2002) mostra que nossa escrita tem diferentes motivações: 
fonêmica, fonêmica e fonética, fonética, lexical e diacrônica. 

A motivação fonêmica é observada quando uma mesma letra 
apresenta mais de uma realização fonética de um mesmo fonema como, 
por exemplo, na palavra casa: o primeiro /a/ é pronunciado como [a] e o 
segundo como []. A motivação fonêmica e fonética é observada quando 
um fonema só tem uma realização possível, como, por exemplo, o /b/ e 
grande parte das consoantes do nosso sistema. A motivação fonética é 
observada quando a escolha ortográfica é foneticamente motivada como, 
por exemplo, no uso do ‘m’ antes de ‘p’ e ‘b’. Nesse caso, a motivação é 
preponderantemente fonética uma vez que /m/, /p/ e /b/ são bilabiais. 

A motivação lexical leva em consideração a motivação histórica 
e a família da palavra como, por exemplo, a grafia do ‘c’ nas palavras 
‘medicina’, ‘medicar’. E, por fim, a motivação diacrônica é observada 
quando só podemos explicar a grafia da palavra se recorremos à história 
da língua. Esses casos exemplificam bem as chamadas regras arbitrárias. 

Desse modo, a partir de estudos como os de Kato (2002), Lemle 
([1982], 2002), Morais (1995, 1999, 2003, 2005a, 2005b), Miranda (2005, 
2007, 2008a, 2008b), dentre outros, pode-se concluir que a ortografia 
possui diversas facetas que devem ser consideradas pela criança, pois suas 
regras não são da mesma natureza e envolvem diferentes competências 
para sua aprendizagem. Em alguns momentos, a criança precisará atentar 
para a posição de determinada letra na palavra, em outros, precisará 
observar aspectos relativos à morfologia, por exemplo. 

Classificação dos erros de escrita 

Erros relacionados à motivação fonética 

São os erros que as crianças cometem, em fase inicial de 
escolarização, por estabelecerem uma relação direta entre os sons e os 
grafemas, ou seja, as crianças escrevem conforme “falam”, estabelecendo 
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para cada letra um valor sonoro, o que se traduz em grafias para as 
palavras ´descobriu’ e ‘embora’ como ‘discubriu’ e ‘imbora’. Segundo 
Carraher (1986), os erros de motivação fonética serão mais freqüentes 
quanto maior for a diferença entre a variedade linguística falada pela 
criança e a forma escrita. 

De acordo com Cagliari (1999), Carraher (1986) e Miranda et 
al. (2005), esses erros tendem a diminuir à medida que a criança convive 
com a escrita e percebe a distinção entre linguagem falada e linguagem 
escrita, por isso a importância de o professor trabalhar com aprendizagem 
da escrita e explicitar a diferença entre esses modos de linguagem. 

Foram considerados erros de motivação fonética aquelas formas 
de escrita que tentavam representar a pronúncia das palavras, como erros 
relacionados às grafias das vogais (‘minino’ para ‘menino’), à redução do 
ditongo (‘poco’ para ‘pouco’) e ao apagamento do infinitivo (‘sai’ para 
‘sair’). 

Erros relacionados à motivação fonológica 

Nesse caso, os erros relacionam-se tanto a aspectos segmentais 
como prosódicos44. São considerados erros segmentais aqueles 
relacionados às trocas /p/-/b/, /t/-/d/, /f/-/v/, por exemplo. Esses erros 
decorrem do fato de os sons serem muito parecidos, ou seja, o modo e o 
ponto de articulação para a produção de cada um desses pares é 
exatamente o mesmo, exceto pela vibração ou não das cordas vocais, o 
que os torna diferentes é apenas o valor do traço [sonoro]. Esses erros são 
comumente encontrados na fala inicial das crianças e podem voltar a 
aparecer durante o processo de aprendizagem da ortografia. 

Também podem ser classificados como erros de motivação 
fonológica os erros relacionados à grafia de estruturas silábicas mais 
complexas: CCV como em ‘prato’ e CVC como em ‘lista´. Essas grafias 
podem ocasionar dificuldades no início do processo de apropriação da 

                                                           
44 A prosódia é uma área da fonologia que trata de aspectos supra-segmentais tais como o 

acento, o ritmo e a entonação. Segundo Nespor e Vogel (1986, p. 93), para a fonologia 
prosódica “a representação mental da fala está dividida em fragmentos hierarquicamente 
organizados, o menor deles é a sílaba e o maior é a frase entonacional”. 



ESTUDOS SOBRE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA 

118 

escrita ortográfica, provocando erros do tipo ‘binco’ para ‘ brinco e ‘mu' 
para ‘um’, em que a criança tende a reduzir sílabas complexas à forma 
canônica CV.  

Para Carraher (1985), os erros relacionados à grafia das sílabas 
de estruturas complexas são frequentes no início do processo de aquisição 
da escrita e tendem a diminuir na medida em que a criança percebe as 
diferentes estruturas silábicas. 

 
 
Casos de supergeneralização 
Relacionados aos erros de motivação fonética e fonológica, 

encontram-se os erros provocados pela supergeneralização de regras. A 
supergeneralização ocorre quando as crianças não levam em consideração 
sub-regularidades do sistema e generalizam regras a um contexto em que 
ela não se aplica. Ao escrever ‘broxa, ‘círcolo’, ‘sentio’ e ‘boraco’, a criança 
estaria supergeneralizando uma regra já percebida: grafa-se ‘o’ mas 
pronuncia-se ‘u’. Do mesmo modo, ao escrever ‘sail’ para ‘saiu’, a criança 
supergeneraliza uma regra que orienta a grafia de ‘l’ quando se pronuncia 
‘u’ na posição final da sílaba; e no caso de ‘enteligente’ para ‘inteligente’, 
a regra que orienta a grafia de ‘e’ quando se pronuncia ‘i’. 

Erros relacionados ao sistema ortográfico 

Erros relacionados à correspondência regular contextual 
Nesse caso, o contexto dentro da palavra é que vai definir qual 

letra terá de ser utilizada, pois existe uma regra que define o valor da letra 
em função do contexto específico em que ela se encontra como, por 
exemplo, o caso da grafia do ‘rr’ em ‘soriso’ para ‘sorriso’ ou a grafia do 
‘n’ em ‘canpo’ para ‘campo’. 

 
 
Erros relacionados à correspondência irregular 
Nesse caso, não há regra que defina a utilização de determinada 

letra para um dado contexto. São, portanto, os casos considerados 
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arbitrários no sistema ortográfico, como, por exemplo, o uso do ‘h’ em 
início de palavra. Lemle ([1982], 2002) afirma que esses erros são 
motivados pelas relações múltiplas que se definem pelo fato de haver um 
grafema representado por vários fonemas e um fonema representado por 
vários grafemas. 

Método de Intervenção e Método de Pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa são alunos de uma 2a série do Ensino 
Fundamental de uma escola particular da cidade de Pelotas, os quais 
participaram de uma intervenção pedagógica que visava a favorecer o uso 
de estratégias cognitivas e metacognitivas no processo de aprendizagem da 
ortografia. As atividades pedagógicas que foram planejadas para a 
intervenção visavam a levar os alunos a uma primeira análise do sistema 
ortográfico; incentivar a explicitação de hipóteses na construção de regras 
ortográficas; possibilitar a interação com o objeto de conhecimento e 
entre os colegas, incentivando a utilização e avaliação de estratégias 
individuais e grupais; e exercitar e estimular a utilização de estratégias 
cognitivas, metacognitivas e mnemônicas. 

As atividades foram planejadas seguindo uma ordem. 
Inicialmente, elas tiveram como foco os aspectos fonéticos e fonológicos 
da língua para que as diferenças formais entre a fala e a escrita fossem 
estabelecidas. Posteriormente, foram trabalhadas as correspondências 
regulares contextuais, as quais possuem regularidades que, se 
compreendidas pela criança, podem facilitar o processo de aprendizagem 
da ortografia. Por fim, foram trabalhadas as correspondências irregulares, 
pois elas exigem o uso de estratégias mnemônicas. Todas as atividades 
possibilitaram o uso de estratégias cognitivas e metacognitivas que, em 
outros momentos da aula, eram retomadas, auxiliando no processo de 
pensar e construir hipóteses sobre a língua e sobre a escrita. 

Os alunos foram, ao longo do processo, anotando em um 
caderno específico as regras construídas em grupo e descrevendo algumas 
das estratégias exercitadas nas aulas. Tanto as regras quanto as estratégias 
eram escritas com as palavras dos alunos, após a realização das atividades. 

A coleta de dados foi longitudinal e estendeu-se de março a 
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dezembro de 2006. Durante esse período, foram realizadas oficinas de 
produção textual, propostas a toda a turma, e foram, também, realizadas 
entrevistas individuais que possibilitaram a coleta de dados referentes às 
explicitações de estratégias de pensamento utilizadas pelos alunos 
relativamente às escolhas das grafias das palavras. Também foram 
coletados dados das falas das crianças quando respondiam alguma 
intervenção relacionada à norma ortográfica. 

Discussão dos dados 

O planejamento das intervenções pedagógicas teve como 
principal objetivo proporcionar o exercício de estratégias metacognitivas, 
visto que pesquisas realizadas na área da Psicologia Cognitiva, como as de 
Flavell (1999) e Pozo (2002), revelam que o trabalho voltado à 
metacognição potencializa o desempenho dos alunos nas diferentes áreas 
do conhecimento, pois, uma vez utilizadas, as estratégias metacognitivas 
podem ser transferidas para novas situações de aprendizagem. Para Flavell 
(1999), o conhecimento metacognitivo é o conhecimento de que 
determinados conceitos, práticas e habilidades já são dominados 
enquanto outros ainda não, reconhecendo o que se é ou não capaz de 
alcançar também, o conhecimento da maneira pela qual o pensamento e 
as funções superiores (atenção, memória, compreensão) atuam na 
resolução de problemas. 

Para iniciar o trabalho em relação à ortografia foi necessário 
problematizar, junto à turma pesquisada, a noção que ela trazia referente 
ao erro ortográfico, uma vez que, como mostram pesquisas de Cagliari 
(1999), Morais (2005a) e Matteoda (1999), a cultura escolar entende o 
erro como um fracasso. Em contrapartida, o estudo teórico de Ferreiro e 
Teberosky (1999), fundamentado na teoria de Piaget (1976), trouxe a 
noção de erro construtivo, importante para o processo de aprendizagem, o 
qual, se analisado pelos professores e pelos alunos, pode ser um auxiliar 
para acertos posteriores.  

Uma das práticas executadas foi o ditado com as palavras 
erradas, o qual possibilita à criança fazer perguntas e formular hipóteses 
sobre os tipos de grafias possíveis na palavra. Segundo Pozo (2002, p. 58), 
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a aprendizagem construtiva é resultado da prática pedagógica centrada em 
“tarefas abertas” que induzam o aluno a fazer perguntas e interagirem com 
os outros e com o objeto de conhecimento. Para o autor, esse tipo de 
tarefa também incentiva a utilização e a tomada de consciência de 
estratégias de aprendizagem que poderão ser transferidas em outros 
momentos. O fragmento 1, trecho de um diálogo reproduzido a seguir, 
permite-nos analisar como as crianças, ao interagirem com o grupo, 
utilizam-se de estratégias e conhecimentos compartilhados nas discussões 
que acontecem no momento do ditado. 

 
Fragmento 1: 
 
Eu dito a palavra ‘falar’ 
- O que poderia ter sido escrito errado? (professora) 
- Já sei o ‘f’ e o ‘v’. (G.) 
- Não, foi por que eu errei ‘falá’ sem ‘r’ e com acento. (V) 
- Isso acontece muitas vezes porque a gente fala ‘fala’ mas escreve ‘falar’ 
Qual a outra palavra que a gente escreve e não fala? (professora) 

- ‘Estava’ e ‘estou’ (F./Mi/R.) 
- Isso mesmo! Na hora de escrever ‘tá’ e ‘tô’ a gente tem que pensar. 
Assim é na hora de escrever ‘fala’, ‘come’, ‘faze’ em vez de falar’, 
‘comer’, ‘fazer’(professora). 

- ‘Engolir’ também né? (A.) 
- Também! (professora) 
 
Eu dito a palavra ‘cantar’ depois de ter ditado outras três palavras. 
- Essa eu já sei. É que nem a do V. A gente fala ‘canta’ mas escreve 
com ‘r’ no fim. (Fr.) 

 
Conforme observado no fragmento 1, as tarefas abertas, as quais 

possibilitam discussões e tentativas de solucionar problemas e pensar 
sobre a escrita, podem auxiliar no processo de aprendizagem de estratégias 
de pensamento. Fr., ao retomar a explicação dada pelo colega V., em 
outro momento da atividade, a utiliza de maneira correta. Para Pozo 
(2002), a “boa aprendizagem” envolve situações de cooperação que 
permitem aprender com as respostas dos outros colegas, já que, algumas 
vezes, eles são mais capazes de se fazer entender e ajudar na procura de 
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soluções. 
Depois de trabalhada a noção de erro, a intervenção foi 

organizada de acordo com as categorias propostas para a classificação dos 
erros, sempre respeitando a ordenação apresentada. Mesmo que as 
crianças cometessem erros motivados pelas diferentes categorias 
relacionadas à norma ortográfica, considerei que trabalhando 
primeiramente com os erros de motivação fonética e fonológica as 
crianças aprenderiam a observar a relação fala e escrita, a procurar 
explicações para os erros cometidos e a ter maior facilidade de corrigi-los, 
visto que estudos como o de Carraher (1985) e Cagliari (1999) sugerem 
que se existir uma intervenção, desde o início da aprendizagem da escrita 
ortográfica, esses erros tendem a sofrer uma redução considerável já nas 
primeiras produções textuais. 

Motivação fonética 

A primeira atividade realizada propunha às crianças que 
escrevessem como falava o colega. Observou-se que esse tipo de atividade 
auxiliou a criança a perceber as diferenças entre fala e escrita, pois ela, na 
tentativa de reproduzir a pronúncia dos colegas, procura reproduzir 
também a entonação, como podemos observar na repetição da vogal ‘i’, 
na escrita da palavra “coiiiisas” com o objetivo de marcar o seu 
alongamento na pronúncia. A partir de atividades como essas, os alunos 
começaram a perceber as diferenças e a observar a escrita tanto em relação 
à segmentação das palavras quanto em relação às letras utilizadas para 
representar os sons. Para Cagliari (1999), é preciso que os alunos, no 
processo de aprendizagem da escrita, sejam ensinados a observar as 
diferenças existentes entre fala e escrita, pois, segundo o autor (p. 80), “os 
alunos que não receberam esse tipo de explicação não entendem direito 
porque não podem escrever do jeito que eles falam e, provavelmente, 
ficarão o resto da vida ‘chutando’ as letras nas palavras, para acertar a 
ortografia”. 

Outra atividade realizada foi a correção dos erros provocados, 
na qual era distribuído um trecho de um texto, trabalhado anteriormente, 
com alguns erros foneticamente motivados. Em cada trecho era focalizado 
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apenas um tipo de erro com objetivo de induzir a atenção das crianças 
para um aspecto da escrita. Os erros provocados nas atividades de 
“encontrar os erros” foram divididos em erros relacionados à grafia das 
vogais, erros relacionados à grafia do ditongo e erros relacionados ao 
apagamento do ‘r’ do infinitivo. Além de exercitar as estratégias de 
pensamento transferidas para as situações de correção das produções 
textuais, essa atividade possibilitava à criança tomar consciência dos tipos 
de erros relacionados à fala. Atividades que retomam as aprendizagens já 
construídas sobre as diferenças existentes entre o oral e o escrito 
propiciam que a criança torne conscientes as hipóteses que constrói para 
a correção dos erros. Por intermédio da intervenção, essas hipóteses são 
reconstruídas em forma de conhecimento sobre a escrita e esses 
conhecimentos são retomados nos momentos de escrita e correção das 
produções textuais. 

Apesar das crianças compreenderem a diferença entre fala e 
escrita, nos casos da redução do ditongo e da grafia das vogais, torna-se 
um pouco mais difícil identificar e explicitar as hipóteses subjacentes ao 
erro. Adamoli (2006), ao analisar os erros relacionados à grafia dos 
ditongos, constatou que há uma grande quantidade de erros ortográficos 
de naturezas diversas relacionadas à grafia dos ditongos orais e que esses 
erros revelam a dificuldade da grafia, pois determinados tipos de ditongos 
só se manifestam na forma escrita. 

Já em casos relacionados à grafia das vogais, as crianças, ao 
tentarem explicar a motivação do erro, dizendo que “se fala com ‘i’ mas se 
escreve com ‘e’” no caso da escrita de “minino”, utilizam uma regra que 
não é aplicada em palavras como ‘divisa’ e ‘piscina’, as quais falamos com 
[i] e escrevemos com ‘i’. Algumas dessas explicações encontradas pelas 
crianças para justificarem suas hipóteses podem ocasionar casos de 
supergeneralização de regras, como se pode observar na escrita de ‘emitar’ 
para ‘imitar’ e ‘professoura’ para ‘professora’. 

Como afirmam Carraher (1985) e Cagliari (1999), na medida 
em que as crianças interagem com a escrita, esses erros diminuem 
consideravelmente e elas tendem a ter mais facilidade em corrigi-los, por 
entenderem a motivação subjacente ao erro e aprenderem a observar, 
conscientemente, as divergências existentes entre a linguagem oral e a 
linguagem escrita. 
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Motivação fonológica 

Em relação aos erros de motivação fonológica, as intervenções 
foram planejadas considerando-se dois aspectos principais: a) utilização de 
pares mínimos e b) correção de erros provocados tanto no caso das trocas 
de fonemas quanto no caso de grafia das estruturas silábicas. A relação 
fonologia e ortografia, nos casos mencionados acima, foi, inicialmente, 
explicitada por meio de correção de erros em grupo. 

As atividades devem possibilitar à criança analisar a palavra e 
pensar sobre a estrutura da sílaba, fazendo com que ela aprenda a prestar 
atenção nesse aspecto da escrita e passe a pensar antes de escrever palavras 
que contenham sílabas com estruturas complexas. Os erros relacionados à 
grafia das estruturas silábicas sofrem uma redução considerável desde as 
primeiras produções realizadas em março, chegando a nenhum caso em 
setembro, o que corrobora os resultados relacionados à grafia do encontro 
consonantal, apresentados por Araújo, Garcia e Miranda (2007). As 
autoras, após compararem a quantidade de erros com a quantidade de 
acertos encontrados nas produções textuais de crianças de 1a e 2a série, 
percebem que é mínimo o conjunto de erros desse tipo. Assim, o que se 
observa, a partir da análise da quantidade de erros, é que a criança 
aprende a grafar corretamente e a pensar sobre as estruturas de sílabas de 
sua língua, como se pode observar na frase escrita por G. em seu caderno 
“as vezes agente esquese uma letra tenque ler e voltar para descobrir que é 
fácil” (sic). 

Em relação às trocas de fonemas, a primeira atividade realizada 
é de explicitação coletiva dos erros ocasionados pelas trocas. São 
colocados no quadro cartazes com alguns pares mínimos, para as crianças 
compararem e perceberem o que acontece quando se troca um fonema, 
como por exemplo, ‘faca’/’vaca’, ‘pomba/’bomba’, ‘tia’/’dia’, ‘cola’/gola’. 
Essa atividade tem o objetivo de chamar a atenção da criança para a 
mudança de sentido que pode ocorrer em decorrência da alteração dos 
fonemas na língua. As “regrinhas”, como as crianças chamam, ajudam a 
resumir as aprendizagens e facilitam a retomada, por elas, dos 
conhecimentos construídos em outros momentos de escrita, como mostra 
o fragmento 2: 
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Fragmento 2: 
 
O aluno T. apresenta trocas dos fonemas /f/ por /v/. Esse diálogo 
ocorreu no momento de correção: 
- Já sei, troquei de novo (T.) 
- Então? (professora) 
- Não confunda o ‘f’ e o ‘v’, mas eu sempre troco. (T.) 
- E o que você deve fazer? (professora) 
- Pensar muito antes de escrever e vou deixar meu caderninho aberto 
nesta página para sempre me lembrar. (T.) 

- Ótimo. (professora) 
 
O aluno T. percebe que realiza essa troca de fonemas 

frequentemente, porém já lança mão de algumas estratégias para tentar 
evitar o erro, como pensar antes de escrever e deixar o caderno aberto 
para relembrar a troca. Cagliari (1990) explica as trocas de fonema pelo 
fato das crianças serem ensinadas a escreverem em silêncio, o que 
dificultaria na definição de que tipo de fonema, surdo ou sonoro, está 
presente na palavra. 

Percebeu-se que a frequência de erros relacionados à troca de 
fonemas tende a diminuir após as intervenções realizadas; no entanto, 
esses erros voltam a aparecer em outros momentos durante o ano letivo. 
Mesmo retornando, observa-se uma maior facilidade das crianças em 
identificá-los, analisá-los e corrigi-los. Conforme Zorzi (1995), existem 
diversos níveis de conhecimento sobre a linguagem: um domínio prático, 
que se refere à capacidade de fazer usos da linguagem em situações 
naturais e, ultrapassando esse nível prático, estão os conhecimentos que 
resultam de reflexões realizadas sobre a própria linguagem, os quais 
permitem uma tomada de consciência acerca de suas propriedades. Desse 
modo, “a linguagem torna-se um tipo especial de objeto sobre o qual a 
criança pensa e faz julgamentos” (ZORZI, 2006, p. 12). 

Correspondência regular contextual 

Em relação à correspondência regular contextual, uma das 
primeiras atividades propostas foi a construção de regras regulares 
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contextuais45. Essa atividade tem o objetivo de construir regras com as 
crianças, porque mesmo que a maioria saiba algumas regras decoradas, 
não quer dizer que faça uso dessas regras ao escrever. Morais (2005b), ao 
discutir os casos de regularidades contextuais, mostra o exemplo da grafia 
do M ou N no final das sílabas, caso para o qual as professoras ensinam 
cantigas sobre a utilização dos grafemas nos contextos devidos. Para o 
autor, apesar de os alunos repetirem as cantigas, continuam cometendo 
erros relacionados a essa grafia (2005, p. 94): 

Creio que é preciso entendermos que a memorização de 
itens verbais não é sinônimo de conhecimento explicitado 
a nível verbal. A explicitação nesse nível requer um 
processo de reflexão, um trabalho de reelaboração de 
conhecimentos levado a cabo pelo aprendiz (o que não 
nos desobriga de ajudá-lo nesta tarefa).  

Morais (2005b, p. 94) salienta que para que a criança reflita 
sobre a ortografia, o ensino deve ajudá-la a “’organizar’ mentalmente a 
norma ortográfica”, para que ela possa entender e identificar as 
regularidades e as irregularidades da ortografia. 

Com o intuito de auxiliar a criança a refletir sobre as 
regularidades da norma, foram realizadas as atividades de construções de 
regras. Uma delas, referente às regras de uso do ‘r’, foi realizada em grupo 
de cinco crianças e consistiu na busca de palavras que continham a 
“dificuldade” trabalhada. Após encontrar uma grande quantidade de 
palavras com ‘r’, as crianças deveriam compará-las e agrupá-las em 
categorias. Primeiramente, solicitava-se que as discussões fossem realizadas 
no grupo e, após uma primeira categorização, levantavam-se 
questionamentos com o objetivo de desestabilizar as hipóteses construídas 
pelas crianças, além de orientá-las nas redefinições dessas hipóteses 

Após a construção da regra do ‘r’, todas as correspondências 
regulares contextuais foram trabalhadas seguindo o mesmo modelo para 
possibilitar ao aluno exercitar a comparação, a inferência, o pensamento 
lógico e a solução de problemas, fazendo uso de estratégias cognitivas e 
metacognitivas. Essas atividades foram planejadas com a finalidade de que 
se pudesse conhecer a hipótese da criança explorar seus conhecimentos 

                                                           
45 Modelo de atividade adaptado da sugestão de Morais (2003). 
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espontâneos de escrita e, a partir deles, estabelecer relações que 
aproximassem esses conhecimentos das regras ortográficas estabelecidas.  

Além de construir conhecimento sobre a regra ortográfica, essas 
atividades possibilitam à criança definir algumas estratégias de 
pensamento. Ao final da atividade, elas escreveram sobre o que fizeram 
para aprender. A seguir, estão reproduzidas duas anotações feitas pelos 
alunos. 

 
“eu olhei para a palavra e depois botei ela com as outras e depois eu 
olhei onde estava a letra e aí eu descobri onde a letra fica na palavra” 
(sic) 
 
“eu fiquei em cilêncio ai olhei um só lugar do ‘r’ e vi que estava certo 
depois olhei o outro lugar e vi que estava certo aí eu pensei se está 
tudo certo eu vou escrever no caderno para ter depois se eu me 
esqueser” (sic) 
 
Os dois exemplos citados acima mostram que a criança está 

começando a definir e compreender as ações que podem ser realizadas no 
momento de aprendizagem da escrita ortográfica. 

A regra contextual quando aprendida pela criança pode fazer 
com que ocorra uma diminuição do número de erros relacionados a essa 
categoria, além de facilitar a correção desses erros. Para o professor, a 
utilização da ‘regrinha’ construída e pensada pelas crianças pode se tornar 
uma ferramenta eficaz para o ensino da ortografia, pois a criança passa a 
entender o que pode ser entendido e o que só pode ser reproduzido na 
norma ortográfica, casos em que precisa lançar mão de estratégias 
mnemônicas, uma vez que envolvem irregularidades. 

Correspondência irregular 

Em relação à correspondência irregular, as atividades planejadas 
visam à identificação das palavras irregulares, “aquelas que não têm 
explicação”, nas palavras da criança, bem como ao estímulo do uso de 
estratégias mnemônicas. Algumas das atividades desenvolvidas foram: o 
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cartaz do não erre mais46, o ditado de palavras com a mesma letra 
(Guimarães, 2004), e a utilização de dicionário. Por serem erros 
relacionados às múltiplas escolhas que a escrita nos oferece, eles 
continuaram aparecendo com grande frequência até as últimas produções 
textuais, o que indicou que as crianças precisavam aprender a utilizar 
estratégias mnemônicas no momento da correção. 

Além de serem trabalhadas as palavras que as crianças usam 
frequentemente, algumas estratégias mnemônicas, que passam pela 
utilização de estratégias de associação (Pozo, 1996), podem ser ensinadas 
na escola, a fim de possibilitar uma solução para problemas envolvendo as 
grafias de palavras com correspondências irregulares. 

O fragmento 4 mostra o momento em que L. corrige sua 
produção, na qual aparecem dois erros relacionados às correspondências 
irregulares: 

 
Fragmento 4: 
 
- Não sei o que errei. Parece que é nesses ‘s’ (L.). 
- Sim, essas são aquelas palavras. (professora) 
- As que não têm explicação. Então podes me dizer? (L.) 
- Qual letra pode ser aí? (Aponto para balansando) 
- Só pode ser ‘ç’. (L.) 
- Então? (professora) 
- Então balançar também é com ‘ç’ é da mesma família. (L.) 
 
No fragmento recém-apresentado, a criança observa o parágrafo 

e, após eliminação das palavras consideradas corretas, sobram apenas as 
com ‘s’. Sabendo que o maior número de casos de irregularidade está 
relacionado à grafia do ‘s’, ela aponta para as palavras escritas com ‘s’: 
‘balansando’ e ‘balansar’. No momento em que ela define a letra que 
torna a palavra correta, utiliza uma estratégia de associação e generaliza 
para o verbo. Em outros casos outras estratégias mnemônicas47 ensinadas 

                                                           
46 Essa atividade consiste, em cada semana, uma criança confeccionar um cartaz com a 

palavra que não pode ser mais errada pela turma. A seleção de palavras é feita pela 
freqüência de erro (MORAIS, 2005). 

47 Para Pozo (1996), as estratégias de associação, quando utilizadas conscientemente, 
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são utilizadas, como mostra o fragmento 5: 
 
Fragmento 5: 
 
- Como é que eu errei isso! (H.) 
- Como assim? 
- Chico Bento é com ‘C’ eu leio todos os dias isso, era só ter me 
lembrado dos gibis. (H) 

 
Um dos modos de solucionar erros relacionados às 

correspondências irregulares é relembrar a forma correta da palavra que 
pode ter sido vista nos livros ou nos cartazes. Esses erros tendem a 
diminuir se formos analisar as palavras que são focalizadas na intervenção, 
aquelas que aparecem com maior frequência nas produções textuais das 
crianças.  

Apesar de os erros relacionados às correspondências irregulares 
continuarem frequentes até as últimas produções, é preciso planejar 
atividades relacionadas a essa correspondência da norma ortográfica, pois 
as crianças, durante o processo, vão incorporando algumas palavras ao seu 
repertório de escrita, não cometendo mais erros. 

Considerações finais 

O presente artigo apresentou reflexões acerca do ensino da 
ortografia nas séries iniciais e do uso de estratégias metacognitivas no 
processo de aprendizagem ortográfica. O foco nas atividades voltadas para 
o ensino e a aprendizagem da ortografia deve-se à hipótese de que escrever 
de acordo com as normas ortográficas qualifica o texto do aluno e, além 
disso, possibilita-lhe pensar sobre o sistema de escrita de sua língua, 
aprendizagem que pode ser transferida para outros conteúdos e, até 
mesmo, para outras áreas do conhecimento. 

O processo de aprendizagem da ortografia é bastante complexo 
e envolve, além de aspectos concernentes à fonética e à fonologia, 
também aqueles relacionados ao sistema ortográfico. Conhecer as 
                                                                                                                                 

podem ser consideradas um tipo de estratégia mnemônica. 
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diferenças existentes entre os tipos de erros ordinariamente encontrados 
nos textos de alunos de 2ª série é condição necessária para a preparação 
de uma intervenção pedagógica que pretende levar a criança a fazer uso de 
estratégias de pensamento. Há vezes em que ela precisa pensar sobre as 
relações da escrita com a fonética e com a fonologia da língua; há outras 
em que necessita reconhecer regras, que podem ser aprendidas por meio 
da análise do contexto, como também existem aquelas em que as relações 
são estabelecidas pela norma e devem ser aprendidas por meio do uso de 
estratégias que envolvem ora a analogia ora a memória. 

Diante dessa tarefa complexa que é aprender a escrever, o 
professor que ensina a criança precisa estar fundamentado em teorias que 
justifiquem sua prática. A partir do estudo foi possível desenvolver uma 
prática voltada para o uso de estratégia de pensamento, para a reflexão 
sobre o objeto de conhecimento e para atividades que proporcionam a 
interação, não só entre o professor e o aluno, mas também entre os 
próprios alunos, o que resulta em aprendizagens mais significativas e 
conscientes, que podem ser transferidas para as diversas situações de 
aprendizagem pelas quais as crianças irão passar. 

Por se tratar de uma prática pedagógica, a pesquisa apresentou 
tendências encontradas nas grafias infantis e sugestões didáticas que 
podem auxiliar os professores no desenvolvimento de seu trabalho com o 
ensino da ortografia. 

Além disso, a intervenção pedagógica sugere uma ordenação 
para o trabalho com as diferentes motivações dos erros encontrados nas 
escritas da criança. Para que possa definir as atividades que irá utilizar, é 
preciso que o professor conheça o funcionamento da ortografia de sua 
língua para que possa definir as atividades que irá utilizar. A primeira 
noção a ser trabalhada numa sala de aula na qual existem crianças 
aprendendo a escrever é o erro. Este deve ser considerado natural pelas 
crianças que estão aprendendo, pois essa naturalidade influencia na 
postura dos aprendizes em relação ao processo de aprender e de corrigir. 

Após ser trabalhada a noção do erro, é preciso que o professor 
realize uma produção com seus alunos para saber que tipo de erros eles 
cometem. Assim, é possível planejar e focalizar a prática nas necessidades 
e nos conhecimentos prévios dos alunos. A partir do levantamento dos 
tipos de erros existentes, o professor pode estabelecer uma ordenação dos 
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aspectos da ortografia a serem abordados. Acredito que aspectos relativos 
à fonética e à fonologia, se forem abordados desde o início da intervenção 
pedagógica, tendem a qualificar a escrita do aluno no que diz respeito aos 
erros que refletem uma tentativa de reprodução da forma fonética da 
palavra, como também aos erros de motivação fonológica, como a grafia 
das estruturas silábicas e a troca de fonemas. 

Posteriormente, torna-se necessário um trabalho voltado para as 
regularidades contextuais, no qual os alunos possam pensar e construir os 
conhecimentos sobre as regras. Essa construção é extremamente 
importante para que haja uma aprendizagem efetiva da regra e não apenas 
a memorização, já que saber a regra não quer dizer compreender e fazer 
uso desse conhecimento nos momentos de escrita. 

Como última intervenção, o professor deveria trabalhar as 
palavras que contêm as correspondências irregulares, selecionando as 
palavras que as crianças erram com frequência e que são utilizadas por 
elas em seus textos. As atividades envolvendo essas correspondências 
devem privilegiar as estratégias mnemônicas e lúdicas. Uma das formas de 
se trabalhar é separar as letras que aparecem em contextos competitivos e 
trabalhá-las uma de cada vez, como, por exemplo: focalizar o ‘ge’ e ‘gi’, 
que aparecem com mais frequência no vocabulário das crianças, deixando 
o ‘je’ e ‘ji’ para ser focalizado em momento posterior. 

A partir da análise dos dados foi possível observar que o uso de 
estratégias metacognitivas, reveladas nos modos de as crianças estudadas 
pensarem sobre a ortografia, propiciou a reflexão sobre o sistema 
ortográfico e favoreceu a iniciativa da criança na busca de soluções para os 
problemas encontrados; a diminuição significativa do número de erros, 
verificada ao longo do ano letivo, é mais um dado que, interpretado à luz 
das teorias sobre aprendizagem na sala de aula e sobre estratégias 
metacognitivas, sustenta a ideia segundo a qual o nível de abstração e 
explicitação de regras ortográficas influi positivamente na performance 
ortográfica do aluno; a transferência de estratégias aprendidas, por meio 
das atividades voltadas para o uso da metacognição e para a aprendizagem 
da norma ortográfica, pode ser constatada nas situações em que as 
crianças, ao serem instadas, mostraram desembaraço em tarefas que 
exigiam a identificação e a correção de seus erros de ortografia, bem como 
na explicitação de suas hipóteses. 
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6. 
A variação na grafia 

do glide [w] em 
formas verbais 

flexionadas 
produzidas por 
alunos de anos 

iniciais 

Milena Medeiros de Mattos 

Introdução 

Alunos em fase de aquisição do sistema alfabético deparam-se 
com uma série de dúvidas que os inquieta no momento da escrita. O erro 
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ortográfico, comum nas produções desses alunos, deixa transparecer as 
hipóteses acerca do sistema que estão apreendendo, constituindo-se um 
importante material de análise para aqueles que buscam, em dados de 
escrita infantil, ampliar os conhecimentos sobre o desenvolvimento da 
escrita nos primeiros anos do processo de escolarização. 

Neste trabalho, em que os erros ortográficos relativos à grafia do 
glide [w] em formas verbais flexionadas são descritos e analisados, serão 
apresentadas as diferentes estratégias utilizadas pelos alunos para grafar o 
glide [w], as motivações que levam à grafia incorreta, bem como a 
influência da conjugação do verbo na grafia das formas variantes e a 
distribuição dos erros de acordo com a série. Os resultados apresentados 
foram obtidos por meio da análise de textos do BATALE (Banco de 
Textos de Aquisição da Linguagem Escrita), nos quais são encontradas 
diferentes grafias para a vogal assilábica ‘u’ dos ditongos morfológicos em 
formas verbais. 

Os objetivos a que se propõe este artigo são os de descrever e 
analisar a grafia do glide [w] em verbos flexionados na terceira pessoa do 
pretérito perfeito do modo indicativo, considerando: a) a distribuição de 
erros e acertos na amostra estudada; b) o tipo de erro: supergeneralização 
ou motivação fonética; c) o tipo de erro e conjugação do verbo; e d) o tipo 
de erro e série. 

Natureza do estudo 

Estudos sobre aquisição da escrita evidenciam a relação entre a 
fala e a escrita nos textos produzidos pelas crianças nas fases iniciais 
(MIRANDA et al., 2005; MIRANDA, 2006, 2008, 2010; MIRANDA e 
MATZENAUER 2010; CUNHA 2004, 2010; ADAMOLI, 2006; 
ROMBALDI, 2010). Nas línguas faladas, como é o caso do português 
brasileiro, há várias formas de se pronunciar uma mesma palavra, 
dependendo da região, da faixa etária dos falantes, ou ainda do ambiente 
em que a fala é produzida, se formal ou informal. Estudos linguísticos têm 
chamado atenção para o fato de serem válidas todas as formas produzidas 
pelos falantes de uma língua; do ponto de vista de sua gramaticalidade 
não se deve, portanto, considerá-las certas ou erradas. Na linguagem 
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escrita, porém, a convenção ortográfica limita a utilização das variações 
encontradas na fala dos sujeitos. Há, para a escrita, uma convenção que 
unifica as diferentes pronúncias em um único sistema, que tem suas 
regras socialmente definidas. Morais (2003) defende que essas regras 
sejam ensinadas ao aprendiz, mas sempre atentando para que sejam 
consideradas em suas especificidades. A esse respeito, o autor elenca dois 
tipos de dificuldades ortográficas, as irregulares e as regulares. 

As dificuldades ortográficas irregulares são aquelas que se 
justificam apenas pela tradição de uso ou pela etimologia das palavras, 
como em ‘cidade’ em vez de ‘*sidade’, ou ‘hoje’ em vez de ‘*oje’48. A 
utilização de uma ou outra letra independe de regras, mas diz respeito a 
uma convenção que precisa ser memorizada. As dificuldades ortográficas 
regulares, por sua vez, são aquelas cuja grafia correta pode ser prevista 
apenas pela observação do contexto em que se insere a dificuldade, sem 
que seja necessário o conhecimento prévio da palavra ou a memorização 
de sua forma, como em ‘honra’ em vez de ‘*honrra’ e ‘cachorro’ em vez 
de ‘*cachoro’. 

A classificação dos erros ortográficos utilizada pelo GEALE 
divide-os em duas grandes categorias: a dos erros relacionados a 
arbitrariedades e contextualidades do sistema e a dos erros que envolvem 
processos fonéticos e/ou fonológicos (MIRANDA, 2010, 2012, 2013; 
GRASSI e MIRANDA, 2011). Essa primeira categoria, a das 
arbitrariedades e contextualidades, corresponde, respectivamente, às 
irregularidades e regularidades descritas por Morais. Em se considerando 
tal categoria, é importante observar o que o estudo de Grassi e Miranda 
(2011) apontou em uma computação de dados feita com o primeiro 
estrato do BATALE49: há uma maior ocorrência de erros contextuais, em 
se comparando aos arbitrários, tendência que se mantém ao longo das 
séries, exceto na primeira e na quarta da escola particular, em que há o 
predomínio de erros arbitrários. Essa maior ocorrência de erros 
contextuais mostra, de acordo com o referido estudo, que os alunos não 
estão observando as regularidades do sistema e que esse conhecimento 

                                                           
48 Os exemplos citados foram extraídos de Morais (2003, p. 27-28). 
49 O primeiro estrato do BATALE é formado por aproximadamente 2024 textos coletados 

durante 4 anos em duas escolas da cidade de Pelotas, uma pública e outra particular. 
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não está sendo alcançado ao longo do processo de escolarização. 
Com base na classificação de erros utilizada pelo GEALE, o 

presente trabalho ocupa-se da descrição e análise das dificuldades 
ortográficas regulares (ou contextuais), mais especificamente as 
denominadas regularidades morfológico-gramaticais, que podem ser 
observadas na formação de palavras por derivação e nas flexões verbais. 
Nas regularidades morfológico-gramaticais são considerados os aspectos 
relacionados à categoria gramatical da palavra, normalmente explícitos 
através dos morfemas, os quais possibilitam, por exemplo, reconhecer que 
o sufixo ‘esa’ é utilizado quando se trata da grafia de adjetivos pátrios, 
como ‘portuguesa’, enquanto ‘eza’ é utilizado na formação de substantivos 
derivados, como ‘beleza’ e que as formas verbais, flexionadas na terceira 
pessoa do pretérito perfeito do indicativo, são escritas com ‘u’ final e não 
com outro grafema. 

Para melhor entender a natureza deste estudo, cujo enfoque 
incide sobre a grafia do morfema flexional -u, considerações a respeito do 
sistema morfológico do português são indispensáveis. 

A morfologia do português brasileiro: um enfoque sobre a classe 
dos verbos 

A linguagem, de acordo com Martinet (1960), está dividida em 
duas articulações: a primeira articulação corresponde à morfologia e a 
segunda articulação à fonologia. São unidades de primeira articulação, ou 
unidades morfológicas, por exemplo, cada elemento de uma forma verbal 
flexionada que tenha valor significativo: a forma ‘falávamos’ pode ser 
morfologicamente escandida como fal+á+va+mos. Pode-se observar ainda 
que cada elemento – o que será melhor explicitado adiante – poderá ser 
dividido em unidades menores, sem significado, as quais se configuram 
como fonemas, as unidades de segunda articulação: /f/ /a/ /l/ /a/ /v/ 
/a/ /m/ /o/ /s/. O autor argumenta que a dupla articulação é fator 
responsável pela economia linguística, e sem ela seria preciso recorrer a 
morfemas e fonemas diferentes para representar cada nova experiência, 
pois é ela que permite uma economia de esforços na produção e 
compreensão da linguagem verbal. O morfema é, então, a unidade 
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mínima indivisível da primeira articulação da linguagem, e a morfologia 
pode ser definida como a área da gramática que estuda as palavras a partir 
de sua estrutura e formação. 

Os morfemas podem ser de dois tipos: lexicais ou gramaticais. 
Quando lexicais, segundo Camara Jr ([1970]2008), “são o cerne do 
vocábulo”, isto é, carregam a essência da palavra, seu significado. Quando 
gramaticais, se unem ao morfema lexical para mudar-lhe a significação ou 
a classe da palavra. Em ‘caseiro’, por exemplo, temos em cas– o morfema 
lexical e em –eir(o) o morfema gramatical. Os morfemas gramaticais 
podem, ainda, ser subdivididos em quatro tipos, a saber: classificatórios, 
flexionais, derivacionais e relacionais. A este trabalho interessam os 
morfemas flexionais, mais especificamente os flexionais aditivos, que 
podem ser definidos como aqueles que alteram os morfemas lexicais, 
acrescentando-lhes noções de gênero e número, no caso dos nomes, e 
modo-tempo e número-pessoa, no caso dos verbos.  

O diagrama arbóreo proposto por Luft et al. (1991, p. 72), 
apresentado na Figura 1, ilustra a estrutura morfológica do português. 

 

 

Figura 1 - Diagrama Arbóreo dos Morfemas da Língua Portuguesa 

Fonte: Luft et al. (1991, p. 72) 

Os morfemas nuclear e periféricos apresentados na Figura 1 
correspondem, respectivamente, àqueles morfemas lexicais e gramaticais 
já citados. Com base no diagrama arbóreo é importante discriminar os 
seguintes elementos: raiz, afixos, desinências e vogal temática. 
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 A raiz é a parte irredutível das palavras que carrega a 
significação lexical. Ela é o elemento comum às palavras de 
uma mesma classe gramatical. 

 Os afixos se anexam à raiz com o propósito de mudar-lhe o 
sentido, acrescentar-lhe uma ideia secundária ou para mudar 
a classe gramatical da palavra. Se colocados antes do radical 
são denominados prefixos, se colocados depois, são 
denominados sufixos. 

 As desinências são os morfemas finais de palavras variáveis, 
sufixos, portanto. Elas indicam as flexões de gênero e 
número nos nomes e de modo-tempo e número-pessoa nos 
verbos. 

 As vogais temáticas estão anexadas à raiz para constituir uma 
base. Elas estão presentes nos nomes e nos verbos. Nesses 
últimos indicam a conjugação à qual pertencem, se primeira, 
segunda ou terceira. 

 
Dentro da morfologia, uma classe de palavras se destaca das 

demais: é ela, segundo Camara Jr. ([1970]2008), a classe dos verbos. Suas 
flexões, predominantemente regulares, nos indicam noções gramaticais 
importantes. De acordo com o autor, os verbos são uma classe de palavras 
rica em possibilidades flexionais e estão distribuídos em três classes 
mórficas ou conjugações: a primeira apresenta a vogal temática –a, a 
segunda a vogal temática –e, e a terceira a vogal temática –i. A estrutura 
do vocábulo verbal descrita por Camara Jr. é composta pelo radical, vogal 
temática e sufixos flexionais, como mostra a Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Estrutura do Vocábulo Verbal 

Fonte: Camara Jr. ([1970] 2008, p. 104) 

Na Figura 2, em que está sintetizada a proposta de Camara Jr. 



A VARIAÇÃO NA GRAFIA DO GLIDE [W] 

143 

para a estrutura do vocábulo verbal, T é o tema do verbo, constituído do 
radical e da vogal temática e SF é o sufixo flexional, constituído do sufixo 
modo-temporal e número-pessoal. Essa estrutura está presente em todos 
os verbos portugueses, sendo necessário considerar a possibilidade de 
alomorfia de cada um dos elementos ou ainda a possibilidade de um deles 
ou mais serem zero (ø), ou seja, fazerem-se significativos pela sua ausência, 
em oposição à outra forma em que estão presentes. Por exemplo, o 
morfema –s de casas, que representa o plural, em oposição ao morfema – 
ø de casa ø, que representa o singular. 

A seguir, serão apresentados exemplos da estrutura do vocábulo 
verbal em verbos flexionados na terceira pessoa do pretérito perfeito do 
modo indicativo. 

 

 
Figura 3 - Estrutura do Vocábulo Verbal Flexionado na Terceira Pessoa do Pretérito 

Perfeito do Indicativo 

Fonte: Camara Jr. ([1970] 2008, p. 105) 

Nos exemplos apresentados na Figura 3, os quais ilustram as 
palavras analisadas neste estudo, pode-se observar que nos verbos 
flexionados na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo o sufixo 
modo temporal é ø (CAMARA JR, [1970]2008, p. 109). Pode-se 
considerá-lo ø por estar em oposição a outras formas flexionadas em que 
tem representação, como nas formas flexionadas na terceira pessoa do 
plural dos verbos no mesmo tempo e modo, em que o morfema modo-
temporal é –ra – , como em ‘comeram’. Em relação à forma ‘cantou’, 
Camara Jr. assume que a vogal temática –a apresenta uma forma 
alomórfica –o, como ilustrado no exemplo ‘cantou’. 

Camara Jr. ([1970]2008) sintetiza as possibilidades para cada um 
dos morfemas verbais. Para os verbos flexionados na terceira pessoa do 
pretérito perfeito do indicativo, segundo ele, espera-se: em verbos de 
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primeira conjugação, um /a/ tônico como vogal temática, sendo que há a 
possibilidade de ocorrência de um alomorfe /o/. Em verbos de segunda 
conjugação, espera-se a marca /e/ tônico e, para verbos de terceira 
conjugação, a marca /i/ tônico. Em se tratando do sufixo modo-temporal, 
já se mencionou que ele é sempre ø nessas formas verbais. E, por fim, o 
sufixo número-pessoal, aquele que, de fato, interessa a este trabalho, é 
representado por um –u assilábico em todos os verbos regulares a que 
temos nos referido. É importante ressaltar que todos os verbos conjugados 
na terceira pessoa do singular, em todos os tempos e modos, apresentam a 
marca ø para sufixo número-pessoal, exceto aqueles conjugados na 
terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo. 

Na sequência, busca-se apresentar breves considerações sobre 
consciência morfológica, estabelecendo-se uma relação com as questões de 
escrita. 

Habilidades metalinguísticas: consciência morfológica 

As habilidades metalinguísticas consistem na capacidade de 
refletir sobre a língua e manipulá-la conscientemente como objeto de 
pensamento (GOMBERT, 1992). A consciência morfológica, uma das 
habilidades metalinguísticas, nada mais é do que a habilidade de refletir 
sobre as unidades morfológicas da palavra. 

Nota-se o papel fundamental dos morfemas para a compreensão 
do significado global das palavras através da decomposição de uma palavra 
em suas unidades mórficas, o que permite a percepção de que cada uma 
dessas unidades carrega um significado. Estudos, como os de Figueira 
(2010), mostram que desde a fase inicial da aquisição da linguagem oral 
somos capazes de distinguir os morfemas da língua e seus significados, o 
que leva muitas crianças a produzirem formas como ‘diquenta’ e 
‘desfecha’, as quais não fazem parte do léxico do adulto (FIGUEIRA, 
2010). Ao fazerem isso, as crianças mostram que estão se utilizando do 
mesmo raciocínio empregado para derivar formas morfologicamente 
relacionadas, em casos como ‘organizado’ e ‘desorganizado’ ou ‘fazer’ e 
‘desfazer’, por exemplo. 

Os estudos de Carlisle (2000) apontam para o papel facilitador 
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da consciência morfológica na aquisição da leitura e escrita. Essa 
capacidade de refletir sobre os morfemas é importante no processo de 
aquisição da linguagem escrita, pois a grafia correta de muitas palavras 
apoia-se em princípios morfológicos. Considerando-se as formas alvo 
deste estudo, por exemplo, é possível pensar que a consciência a respeito 
da função morfológica do –u final dos verbos na terceira pessoa do 
pretérito perfeito do indicativo pode auxiliar o aprendiz a escolher a grafia 
padrão com –u, em palavras como ‘jogou’, ‘comeu’ e ‘partiu’ sem que 
lance mão de formas variantes grafadas com ‘ø’, ‘l’ ou ‘o’ que, quando 
utilizadas, evidenciam o não reconhecimento do morfema número-pessoal 
–u. 

Outro fator que pode ser explorado em relação à grafia do 
sufixo número-pessoal –u é a saliência fônica deste elemento, que pode se 
fazer significativa para que o aprendiz reconheça a presença do morfema –
u, ainda que ele não seja pronunciado na maioria das vezes pelos falantes 
do português brasileiro. 

A variável Saliência Fônica 

A variável Saliência Fônica, postulada por Naro e Lemle na 
década de 70 para estudos de concordância de número no Português 
Brasileiro, tem sido utilizada em diversos trabalhos que versam sobre o 
fenômeno de concordância de número do PB (CARVALHO, 2004; 
SCHERRE, 1978, 1989, entre outros), nos quais tem se mostrado 
pertinente para explicar a utilização ou não da concordância de número 
na fala dos sujeitos pesquisados. De acordo com Lemle e Naro (1977), 
Naro (1981) e Scherre e Naro (2006), a saliência fônica da oposição 
singular e plural é uma variável que permite observar que quanto menor 
for a diferença fônica entre as formas singular e plural, menos favorecido 
será o uso da forma plural, como em “eles vive” e “eles vivem”50, exemplos 
em que a diferença é apenas a nasalização da vogal átona final. A maior 
diferença fônica, ao contrário, favorecerá o uso da forma plural pelo 
falante. A distinção entre “gostou” e “gostaram”, por exemplo, é mais 

                                                           
50 Os exemplos foram extraídos de Scherre e Naro (2006, p. 108). 
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facilmente observável, pois a distinção ocorre em sílaba tônica e há, ainda, 
uma mudança na qualidade da vogal. 

O estudo de Naro e Scherre (2006) aponta a relevância da 
variável saliência fônica para casos de concordância de número em itens 
nominais e verbais do português falado na área do Rio de Janeiro: menor 
saliência fônica, menor concordância na relação singular e plural; maior 
saliência fônica, maior concordância na relação singular e plural. O 
estudo também mostra, ao cruzar as variáveis saliência fônica e anos de 
escolarização, que no grupo de falantes com 9 a 11 anos de escolarização a 
variável saliência fônica deixa de ser significativa. Nesse caso, o efeito da 
escolarização fez com que os sujeitos deixassem de recorrer ao fator fônico 
para a correta concordância de número e passassem a operar com a língua 
de forma mais consciente e reflexiva. 

As formas verbais, quando flexionadas na terceira pessoa do 
pretérito perfeito do indicativo, também apresentam saliência fônica nas 
suas terminações, como em ‘amou’, ‘comeu’ e ‘partiu’, em que a sílaba 
final é sempre tônica e carrega a informação de número-pessoa do verbo. 
Nesse caso não se trata de concordância de número, mas da utilização ou 
não de um morfema que carrega uma informação importante. Em se 
tratando dessa informação morfológica, conforme Camara Jr. 
([1970]1997), os verbos flexionados na terceira pessoa do pretérito 
perfeito do modo indicativo são os únicos que têm um morfema para 
representar a noção número-pessoa. Nas demais flexões em terceira 
pessoa, esse sufixo é sempre ø, ou seja, tem uma ausência significativa, 
como já referido anteriormente. 

Em se tratando da grafia do glide [w], outros estudos já foram 
desenvolvidos no GEALE e seus resultados podem se juntar aos que aqui 
serão apresentados para uma melhor compreensão desse objeto de estudo. 

A grafia do glide [w] 

O estudo de Lima, Dhein e Miranda (2008)51, em que a grafia 

                                                           
51 Os dados analisados pelas autoras pertencem a uma amostra parcial do primeiro estrato 

do BATALE. 
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do glide [w] em textos de alunos dos anos iniciais de uma escola pública e 
de outra particular foi analisada, considerou dois grupos de palavras: 
aquelas em que o glide [w] aparece em posição medial, como em 
sa[w]gado e resta[w]rante, e aquelas em que aparece nas formas verbais 
flexionadas na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, como 
em pego[w]. Os resultados do estudo mostraram que os verbos de 
primeira conjugação tiveram maior índice de erros em textos de alunos da 
primeira série da escola pública, enquanto que os casos de 
supergeneralização prevaleceram nos textos dos alunos da escola 
particular, em especial nos de primeira série. Os verbos de segunda 
conjugação foram os que apresentaram o menor percentual de erros. Em 
se tratando dos verbos de terceira conjugação, o estudo aponta um 
percentual elevado de erros motivados pela supergeneralização de regras 
aprendidas, sobretudo os casos em que há a substituição de ‘u’ por ‘o’, o 
que as autoras atribuem a uma tentativa, por parte do aprendiz, de evitar 
a sequência de vogais altas. O estudo chama a atenção para o fato de que 
nos dados da escola pública ocorrem poucos erros decorrentes de 
supergeneralização nos textos de alunos de primeira e segunda série, o que 
poderá ser comparado com os resultados que serão apresentados neste 
artigo. 

Em outro estudo, Lima e Miranda (2008) apontam que os 
processos de substituição e apagamento estão relacionados à conjugação à 
qual o verbo pertence e que a regra ortográfica para a grafia do glide [w] 
dos finais dos verbos não é de difícil aquisição por parte dos aprendizes, o 
que pôde ser inferido com base no pequeno índice de erros que foi 
encontrado para palavras desse contexto. 

Alguns fatores que podem levar ao erro ortográfico 

Os erros que os aprendizes cometem no momento da escrita 
têm origem em processos que expressam muito a respeito de sua 
compreensão acerca do sistema de escrita alfabética. Os erros na grafia do 
glide [w] em formas verbais flexionadas na terceira pessoa do pretérito 
perfeito do indicativo parecem ter motivações distintas. De acordo com 
Lima, Dhein e Miranda (2008), esses erros podem ter origem em 



ESTUDOS SOBRE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA 

148 

processos de supergeneralização ou de motivação fonética, com resultados 
como a substituição de ‘u’ por ‘l’ ou ‘o’, ‘percebel’ ou ‘percebeo’, e pela 
omissão do grafema ‘u’, ‘pego’, respectivamente. 

A ocorrência de erros motivados pelo processo de 
supergeneralização é um indício de que o aprendiz internalizou uma 
determinada regra, mas que ele ainda não é capaz de distinguir os 
contextos em que ela se aplica e, portanto, acaba por supergeneralizá-la. 
Os erros motivados pela supergeneralização de regras ortográficas 
apreendidas pressupõem um período de exposição ao ambiente escolar e 
serão, provavelmente, por isso, mais encontrados nas produções escritas 
de alunos de 2ª ou 3ª série. Menn e Stoel Gammon (1997) consideram 
que os casos de supergeneralização demonstram a verdadeira 
aprendizagem das regras, ainda que a criança, de início, não as utilize no 
contexto adequado. Pode-se considerar que produções das crianças como 
as que foram citadas anteriormente, ‘disquenta’ e ‘desfecha’, são exemplos 
de supergeneralização, já que está sendo aplicada a operação morfológica 
de derivação por meio da adjunção do prefixo des- para expressar ação 
reversa para os casos em que tal ação é expressa por outro item lexical, 
‘esquenta’- ‘esfria’ e ‘abre’- ‘fecha’. No caso dos verbos estudados, tais 
erros se manifestam por meio da substituição do grafema ‘u’ por ‘l’ ou ‘o’. 
Quando ocorre a substituição por ‘l’, como nos exemplos assinalados na 
Figura 4, a criança possivelmente está aplicando às formas verbais o 
mesmo princípio que utiliza para grafar palavras como ‘papel’ e ‘anel’ que, 
assim como os ditongos terminados em ‘u’, tem sua pronúncia final em 
[w]: ane[w], pape[w]. 

 

 
Figura 4 - Exemplos de erro de substituição por ‘l’ (3ª série) 

Fonte: BATALE 
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Quando a substituição é pelo grafema ‘o’, conforme assinalado 
na Figura 5, a criança que é acostumada a ouvir [u] e tem de grafar ‘o’, em 
palavras como ‘menino’ e ‘brinquedo’, não observa que se trata de um 
contexto diferente, em que a tonicidade presente na sílaba final mantém 
na grafia a forma semelhante a da fala. 

 

 
Figura 5 - Exemplo de erro de substituição por ‘o’ (2ª série) 

Fonte: BATALE 

Os erros motivados foneticamente ocorrem nos casos em que o 
aprendiz estabelece uma relação direta entre o fonema e o grafema. No 
contexto estudado, tal erro manifesta-se pela omissão da vogal assilábica 
‘u’ final dos verbos, como apresentado na Figura 6. Interessante observar 
que a criança grafa o ‘l’ como ‘u’, na palavra ‘soltou’, o que pode ser 
interpretado como mais um indício de que a pronúncia está dando a base 
para a grafia escolhida. Esse processo é facilmente observável na 
linguagem oral, podendo estender-se também às formas escritas, 
especialmente no período inicial da aquisição da escrita alfabética. Para 
Carraher (1986), quanto maior diferença entre a variedade linguística 
falada pela criança e a forma escrita, mais frequentes serão os erros de 
motivação fonética. 

 

 
Figura 6 - Exemplos de erros de omissão do grafema ‘u’ (3ª série) 

Fonte: BATALE 

Para ilustrar as variantes esperadas para a grafia do glide [w], 
apresenta-se na Figura 7 um esquema das possibilidades de escolha que o 
aprendiz tem no momento da escrita do glide [w]. 
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Figura 7 - As variantes do grafema ‘u’ dos finais dos verbos 

Fonte: Elaboração própria 

O esquema mostra que o grafema ‘u’ pode ser substituído por ‘l’ 
ou ‘o’, em palavras como ‘percebel’ e ‘decidio’, para ‘percebeu’ e ‘decidiu’, 
respectivamente, assim como pode ser omitido, em palavras como ‘amo’, 
para ‘amou’. A análise de dados vai mostrar que o emprego de algumas 
variáveis é limitado por contextos fonológicos impróprios, o que já foi 
apontado por Lima e Miranda (2008). A ocorrência de erros originados 
de supergeneralização ou de motivação fonética está, de certa forma, 
condicionada à conjugação que o verbo pertence. Isso ocorre porque a 
conjugação do verbo – cantar, escrever ou partir – cria ambientes 
fonéticos e fonológicos diferentes, o que restringe a escolha do grafema a 
ser utilizado: verbos de primeira conjugação permitem a omissão do 
grafema ‘u’, caso mais frequente, e a substituição do grafema ‘u’ por ‘l’; 
verbos de segunda e terceira conjugação não têm ambientes favoráveis à 
omissão, mas apresentam possibilidade de substituição do grafema ‘u’ por 
‘l’ e por ‘o’ (MATTOS; MIRANDA, 2011). 

Metodologia do estudo 

Os dados computados neste estudo integram o BATALE (Banco 
de Textos de Aquisição da Linguagem Escrita). Esse banco pertence ao 
GEALE (Grupo de Estudos sobre aquisição da Linguagem Escrita) e 
possui mais de 3.000 textos, os quais foram coletados pelos pesquisadores 
do grupo. 

O estrato utilizado neste estudo foi coletado em 2009 em duas 
escolas públicas da cidade de Pelotas, uma municipal e outra estadual. As 
coletas foram realizadas por meio de oficinas de produção de textos 
espontâneos, a partir das quais as crianças eram estimuladas a escrever 
com base nas imagens das histórias “O tricô” e “A bruxinha”, de autoria 
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de Eva Furnari. 
Após coletados, os textos foram digitados e digitalizados por 

bolsistas do GEALE e passaram a integrar o conjunto de textos do 
BATALE. 

Para este estudo, foram selecionados apenas textos de nível 
silábico-alfabético ou alfabético, o que resultou em um total de 485 textos. 
A escolha por textos pertencentes a esses níveis deu-se pelo fato de serem 
eles os que apresentavam contexto para o estudo a ser realizado. 

Na fase inicial da pesquisa, para não tornar muito abrangente o 
contexto a ser analisado, optou-se por trabalhar com os verbos flexionados 
na terceira pessoa do pretérito perfeito do modo indicativo, os quais 
apresentam uma considerável variedade de grafias incorretas a serem 
analisadas. 

Dos textos, foram extraídas todas as palavras em que se 
observava o contexto em foco, tanto em suas formas corretas como 
naquelas incorretas, totalizando 2.049 palavras, das quais se apurou 91% 
grafadas de forma correta e 9% de forma incorreta. Posteriormente, 
passou-se a trabalhar apenas com as grafias incorretas, visto que são elas 
que fornecem dados para a análise das variações. 

Nessa fase, os erros foram classificados de acordo com sua 
origem: motivação fonética ou supergeneralização, sendo 47% do 
resultado distribuído em erros de motivação fonética e 53% em erros de 
supergeneralização. Depois, os erros foram distribuídos de acordo com a 
conjugação do verbo, sendo 64% concernentes à 1ª conjugação, 20% à 
segunda e 16% à terceira e, por fim, foi feita a distribuição desses erros 
considerando-se o tipo de erro e a série cursada. 

Descrição e análise dos dados 

A análise dos dados relativos à grafia do glide [w] em formas 
verbais flexionadas na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo 
evidenciou que o percentual de grafias incorretas produzidas por alunos 
dos anos iniciais para o grafema ‘u’ é pequeno, concordando com Lima, 
Dhein e Miranda (2008) e Lima e Miranda (2008), estudos recém-
referidos. É importante ressaltar, no entanto, que neste trabalho o que 
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está em foco não é apenas a quantidade de erros, mas a qualidade que eles 
apresentam para fins de exploração das estratégias utilizadas pelos alunos 
no momento da escrita. 

Nesse sentido, os dados forneceram material para que seja feita 
uma descrição a respeito das estratégias utilizadas pelos alunos no 
momento da grafia do glide [w]. A Figura 8 apresenta a distribuição de 
erros de acordo com o tipo. 

 

 
Figura 8 - Distribuição dos erros de acordo com o tipo 

Fonte: Elaboração própria 

Como se pode perceber, conforme apresentado na Figura 8, os 
casos mais frequentes são os de substituição, seguidos dos de apagamento. 
Nos casos em que faz a substituição do grafema ‘u’ por ‘l’ ou ‘o’, como já 
referido, a criança pode estar fazendo a supergeneralização de uma regra 
ortográfica aprendida e as escolhas gráficas levam a formas como ‘vil’, ‘vio’ 
e ‘descomfiol’ para ‘viu’ e ‘desconfiou’, respectivamente. Nos casos em 
que faz a omissão do grafema ‘u’, a criança pode estar orientada pela 
forma fonética da palavra e assim tenta reproduzir na escrita a forma que 
corresponde mais diretamente à fala, como se observa nas grafias ‘fico’ e 
‘transformo’, para ‘ficou’ e ‘transformou’, por exemplo.  

Em se tratando da conjugação dos verbos, o levantamento 
realizado mostrou que os erros estão assim distribuídos: 64% para a 
primeira; 20% para a segunda; e 16% para a terceira. O fato de os verbos 
de primeira conjugação apresentarem maior número de erros justifica-se 
por eles serem aqueles do tipo mais frequente na língua. O uso da 
primeira conjugação é a preferencial, tanto que, se verbos forem criados, 
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serão de primeira conjugação. 
O levantamento mostrou, também, que nos verbos de primeira 

conjugação o número de palavras em que a criança apaga o grafema ‘u’ é 
maior em se comparando aos casos em que ela faz a substituição do 
grafema ‘u’ por ‘l’. Os verbos dessa conjugação não apresentam erros de 
substituição pelo grafema ‘o’, conforme exemplo apresentado no Quadro 
1. Uma característica da escrita infantil, desde a fase de aquisição, é a de 
utilizar o critério de variedade de caracteres (FERREIRO e TEBEROSKY, 
1984), evitando sequências idênticas. 

No Quadro 1, a seguir, estão apresentadas todas as 
possibilidades de grafias levando-se em conta a conjugação verbal. 

Quadro 1 - Distribuição dos erros de acordo com a conjugação dos verbos 

1ª CONJUGAÇÃO – 
CANTAR 

2ª CONJUGAÇÃO – 
COMER 

3ª CONJUGAÇÃO – 
SERVIR 

u  ø canto *come52 *servi5 

u  l cantol comel servil 

u  o *cantoo5 comeo servio 

Fonte: Elaboração própria 

É importante observar que, nos casos em que a criança resolve 
pelo apagamento, ela não está criando formas que ao serem lidas 
correspondem a homônimos – palavras com escrita e/ou pronúncia 
iguais, mas com significado diferente. No caso da forma verbal flexionada 
na primeira pessoa do singular do presente do indicativo (eu canto), o 
acento prosódico incide na penúltima sílaba e, no caso da forma verbal 
alvo deste estudo (ele cantou), na última sílaba. Tais formas apresentam a 
tonicidade da sílaba como fator distintivo, conforme exemplos no Quadro 
2, ‘tou’ para os verbos da terceira pessoa do singular do pretérito perfeito 
do indicativo e ‘can’ para os da primeira pessoa do singular do presente 
do indicativo. 

 

                                                           
52 Formas gráficas não encontradas na escrita infantil. 
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Quadro 2 - Efeito da tonicidade 

Ele cantou na festa da escola. 

Eu canto no coral. 

Fonte: Elaboração própria 

Nos verbos de segunda conjugação, apresentados no Quadro 1, 
o número de palavras em que a criança faz a substituição do grafema ‘u’ 
por ‘o’ é maior em relação aos casos em que ela faz a substituição pelo 
grafema ‘l’. Observa-se nos verbos de segunda conjugação a probabilidade 
zero de erros de apagamento do grafema ‘u’, conforme exemplo no 
Quadro 3, uma vez que o apagamento desse grafema criaria a forma 
homônima [ko’me], da forma falada dos verbos não flexionados, gerando 
perda de informações morfológicas importantes para o vocábulo verbal, 
como a informação de pessoa e tempo. 

Quadro 3 - Perda de informação do vocábulo verbal 

Ele comeu chocolate. 

*Ele come chocolate5. 

Fonte: Elaboração própria 

Nos verbos de terceira conjugação, observam-se resultados 
semelhantes aos de segunda conjugação, com número de erros de 
substituição por ‘o’ maior em relação a erros de substituição por ‘l’. Para 
os verbos dessa conjugação também é improvável o apagamento do 
grafema ‘u’, como apresentado no Quadro 4, visto que isso criaria a forma 
homônima [ser’vi], nesse caso derivada dos verbos flexionados na primeira 
pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, gerando perda de 
informações, como a pessoa do verbo, nesse caso a terceira pessoa – ele. 

Quadro 4 - Perda de informação do vocábulo verbal 

Ele serviu bolo aos convidados. 

*Ele servi bolo aos convidados5. 

Fonte: Elaboração própria 
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O levantamento realizado para verificar a ocorrência de erros 
originados de motivação fonética e supergeneralização em cada série dos 
anos iniciais mostrou que as grafias incorretas resultantes de motivação 
fonética são mais frequentes nas produções escritas de alunos da 1ª, 2ª e 
4ª séries, enquanto as resultantes de supergeneralização predominaram 
apenas na escrita de alunos da 3ª série, conforme Figura 9. Em se 
comparando esses resultados com aqueles obtidos por Lima, Dhein e 
Miranda (2008) e Lima e Miranda (2008), percebe-se que nesses estudos o 
erro que prevalece, em se tratando da amostra da escola pública, é aquele 
motivado por supergeneralização de regras, mais especificamente a 
substituição de ‘u’ por ‘o’ em verbos de terceira conjugação, 
predominante em todas as séries. 

 

 

Figura 9 - Distribuição dos erros em cada série dos anos iniciais 

Fonte: Elaboração própria 

Os dados das formas variantes para grafia do glide [w] /têm 
muitos aspectos a serem analisados, mas não se pode desconsiderar neste 
trabalho o expressivo percentual de grafias corretas para o segmento. Para 
tanto, algumas hipóteses podem ser exploradas a fim de explicar o 
pequeno percentual de grafias incorretas encontradas. 

É possível que, mesmo em período inicial de aquisição da 
escrita, as crianças já grafem o sufixo número-pessoal –u por efeito de 
uma sensibilidade morfológica, que as faz reconhecer esse elemento e, 
consequentemente, grafá-lo, ainda que nem sempre com a forma padrão. 
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Os dados corroboram essa hipótese não apenas pelo pequeno percentual 
de erros, mas também por serem aqueles com maior incidência quando 
motivados por supergeneralização. Outra hipótese é a de que, desde o 
início da aquisição, as crianças levam em conta o fato de que estão 
adquirindo um sistema que, apesar de semelhante, não é idêntico à sua 
base fonológica (ABAURRE, 1991) e, por isso, tendem a utilizar o 
grafema ‘u’, ou possíveis substitutivos, em casos mais restritos.  

Pode-se considerar, ainda, que o efeito da saliência fônica do 
grafema ‘u’ dos finais dos verbos esteja influenciando os aprendizes no 
momento de sua escrita. Por estarem em sílaba tônica, os ditongos –ou, –
eu e -iu dos verbos têm menor probabilidade de sofrerem alteração. De 
alguma maneira, pode ocorrer também que, aliado à saliência fônica, 
esteja o aprendiz operando com o fato de que o sufixo número-pessoal 
dos verbos na terceira pessoa do singular é representado pelo grafema ‘u’ 
somente na conjugação dos verbos no pretérito perfeito do indicativo, o 
que o faz ser mais saliente em se comparando a formas como [‘kome] ou 
[ko’mia], por exemplo, verbos do presente e do pretérito imperfeito, 
respectivamente, nos quais o morfema número pessoal é ø. 

Considerações finais 

O estudo mostrou que, mesmo sendo pequeno o número de 
grafias incorretas encontradas para o ditongo morfológico de final de 
palavra derivado da flexão verbal na terceira pessoa do pretérito perfeito 
do modo indicativo, há uma variedade de escolhas gráficas a serem 
observadas, as quais parecem indicar a influência de fatores que envolvem 
morfologia e fonologia.  

Nos dados, observou-se casos em que a escrita da criança 
apresenta erros originados de motivação fonética ou supergeneralização, 
caracterizados por apagamento do grafema ‘u’ e substituição do grafema 
‘u’ por ‘l’ ou ‘o’. De acordo com os dados analisados é notável também 
que a conjugação a que o verbo pertence tem caráter restritivo no 
momento da escolha do grafema a ser utilizado, sendo tais restrições 
definidas por fatores fonológicos ou morfológicos da língua. 

A análise dos dados vem a confirmar a hipótese inicial de que os 
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verbos de primeira conjugação estão sujeitos, principalmente, a erros 
decorrentes de motivação fonética, enquanto os de segunda e terceira 
conjugação estão sujeitos, exclusivamente, a erros decorrentes de 
supergeneralização.  

Foi possível observar, ainda, que as crianças, em suas escolhas, 
raramente se utilizam de formas gráficas que afetem a inteligibilidade da 
palavra, como nos casos em que o apagamento geraria palavras 
homônimas, causando perda de informações relevantes para os verbos. 
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Neste trabalho, analisaremos dados de escrita referentes à grafia 
de consoantes que no sistema da língua apresentam uma contraparte 
sonora, como é o caso das plosivas e fricativas /p-b/, /t-d/, /k-g/, /f-v/, /s-
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z/, /ʃ-ʒ/, que compõem o inventário de fonemas consonantais do 
Português Brasileiro (PB). Dentre as plosivas, os dois primeiros pares, /p-
b/ e /t-d/, apresentam relação biunívoca entre fonema e grafema, 
enquanto o último se caracteriza por uma relação múltipla, em que /k-
g/podem ser grafados como ‘qu’-‘c’ e ‘gu’-‘g’, respectivamente, 
dependendo do tipo de vogal que os sucedem. O sistema ortográfico do 
português tem como característica o estabelecimento de relações 
biunívocas e múltiplas entre grafemas e fonemas (LEMLE, [1982] 2007). 
A correspondência biunívoca pode ser observada nas situações em que 
um elemento do nível gráfico corresponde a apenas um elemento do nível 
fônico e vice-versa, já a múltipla diz respeito a relações que se estabelecem 
entre um fonema e vários grafemas ou ainda entre um grafema e vários 
fonemas. Quanto às fricativas /f-v/, /s-z/, /ʃ-ʒ/, o primeiro par mantém 
relações biunívocas e os demais relações múltiplas das mais complexas; 
por isso os últimos não serão tratados neste estudo, cujo objetivo 
principal é enfocar apenas as grafias que envolvem relações mais diretas 
entre fonemas e grafemas para que possamos discutir os efeitos da 
fonologia sobre as escolhas gráficas das crianças. 

Este estudo conta com diferentes dados a serem analisados, 
podendo ser divido em duas partes: uma que trata de dados extraídos de 
uma amostra transversal e outra de dados pertencentes a uma amostra 
longitudinal. Para a primeira parte do estudo, foram definidos quatro 
objetivos: i) descrever e analisar os erros para a grafia das 
obstruintessurdas/sonoras em produções textuais de crianças dos anos 
iniciais; ii) comparar os erros de escrita referentes às grafias das 
obstruintes surdas/sonoras com os resultados sobre a aquisição fonológica 
normal e com desvios descritos na literatura; iii) analisar os contextos 
linguísticos favorecedores à incidência de erros de escrita envolvendo as 
obstruintes surdas/sonoras; iv) investigar a influência da escolarização 
sobre o tipo de erro estudado. Para a segunda parte, tem-se como objetivo 
analisar os dados de escrita de uma criança cujo desenvolvimento 
fonológico foi acompanhado desde 1:10 (um ano e dez meses). 



ESTUDO DOS ERROS RELACIONADOS À GRAFIA DE OBSTRUINTES SURDAS E SONORAS 

163 

A fonologia das consoantes surdas/sonoras 

A teoria fonológica, a partir da noção de traços distintivos, é 
capaz de explicitar as diferenças existentes entre as partes que compõem 
cada um dos pares em foco neste estudo. De acordo com Chomsky e 
Halle (1968), traços distintivos são propriedades mínimas de valor 
acústico ou articulatório que constituem os sons da língua e os definem 
em relação à nasalidade, à sonoridade53 e à labialidade, por exemplo. 
Segundo esses autores, os traços fonéticos compõem um conjunto fixo e 
restrito que representam as capacidades de produção de fala do aparato 
vocal humano e servem para descrever todas as línguas do mundo. 

No nível fonético, traços descrevem aspectos da fala e podem ser 
analisados independentemente, seja em relação à produção ou à 
percepção. A sonoridade, objeto de estudo deste trabalho, é, segundo 
Matzenauer (1996, p. 14), um aspecto que pode ser isolado no evento da fala e 
que, portanto, é codificado como traço [sonoro], corresponde a uma escala que se 
estende desde o maior até o menor grau de sonoridade. No nível fonológico, são 
marcadores abstratos cujo valor é capaz de distinguir itens lexicais da 
língua. De acordo com Chomsky e Halle (1968), em sua obra SPE (The 
Sound Pattern of English), os traços são binários, isto é, cada um se define 
pelo ponto que ocupa em uma escala física; um dos pontos representa a 
presença e o outro a ausência da propriedade que está em jogo. No caso 
da sonoridade, tem-se, no nível fonológico, a representação de dois 
valores [+sonoro] e [-sonoro]. 

Cada fonema, por esse modelo, pode ser descrito através de um 
conjunto de traços distintivos, como mostra o Quadro 1 da matriz 
correspondente à especificação das fricativas labiais: 

                                                           
53 O termo ‘sonoridade’ se refere ao traço [±sonoro] ou [±voz]. A nasalidade é produzida 

com o abaixamento ou elevação do véu palatino. A labialidade é produzida pelo 
encontro do lábio superior com o lábio inferior, obstruindo a passagem de ar. 
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Quadro 1 - Matriz de traços das fricativas lábio-dentais 

 f v 

Consonantal + + 

Coronal - - 

Contínuo + + 

Anterior + + 

Nasal - - 

Sonoro - + 

Estridente + + 

Fonte: Elaboração própria 

A matriz no Quadro 1 apresenta os traços sem que haja 
qualquer ordenamento entre eles e podemos observar também que o 
único valor distinto é referente ao traço [sonoro]. Na Figura 1, estão 
apresentadas imagens em que pode ser observada a diferença articulatória 
entre os pares surdos e sonoros, quando há ou não a vibração das pregas 
vocais. 

 

  

Figura 1 - Representação da produção de consoantes surdas e sonoras 

Fonte: Alfabetização e Linguística – CAGLIARI, 2003 

Associado ao Nó Laríngeo, o traço [sonoro] é o responsável pela 
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distinção entre os pares de consoantes surdas e sonoras. Devido à 
oposição desses dois grupos, pelo traço de sonoridade, podemos observar 
as chamadas trocas “surdas/sonoras”, caracterizadas pela oposição dos 
seguintes pares: /p – b/, /t – d/, /k – g/, /f – v/, /s – z/ e /∫ – ʒ/. As 
trocas entre essas consoantes resultam em processos de sonorização e 
dessonorização, fenômenos observados no período de aquisição 
fonológica normal e, especialmente, na com desvio. 

Devido ao fato de o modelo de matriz de traços do SPE não dar 
conta de um aspecto importante para a descrição das línguas naturais, a 
saber, a não existência de relação “bijectiva” entre os segmentos e os 
traços que os caracterizam, ou dito de outro modo, o fato de não haver 
uma relação direta de um para um entre matriz de traços e segmentos, 
surgiu o modelo de fonologia não linear que traz em seu bojo duas 
consequências importantes: a ideia de que os traços podem se estender 
além de um segmento e de que o apagamento de um segmento não 
implica, necessariamente, no desaparecimento do traço (MATZENAEUR, 
2010, p. 45). Acrescentando, assim, aos estudos de Chomsky e Halle 
(1968), Clements (1985, 1989, 1991) propôs uma representação 
hierárquica dos traços distintivos, mostrando a relação e a 
(in)dependência que eles possuem entre si. Nessa geometria, apresentada 
em última versão em Clements e Hume (1995), os traços se distribuem 
debaixo do Nó de Raiz, de forma isolada ou ainda sob outros Nós, como 
se vê na Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Geometria de Traços 

Fonte: Clements e Hume (1995) 
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Uma representação não linear para os fonemas /f/ e /v/, 
seguindo Clements e Hume (1995), está na Figura 3, na qual os autores 
propõem uma hierarquia de traços em que os segmentos apresentam uma 
organização interna com nós hierarquicamente ordenados, sendo que os 
nós terminais são traços fonológicos e os nós intermediários classes de 
traços.  

 

 
Figura 3 - Geometria de Traços das fricativas lábio-dentais 

Fonte: Clements e Hume (1995) 

As consoantes surdas/sonoras na aquisição da linguagem oral e 
escrita 

O estudo realizado por Matzenauer e Miranda (2010, p. 386) 
mostra que crianças em processo de aquisição fonológica tendem a 
empregar em sua fala as obstruintes com o traço [-sonoro], antes daquelas 
que têm o traço [+sonoro], produzindo, por exemplo, [‘pɔlɐ] para [‘bɔlɐ]. 
Esse resultado vai ao encontro daqueles expressos em outros estudos 
sobre o desenvolvimento fonológico de crianças brasileiras, tais como os 
de Fronza (1999) e os compilados em Lamprech et al. (2004). 

Sanches (2003), ao pesquisar a fala de crianças que apresentam 
trocas surdas-sonoras das plosivas a partir de análises acústicas e tomando 
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como base os valores de VOT (Voiced Onset Time)54, observou duas 
variáveis que possivelmente influem na percepção do contraste: a posição 
na palavra e a tonicidade, sendo o valor de VOT maior em posição inicial 
e na sílaba tônica, o que facilita a diferenciação entre fonemas 
surdos/sonoros. Segundo a autora, quando o aprendiz comete a troca na 
escrita não é porque está ouvindo mal, mas porque está reproduzindo 
uma internalização fonológica presente em sua mente. 

Zorzi (1998), ao tratar de trocas surdas sonoras no contexto das 
alterações ortográficas, a fim de analisar as trocas surdas/sonoras da 
produção infantil na busca de entendimento acerca das causas e possíveis 
significados patológicos para as trocas, supõe que as crianças produzem 
tais substituições de forma sistemática porque encontram dificuldade para 
diferenciar os fonemas surdos dos fonemas sonoros. Para o autor, erros 
dessa natureza não são encontrados frequentemente, mas as crianças que 
o fazem, fazem de forma sistemática e duradoura, não conseguindo 
superá-los espontaneamente. 

A pesquisa do autor mostra que as crianças estudadas 
apresentaram 811 alterações ortográficas classificadas como troca 
surdas/sonoras, sendo 25% referente às velares (‘q’/ ‘c’– g); 22.3% às 
alveolares (‘t – d’); 14.2% às fricativas palato-alveolares (‘x’/ ‘ch’ – ‘j’/ ‘g’); 
14% às fricativas lábio-dentais (‘f’ – ‘v’); 12.8% às fricativas alveolares (‘s’ – 
‘z’); e 11.6% às plosivas labiais (‘p’ – ‘b’). 

Em sua análise o autor salienta alguns aspectos, os quais estão 
sumariados a seguir: i) no par ‘q’ – ‘g’, além da semelhança auditiva, existe 
na escrita cursiva uma semelhança quanto ao traçado das letras, o que 
pode contribuir para que haja uma confusão entre elas; ii) no par ‘t’ – ‘d’, 
houve tendência maior à dessonorização; iii) no par ‘x’/‘ch’ – ‘j’/‘g’, 
houve um número maior de sonorização; iv) no par ‘f’ – ‘v’, assim como 
no par anterior, houve um número maior de sonorização; v) no par ‘s’ – 
‘z’, o problema não se limita somente ao fator surdo ou sonoro, mas tem a 
ver também com a complexidade gráfica, já que ambos os fonemas podem 
ser representados por letras comuns; vi) no par ‘p’ – ‘b’ foi observada uma 
tendência maior à dessonorização, como ocorreu com as plosivas 

                                                           
54 VOT – parâmetro de medida acústica entre a soltura da plosiva (evento-supraglótico) e a 

vibração das pregas vocais (evento glótico). 
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alveolares. 
O estudo de Zorzi (1998) revelou que a maioria das crianças 

comete pelo menos uma vez erros desse tipo, o que leva a supor que essa 
alteração possa ser casual; e que algumas crianças mostraram alta 
incidência de erros dessa natureza, apesar de não apresentarem o erro na 
fala. De acordo com Zorzi, Brondani e Assencio-Ferreira (2002), o 
histórico de trocas surdas/sonoras no desenvolvimento da linguagem, 
posteriormente, acarreta maior incidência de trocas na escrita, em se 
comparando àquela observada no caso das escritas de crianças cujo 
desenvolvimento fonológico é considerado típico. Para os autores, alguns 
processos de dessonorização podem permanecer por mais tempo na fala 
de alguns indivíduos, tendo grande possibilidade de reaparecer na escrita, 
embora o fato de a criança dessonorizar na fala não seja um fator 
determinante para a incidência desses erros na escrita. 

Os autores pesquisaram 106 crianças, sendo 78 sem história de 
atraso no desenvolvimento da linguagem oral e 28 com história de 
alteração, a partir dos 2 anos de idade. São 50 meninas e 56 meninos com 
idade entre 8 e 10 anos, estudantes da 3ª série de duas escolas particulares 
da cidade de Porto Alegre/RS. Ambos os grupos apresentaram alterações 
surdas/sonoras, sendo que as crianças com história de atraso 
apresentaram uma média de 1,8 erro por criança e as crianças sem 
história de atraso 0,8 erro. O estudo realizado concluiu que as trocas são 
cometidas por ambos os grupos, porém os dados mostram um número 
maior de erros nas crianças com história de atraso no desenvolvimento da 
linguagem. 

Procedimentos Metodológicos 

Os dados que dão base para este estudo foram extraídos de 
textos que pertencem ao segundo estrato do BATALE (Banco de Textos 
de Aquisição da Linguagem Escrita), do qual foram analisadas 478 
produções textuais de crianças que cursavam do 1o ao 4o ano de duas 
escolas públicas, uma estadual e outra municipal, localizadas em um 
mesmo bairro da cidade de Pelotas/RS. Foram extraídos dados referentes 
à grafia das consoantes plosivas e das fricativas lábio-dentais (p/b; t/d; 
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f/v). Os dados foram agrupados considerando-se os pares surdo/sonoro e 
as seguintes variáveis: tipo de sílaba, posição na palavra, ponto e modo de 
articulação da consoante, valor do traço distintivo, tipo de escola e série. 

Foram ainda analisados neste capítulo textos produzidos por 
uma criança, do sexo feminino, com idade de sete anos, cujos dados 
também compõem o BATALE. O acompanhamento do processo de 
aquisição fonológica da menina iniciou-se quando ela completou 1 ano e 
10 meses e prolongou-se até os 6 anos e 9 meses. As coletas de fala foram 
realizadas, quinzenalmente, na casa da criança, com gravador e câmera 
filmadora Sony Carl Zeiss Optical Zoom 40X. Os dados foram gravados e 
transcritos foneticamente. Após a transcrição fonética, pelo menos uma 
conferência dos dados foi realizada para confirmação. Na fala da menina 
não foi observada a presença de processos fonológicos envolvendo o traço 
distintivo de sonoridade. 

Os dados de escrita, semelhantemente aos de fala, também 
foram coletados na casa da criança, com a presença de bolsistas que 
propunham mensalmente, ora por imagens soltas, ora por sequências de 
imagens, estímulos para a escrita infantil. Foram propostas oficinas com 
temas variados, sendo que algumas figuras usadas eram referentes a 
clássicos da literatura infantil, outros correspondiam à sequência de 
imagens a serem colocadas em ordem e outros, ainda, apenas 
compunham uma história que deveria ser inventada pela criança. Dessa 
forma, foram realizadas sete coletas de dados com temas variados, sendo 
que todas elas serviram de base para este estudo. Dos textos coletados 
foram extraídas todas as grafias em que havia troca entre consoantes 
surdas/sonoras. 

Descrição e análise dos dados 

Nesta seção serão primeiramente apresentados os resultados dos 
dados relativos à amostra transversal. Nas Figuras 4 e 5, estão expressos os 
resultados referentes ao cômputo geral dos dados de acordo com a série e 
a escola. 
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Figura 4 - Distribuição dos erros envolvendo os pares (p/b; t/d; f/v) por série na escola 
estadual 

Fonte: Elaboração própria 

 
Figura 5 - Distribuição dos erros envolvendo os pares (p/b; t/d; f/v) por série na escola 

municipal 

Fonte: Elaboração própria 

No total, foram encontrados 135 erros referentes às obstruintes 
surdas/sonoras, especificamente, os pares /f – v/; /t – d/; /p – b/. 
Observamos que, pelo menos, 20% dos sujeitos estudados apresentaram 
algum tipo de troca surda/sonora na escrita. Nos gráficos apresentados, 
pudemos observar que, na escola estadual, os erros ocorreram com maior 
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frequência nos 2o e 3o anos e, na escola municipal, nos 3o e 4o. É 
importante referir que as escolas apresentam IDEBs diferentes: a escola 
estadual apresenta IDEB baixo e a escola municipal um IDEB maior. 
Observou-se que a escola com IDEB maior apresentou um número maior 
de erros relacionados à troca das obstruintes surdas/sonoras. Supõe–se 
que isso ocorra devido aos textos das crianças dessa escola apresentarem 
um maior número de palavras comparados à escola estadual que, ao final 
da 4ª série, ainda apresentavam textos com poucos parágrafos. 

A distribuição dos erros de acordo com o ponto e modo de 
articulação das consoantes enfocadas neste estudo está apresentada na 
Figura 6. 

 
Distribuição dos erros de acordo com o ponto e modo de articulação 

 

Figura 6 - Distribuição dos erros de acordo com o ponto e o modo de articulação das 
obstruintes surdas/sonoras 

Fonte: Elaboração própria 

Os dados relativos às fricativas lábio-dentais /f-v/ mostram que 
são essas consoantes as mais suscetíveis à troca na escrita, enquanto as 
plosivas labiais /p-b/ são as menos afetadas. A maior estabilidade na grafia 
das plosivas é também observada nos resultados obtidos por Zorzi (1998), 
o qual encontrou apenas 11.6% de erros nas plosivas labiais, conforme 
anteriormente referido. Já no que diz respeito às fricativas e às plosivas 
alveolares há uma inversão na ordem observada pelo autor, com índices 
que apresentam uma leve diferença percentual. 

Em se considerando o tipo de processo envolvido, 
dessonorização ou sonorização, observa-se a distribuição na Figura 7:  
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Distribuição dos erros de acordo com o tipo de processo 

 

Figura 7 - Distribuição dos erros de acordo com o tipo de processo envolvido: sonorização 
e dessonorização 

Fonte: Elaboração própria 

Conforme se observa na Figura 7, ocorreram mais casos de 
sonorização das fricativas labiais e mais casos de dessonorização das 
plosivas, sejam alveolares ou labiais. Mostram-se interessantes os dados de 
aquisição fonológica, nos quais se verifica o predomínio de 
dessonorização e os casos de sonorização são raramente observados, como 
aponta Fronza (1998). A autora apresenta dados em que a sonorização é 
observada apenas no início absoluto, em dados como [ba’asu] e [ga’soru] 
para ‘palhaço’ e ‘cachorro’. Nos dados encontrados na escrita dos sujeitos 
deste estudo, a sonorização também ocorre no meio da palavra. 

O fato de as plosivas apresentarem maior incidência de 
dessonorização vai ao encontro dos resultados obtidos em estudos sobre 
aquisição fonológica, os quais são unânimes em afirmar que este é, 
juntamente com a anteriorização, o processo predominante nessa classe 
de sons (LAMPRECHT et al., 2004). Já no que diz respeito às fricativas, 
observou-se um número mais elevado de sonorizações, processo não 
observado em estudo desenvolvido por Miranda e Matzenauer (2006), no 
qual são comparados dados de aquisição fonológica, normal e desviante, e 
de escrita inicial. As autoras mostraram que a sonorização é observada 
apenas nos dados de escrita e o traço [sonoro] tem seu valor mais afetado 
nas fricativas labiais e é mais preservado nas plosivas labiais, confirmando 
a tendência observada na Figura 6 e divergindo do que as autoras 
observaram em relação aos dados de aquisição normal. 

A tonicidade, variável relevante para a aquisição oral (FRONZA, 



ESTUDO DOS ERROS RELACIONADOS À GRAFIA DE OBSTRUINTES SURDAS E SONORAS 

173 

1998), uma vez que sílabas átonas propiciam o surgimento de 
dessonorizações, não parece influir nos dados de escrita, pois tanto sílabas 
átonas como tônicas são afetadas pelo fenômeno, como ilustram as grafias 
para ‘rádio’ e ‘bruxa’ reproduzidas na Figura 8, ambas produzidas pela 
mesma criança. 

 

           
           Aluno de 3º ano       Aluno de 3º ano 

Figura 7 - Exemplos de desonorização na escrita 

Fonte: BATALE 

Em se considerando a estrutura da sílaba, é possível verificar 
que há, na escrita das crianças, predominância de erros em sílabas CV, 
tanto nos casos de sonorização como nos de dessonorização. Observa-se 
ainda que, nos dados de escrita analisados, somente na dessonorização do 
par /p/-/b/ aparece um número maior de erros em sílabas cuja estrutura 
é CCV, o que vai ao encontro de resultados da aquisição fonológica das 
plosivas, que, segundo Lamprecht (1990), apresentam 83,3% de 
dessonorização em onset complexo. Quanto à posição do segmento na 
palavra, ou seja, se está no meio ou no início, uma tendência geral pôde 
ser observada, a saber: o predomínio de sonorização na posição medial, 
como por exemplo, ‘escudando’ para ‘escutando; e o predomínio de 
dessonorização na posição de início absoluto, como em ‘pruxa’ para 
‘bruxa’. Tal tendência destoa daquela observada em dados de aquisição 
fonológica, tais como os de Fronza (1998), nos quais a sonorização está 
restrita à posição inicial.  

No estudo qualitativo, que observou apenas um sujeito, os 
dados de escrita foram coletados mensalmente, totalizando 7 coletas, 
sendo todas usadas neste estudo. A primeira coleta de escrita aconteceu 
quando a menina tinha 7 anos e 2 meses e a última quando ela tinha 7 
anos e 9 meses. Em todas as coletas foram encontrados erros de 
dessonorização e/ou sonorização em quantidades variadas (há sempre a 
presença de pelo menos um erro por texto). 
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Os erros ortográficos extraídos dos textos produzidos pela 
menina durante os 7 meses em que foi acompanhada serão apresentados 
a seguir nos Quadros 2 e 3. Estão distribuídos por pares de consoantes e 
de acordo com o processo verificado – sonorização ou dessonorização.  

Quadro 2 - Distribuição dos erros ortográficos de sonorização 

SONORIZAÇÕES Nº DE OCORRÊNCIAS ESCRITA 

p → b 2 
‘apareceu’ → abareceu 
‘esperou’ → esberou 

k → g 3 
‘acordou’ → agordou 
‘encontrou’ → engontrou (2) 

t → d 2 
‘deitou’ → deidou 
‘tudo’ → dudo 

f → v 4 
‘ficou’ → vicou (2) 
‘ficasse’ → vicase 
‘ficar’ → viçar 

TOTAL 11  

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 3 - Distribuição dos erros ortográficos de dessonorização 

DESSONORIZAÇÕES Nº DE OCORRÊNCIAS ESCRITA 

b → p 2 
‘sobremesa’ → soprimesa 
‘bastante’ → pastante 

g → k 3 
‘pegou’ → pecou 
‘perguntou’ → percuntou 
‘conseguiu’ → consequiu 

v → f 1 ‘árvore’ → arfore 

TOTAL 6  

Fonte: Elaboração própria 

Conforme se pôde observar há palavras, no levantamento dos 
dados, que revelaram a manutenção de grafia incorreta, como, por 
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exemplo, a palavra ‘encontrou’, escrita pela menina duas vezes de forma 
idêntica no mesmo texto; em ambas as ocorrências, a palavra sofreu o 
processo de sonorização, sendo grafada como ‘engontrou’. 

Ao observar os dados levantados nos Quadros 1 e 2, é possível 
perceber que a criança realizou maior número de sonorizações na escrita, 
em se comparando aos casos de dessonorizações encontrados, 
confirmando os achados quanto aos dados transversais – primeira parte 
deste estudo –, visto que se fossem computados todos os erros que 
envolveram o traço [sonoro], dos 135 observados, 58 foram referentes à 
sonorização. No caso dos dados da menina, em números absolutos, 
verificou-se o dobro de erros envolvendo a sonorização. 

Se analisados esses dois processos e se considerado o modo de 
articulação das consoantes, fica evidente o predomínio de trocas 
surdas/sonoras acometendo a classe das plosivas, sendo doze casos de 
alteração na grafia das plosivas e apenas quatro na das fricativas, 
resultados que divergem daqueles observados nos dados transversais e 
expressos na Figura 6, bem como dos que foram encontrados por 
Miranda e Matzenauer (2006). 

Há várias tentativas para explicar as diferenças observadas entre 
os dados de escrita e aqueles concernentes ao desenvolvimento 
fonológico. Uma explicação, oferecida por Cagliari (2003), para a 
ocorrência dos processos que envolvem os valores do traço [sonoro] na 
escrita, é relativa ao fato de, em sala de aula, os alunos não serem 
incentivados a pronunciar as palavras, no momento em que as estão 
escrevendo, ou de serem, até mesmo, proibidos de fazê-lo. O autor afirma 
que as crianças costumam comparar fala e escrita no início do processo de 
alfabetização e, por “sussurrarem” as palavras em sala de aula, acabam por 
escrever um som sonoro como surdo, pois ainda não conhecem a 
ortografia nem fazem uso de uma imagem mental sonora-auditiva para 
identificar qual letra deverão utilizar. Por isso, têm como referência 
apenas a imagem mental da fala real, o que dificulta a decisão a respeito 
da consoante a ser grafada. 

No entanto, isso não parece ser suficiente para explicar os casos 
de trocas nas grafias das crianças, especialmente porque, como mostram 
os dados analisados, ocorrem também sonorizações, ou seja, são 
encontradas trocas de fonemas surdos por sonoros, o que não poderia ser 
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explicado pelo motivo apontado por Cagliari (2003). 
A troca é predominantemente surda – embora em alguns casos 

aconteçam sonorizações, e em alguns textos, na mesma palavra, a criança 
grafe ora corretamente e ora com troca, o que faz pensar que não 
conseguem diferenciar os fonemas. 

Vygotski (1979) analisou as diferenças estruturais entre a 
linguagem falada e escrita. Para ele a escrita exige da criança um grande 
nível de abstração: “Quando fala, a criança tem uma consciência muito 
imperfeita dos sons que pronuncia e não tem qualquer consciência das 
operações mentais que executa. Quando escreve, tem que tomar 
consciência da estrutura sonora de cada palavra, tem que dissecá-la e 
reproduzi-la em símbolos alfabéticos que têm que ser memorizados e 
estudados de antemão” (VYGOTSKI, 1979, p. 132). Esta é uma 
explicação a ser considerada para as dificuldades apresentadas pelas 
crianças na diferenciação dos fonemas e as trocas realizadas na escrita. 

Considerações finais 

A descrição e análise de dados transversais revela que fatos 
observados nos processos de sonorização e dessonorização na aquisição 
fonológica, tais como a vulnerabilidade das plosivas labiais e a 
predominância da dessonorização, não são os mesmos que se verificam 
nas grafias das crianças quando a tarefa é o registro das obstruintes surdas-
sonoras. Os resultados apresentados apontam para a necessidade de serem 
desenvolvidas análises mais detalhadas, as quais permitam a reflexão sobre 
as motivações para essas trocas que, apesar de esporádicas, são 
relativamente comuns nas escritas infantis. É interessante também que as 
especificidades encontradas em dados de escrita, distintas daquelas da 
aquisição oral, sejam mais bem exploradas. 

A análise dos dados longitudinais, ainda que não sejam em 
número expressivo, totalizando apenas sete coletas, reforça os resultados 
da amostra transversal, uma vez que as crianças de ambos os estudos 
sonorizam mais do que dessonorizam, quando analisamos as fricativas 
labiais. Em relação às plosivas labiais, o estudo longitudinal apresentou o 
mesmo número de dados referentes à sonorização e dessonorização, 
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enquanto no estudo transversal foram encontrados mais dados de 
dessonorização no par p-b. Sobre as plosivas alveolares, no estudo 
transversal há maior ocorrência de dessonorização, porém no longitudinal 
não há dados em relação a esse par. Vale salientar que o fato de se ter 
acesso a dados de aquisição fonológica e de escrita de uma mesma criança 
é significativo, uma vez que os estudos sobre a escrita, na sua grande 
maioria, não contam com o apoio de dados de fala. 

Não se pode deixar de dizer, porém, que há necessidade de 
novos estudos sobre essa temática, os quais ofereçam descrições mais 
completas do processo de aquisição da linguagem oral e escrita para que 
novas hipóteses explicativas possam ser formuladas. O fato de as trocas do 
valor do traço distintivo do Nó Laríngeo aparecerem, nesse caso em 
especial, na escrita de uma criança que nunca apresentou tais processos na 
fala, sendo ainda evidente a predominância na quantidade de 
sonorizações das consoantes plosivas, se comparadas ao número total de 
processos encontrados nesta escrita infantil inicial, suscitam questões que, 
certamente, poderão ser respondidas à medida que mais estudos sejam 
desenvolvidos. 

Referências 

BISOL, L. (Org.). Introdução a estudos de fonologia do português 
brasileiro. 5ª ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010. 

CAGLIARI, L. C. Alfabetização e Linguística. São Paulo: Scipione, 2003. 

CHOMSKY, N.; HALLE, M. The Sound Pattern of English. New York: 
Harper and Row, 1968. 

CLEMENTS, G. N.; HUME, E. The Internal Organization of Speech 
Sounds. Ms, 1993. In: GOLDSMITH, J. (Ed.). Handbook of 
Phonological Theory. Oxford: Blackwell, 1995. 

FRONZA, C. O nó laríngeo e o nó ponto de C; no processo de aquisição 
normal e com desvios do português brasileiro: a existência de uma 
tipologia. 1999. Tese (Doutorado em Letras) – Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999. 

LAMPRECHT, R. Perfil da aquisição normal da fonologia do 



ESTUDOS SOBRE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA 

178 

português. Descrição longitudinal de 2 crianças: 2:9 a 5:5. 1990. Tese 
(Doutorado em Letras) – Instituto de Letras e Artes, PUC/RS, Porto 
Alegre, 1990. 

LEMLE, M. Guia teórico do alfabetizador. 17ª ed. São Paulo: Ática, 
2007. 

MATZENAUER, C. Introdução à teoria fonológica. In: BISOL, Leda 
(Org.). Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2005. Cap. 1, p. 11-73. 

MATZENAUER, C; MIRANDA, A. R. M. Aquisição da Fala e da Escrita: 
relações com a Fonologia. Cadernos de Educação - Faculdade de 
Educação/UFPel, Pelotas, Ed. UFPel, Ano 19, n. 35, p. 359-405, jan.-abr. 
2010. 

MIRANDA, A. R. M.; MATZENAUER, C. The [voice] feature in deviant 
and normal phonological acquisition and in the literacy of brazilian 
children: implications for phonological representation. In: SYMPOSIUM 
ON RESEARCH IN CHILD LANGUAGE DISORDERS, 27th, 2006, 
Madison - US. Papers... Madison: SRCLD, 2006. p. 18-19. 

MIRANDA, A. R. M.; MEDINA, S. Z. SILVA, M. R. da. O Sistema 
Ortográfico do Português Brasileiro e sua Aquisição. Linguagem e 
Cidadania, UFSM, edição 14, jul./dez. 2005. Revista Eletrônica. 

MORAIS, A. G. de. Ortografia: Ensinar e aprender. 4ª Ed. São Paulo: 
Editora Ática, 2003. 

RODRIGUES, C. R. de; MIRANDA, A. R. M. As grafias das consoantes 
que se diferenciam pelo traço [sonoro] em textos de alunos dos anos 
iniciais. In: SEMINÁRIO DE AQUISIÇÃO FONOLÓGICA, 3º, 2011, 
Pelotas. Anais do SAF. Pelotas: UFPel, 2011. 

SANCHES, A. P. Análise espectrográfica da fala de crianças com trocas 
grafêmicas nos plosivos surdos e sonoros. 2003. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR, 2003. 

SAVIO, C. B. Aquisição das fricativas /s/ e /z/ do Português Brasileiro. 
2001. Dissertação (Mestrado em Letras) – Instituto de Letras e Artes, 
PUC/RS, Porto Alegre/RS, 2001. 

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. Lisboa: Antídoto, 1979. 



ESTUDO DOS ERROS RELACIONADOS À GRAFIA DE OBSTRUINTES SURDAS E SONORAS 

179 

ZORZI, J. L.; BRONDANI, A. R.; ASSENCIO-FERREIRA, V. J. A 
incidência de trocas surdas/sonoras na escrita de crianças com e sem 
história de alteração de linguagem. Revista CEFAC, São Paulo, v. 4, n. 2, 
p. 105-110, mai./ago. 2002. 

 



 

 



 

 

8. 
Relações entre 

consciência 
fonológica e as 

hipóteses de escrita 
nos anos iniciais 

Liza Gutierrez 

Gabriele Donicht55 

Introdução 

O presente estudo foi desenvolvido dentro do Grupo de 
Estudos sobre a Aquisição da Linguagem Escrita (GEALE), situando-se no 
campo das investigações sobre o processo de aquisição da escrita e suas 
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relações com a consciência fonológica. 
A linguagem escrita e seu desenvolvimento no ambiente escolar, 

assim como suas respectivas dificuldades de aprendizagem, são questões 
muito debatidas nos dias atuais. O fracasso escolar vem sendo discutido 
entre pesquisadores das áreas da educação e da saúde, devido a falhas na 
construção de habilidades essenciais para a aquisição da escrita, com o 
estabelecimento da relação oralidade e escrita. 

Ainda, observa-se um aumento crescente de encaminhamentos 
de crianças com problemas de leitura e escrita para atendimento 
fonoaudiológico e/ou psicopedagógico, realizados principalmente por 
professores dos anos iniciais, os quais costumam relacionar as dificuldades 
apresentadas na linguagem escrita como a grande causa do fracasso 
escolar. 

Conforme Zorzi (2003), aprender a ler e a escrever tem uma 
dependência muito grande de um conjunto de condições sociais, algumas 
delas especialmente preparadas para tais aprendizagens. Para muitas 
crianças, as oportunidades de aprender a ler e a escrever encontram-se 
principalmente na escola, visto que em seu ambiente social a escrita não é 
comumente utilizada como recurso ou meio de informação e 
comunicação. Para o mesmo autor, juntamente com os educadores, o 
profissional fonoaudiólogo possui fundamental importância como 
especialista em aquisição da linguagem, para levar adiante propostas de 
ensino ajustadas às diferentes realidades da população. 

Para a fonoaudiologia, a realização de um trabalho com ênfase 
nas habilidades de consciência fonológica facilita a aprendizagem da 
escrita,assim como da leitura, pelo fato de haver relação entre o 
desenvolvimento da capacidade de manipular e analisar sons que 
compõem as palavras, ou seja, a consciência fonológica, e o 
desenvolvimento das diversas hipóteses de escrita formuladas pela criança. 

Dessa forma, esta pesquisa tem como principal objetivo 
relacionar o desempenho nas tarefas de consciência fonológica e as 
hipóteses de escrita apresentados por crianças do 1º ao 4º anos do ensino 
fundamental de duas escolas públicas do município de Pelotas-RS. 

Em relação aos aspectos referentes à escrita, será tomada como 
referência a progressão de hipóteses, descrita por Ferreiro e Teberosky 
(1986), as quais resultam na descoberta do princípio alfabético da escrita e 
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que se constitui numa concepção construtivista de ensino que privilegia a 
relação letra-som. O modelo classifica as hipóteses em pré-silábica, 
silábica, silábico-alfabética e alfabética. 

Segundo Morais (1989), a consciência fonológica se refere à 
representação consciente das estruturas fonológicas e das unidades que 
constituem a fala. Ela é a consciência dos sons que formam as palavras 
que ouvimos e falamos e permite identificar rimas e palavras que iniciam 
com sons iguais e de fonemas que podem ser manipulados para a criação 
de outras palavras (CARDOSO-MARTINS, 1991). Essas habilidades a 
serem investigadas podem ser explicitadas, conforme sugerem Goswami e 
Bryant (1990), no nível da sílaba, no nível das unidades intrassilábicas e 
no nível dos fonemas. 

O interesse pelo tema deve-se ao fato de pesquisas 
contemporâneas apontarem positivamente para a influência da 
consciência fonológica no processo de aquisição da escrita. Acredita-se 
que a criança deve relacionar o seu conhecimento sobre a língua oral à 
aprendizagem da escrita. Por isso, almeja-se evidenciar a existência de 
reciprocidade durante o desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre 
a escrita e a oralidade. 

Consciência fonológica 

Para definir consciência fonológica é necessário situá-la num 
campo mais abrangente, no campo da consciência metalinguística. De 
acordo com Scliar-Cabral (2003), a consciência metalinguística é a ação de 
refletir, que o ser humano faz sobre sua própria língua, a qual envolve os 
níveis fonológico, sintático, semântico, e pragmático. Quando no nível 
fonológico, é denominada consciência fonológica. Essa habilidade pode 
ser caracterizada como a representação consciente das propriedades 
fonológicas e das unidades constituintes da fala. 

Cielo (2001) define a consciência fonológica comoa capacidade 
de manipular e analisar os segmentos fonológicos sem preocupar-se com o 
conteúdo comunicacional da mensagem, ou seja, essa capacidade requer 
que a criança ignore o significado e preste atenção à estrutura da palavra. 

Segundo Alves (2009), a consciência fonológica envolve um 
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entendimento deliberado acerca dos diversos modos como a língua oral 
pode ser dividida em componentes menores e, então, manipulada. A 
língua pode ser segmentada de diversas formas, pois as frases são 
segmentadas em palavras, as palavras em sílabas, a sílaba por sua vez pode 
ser separada em unidades ainda menores – os fonemas. O conhecimento 
formal e a manipulação de tais unidades implicam diferentes níveis de 
consciência fonológica, que emergem naturalmente em fases distintas do 
desenvolvimento linguístico. 

Níveis de Consciência fonológica 

Conforme referido anteriormente, acredita-se que a consciência 
fonológica desenvolva-se em uma escala, descrita, a seguir, em seus níveis. 

Consciência no nível da sílaba 

A consciência fonológica no nível silábico compreende a 
habilidade de segmentar palavras, aglutinar sílabas para formar palavras e 
reconhecer que determinadas sílabas formam palavras. 

Esse nível é considerado o mais simples de ser adquirido pela 
maioria das crianças (GOMBERT, 1992). A sílaba de uma palavra é 
identificável sem dificuldade em razão da concentração de energia 
acústica existente nessa estrutura. Essa concentração é causada pela 
existência da vogal núcleo (pico de energia), de fácil reconhecimento pelo 
ouvinte. 

Consciência no nível intrassilábico 

A consciência fonológica no nível intrassilábico pode ser 
dividida em dois tipos: consciência da rima e consciência da aliteração. A 
primeira diz respeito ao nível de consciência que envolve palavras que 
possuem, na sílaba final, a mesma rima (como quintal e natal), enquanto 
a segunda se refere à capacidade de reflexão e manipulação de palavras 
que possuem o mesmo ataque (grande-grave). 
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As unidades menores que uma sílaba, porém maiores que um 
único segmento, também podem ser manipuladas. Tem-se, assim, a 
consciência das unidades intrassilábicas: ataque e rima. O ataque ou onset, 
em uma sílaba, é a posição que compreende os segmentos que antecedem 
a vogal da sílaba. Já a rima silábica caracteriza-se como o constituinte que 
abarca todos os segmentos que não fazem parte do ataque. 

Nos estudos de consciência fonológica, quanto ao nível 
intrassilábico, ressalta-se a pesquisa de Cardoso-Martins (1994), em que a 
autora sugere uma maior sensibilidade das crianças brasileiras à aliteração 
do que a rimas e também revela que a consciência no nível intrassilábico 
precede a consciência no nível do fonema. Isso parece bastante natural ao 
se considerar o fato de que a identificação de rimas implica uma 
sensibilidade a semelhanças fonológicas, ao invés de um trabalho analítico 
de segmentação que identifique unidades ainda menores, o que 
envolveria um maior esforço cognitivo.  

Alves (2009) refere que a consciência no nível intrassilábico 
pode manifestar-se em tarefas de identificação e produção, através de 
atividades em que o falante é questionado a identificar ou a produzir 
palavras que rimem, ou ainda reconhecer ou produzir palavras que 
iniciem com o mesmo som de outra palavra que lhe é dada. 

Consciência no nível do fonema 

O fonema é a menor unidade que pode transformar o 
significado de uma palavra, é, portanto, uma unidade contrastiva. Dentre 
os níveis de consciência fonológica, o nível fonêmico requer maior 
maturidade linguística do falante, pois necessita que esse lide com as 
menores unidades de sua língua, que por vezes não são percebidas por ele. 
Trata-se, assim, de um nível mais complexo de consciência fonológica, 
pelo fato de que uma unidade como a sílaba se discrimina auditivamente 
mais facilmente do que um só segmento. Dessa forma, o reconhecimento 
de um único segmento exige maior habilidade do ouvinte/falante para ser 
manipulado (SCHERER, 2008). 

A consciência fonêmica corresponde à capacidade de 
reconhecer e manipular as menores unidades de som da língua que 
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possuem caráter distintivo, e também de: segmentar uma palavra nos 
diversos sons que a compõe; juntar sons separados, isolados, de modo a 
formar uma palavra; identificar e enumerar palavras que acabam com o 
mesmo som de outra palavra; e excluir sons de uma palavra para formar 
outras palavras existentes na língua, dentre outras habilidades. 

A consciência fonêmica é considerada por muitos autores como 
sendo capaz de predizer o sucesso da alfabetização. Vem se difundindo no 
Brasil materiais e práticas, tanto na pré-escola quanto na clínica 
fonoaudiológica, para o desenvolvimento de tais capacidades (SCLIAR-
CABRAL, 2003). 

Aquisição da escrita 

Desde a invenção da escrita, há aproximadamente cinco mil 
anos, ocorreram transformações significativas em seu processo de 
estabelecimento. O fato de se usar letras representando consoantes e 
vogais, compondo a sílaba, deu origem ao sistema de escrita alfabético. As 
letras passaram a ter função na representação dos segmentos silábicos. 
Uma das características da escrita alfabética é apresentar um conjunto 
pequeno de caracteres com uma grande possibilidade de combinações 
entre eles para a formação de palavras (FERREIRO e TEBEROSKY, 
1986). 

As escritas de natureza alfabéticas são caracterizadas, conforme 
Zorzi (2003), como aquelas que empregam letras para representar os sons 
que compõem as palavras, tendo a oralidade significativa importância 
para sua compreensão. Para decidir que letras devem ser usadas, a criança 
aprendiz necessita identificar os sons que compõem as palavras, além de 
identificar a ordem sequencial deles, a fim de poder representá-los na 
forma de letras.  

Nesse sentido, Ferreiro e Teberosky (1986) apontam uma 
sequência psicogenética de construção da escrita, caracterizada 
sucessivamente como fases pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e 
alfabética, descritas a seguir. 
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Hipótese pré-silábica 

Nessa fase a criança começa a compreender as diferenças entre 
representações icônicas e não-icônicas, ou seja, consegue fazer a distinção 
entre desenhar e escrever. A qualidade do traçado gráfico sofre alterações, 
havendo uma tendência ao uso de grafismos parecidos com letras que 
começam a ser organizados de forma linear. Surgem também critérios 
relativos a uma quantidade mínima de letras para que algo possa ser lido 
ou escrito, assim como a hipótese de que os caracteres devem ser variados, 
isto é, uma mesma letra não pode ficar se repetindo sucessivamente num 
mesmo escrito, da mesma forma que palavras diferentes devem ser escritas 
de forma diferente (FERREIRO e TEBEROSKY, 1986). 

Mesmo supondo que um nível de conhecimento da sílaba, em 
termos de oralidade, já estivesse presente, não estaria ainda claro para a 
criança que a escrita é composta de partes e que poderia ser 
correspondida quantitativamente com o número de sílabas da palavra 
falada, independentemente de conhecer o valor convencional das letras. 

Hipótese silábica 

A palavra falada começa a ser decomposta em unidades silábicas 
que definem a quantidade de letras a serem utilizadas, sendo que a ordem 
de pronúncia das sílabas na palavra é projetada na sequência de letras da 
escrita. Primeiramente, essa correspondência é aplicada após a escrita, 
servindo como uma forma de apoio à leitura. Entretanto, mais tarde, essa 
relação letra-sílaba será empregada como uma estratégia de planejamento 
da escrita, podendo definir antecipadamente o número de letras que 
deverão ser utilizadas: para cada sílaba, uma letra. Essa correspondência 
de princípio gerativo cria uma regra de relacionamento entre as sílabas. 
Segundo Zorzi (2003), essa fase se caracteriza por uma transformação 
significativa na qualidade da escrita do aprendiz. 

Embora o conhecimento silábico possa ser adquirido 
espontaneamente, é claro que seus desdobramentos em termos de escrita 
dependem de intervenção, quer de modo formal, como no caso da 
escolarização, quer informalmente, via pais, irmãos ou outros que, 
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eventualmente, estejam dando informações relevantes para a criança. Se 
não houvesse tal tipo de mediação, a criança não poderia descobrir ou 
aprender o nome das letras, assim como o som que elas devem escrever, 
ou seja, o seu valor convencional. Essa intervenção pode contribuir para 
os chamados conflitos que começarão a existir entre a escrita silábica, 
empregada pela criança, e a escrita alfabética, típica das pessoas letradas. 
Serão esses conflitos que poderão levá-la à descoberta de que uma sílaba 
pode ser escrita por mais de uma letra, na medida em que todos os sons 
que a compõem devem ser representados por letras. Tais conflitos irão 
caracterizar a próxima etapa, intermediária entre a silábica e a alfabética, 
propriamente dita (FERREIRO e TEBEROSKY, 1986). 

Hipótese silábico-alfabética 

A característica principal dessa fase de transição entre a escrita 
considerada silábica e a escrita alfabética está centrada no fato de a criança 
deixar de considerar a sílaba como uma unidade e compreender que ela 
pode ser segmentada, ou analisada, em elementos menores, que são os 
fonemas. Consequentemente, o resultado de tal descoberta será uma 
escrita na qual algumas sílabas já poderão ser representadas por mais de 
uma letra, aparecendo até mesmo o uso convencional, juntamente com 
outras sílabas ainda grafadas com uma só letra, como típico da fase 
silábica (FERREIRO e TEBEROSKY, 1986). 

Se pensarmos no que esses avanços representam quanto ao 
conhecimento fonológico, podemos supor que, uma vez tendo chegado ao 
conhecimento silábico, tanto em termos formais quanto informais, as 
crianças poderão dirigir a atenção para os aspectos intrassilábicos. Na 
medida em que os aprendizes começam a analisar o interior das sílabas, 
terá lugar uma segmentação fundamental que corresponderá ao 
conhecimento fonêmico propriamente dito (ZORZI, 2003). 

Hipótese alfabética 

A marca principal dessa fase caracteriza-se pela correspondência 
mais precisa entre letras e som. Assim, a criança compreende que a escrita 
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das sílabas que compõem as palavras faladas nem sempre podem ser 
representadas por uma só letra, na medida em que as próprias sílabas 
podem ser constituídas por elementos menores. Pode-se observar que essa 
forma de pensar a escrita pela criança implica uma capacidade para 
segmentar palavras em seus constituintes fonêmicos sequencializados. 
Essa descoberta fará com que os critérios quantitativos sejam ampliados, 
buscando um ajuste maior em relação ao número de fonemas que 
compõem a palavra e ao número de letras que irão descrevê-los (ZORZI, 
2003).  

De acordo com Ferreiro e Teberosky (1986), a criança, ao 
chegar nessa fase, pode ser considerada alfabetizada, uma vez que 
compreendeu a natureza da escrita. Entretanto, como aponta Azenha 
(1995), parece mais apropriado dizer que teve início o processo de 
alfabetização, considerando que alcançar a hipótese alfabética não 
garante, de modo automático, o domínio das regras que determinam as 
convenções da escrita. Na verdade, um grande desafio, também no 
domínio qualitativo, acaba surgindo e diz respeito ao aprendizado da 
ortografia. 

Para Zorzi (2003), a partir do momento em que o aprendiz 
atinge o nível alfabético, para que possa dominar a ortografia, deverá, 
entre outras coisas, vir a compreender que um mesmo som pode ser 
escrito por diferentes letras, ou que uma mesma letra pode representar 
diversos sons. Também deverá entender que existem diferenças no modo 
de falar e no modo de escrever, ou seja, a escrita não significa realizar 
transcrições fonéticas, e que é preciso definir quantas e quais letras são 
necessárias para escrever os sons da palavra. 

Relações entre consciência fonológica e aquisição da escrita 

É consenso a relação entre consciência fonológica e 
aprendizagem da leitura e da escrita. Porém, os estudiosos divergem 
quanto ao fato de como se dá essa relação, podendo ser identificadas três 
concepções diferentes para explicar a questão. 

A primeira ideia é que a consciência fonológica contribui para a 
aquisição da escrita. Assim, quanto mais a consciência fonológica for 
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desenvolvida, melhor ocorrerá a correspondência fonema-grafema durante 
a escrita. Para Cardoso-Martins (1994), a habilidade para analisar a 
estrutura fonológica da fala facilitaria o entendimento do princípio da 
escrita alfabética. A mesma autora encontrou em seu estudo que a 
sensibilidade à rima, que já é bem desenvolvida no final dos anos pré-
escolares, desempenha papel importante nos estágios iniciais da aquisição 
da escrita. 

Uma segunda posição acredita que o contato com a escrita 
alfabética leva a conhecimentos explícitos a respeito da estrutura 
fonológica da linguagem oral e esses conhecimentos se juntam aos 
conhecimentos implícitos, construídos a partir dos processos de produção 
e percepção de fala. Nessa abordagem, a consciência fonológica é vista 
como consequência da aprendizagem da leitura e escrita. Tem-se a 
compreensão de que a aprendizagem de uma escrita com o alfabeto 
ortográfico proporciona uma maior consciência fonológica (MORAIS et 
al., 1979). 

A terceira linha de estudos defende que a relação entre 
consciência fonológica e aquisição da escrita e leitura é recíproca, ou seja, 
alguns níveis de consciência fonológica propiciam a aprendizagem da 
leitura e da escrita e outras podem ser causadas por ela. Há certos 
componentes da consciência fonológica que podem ser adquiridos antes 
de aprender a ler e escrever e podem favorecer essa aprendizagem, assim 
como também existem outros níveis de conhecimento fonológico que só 
se desenvolvem quando a criança entra em contato com a leitura e a 
escrita alfabética (MORAIS et al., 1979). Estudos dessa linha indicam que 
o falante, antes de iniciar o processo formal de aprendizagem escrita, já 
possui habilidades de consciência fonológica e, através do conhecimento 
sistemático do código escrito, desenvolve outras capacidades, como, por 
exemplo, as exigidas para o desempenho de tarefas no nível do fonema. 
Existe uma coocorrência da habilidade em representação consciente dos 
fonemas e do domínio alfabético que faz surgir na criança a noção de que 
a escrita é uma representação da fala (CIELO, 2001). 

Por fim, a pesquisa posterior de Morais et al. (1986) confirma 
que a relação entre aquisição da escrita e consciência fonológica é 
recíproca, pois, mesmo não alfabetizados, os adultos daquela pesquisa 
mostraram ter capacidades metafonológicas, não específicas do nível 
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fonêmico, mas com certeza importantes na alfabetização. Já os 
alfabetizados apresentaram maiores capacidades metafonológicas no nível 
do fonema por dominarem o uso da escrita e da leitura. 

Metodologia 

A amostra que compõe este estudo foi formada por 64 crianças 
pertencentes ao BATALE, banco de textos do Grupo de Estudos sobre 
Aquisição da Linguagem Escrita (GEALE), da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 

As 64 crianças participantes desta pesquisa, 43 do sexo 
masculino e 21 do sexo feminino, eram, à época da coleta dos dados, em 
2009, escolares do 1º ao 4º anos de dois estabelecimentos públicos de 
ensino localizados na zona urbana de Pelotas (RS). A amostra participante 
foi de conveniência, em que as crianças rebaixadas no Teste de 
Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP) 
(CAPOVILLA, 2006), a seguir referido, foram as selecionadas para 
compor este estudo. 

Os pais ou responsáveis pelos sujeitos que compuseram a 
amostra assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, 
manifestando concordância em que seus filhos participassem do estudo e 
permitindo a realização das avaliações com a criança na própria escola. 
Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPel, sob 
o protocolo nº 093/09. 

Aos responsáveis pelos alunos, aplicaram-se questionários que 
continham informações sociodemográficas e educacionais – sobre a 
criança e os responsáveis – e, após, foram prestados esclarecimentos sobre 
a pesquisa. 

As crianças que compõem esta pesquisa foram submetidas às 
seguintes avaliações: avaliação de escrita, leitura e matemática, triagem 
auditiva escolar, teste de inteligência para o diagnóstico de exclusão de 
deficiência mental e avaliação da consciência fonológica. 

Aplicou-se, em sala de aula, o TCLPP - Teste de Competência 
de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (CAPOVILLA, 2006), único teste 
validado no Brasil, que se configura em um instrumento psicométrico e 
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neuropsicológico cognitivo, cujos objetivos são avaliar as estratégias de 
leitura utilizadas pelas crianças e o desempenho na utilização dessas 
estratégias. 

Os alunos identificados pelo teste, ou seja, rebaixados no 
TCLPP, foram submetidos à triagem auditiva escolar, em um ambiente 
silencioso na própria escola, com a utilização de um audiômetro portátil, 
em que foram testadas as frequências de 1000, 2000 e 3000Hz (KATZ, 
1999). A intensidade sonora utilizada foi de 30db e o critério de avaliação 
foi o de passa-falha56, conforme indicação do autor. 

O teste de inteligência para o diagnóstico de exclusão de 
deficiência mental utilizado foi a Terceira Edição da Escala de Inteligência 
de Wechsler (WISC-III), validada no Brasil por Figueiredo (2001). 

As testagens foram realizadas por estagiárias do Curso de 
Pedagogia da UFPel, selecionadas e treinadas por uma das fonoaudiólogas 
pesquisadoras deste estudo, e cinco psicólogas do PAM (Programa para 
Aprender Melhor), vinculado ao curso de Medicina, Departamento de 
Pediatria, da UFPel. 

A aplicação de avaliação da escrita foi coletiva em sala de aula, 
em um máximo de 45 minutos por turma, em que se utilizou para 
produção espontânea da escrita as tirinhas da história “O Tricô” – O 
amigo da Bruxinha (FURNARI, 1994). 

As hipóteses de escrita propostas por Ferreiro e Teberosky 
(1986) foram utilizadas para a detecção do nível de escrita de cada criança. 

O CONFIAS (Consciência Fonológica - Instrumento de 
Avaliação Sequencial) (MOOJEN et al., 2003) foi utilizado para se 
proceder à avaliação de consciência fonológica. Esse teste tem como 
objetivo analisar de forma abrangente e sequencial as habilidades de 
consciência fonológica. O CONFIAS foi aplicado de forma individual nas 
próprias escolas com aquelas crianças rebaixadas no TCLPP. 

Os resultados a partir da aplicação do CONFIAS proporcionam 
subsídios para a intervenção fonoaudiológica e a compreensão das 
habilidades mais defasadas. O teste contém uma variedade de tarefas que 
buscam garantir o acesso aos diferentes níveis de consciência fonológica. 

                                                           
56 O teste avalia a resposta existente (passa) e ausente (falha) pela criança, na intensidade e 

frequência sonoras referidas. 
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É importante ainda salientar que esta ferramenta não só é apropriada para 
uma análise quantitativa, mas fornece dados para análises qualitativas, a 
serem feitas a partir da experiência do profissional que está frente a frente 
com a criança. 

O instrumento é dividido em duas partes. A primeira 
corresponde à consciência da sílaba e é composta pelos itens: S1 – Síntese; 
S2 – Segmentação; S3 – Identificação de sílaba inicial; S4 – Identificação 
de rima; S5 – Produção de palavra com a sílaba dada; S6 – Identificação 
de sílaba medial; S7 – Produção de rima; S8 – Exclusão; S9 – 
Transposição. A segunda parte, que se refere ao fonema, é composta por: 
F1 – Produção de palavra que inicia com o som solicitado; F2 – 
Identificação de fonema inicial; F3 – Identificação de fonema final; F4 – 
Exclusão; F5 – Síntese; F6 – Segmentação; F7 – Transposição. 

Foram utilizados, para fidedignidade dos dados coletados, os 
Critérios para a Pontuação das Respostas, de acordo com as diferentes 
tarefas propostas no CONFIAS. As respostas corretas receberam um 
ponto e as incorretas zero. No nível da sílaba, o máximo de possibilidades 
de acertos é de 40 pontos e, no nível do fonema, o máximo de 
possibilidades de acertos é de 30 pontos, totalizando 70 pontos, o que 
corresponde a 100% de acertos. 

A partir dos resultados apresentados pelos sujeitos, buscou-se 
relacionar o número de crianças dentro de cada hipótese de escrita (pré-
silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética) com o número de acertos 
nos níveis de consciência fonológica (silábica e fonêmica). O número 
mínimo e máximo de acertos esperados em consciência fonológica para 
cada hipótese de escrita, segundo os dados obtidos com a validação do 
CONFIAS (MOOJEN et al., 2003, p. 35), foi utilizado para a análise das 
relações. 

Resultados 

Na Tabela 1 são apresentadas as hipóteses de escrita nas quais 
os sujeitos da pesquisa se encontravam no momento da coleta. 
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Tabela 1 - Hipóteses de escrita apresentadas pelos sujeitos 

HIPÓTESES DE ESCRITA n % 

Pré-silábica 28 43,75 

Silábica 0 0 

Silábico-alfabética 2 3,12 

Alfabética 34 53,12 

TOTAL 64 100 

Legenda: n = número de sujeitos; % = porcentagem. 

Fonte: Elaboração própria 

Conforme exposto na tabela acima, observa-se que a maioria das 
crianças participantes encontrava-se na hipótese alfabética, seguida pela 
hipótese pré-silábica. Nenhum dos 64 sujeitos desta pesquisa apresentava 
hipótese de escrita silábica. 

A Tabela 2 expõe o número de acertos máximo e mínimo 
esperados nos níveis de consciência fonológica (silábica e fonêmica) para 
cada hipótese de escrita, conforme a validação do teste CONFIAS 
(MOOJEN et al., 2003, p. 35). 

Tabela 2 - Número mínimo e máximo de acertos esperados em cada nível de escrita, 
conforme validação do CONFIAS (MOOJEN et al., 2003, p. 35) 

HIPÓTESES DE 
ESCRITA 

NÍVEIS DO TESTE 

MÍNIMO MÁXIMO 

SÍLABA FONEMA SÍLABA FONEMA 

Pré-silábica 18 6 29 10 

Silábica 23 6 32 12 

Silábico-alfabética 27 12 36 18 

Alfabética 31 15 40 26 

Fonte: Elaboração própria 
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A Tabela 3 apresenta a relação entre o desempenho nas tarefas 
de consciência fonológica e as hipóteses de escrita dos sujeitos. 

Tabela 3 - Relação entre o desempenho nas tarefas de consciência fonológica e as 
hipóteses de escrita dos sujeitos 

HIPÓTESES 
DE ESCRITA 

DESEMPENHO EM CF 

ACERTOS 
EM CFS E 

CFF 

ERROS EM 
CFS E CFF 

ACERTOS 
EM CFS E 

ERROS 
EM CFF 

ERROS EM 
CFS E 

ACERTOS 
EM CFF 

Pré-silábica (n=28) 67,85% (19) 14,28% (4) 10,71% (3) 7,14% (2) 

Silábico-alfabética (n=2) 50% (1) 0% (0) 50% (1) 0% (0) 

Alfabética (n=34) 41,17% (14) 26,47% (9) 23,52% (8) 8,82% (3) 

Legenda: CF = consciência fonológica; CFS = consciência fonológica silábica; CFF = 
consciência fonológica fonêmica; n = número de sujeitos. 

Fonte: Elaboração própria 

Observa-se pela Tabela 3 que a maioria das crianças com 
hipótese pré-silábica e alfabética de escrita apresentava acertos, em 
consciência silábica e fonêmica, dentro dos parâmetros referidos pelo 
CONFIAS. As crianças com hipótese alfabética apresentaram uma 
porcentagem maior de erros em consciência fonológica silábica e 
fonêmica se comparadas àquelas com hipótese pré-silábica. Ainda, o 
número de sujeitos com hipótese alfabética que apresentaram acertos em 
consciência silábica e erros em consciência fonêmica foi maior comparado 
ao daqueles com outras hipóteses de escrita. 

O número de sujeitos com hipóteses de escrita distintas e erros 
em consciência da sílaba e acertos em consciência do fonema foi próximo. 

Discussões 

Conforme se observou nos resultados desta pesquisa, aqueles 
sujeitos que se encontravam na hipótese pré-silábica da escrita, ou seja, 
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ainda com pouco contato sistemático de ensino da escrita, já 
apresentavam, em sua maioria (67,85%), consciência fonológica no nível 
da sílaba e do fonema. 

Freitas (2004) observou em seu estudo um melhor desempenho 
em tarefas envolvendo a sílaba. A autora refere que, com o 
desenvolvimento da aprendizagem da escrita, o nível do fonema deveria 
ser aprimorado, acompanhando o desenvolvimento das hipóteses de 
escrita, o que não foi observado nos dados do presente estudo (hipótese 
pré-silábica 10,71% e hipótese alfabética 23,54% acertos em CFS e erros 
em CFF). Dessa forma, pode-se dizer que o desempenho em consciência 
fonológica no nível do fonema não foi um preditor da aquisição da escrita 
nesta pesquisa, visto que o índice de acertos em consciência silábica e de 
erros na consciência fonêmica foi maior para aqueles sujeitos com 
hipótese alfabética. 

O caráter multifacetado e heterogêneo da consciência 
fonológica é o que origina o debate sobre sua relação com a aquisição da 
escrita. Os dados do presente estudo revelam que a consciência fonêmica 
não se encontrava plenamente adquirida na hipótese alfabética de escrita, 
ou seja, não se pode dizer que a consciência fonêmica é desenvolvida 
somente com o ensino sistemático da escrita, conforme acreditam Read et 
al. (1986). De acordo com Gombert (1992), a sensibilidade grafêmica 
parece emergir antes da consciência fonológica, podendo explicar os 
resultados referentes aos sujeitos com hipótese alfabética dessa pesquisa, 
mas não àqueles apresentados pelos participantes com hipótese pré-
silábica. 

Para Scherer (2009), o período de alfabetização é importante 
para que as habilidades em consciência fonológica sejam desenvolvidas e 
adquiridas. Porém, não é possível dizer que apenas o processo de 
alfabetização torne possível essa aprendizagem, já que a criança chega à 
escola com algumas habilidades em consciência fonológica desenvolvidas. 
A mesma autora ainda refere que crianças alfabetizadas em uma língua 
alfabética necessitam de pistas fonológicas e da consciência fonológica 
para entender a relação som-letra. Por outro lado, essas habilidades em 
consciência fonológica oriundas do ambiente doméstico da criança não 
são privilégio de todas, pois nem todas as crianças possuem um ambiente 
rico em letramento antes e durante seu ingresso na escola. Portanto, tais 
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crianças ingressam na escola com pouca ou nenhuma informação sobre a 
relação que existe entre a fala e a escrita, relação essa que é importante 
para a aprendizagem da escrita e da leitura. 

Dessa forma, justificam-se os achados da presente pesquisa, em 
que as crianças que se encontravam na hipótese de escrita alfabética 
(n=34), mesmo já tendo atingido esse nível de escrita, ainda não 
apresentavam o desempenho previsto nas habilidades de consciência 
fonológica relacionados ao fonema (26,47% erros em CFS e CFF e 
23,52% acertos em CFS e erros em CFF). 

Considerações finais 

Tendo em vista os resultados do presente trabalho, torna-se 
evidente a necessidade de fomentar mais estudos nessa área, 
principalmente no que se refere a pesquisas que enfoquem estimulação 
em consciência fonológica e, consequentemente, a possível prevenção de 
dificuldades de aprendizagem. 

Também se salienta o importante papel do professor 
alfabetizador que deve contribuir, a partir da formação adequada, para a 
relação entre a consciência fonológica e a escrita/leitura por meio de 
teorias que embasam tal relação. 

Por fim, é de extrema importância que no ambiente escolar, 
desde a educação infantil, se realizem atividades envolvendo a consciência 
fonológica, para que no momento que se inicie o processo de 
alfabetização algumas habilidades de consciência fonológica já estejam 
desenvolvidas e que, com isso, se estabeleça a relação fonema-grafema de 
forma satisfatória. 
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9. 
A grafia de vogais em 

contexto de 
nasalização em 

Francês como Língua 
Estrangeira (FLE) 

Claudia Regina Minossi Rombaldi 

Considerações iniciais 

Pesquisas na área da aquisição da escrita, sobretudo a partir do 
advento da Psicogênese de Ferreiro e Teberosky (1985), vêm se 
empenhando em esclarecer a maneira como as representações relativas à 
aquisição da escrita alfabética são construídas pelos escreventes. Na busca 
por pressupostos que pudessem contribuir para com uma maior 
compreensão desse fenômeno, abre-se no Brasil, com os estudos de 
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Abaurre (1988, 1991, 1999), uma linha de pesquisa que trabalha com a 
aproximação de dois campos distintos, porém relacionados – a ortografia 
e a fonologia. 

Inserem-se, representativamente nessa linha de estudos, os 
trabalhos, no português brasileiro (PB), inaugurados por Abaurre (1988, 
1991, 1999) e posteriormente seguidos por Miranda (2006, 2008a, 2009), 
Cunha e Miranda (2006), Chacon (2004, 2005, 2006), Cunha (2004, 
2010), Adamoli (2006), Rombaldi (2003, 2011), que chamam a atenção, 
dentre outros aspectos, para a ocorrência de “vazamentos” do 
conhecimento acerca da fonologia da língua nas produções escritas dos 
escreventes (ABAURRE, 1999, p. 174). 

Este estudo explora a interface ortografia/fonologia 
apresentando dados de aquisição do sistema ortográfico, relativos às 
grafias de vogais em contexto de nasalização [], [] e [] do francês 
standard (FS) produzidas por falantes nativos do PB, aprendizes de francês 
como língua estrangeira (FLE), a fim de que se possam levantar 
argumentos à hipótese segundo a qual os dados gráficos, em especial os 
não convencionais, podem revelar indícios sobre aspectos do 
conhecimento linguístico dos aprendizes. 

O capítulo encontra-se estruturado em quatro seções, além desta 
introdução. Na primeira, são apresentadas algumas considerações teóricas 
relevantes para o estudo: i) sobre as grafias não convencionais; ii) sobre a 
aquisição de LE; e iii) sobre o sistema vocálico nasal do português e do 
francês, do ponto de vista da fonologia e da ortografia. Na seção seguinte, 
os procedimentos metodológicos serão apresentados e, na sequência, os 
dados serão descritos e analisados. Por fim, serão tecidas as considerações 
finais. 

Considerações teóricas 

Sobre as grafias não convencionais – uma reflexão sobre o erro 

Na perspectiva de Piaget (1976), a aprendizagem do ser humano 
tende a buscar equilíbrio por meio da assimilação e da acomodação de 
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seus processos cognitivos e de sua resposta ao meio. Isso significa que, 
quando o indivíduo se depara com um conhecimento novo, ocorre um 
desequilíbrio temporário. Ele assimila o conhecimento novo aos seus 
esquemas57 mentais anteriores e os acomoda à situação atual. Se, ao 
utilizar esse conhecimento novo, a aprendizagem não for bem sucedida, 
haverá novo processo de equilibração (assimilação + acomodação) e assim 
sucessivamente. Dessa forma, se o indivíduo não conseguir chegar ao seu 
objetivo, ele poderá modificar a sua hipótese inicial substituindo-a por 
outra disponível, ativando, portanto, um novo teste de hipótese, ou seja, 
um novo processo de equilibração (PIATELLIPALMARINI, 1978). 

“Os alunos não adquirem em um bloco único o saber visado 
pelo ensino, eles elaboram conceitos que lhes são próprios, passam por 
saberes intermediários, podendo regredir antes de avançar novamente” 
(COGIS, 2005, p. 58). Observa-se, então, que o processo de aquisição do 
conhecimento, por recorrer a várias possibilidades de ação e ao teste de 
uma gama de diferentes hipóteses, não se dá de maneira linear. Por isso, 
nem sempre terá como resultado um fim positivo. Algumas das tentativas 
dos aprendizes de atingir o acerto podem resultar em erros. 

O erro, nesse processo de idas e voltas, manifesta-se devido a 
concepções inadequadas que são inevitáveis quando se aprende. Os erros, 
de acordo com os dados de Cogis (2005), são decorrentes da percepção de 
que a concepção inicial não se adapta para o problema e, quando ocorre a 
substituição por outra concepção, ocorrem também algumas 
transferências de aspectos já percebidos àqueles que estão sendo 
apropriados, mas que, por um motivo específico, não podem ser aplicados 
àquele contexto. 

Pelo enfoque até aqui apresentado para o entendimento do 
erro, especificamente o de escrita, entende-se que ele ocorre porque, 
dentro de um processo normal de aprendizagem, ao testar suas 
concepções os alunos fazem determinadas escolhas que creem corretas. 
Isso acontece, porque algo no seu vasto universo de escolhas pode levá-los 
a errar. Assim é possível pensar que quando o aluno inventa em suas 
produções escritas, inventa algo permitido pelo sistema. Os escreventes 

                                                           
57 Os esquemas representam as ações susceptíveis de serem exercidas sobre os objetos 

(PIAGET, 1976). 
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não fazem “n’importe quoi”58 (COGIS, 2005, p. 60) com as palavras, eles 
fazem arranjos ou montagens que, de uma maneira ou de outra, não 
fugirão àquilo que é permitido pelo sistema linguístico ao qual ele está 
submetido. 

Dentro desse panorama, os erros gráficos ou as grafias não 
convencionais são entendidos como parte integrante e imprescindível ao 
processo de aprendizagem, e, sobretudo, como o dado revelador das 
concepções dos alunos a respeito da constituição de seu sistema 
linguístico; são, ainda, fonte de pistas para linguistas e professores, sobre a 
maneira como os alunos se apropriam paulatinamente das formas gráficas 
convencionais de sua língua materna (LM) (ABAURRE, 1991, 2001; 
KATO, 1997; MIRANDA, 2007, 2009). 

Sobre a aquisição de Língua Estrangeira: a importância da 
interlíngua no processo de aquisição da língua alvo 

Estudos realizados por Selinker (1972), Duran (1994) e Moore 
(2001), relativos à aquisição de LE, sustentam que o aprendiz, quando 
defrontado com um novo sistema linguístico, é capaz de compreender o 
sistema de sua LM e de utilizar diferentes estratégias de produção e 
compreensão, todas elas ancoradas no conhecimento que detém sobre seu 
sistema materno. 

A busca pela aquisição do conhecimento na nova língua é 
relativamente complexa. A relação de complexidade envolvida na 
aquisição de uma LE reside, sobretudo, no fato de que a LE se apresenta 
como um sistema novo, consequentemente, uma nova língua a ser 
apreendida pelo aluno.  

Segundo a perspectiva de Duran (1994), o novo sistema 
linguístico ao ser apreendido passa por um sistema de transição em 
determinada fase de seu aprendizado, ou seja, passa por um sistema 
denominado interlíngua (IL), (SELINKER, 1972; DURAN, 1994). De 
acordo com Selinker (1972), esse sistema de transição ou IL é um sistema 

                                                           
58 A expressão “n’importe quoi” do francês traduz-se para o português como “qualquer 

coisa”. 
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linguístico separado e está baseado na produção observável do aprendiz 
que resulta na tentativa de produção da língua-alvo. A ilustração do 
sistema interlinguístico conforme Selinker (1972) está apresentada na 
Figura 1. 

 
 

Língua A  L1 Interlíngua L2 Língua B 
 

Figura 1 - Sistema da IL. Corder, 1981, in: Duran, 1994, p. 85 (Adaptado) 

Fonte: Elaboração própria 

Da Figura 1 apresentada, infere-se que durante a tarefa de se 
tornar proficiente na língua-alvo, o aprendiz de LE, além de trabalhar com 
a conexão de duas línguas – a LM e a LE, trabalha também com a IL. 
Nessa perspectiva, há uma tendência de a IL se aproximar mais do sistema 
da língua-alvo – LE – e, por isso, poder ser comparada à língua-alvo, e de a 
LM se apresentar como substrato de aquisição na montagem da IL e, por 
isso, apresentar estruturas próximas àquelas da LM do aprendiz, ou ainda, 
apresentar estruturas que se distanciam tanto da língua-alvo como da LM 
– estruturas inerentes a ela própria (BESSE; PORQUIER, 1991). 

Sobre as vogais em contexto de nasalização do PB e do FS do 
ponto de vista da fonologia e da ortografia  

 
As vogais em contexto de nasalização no PB do ponto de vista 
da fonologia 
O sistema fonológico das vogais em contexto de nasalização do 

PB, segundo a perspectiva de Camara Jr. ([1970], 2006), adota o sistema 
pré-tônico das vogais orais + arquifonema nasal, de acordo com a Figura 
2. 
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Sistema fonológico das vogais em contexto de nasalização no PB 
 

anterior                    central                    posterior 
 
Altas                            iN/                                                        /uN/ 
Médias-altas                               /eN/                         /oN/ 
Baixas                                                        /aN/                                     [+arredondado] 
 

Figura 2 - Sistema fonológico das vogais em contexto de nasalização no PB 

Fonte: Elaboração própria 

Nota-se, a partir do triângulo vocálico apresentado na Figura 2, 
que o sistema nasalizado do PB apresenta duas vogais altas, duas médias-
altas e uma baixa, central e não arredondada. 

 
As vogais em contexto de nasalização no PB do ponto de vista 
da ortografia 
Segundo Faraco (2001), a representação básica das letras 

vocálicas nasais em português é a letra vogal ‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’ e ‘u’ seguida de 
‘m’, quando a sílaba seguinte começa com ‘p’ ou ‘b’, ou ‘n’, quando a 
sílaba seguinte começa com uma das demais consoantes, o que 
corresponde, segundo o autor, a uma representação quase biunívoca. 

Com base nas argumentações de Faraco (2001) assume-se que as 
representações ortográficas das vogais em contexto de nasalização no PB 
apresentam um alto grau de regularidade e estão distribuídas conforme o 
Quadro 1. 

Quadro 1 - As representações ortográficas das vogais em contexto de nasalização no PB 

EM POSIÇÃO INICIAL, 
MEDIAL E FINAL 

EM POSIÇÃO FINAL 
DITONGADA 

a + n ou m (diante de p. b) ãe, ães. ao, am 

e + n ou m (diante de p. b) em, ens 

i + n ou m (diante de p. b) im, ins 

o + n ou m (diante de p. b) õe, ões, õem, om 

u + n ou m (diante de p. b) um, uns 

Fonte: Elaboração própria 
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As vogais em contexto de nasalização no FS do ponto de vista 
da fonologia 
Landercy e Renard (1977, p. 86) e Carton (1997, p. 39), 

observam que o sistema nasalizado tradicional do FS é constituído por 
quatro vogais em contexto de nasalização conforme se apresenta na Figura 
3, a seguir: 

 
Sistema nasalizado tradicional do FS 

 
anterior                    central                    posterior 

                         não-arredondado                                         arredondado 
Altas 
Médias-baixas              // 
                                                   //                                          // 
Baixas                                                         // 
 

Figura 3 - Sistema nasalizado tradicional do FS 

Fonte: Elaboração própria 

Entretanto, o sistema constituído por quatro vogais apresentado 
em (3), por Landercy e Renard (1977) e Carton (1997), reduz-se, 
atualmente, a três vogais em contexto de nasalização, devido à 
neutralização que é observada em FS moderno entre [] e []. O sistema 
vocálico nasalizado do FS moderno fica, então, representado de acordo 
com Carton (1997) e Léon (2007), conforme segue na Figura 4. 

 
Sistema nasalizado moderno do FS 

 
anterior                    central                    posterior 

                         não-arredondado                                         arredondado 
Altas 
Médias-baixas              //                                                           // 
Baixas                                                         // 
 

Figura 4 - Sistema nasalizado moderno do FS 

Fonte: Elaboração própria 
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Nota-se, a partir do triângulo vocálico apresentado em (4) que 
no sistema do FS moderno \\ é média baixa, anterior e não 
arredondada, \\ é média baixa, posterior e arredondada e, \\ é baixa, 
central e não arredondada. 

É importante referir que estudos recentes, como os de Montagu 
(2007), indiciam que o sistema nasalizado do FS de três vogais, 
demonstrado em (4), apresenta tendência de redução a duas vogais 
apenas, a saber - // e //. 

 
 
As vogais em contexto de nasalização no FS do ponto de vista 
da ortografia 
De acordo com Catach (1995), a nasalidade vocálica em francês 

é transcrita através da adição, logo em seguida da vogal oral, de um ‘n’ ou 
de um ‘m’ (diante de ‘m’, ‘b’, ‘p’).  

A partir das considerações de Catach (1995), pode-se afirmar 
que a interface ortográfica e fonológica do sistema ortográfico das vogais 
em contexto de nasalização do FS mostra pouca opacidade entre 
letra/som/fonema. O Quadro 2 apresenta um resumo dessas relações. 

Quadro 2 - As representações ortográficas das vogais em contexto de nasalização no FS 

VOGAL 
EM POSIÇÃO INICIAL, 

MEDIANA E FINAL 
EM POSIÇÃO FINAL 

// 
 
          // 

i + n ou m (diante de m, p, b) 
‘in’, ‘im’ 
u + n ou m (diante de m, p, b) 
‘un’, ‘um’ 

i + n ou m + dígrafos 
ien’, ‘ein’, ‘eint’ ‘ain’, ‘aint’,’ 
‘yn’,‘inct 
u + n ou m + dígrafos 
‘unt’ 

// 
a + n ou m (diante de m, p, b) 
e + n ou m (diante de m, p, b) 
‘en’, ‘an’ ‘em’, ‘am’ 

a + n ou m + dígrafos 
e + n ou m + dígrafos 
‘ant’ , ‘ent’, ‘and’, ‘ang’, ‘anc’ 

// 
o + n ou m (diante de m, p, b) 
‘on’, ‘om’ 

o + n ou m + dígrafos 
ond’, ‘ont’, ‘onc’ 

Fonte: Elaboração própria 
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Procedimentos Metodológicos 

Os sujeitos que produziram os dados analisados neste estudo 
são falantes nativos de PB e, à época das coletas, eram alunos regulares do 
1º ano (1o e 2º semestres) e 2º ano (3º e 4º semestres) do Curso de 
Licenciatura em Letras – Habilitação Português e Francês e respectivas 
Literaturas, de uma universidade pública brasileira. O Quadro 3 apresenta 
a distribuição do número de participantes da pesquisa de acordo com o 
adiantamento linguístico em curso. 

Quadro 3 - Número de participantes da pesquisa por adiantamento 

APRENDIZES DE FLE 
FALANTES NATIVOS 

DE PB 

ADIANTAMENTO 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

FLE 1º ano 26 

FLE 2º ano 6 

Total 32 

Fonte: Elaboração própria 

Os dados da pesquisa advêm de um ditado59 controlado, 
registrado em áudio por um falante nativo de FS60, de vocábulos contendo 
os fones [], [] e []. A tarefa demandada aos alunos aprendizes de FLE, 
falantes nativos de PB, era a de registrar ortograficamente os vocábulos 
controlados após ouvi-los por três vezes. 

Para a confecção dos ditados foram selecionadas palavras que 
contivessem em sua escrita ortográfica os fones [], [] e [ ] em vocábulos 
supostamente conhecidos e desconhecidos61 que exibiam os fones em 

                                                           
59 Optou-se pelo ditado por dois motivos: primeiro porque há relatos na literatura sobre o 

uso de estratégias de evitação, as quais são largamente empregadas pelos escreventes em 
situações de produção espontânea (CORNAIRE, 1998); segundo, porque era necessário 
que os contextos relevantes para o estudo fossem fartamente encontrados. 

60 Os ditados foram registrados no Laboratório de Fonética da Université de Paris 7 – Paris 
Diderot. 

61 As palavras desconhecidas foram extraídas do dicionário e as palavras conhecidas foram 
extraídas dos materiais didáticos utilizados nas aulas de francês. 



ESTUDOS SOBRE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA 

210 

foco em posição inicial e medial62 da palavra; em sílaba tônica ou átona e 
em monossílabos, dissílabos, trissílabos ou polissílabos.  

A seguir, no Quadro 4, estão apresentados exemplos de palavras 
utilizadas no ditado, as quais contêm o fone []. 

Quadro 4 - Exemplos de palavras do ditado de acordo com as variáveis consideradas 

[] 

PALAVRA CONHECIDA PALAVRA DESCONHECIDA 

m
on

os
sí

la
bo

 

di
ss

íla
bo

 

tr
is

sp
ila

bo
 

po
lis

sí
la

bo
 

m
on

os
sí

la
bo

 

di
ss

íla
bo

 

tr
is

sp
ila

bo
 

po
lis

sí
la

bo
 

início de 
palavra 

Inde 
(Tônica) 

Hindu 
(Átona) 

Infermière 
(Átona) 

Individu 
(Átona) 

Ain 
(Tônica) 

Imbu 
(Átona) 

Infusoire 
(Átona) 

Hindoustani 
(Átona) 

meio de 
palavra 

Mains 
(Tônica) 

Linceul 
(Átona) 

Desinvolte 
(Átona) 

Desinfecter 
(Átona) 

Thym 
(Tônica) 

Jacinthe 
(Tônica) 

Berlingots 
(Átona) 

Asymptotique 
(Átona) 

Fonte: Elaboração própria 

Das palavras grafadas pelos alunos de FLE falantes nativos de 
PB marcaram-se aquelas registradas convencionalmente em rosa e as não 
convencionalmente em amarelo. Posteriormente, foram calculados os 
percentuais gerais de registros não convencionais para cada adiantamento 
linguístico, para cada fone analisado e para cada uma das três categorias 
de análise, a saber: i) omissão da consoante nasal ‘n’ ou ‘m’63 – dados que 
apresentavam registro da vogal oral e omissão da consoante nasal ‘n’ ou 

‘m’, como por exemplo,  em vez de ; ii) 
mudança na grafia da vogal oral – dados que apresentavam registro da 
consoante nasal ‘n’ ou ‘m’ e troca da qualidade da vogal oral, como por 

                                                           
62 Por haver divergência em relação às posições finais das vogais em foco nos dois sistemas 

linguísticos (no PB, as posições finais geram ditongos nasais e, no FS, vogais nasais), 
foram mantidas somente as palavras concernentes a posições iniciais e mediais de 
palavra para as descrições e análises deste estudo. 

63 Não é controlado o [ɲ], porque nas duas línguas há representação ortográfica distinta 
para esse fone. Em FS [ɲ] é ortografado como ‘gn’ e em PB como ‘nh’. 
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exemplo,  em vez de ; e iii) híbridos - 
dados que apresentam omissão da consoante nasal ‘n’ ou ‘m’ e mudança 
da qualidade da vogal oral simultaneamente, como, por exemplo, 

 em vez de . 
Cabe ressaltar que o estudo é eminentemente qualitativo, 

embora sejam apresentados alguns percentuais relativos à frequência dos 
erros e acertos encontrados. A análise ocupar-se-á da qualidade da 
produção escrita mais que da quantidade de vezes em que cada forma 
gráfica foi produzida. 

Na próxima seção, serão apresentados os principais resultados 
bem como a análise realizada. 

Os dados não convencionais referentes às grafias de [], [] e [] 
em FLE 

Nesta seção, serão apresentados os resultados da distribuição 
geral das grafias não convencionais das vogais em contexto de nasalização 
relativas aos fones [], [] e [] do francês, produzidas pelo FLE 1º ano e 
pelo FLE 2º ano, nas três categorias de análise: i) omissões da consoante 
nasal ‘n’ ou ‘m’; ii) mudanças na grafia da vogal oral; e iii) híbridos. 

Representações gráficas para [ ] – Grafema principal ‘in’ 

Com relação às grafias de [], produzidas por acadêmicos (as) de 
FLE, o primeiro aspecto a ser mencionado diz respeito aos procedimentos 
realizados pelos dois adiantamentos linguísticos: i) omissões da consoante 
nasal ‘n’ ou ‘m’; ii) mudanças na grafia da vogal oral; e iii) hibridismos. O 
procedimento mais frequente (empregado pelos dois níveis linguísticos) 
foi a mudança na grafia da vogal oral. De acordo com o Quadro 5, 
apresentado a seguir, esse procedimento foi observado em 144/168 (86%) 
dos registros não convencionais de [] produzidos pelo FLE 1º ano e na 
quase totalidade dos registros não convencionais produzidos pelo FLE 2º 
ano – 38/40 (95%). 
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Quadro 5 - Frequências de distribuição dos dados gráficos não convencionais de [] de 
acordo com as três categorias: omissão das consoantes ‘n’ ou ‘m’; mudança na 
grafia da vogal e híbridos 

AS REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS NÃO CONVENCIONAIS DE [] 
DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELOS SUJEITOS 

PALAVRA 

NÍVEL 

FLE 1º ANO FLE 2º ANO 

Omissão Mudança Híbridos Omissão Mudança Híbridos 

Monossílabos - 13 - - 5 - 

Dissílabos - 46 6 - 11 1 

Trissílabos 1 37 15 - 14 1 

Polissílabos - 48 2 - 8 - 

Totais 
Percentuais 
totais 

1/168 
(1%) 

144/168 
(86%) 

23/168 
(13%) 

0/40 
(0%) 

38/40 
(95%) 

2/40 
(5%) 

Fonte: Elaboração própria 

Alguns exemplos ilustrativos desse tipo de registro adotado 
pelos sujeitos são mostrados nas grafias apresentadas em (i): 

 
(i) 
 
a)     em vez de ‘inde’ [d]; 
b)     em vez de ‘hindu’ [dy]; 

c)     em vez de ‘crainte’ [kt]; 

d)     em vez de ‘linceul’ [lsl]; 

e)     em vez de ‘infermière’ [fmj]. 
 
Os exemplos precedentes revelam que os sujeitos alteram a 

grafia da vogal média baixa anterior e não arredondada em contexto de 
nasalização – [] (‘in’) – pela grafia da vogal baixa central posterior e não 
arredondada em contexto de nasalização – [] (‘an’ ou ‘en’), na maior 
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parte dos dados observados. 
No Quadro 5 observa-se ainda que a segunda opção mais 

utilizada pelos aprendizes de FLE são os hibridismos. Esse procedimento 
foi adotado em 23/168 (13%) dos dados em [] produzidos pelo FLE 1º 
ano e em 2/40 (5%) dos dados em [] grafados pelo FLE 2º ano. Registros 
como os mostrados em (ii) ilustram esse tipo de procedimento nas grafias 
dos sujeitos. 

 
(ii) 
 

a)     em vez de ‘imbu’ [by]; 

b)     em vez de ‘linceul’ [lsl]; 

c)     em vez de ‘infermière’ [fmj]; 

d)     em vez de ‘desinfecter’ [dezfkte]. 
 
Nos exemplos apresentados em (ii), além de os dados revelarem 

apagamento de ‘n’ revelam que a vogal [] – contraparte oral de [] – foi 
grafada como ‘a’ (representação gráfica de []) – contraparte oral da vogal 
em contexto de nasalização – []. 

O último aspecto a ser observado no Quadro 5, com relação às 
grafias de [] produzidas em FLE, refere-se à omissão da consoante nasal 
‘n’ ou ‘m’ – procedimento menos frequente. Esse procedimento foi 
encontrado em um único dado produzido pelo FLE 1º ano. Em (iii) 
apresenta-se esse dado. 

 
(iii) 
 
a)     em vez de ‘berlingots’ [blgo] 
 
O dado apresentado em (iii) revelou que [] foi registrado como 

‘e’ – representação gráfica de [] (contraparte oral de []), indiciando 
apenas apagamento de ‘n’. 
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Representações gráficas para [] – Grafema principal ‘an’ 

Quanto aos procedimentos adotados nos registros gráficos não 
convencionais de [] realizados pelos dois adiamentos linguísticos de FLE, 
observa-se semelhanças entre os expressos para [] e aqueles já referidos 
para []. Pode-se observar por intermédio do Quadro 6 que o mais 
frequente é a mudança na grafia da vogal. Esse procedimento foi 
observado em 86/92 (93%) dos registros não convencionais de [] 
produzidos pelo FLE 1º ano e na totalidade dos registros não 
convencionais de [] produzidos pelo FLE 2º ano, ou seja, 16/16 (100%). 

Quadro 6 - Frequências de distribuição dos dados gráficos não convencionais de [] de 
acordo com as três categorias: omissão das consoantes ‘n’ ou ‘m’, mudança na 
grafia da vogal e híbridos 

AS REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS NÃO CONVENCIONAIS DE [ɑ̃] 
DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELOS SUJEITOS 

PALAVRA 

NÍVEL 

FLE 1º ANO FLE 2º ANO 

Omissão Mudança Híbridos Omissão Mudança Híbridos 

Monossílabos - 21 - - 5 - 

Dissílabos 1 17 - - 3 - 

Trissílabos - 24 4 - 4 - 

Polissílabos - 24 1 - 4 - 

Totais 
1/92 
1% 

86/92 
93% 

5/92 
6% 

0/16 
0% 

16/16 
100% 

0/16 
0% 

Fonte: Elaboração própria 

Alguns exemplos ilustrativos desse tipo de registro adotado 
pelos sujeitos são mostrados a seguir, em (i): 
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(i) 
 

a)     em vez de ‘ange’ []; 

b)     em vez de ‘anse’ [s]; 

c)     em vez de ‘orange’ []; 

d)     em vez de ‘anglet’ [le]; 

e)     em vez de ‘entreprise’ [tepiz]; 

f)     em vez de ‘angusticlave’ [ustiklav] 
 
Os exemplos apresentados em (ii) revelam que os sujeitos 

alteram a grafia da vogal baixa, central, posterior e não arredondada em 
contexto de nasalização – [] ‘an' – e ‘en’ pela grafia da vogal média-baixa, 
posterior e arredondada em contexto de nasalização – [] ‘on’ – na maior 
parte dos dados observados. 

No Quadro 6 observa-se que os procedimentos adotados em 
segunda opção pelos sujeitos do FLE 1º ano foram os hibridismos, os 
quais aparecem em uma frequência de 5/92 (6%) dos registros dos 
sujeitos. Os dados do FLE 2º ano não revelaram esse tipo de 
procedimento. Em (ii), ilustram-se exemplos desses registros. 

 
(ii) 
 

a)     em vez de ‘entreprise’ [tepiz]; 

b)     em vez de ‘coextensive’ [koekstsiv]. 
 
Em (ii), além de os dados revelarem apagamento de ‘n’, revelam 

que a vogal [] – contraparte oral de [] – foi grafada como ‘o’ – formas 
possíveis de registrar convencionalmente o fone [], contraparte oral da 
vogal em contexto de nasalização do FS []. 

De forma semelhante a que ocorre com os registros de [], o 
procedimento menos frequente adotado para registrar [] foi a omissão da 
consoante nasal ‘n’ ou ‘m’. Esse procedimento foi encontrado em um 
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único dado produzido pelo FLE 1º ano, conforme apresenta-se em (iii). 
 

(iii) 
 

a)     em vez de ‘mancelle’ [msl]. 
 

Os dados apresentados em (iii) revelam que [] foi registrado 
como ‘a’ – representação gráfica de [] (contraparte oral de []). 

Representações gráficas para [] – Grafema principal ‘on’ 

Quanto aos procedimentos adotados nos registros gráficos não 
convencionais de [], realizados pelos dois adiamentos linguísticos de 
FLE, pode-se observar por intermédio do Quadro 7 que, 
semelhantemente ao que ocorre com os registros de [] e de [], o mais 
frequente (empregado pelos dois níveis linguísticos) é a mudança na grafia 
da vogal. Esse procedimento foi observado em 45/48 (94%) dos registros 
não convencionais de [ͻ̃], produzidos pelo FLE 1º ano e em 15/17 (88%) 
dos registros não convencionais de [ͻ̃], produzidos pelo nível de FLE 2º 
ano. 

Quadro 7 – Frequências de distribuição dos dados gráficos não convencionais de [ͻ̃], de 
acordo com as três categorias: omissão das consoantes ‘n’ ou ‘m’, mudança na 
grafia da vogal e híbridos 

AS REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS NÃO CONVENCIONAIS DE [ͻ̃] 
DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELOS SUJEITOS 

PALAVRA 

NÍVEL 

FLE 1º ANO FLE 2º ANO 

Omissão Mudança Híbridos Omissão Mudança Híbridos 

Monossílabos - 1 - - - - 

Dissílabos 1 15 - - 5 - 

Trissílabos 1 14 - - 4 - 

Polissílabos 1 15 - 2 6 - 

Totais 
3/48 
(6%) 

45/48 
(94%) 

0/48 
(0%) 

2/17 
(12%) 

15/17 
(88%) 

0/17 
(0%) 

Fonte: Elaboração própria 
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Alguns exemplos ilustrativos desse tipo de registro adotado 
pelos sujeitos são mostrados a seguir, em (i): 

 
(i) 
 

a)     em vez de ‘on doit’ [dwa]; 

b)     em vez de ‘rondeurs’ [d]; 

c)     em vez de ‘ombelle’ [bl]; 

d)     em vez ‘allongés’ [ale]; 

e)     em vez de ‘présomptueuse’ [pezptyz]; 

f)     em vez de ‘onguligrade’ [gyliad]. 
 
Os exemplos apresentados em (i) revelam que os sujeitos 

alteram a grafia da vogal média-baixa, posterior e arredondada em 
contexto de nasalização – [], ortograficamente ‘on’ – pela grafia da vogal 
baixa, central, posterior e não arredondada em contexto de nasalização – 
[], ortograficamente ‘an' e ‘en’ – na maior parte dos dados analisados.  

O Quadro 7 demonstra ainda que as omissões de ‘n’ ou ‘m’ são 
as opções que aparecem logo a seguir das mudanças na grafia da vogal, em 
uma frequência de 3/48 (6%) nos dados produzidos pelo FLE 1º ano e de 
2/17 nos dados produzidos pelo FLE 2º ano. Hibridismos não foram 
encontrados nos registros dos dois níveis de acadêmicos(as) de FLE 
estudados. Em (ii) apresentam-se dados que revelam omissões de 
consoantes ‘n’ ou ‘m’ nas grafias de []. 

 
(ii) 
 

a)     em vez de ‘monceau’ [ms]; 

b)     em vez de ‘présomptueuse’ [pezptyz]. 
 
Nos dados apresentados em (ii), percebe-se que há somente 

omissão da consoante ‘m’ em ‘présomptueuse’ e da consoante ‘n’ em 
‘monceau’. 
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Um olhar sobre os dados 

Do conjunto de grafias não convencionais, observou-se o 
predomínio de formas em que houve a manutenção da nasalidade nos 
registros dos sujeitos, em se comparando aos casos em que houve 
apagamentos da nasalidade, isto é, os aprendizes de FLE falantes nativos 
de PB produziram mais dados que só revelaram mudanças vocálicas do 
que aqueles que revelaram omissões das consoantes ‘n’ ou ‘m’ e 
hibridismos. 

Diante disso, os resultados mostraram que os aprendizes de FLE 
falantes nativos de PB são sensíveis à nasalidade, porque na maior parte 
dos casos eles a registram por meio de uma vogal oral seguida de um 
elemento consonantal nasal. Em outras palavras, isso significa que a 
dificuldade dos sujeitos em relação à grafia da nasalidade parece não ser 
geral, mas relativa a pontos específicos que dizem respeito ao sistema da 
LE que são mais difíceis para eles quando da aquisição de FLE. 

Esse achado vai ao encontro da tendência observada no estudo 
de Seara e Sacarduelli (2007), em que as autoras avaliaram e compararam 
acusticamente dados do FS com dados produzidos por dois sujeitos que 
aprenderam o francês em idade adulta, em um Curso Universitário de 
Formação de Professores de Francês. As vogais nasais francesas analisadas 
no estudo das autoras foram as médias baixas [] e [], que, segundo elas, 
por apresentarem total desencontro com o sistema do PB, em que se 
nasalizam médias altas [] e [] seriam mais difíceis de serem assimiladas 
por falantes nativos de PB aprendizes de FLE, uma vez que brasileiros 
estão acostumados à nasalização em vogais médias altas. Esse fato seria 
responsável pelas produções de vogais médias baixas do francês 
semelhantemente às vogais médias altas do PB, por aprendizes de FLE 
falantes nativos de PB, encontrados nos dados das autoras. 

Os dados de escrita relativos a grafias dos fones [] e [] 
produzidos nesta pesquisa acrescentam informações aos resultados 
apresentados por Seara e Scarduelli (2007), devido ao fato de explorarem 
mais detalhadamente a distribuição ortográfica do sistema francês. As 
grafias de [] no FS ortograficamente correspondem às grafias principais 
‘in’ e ‘un’ além dos dígrafos ‘ain’ e ‘ein’, de acordo com o tipo de palavra 
e com a posição na palavra em que o fone estiver inserido. As grafias de 
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[] no PB podem ser representadas pelos grafemas ‘en’ e ‘em’. Com 
relação às grafias de [], essas últimas compartilham as mesmas 
representações ortográficas tanto para [] no FS, que são ‘on’ e ‘om’, 
como para [] no PB que são ‘on’ e ‘om’, havendo, nesse caso, uma 
relação simétrica entre os dois sistemas, no que diz respeito ao âmbito 
ortográfico. 

Com base nas considerações relativas aos sistemas ortográficos 
do português e do francês supracitados, entende-se que os dados gráficos 
dos sujeitos referentes ao [], aqui estudados, também vão ao encontro 
daqueles apresentados por Seara e Scarduelli (2007) para mostrar a opção 
dos aprendizes de LE por aproximarem elementos dos sistemas 
fonológicos em competição, o que está na base e o que está em aquisição. 
Os dados relativos a [], por se distanciarem tanto em termos de produção 
– acústica e perceptual – como em termos de produção ortográfica, 
também encontram eco nas explicações de Seara e Scarduelli (2007), e 
acrescentam informações novas à compreensão do fenômeno. 

Em relação aos registros que correspondem a [], verificou-se 
essencialmente que as grafias não convencionais produzidas pelos sujeitos 
condizem com grafias que equivalem a []; as de [], aquelas de []; e as de 
[], aquelas de [], resultando em mudanças vocálicas que podem ser de 
mão dupla: tanto [] manifestar-se como [], quanto [ ] manifestar-se 
como [] conforme se pode observar por intermédio dos dados 
apresentados a seguir no Quadro 8, em (1a), (1b) e (1c). 

Quadro 8 - Grafias de [] equivalentes a grafias de [], grafias de [] equivalentes a grafias 
de [] e grafias de [] equivalentes a grafias de [] 

(1a) 
[]                     [] 

(1b) 
[]                     [] 

(1c) 
[]                     [] 

 ‘craintre’ 
[kt] 

 ‘banque’ 
[bk] 

 ‘rondeurs’ 
[d] 

 ‘imbu’ 
[by] 

 ‘orange’ 
[] 

 ‘allongés’ 
[ale] 
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(1a) 
[]                     [] 

(1b) 
[]                     [] 

(1c) 
[]                     [] 

 ‘désinvolte’ 
[dezvlt] 

 ‘ange’ 
[] 

 ‘ongulé’ 
[yle] 

Fonte: Elaboração própria 

Ao se observar a primeira linha da coluna 1a, no Quadro 8, 
verifica-se que a palavra crainte do FS, que representa na escrita 
convencionalmente [] por ‘ain’, teve resultado na grafia do sujeito ‘an’ 

em cant – forma possível de representar na escrita convencionalmente o 
fone [] do PB. Observa-se que esse dado consubstancia o achado de Seara 
e Scarduelli (2007) em que palavras com grafias ‘ain’, que deveriam ser 
pronunciadas de acordo com [] no FS, foram pronunciadas 
semelhantemente a [] no PB por aprendizes de FLE falantes nativos de 

PB. As palavras imbu e désinvolte, apresentadas respectivamente logo 
abaixo das grafias dos sujeitos, nas segundas e terceiras linhas do Quadro 
(8), em 1a, embora representem gráfica e convencionalmente [] no FS 
por ‘im’ e ‘in’, também tiveram como resultado grafias equivalentes a [] 
no PB, qual seja, ‘an’ e ‘am’ - (‘anbu’ e ‘dezamvolte’), confirmando a 
tendência encontrada nos dados de Seara e Scarduelli (2007). As grafias 
de imbu e désinvolte trazem novas informações sobre as relações que os 
alunos aprendizes de FLE podem estar estabelecendo entre os níveis 
fônico e gráfico, à medida que mostram que [] está sendo tratado como 
[]. Isso, de modo geral, reforça a tendência já observada de não 
percepção do [] em razão da busca de referências sonoras contidas no 
sistema do aprendiz64. 

                                                           
64 As trocas apresentadas em 1a, que ilustram que os aprendizes de FLE falantes nativos de 

PB tendem a aproximar [] no FS a [] no PB em suas produções orais e escritas, são 
ainda corroboradas pelas medidas de duração das vogais [] e de seus respectivos 
murmúrios nasais observadas neste estudo, as quais aproximam a vogal do francês [] à 
vogal do PB [] em termos de duração da vogal e em termos de duração do murmúrio 

nasal. A partir das medidas de duração da vogal e do murmúrio nasal de imbu [by], foi 

verificado que a vogal nasal [] de imbu [by] apresenta duração da vogal em média a 
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É interessante notar que tais resultados apontam para algo que 
os estudiosos do sistema do francês, ao analisarem comportamentos orais 
e escritos de falantes nativos, já vêm afirmando, e que diz respeito a uma 
redução no sistema das vogais nasalizadas. 

As trocas de [] por [] e [] por [] apresentadas em (1b) e (1c), 
no Quadro 8, reveladas nos dados de escrita dos aprendizes de FLE 
falantes nativos de PB, vão ao encontro da tendência de aproximação 
entre [] e [] observadas por Montagu (2007), Boulakia e Fónagy (1989) e 
Malderez (1991).  

No que concerne às trocas de grafias equivalentes a [] por 
aquelas equivalentes a [], o estudo de Montagu (2007) demonstrou que a 
articulação da vogal nasal baixa central e não arredondada do francês 
atual – [] – se caracteriza por ser produzida com a participação dos lábios 

por dois movimentos: rétrécissement (estreitamento) do ar interlabial e 
protusion (projeção) dos lábios. Tal fato levou a autora a concluir que [] é 
uma vogal que apresenta em sua produção características de 
arredondamento, o que a aproximaria, em termos acústico-articulatórios, 
à vogal [] em FS. Boulakia e Fónagy (1989) e Malderez (1991) já haviam 

encontrado em seus corpora registros gráficos da palavra ‘jambon’ 
(presunto) produzida por nativos franceses como ‘jombon’ e da palavra 
‘campagne’ (zona rural) por eles produzida como ‘compagne’, revelando 
aproximações entre grafias possíveis para o registro de [ ] com aquelas 

                                                                                                                                 
177ms e duração do murmúrio nasal em média a 62ms. Essas medidas, se confrontadas 
às medidas obtidas por Souza (1994), aproximam a medida de duração da vogal nasal [] 
de imbu [by] no FS à medida de duração da vogal nasal [] de canta [kta] no PB. De 
acordo com os dados de Souza (1994), a vogal nasal [] em canta [kta] tem duração em 
média a 163, 54ms e o murmúrio nasal tem duração em média a 62, 64ms. Veja-se que a 
duração do murmúrio nasal é praticamente a mesma - 62ms para [] no FS e 62,64ms 
para [] no PB; e a duração da vogal para os dois segmentos é muito próxima - 177ms 
para [] no FS e 163, 54ms para [] no PB. Isso significa que os aprendizes de FLE 
falantes nativos de PB podem estar ouvindo algo próximo em termos de duração da 
vogal, e essas proximidades de duração das vogais e dos murmúrios nasais também 
podem estar na base das trocas de grafias equivalentes a [] do FS ‘ain’, ‘im’ ‘in’ por 
aquelas equivalentes a [] do PB, demonstradas em 1a por intermédio do Quadro 8. 
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possíveis para o registro de []. A análise dos autores pode servir de base 

para a interpretação de dados encontrados neste corpus, os quais estão 
ilustrados em (1b) e (1c). 

O fato de [] ser articulado com características de 
arredondamento que o aproximam de [], como mostram os dados de 
Montagu (2007), e, ainda, o fato de [] ser registrado por crianças nativas 
francesas em fase de aquisição do FS como LM por representações gráficas 
possíveis para [], conforme argumentado por Boulakia e Fónagy (1989) e 
Malderez (1991), pode estar indicando uma tendência geral no sistema do 
FS, ou seja, a de redução do sistema nasalizado do FS a duas vogais 
apenas, // e // conforme visualiza-se em (i). 

 

(i) 
[]  [] 

 []  
 

Fenômenos, como os recém-referidos, podem estar na base das 
menores acurácias nas grafias de [] e na não discriminação de [] e [], e 
vice versa, nos registros gráficos advindos de ditados aqui observados65, 
produzidos por aprendizes de FLE falantes nativos de PB. 

Considerações finais 

As grafias não convencionais acerca do registro de vogais em 
contexto de nasalização revelaram que a dificuldade para grafar a 
nasalidade em vogais no FLE por brasileiros é decorrente de alguns 
aspectos específicos do sistema do FS. Essa dificuldade derivou tanto de 
possíveis mudanças do próprio sistema da LE, como de possíveis 
aproximações entre o sistema da LE com o sistema da LM dos sujeitos – 
PB. Essa última possibilidade pode ser a de tendência mais forte para 
explicar os dados produzidos por aprendizes de FLE falantes nativos de 
PB neste estudo, porque pareceu estar em consonância com as propostas 

                                                           
65 Cabe lembrar que os instrumentos foram registrados por um falante nativo dessa 

variante linguística do francês. 
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explicadas pelas teorias em aquisição de LE que predizem que, na 
elaboração do subsistema interlinguístico, a interferência da LM e de 
outras línguas, com as quais o aprendiz possa ter tido contato, servem de 
referência à elaboração do sistema intermediário – a IL. 

Com base, especialmente, na teoria da IL, e tendo as grafias não 
convencionais como importante material a ser observado, foi possível 
demonstrar que os conhecimentos linguísticos sobre a fonologia da LM e 
a interferência da LE, neste caso específico do francês, subsidiaram as 
escolhas gráficas dos aprendizes de FLE falantes nativos de PB diante da 
tarefa de registrar [], [] e []. Dessa forma pôde-se cumprir o objetivo 
deste estudo, que pretendia levantar argumentos à hipótese segundo a 
qual os dados advindos de grafias não convencionais, são capazes de 
fornecer pistas a estudiosos da área da aquisição sobre os conflitos e as 
escolhas dos aprendizes frente à tarefa de adquirir o sistema escrito da 
língua e revelar indícios sobre aspectos do conhecimento linguístico dos 
escreventes. 
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10. 
Escrever em uma 

língua estrangeira: 
uma análise de erros 

cometidos por 
aprendizes de inglês 

em e-mails autênticos 

Lígia Beskow de Freitas 

Introdução 

Escrever é um processo muito complexo que não se desenvolve 
naturalmente como a fala. Não há dúvida de que escrever é a habilidade 
mais difícil que aprendizes de línguas estrangeiras têm que dominar 
(RICHARDS, 2002), especialmente quando sua proficiência na língua é 
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limitada. Além de planejar e organizar ideias, os aprendizes devem 
observar vários aspectos, como a grafia das palavras, a pontuação, a 
escolha do vocabulário e as regras gramaticais, em seus textos. 

Raimes (1996) salienta que tanto a aprendizagem quanto o 
ensino de uma língua estrangeira causam ansiedade e que a escrita 
envolve ainda mais ansiedade, pois, muitas vezes, alunos e professores não 
se sentem confortáveis nem ao escrever em sua língua materna. 

No entanto, diferentemente da fala na língua estrangeira, o 
processo da escrita possibilita que se tenha a oportunidade de receber 
feedback e revisar os textos produzidos. Eles podem ser relidos e 
melhorados. Erros, nesse contexto, são vistos como uma fonte importante 
de informação a respeito do processo de aquisição da língua estrangeira e, 
nesse sentido, do processo de aprendizagem formal em aulas de língua 
estrangeira. 

Na tentativa de ajudar aprendizes adultos de inglês como língua 
estrangeira em nível intermediário a melhorar sua escrita, foram coletados 
e-mails escritos pelos alunos para a sua professora. Em seguida, cada 
aprendiz e a professora, em aulas presenciais e individuais, dedicaram-se 
ao processo de análise e reflexão sobre os erros cometidos pelo aprendiz, 
baseado na lista de dez pontos problemáticos (10- point checklist of problem 
areas) elaborada por King e Stanley (1983). Este artigo descreve o estudo 
de caso desenvolvido a partir dessa coleta e o processo desenvolvido com 
os alunos com foco na escrita. 

Meu interesse pelo tema deve-se especialmente ao fato de, na 
minha experiência de 20 anos como professora da língua inglesa, ter 
sentido a necessidade de ajudar alunos fluentes na língua a se 
comprometerem mais com a forma ao escrever, para ajudá-los a se 
comunicarem e expressarem suas ideias de modo claro e preciso. Quando 
os resultados se aproximam mais aos padrões da língua-alvo, melhor é a 
compreensão das ideias emitidas por esses aprendizes. Além disso, para o 
professor, é importante saber quais são os erros cometidos e por que eles 
ocorrem. 
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Atenção à forma 

Em uma abordagem comunicativa de ensino de línguas, o 
aprendiz recebe muito input na sala de aula e é levado a participar de um 
processo de comunicação autêntico e livre, apesar da artificialidade da sala 
de aula formal. No entanto, também “há espaço para tarefas que estão 
estruturadas com base em pontos gramaticais específicos nas quais 
mensagens autênticas são comunicadas e nas quais os aprendizes prestam 
atenção tanto ao conteúdo, quanto à forma” (VANPATTEN; 
CADIERNO, 1993). 

Partindo da observação de Alves (2004) de que “os aprendizes 
adultos precisam realizar um trabalho de percepção mais específico e 
focalizado para detectar detalhes do input a partir da língua em uso”, 
acredito que a instrução com foco na forma tenha um papel importante e 
facilitador no processo de aquisição da língua estrangeira. O foco na 
forma “chama a atenção do aprendiz para as formas e estruturas da língua 
dentro do contexto de comunicação interativa” (LIGHTBOWN; SPADA, 
1999), seja na fala ou na escrita. É trabalho do professor, portanto, 
direcionar a atenção do aprendiz para a forma, pois ele poderá não 
perceber as características linguísticas sozinho, sem assistência pedagógica. 
O professor deve, ainda, levar em consideração que o aprendiz poderá 
não prestar atenção àquele aspecto escolhido como foco ao organizar sua 
instrução. 

O conhecimento explícito do aprendiz, isto é, o conhecimento 
verbalizável e analisável a respeito da língua e a respeito dos seus usos, 
gerado nesse processo consciente de atenção à forma, irá se juntar ao 
conhecimento implícito que ele já possui, aquele intuitivo e não 
facilmente verbalizável. Segundo Alves (2004), enquanto o conhecimento 
implícito se mostra perceptível a partir de situações de uso automático e 
não-monitorado, o explícito envolve situações de uso controlado da língua 
em que haja a oportunidade de monitoração, para que tal forma de 
conhecimento possa vir à tona nas produções dos aprendizes da língua. 

Sendo assim, o aprendiz tem um papel ativo, uma vez que 
aspectos formais da língua devem ser conscientemente registrados por ele 
para que a aquisição aconteça. Estudos como o de Van Patten (1990) 
mostram que os aprendizes podem ter dificuldade em prestar atenção à 
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forma e ao significado ao mesmo tempo. Em tarefas escritas, a atenção 
consciente dada ao significado parece competir com a atenção dada à 
forma. 

Schmidt (1995) também concorda que a atenção é crucial para a 
aquisição e, ao escrever sobre motivação, ressalta que a intenção de 
aprender pode reforçar ou apoiar a atenção que o aprendiz foca em algum 
aspecto, ou seja, “quanto mais atenção, mais aprendizagem”. Em vista 
disso, neste artigo, descrevo a tentativa de orientar os aprendizes a focar 
sua atenção em aspectos gramaticais que possam ajudar a eliminar seus 
erros escritos para tornar sua produção escrita mais acurada. 

Estratégias metacognitivas 

Oxford (1990) coloca as estratégias metacognitivas como umas 
das categorias a ser trabalhada com o aprendiz na tentativa de focar sua 
atenção em aspectos específicos do seu processo de aquisição da língua. Se 
tornar o aprendiz consciente do funcionamento do seu pensamento 
significa favorecer a eficácia desse raciocínio, ele pode ser ajudado a 
refletir sobre como ele está se saindo e como seu desempenho pode ser 
melhorado. 

Para Metcalfe e Shimamura (1994), “o termo metacognição tem 
sido usado para descrever nosso conhecimento sobre como percebemos, 
lembramos, pensamos e agimos – isto é o que sabemos sobre o que 
sabemos”. As pessoas têm mecanismos autorreflexivos para avaliar e 
reavaliar seu progresso e para mudar o processo que está em andamento. 
Logo, o professor precisa acionar o papel que o aprendiz tem na condução 
de seu processo de escrita e de aquisição da língua em geral. 

De acordo com Ribeiro (2003), “a eficácia da aprendizagem não 
é dependente apenas da idade, experiência e nível intelectual, mas 
também da aquisição de estratégias cognitivas e metacognitivas que 
possibilitem ao aluno planejar e monitorar o seu desempenho escolar”. 
Ao levar meus alunos a analisarem seus erros baseados na lista de King e 
Stanley (1983), minha intervenção pedagógica objetivou fazê-los usar suas 
estratégias de aprendizagem, especialmente a metacognição, para superar 
seus erros escritos. 
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Análise de erros 

Considerando que uma das formas de investigar a aquisição de 
uma língua estrangeira é coletar e descrever amostras da linguagem dos 
aprendizes, este trabalho lida com exemplos de tipos de erros cometidos - 
e como eles mudaram ao longo do processo de análise e reflexão - para 
ajudar os aprendizes a desenvolver o hábito de corrigir seus erros escritos. 
Segundo Ellis (1997), independente do tipo de erro, os aprendizes devem 
ser vistos como sujeitos ativamente envolvidos em formatar as 
“gramáticas” que estão aprendendo, já que eles “criam” suas próprias 
regras. 

No estudo realizado, a análise dos erros escritos cometidos pelos 
aprendizes foi feita com eles de modo que a sua atenção focasse na forma, 
com o objetivo de melhorar tanto seu desempenho escrito quanto o oral, 
uma vez que muitos erros cometidos na escrita tendem a ser repetidos na 
fala. 

A análise baseou-se em King e Stanley (1983), que 
desenvolveram uma lista com dez elementos estruturais da língua inglesa; 
segundo elas, essa lista enumera os erros mais comuns cometidos por 
aprendizes da língua como língua estrangeira. As autoras os descrevem em 
forma de objetivos para que os aprendizes possam revisar seus trabalhos 
escritos e possam tentar evitar erros nessas áreas: 

 
1. Verifique o sujeito e o verbo (ambos devem estar presentes e 

nenhum dos dois deve ser repetido). Exemplo de erro: 
Children they need protection; 

2. Verifique a concordância, o tempo e a forma verbal. Exemplo 
de erro: That student has living here for ten years; 

3. Verifique a subordinação. Exemplo de erro: Because wanted 
to learn fast, the girl studied all the time (falta de sujeito na 
oração subordinada); 

4. Verifique os adjetivos e verbos (verbals). Exemplo de erro: 
This is a very interested book; 

5. Verifique a forma, a concordância e a referência dos 
pronomes. Exemplo de erro: It was me who answered the 
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phone; 
6. Verifique a forma das palavras. Exemplo de erro: Those roses 

smell real sweet; 
7. Verifique a ordem das palavras. Exemplo de erro: The police 

officer asked the man what was he doing; 
8. Verifique o paralelismo. Exemplo de erro: He likes to swim, 

to play tennis and riding horses; 
9. Verifique repetições desnecessárias. Exemplo de erro: He is a 

very fast, quick rider; 

10. Verifique o uso apropriado das palavras (usage). Exemplo de 
erro: She is interested for learning Arabic. 

 
Mesmo considerando que nem todos os erros são universais, ou 

seja, alguns são comuns apenas a aprendizes que compartilham a mesma 
língua materna, essa lista se mostra muito útil e apropriada para 
falantes/escritores de língua portuguesa. Alguns erros podem ser 
considerados mais sérios do que outros porque podem interferir na 
compreensão do que está escrito. Esses devem exigir maior atenção tanto 
do professor quanto do aprendiz. 

Metodologia de trabalho 

Cinco alunos adultos participaram do estudo. Considerando o 
tempo de estudo da língua inglesa, foram escolhidos alunos de nível 
intermediário. Todos preferiam se dedicar à língua oral nas aulas e não 
tinham o objetivo de escrever textos, nem de se preparar para provas 
escritas. No início do estudo, dois deles comentaram que não escreviam 
nem na língua materna. 

Esses alunos habitualmente trocavam e-mails comigo 
espontaneamente com a intenção de adiar uma aula, esclarecer uma 
dúvida surgida em aula, enviar informações extras sobre assuntos 
previamente discutidos, trocar de tarefas de casa, entre outros assuntos. 
Eu também os incentivava a reagir a textos, sites, notícias de jornais, etc. 
Como três deles já haviam solicitado, antes do início do estudo, que eu 
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corrigisse os erros que eles cometiam nesses e-mails, eu os convidei a 
analisar e corrigir seus erros com base na lista de King e Stanley (1983) em 
aulas semanais individuais. Quando julgávamos necessário, alguma 
estrutura gramatical era analisada naquela ou em alguma aula posterior. 

Mantive seus e-mails registrados a fim de coletar indícios de que 
seus erros pudessem ter sido superados, como mostra a aluna 1: em seu 
primeiro e-mail, ela escreveu “Thank you about the task!”. Após a análise 
do item número 10 da lista de King e Stanley que envolve também o uso 
de preposições, a aluna escreveu em outro e-mail “Thank you for the text”. 

Erros relacionados ao item 1 (verifique o sujeito e o verbo) 
podem ser encontrados em um e-mail da aluna 2 na oração “On Friday, is 
better”. A falta do sujeito it para se referir ao tempo e às situações 
climáticas parece ser uma dificuldade para falantes de português que 
estudam inglês. Logo, o foco da análise foi esse item, mas se estendeu ao 
uso do imperativo, caso em que não há sujeito em inglês (ex.: “Don’t step 
on the grass”). 

O item 2 (verifique a concordância, o tempo e a forma verbal) 
foi discutido com todos os participantes do estudo, em diferentes 
ocasiões, como em “We talk about it nextclass”, sem referência ao futuro 
(aluna 3), em “I’ll waiting for you at midday!”, um caso de futuro 
progressivo incompleto (aluna 4) e em “Did you heard about the strike?”, 
em que o tempo verbal não está apropriado (aluno 5). Erros desse tipo 
levaram-me a propor uma revisão dos tempos verbais na língua inglesa 
com o uso de um exercício oral e escrito que clarificava a estrutura de 
cada um, além de solicitar exemplos relacionados à vida de cada aluno. 
Com relação a esse item, sigo constatando que uma dificuldade dos 
falantes de português é o emprego do Presente Perfeito em inglês, 
também na escrita, especialmente quando não há referência a um 
momento específico no passado, como em “Have you already seen Blue 
Jasmine?”. Atenção especial foi dada a esse item e resultados como “I 
havereadmuchthesedays!” (aluna 3) e “I’ve thought about it...” (aluna 1) 
foram obtidos em e-mails posteriores. 

A subordinação (item 3) parece ser melhor entendida à medida 
que o item 1 (verifique o sujeito e o verbo) também é analisado, já que 
orações subordinadas também precisam de sujeitos na língua inglesa. 
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Nenhum erro desse tipo foi encontrado nos e-mails devido ao fato de os 
alunos usarem orações curtas e poucas conjunções (apenas and, but, if e 
because: e, mas, se e porque, em português, respectivamente). Essa situação 
foi comentada nas aulas por duas alunas que sugeriram trabalhos com 
conjunções “a fim de ampliar meu vocabulário e melhorar o 
entendimento das minhas ideias quando falo e escrevo” (aluna 3). 

O item 4, sobre o uso de adjetivos e verbos (verbals), levou à 
análise de gerúndios como sujeitos de orações para resolver dificuldades 
como “Read a book is a good idea for the rainy weekend” (aluna 1) e a 
formação de adjetivos (-ing ou passado particípio) que derivam de verbos 
para superar erros como “The meeting was confused” (aluna 4). 

“I couldn’t go without they” (aluno 5) foi um dos exemplos de 
erros do item 5 (verifique a forma, a concordância e a referência dos 
pronomes) encontrados nos e-mails (nesse caso, a forma estava 
equivocada). Outro exemplo, “Berry [seu cão] and his ‘best friend’ ate its 
treats immediately” (aluno 5), apresenta a dificuldade do aluno com a 
concordância. Os momentos de reflexão levaram os alunos a concordar 
com a necessidade de categorizar os cinco tipos de pronomes pessoais em 
uma tabela a fim de entender seus usos. 

Erros do tipo 6 (verifique a forma das palavras) foram 
observados em “I don’t believe in a good diagnostic...” (aluna 3), “I read a 
lyric...” (aluna 2), “My boss set a meet this morning” (aluna 4), “I’ll be 
having drive lessons this week” (aluna 1) e “Berry [seu cão] remains quietly 
beside me” (aluno 5). A maioria dos casos se refere ao uso de sufixos e 
prefixos, mas o último exemplo citado envolve uma categoria especial de 
verbos que precedem adjetivos (ao invés de advérbios). Conforme os 
relatos, o fato de o corretor do computador sublinhar palavras mal 
grafadas também ajudou os alunos a pensarem sobre as suas formas e 
tomar decisões em relação a esse tipo de erro, antes de enviar os e-mails. 

A ordem das palavras (item 7) manifestou-se em orações como “ 
Let me know how much was the translation work” (aluna 1) e “ There is a 
problem if we restart classes in March?” (aluna 2). Uma vez que a escrita 
nos e-mails é informal, a maioria dos erros relacionados à ordem das 
palavras mostra dificuldades dos alunos com perguntas indiretas, como o 
primeiro exemplo acima. A inversão de sujeitos e verbos em orações 
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formais e menos usuais, como orações que iniciam com uma palavra ou 
expressão negativa (“Not only did they go to the game but they also stayed 
until the end”, em exemplo de King e Stanley) não foi encontrada. Logo, 
a análise envolveu principalmente a ordem normal das palavras (sujeito + 
verbo + objeto) exigida em perguntas indiretas. 

Erros que envolvem o item 8 se referem ao paralelismo, como 
em “I wish you and your family a lovely, wonderful new year with much 
happiness!” (aluna 3), ao invés de “(...) a lovely, wonderful and happy new 
year”. A análise dessas dificuldades fez os alunos refletirem sobre o 
paralelismo na sua escrita em português. Dois deles, que escrevem artigos 
científicos na língua materna, ressaltaram a importância de cuidados com 
essas estruturas. O aluno 5 acrescentou que “só se aprende português 
quando se estuda outra língua”, ao refletir sobre o paralelismo na língua 
inglesa e transferir suas reflexões para a língua materna. 

A análise de repetições desnecessárias (item 9) nos e-mails de 
alguns alunos, como em “On Monday, at 3:30 pm in the afternoon” 
(aluna 2) e “He’s very creative and original” (aluna 3) levou a interessantes 
discussões sobre pragmática que envolveram tanto a língua materna 
quanto a língua inglesa. Muitos exemplos surgiram nas análises sem 
estarem necessariamente escritos nos e-mails.  

Finalmente, a análise do item 10 (verifique o uso apropriado 
das palavras), uma vez que engloba muitas dificuldades de aprendizes de 
língua inglesa, como palavras contáveis e incontáveis (especialmente 
quando diferem da língua materna), palavras com grafias muito 
semelhantes e significados diferentes, preposições que seguem verbos e 
adjetivos e o uso dos verbos make e do, levou a pedidos de exercícios 
específicos e à leitura de textos nos quais alguns desses aspectos pudessem 
ser examinados. Exemplos de erros encontrados nos e-mails incluem “Do 
you have other free day?” (aluna 4), ao invés de another; “My doctor asked a 
lot exams...” (aluna 2), em lugar de a lot of; e “I lost the bus to PoA…” 
(aluna 3), em que o verbo deveria ser miss. 

As sessões de análise dos e-mails procuraram ressaltar a 
importância do foco na forma com a intenção de obter trabalhos escritos 
mais acurados e escritores cada vez mais proficientes. Essa meta me 
pareceu bastante razoável e exequível, pois os alunos interagiram com seus 
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textos, se auto-corrigiram com a ajuda da lista de King e Stanley (1983) e, 
em linhas gerais, refletiram sobre suas estratégias metacognitivas e seu 
processo de aquisição de segunda língua. 

Considerações finais 

O estudo realizado sugere que a incorporação de algum grau de 
foco na forma em uma abordagem centrada na comunicação escrita pode 
levar a melhor desempenho na produção. A análise de erros cometidos 
nos e-mails escritos pelos alunos visou a chamar a atenção dos mesmos 
para seus erros a fim de reduzi-los ou eliminá-los. Reações e comentários 
dos alunos mostram que esse processo aumentou seu interesse geral pela 
aprendizagem da língua inglesa, pois gerou questionamentos, análise de 
aspectos da língua materna e explicitação de seus processos de 
aprendizagem. Nesse estudo, portanto, a metacognição não foi entendida 
apenas como o conhecimento sobre o conhecimento, mas também como 
autorregulação, ou seja, a capacidade que o aprendiz teve para avaliar sua 
produção e fazer correções quando necessário. 

O interesse e a participação dos alunos foram fundamentais 
para o trabalho. À medida que as análises avançavam, pude verificar um 
maior equilíbrio entre a atenção que os alunos focavam na forma e no 
significado. Uma concepção de erro baseada na construção de novos 
conhecimentos e momentos de feedback mais eficientes foram fatores que 
ajudaram os aprendizes a melhorar sua produção escrita. 

O estudo procurou mostrar um caminho, entre muitos 
possíveis, para qualificar a produção escrita de aprendizes da língua 
inglesa. Enfatizo que a metacognição deve seguir tendo papel importante 
nos estudos para que a voz dos aprendizes seja ouvida e para que eles 
assumam sua responsabilidade no processo de aquisição da língua 
estrangeira. 
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11. 
A aquisição da escrita 

do português por 
crianças bilíngues 

(pomerano-português) 

Marceli Tessmer Blank 

Introdução 

No Brasil, as escolas obedecem a uma disposição legal66 de que é 
o português brasileiro (PB) a língua oficial que deve ser falada e escrita nas 
instituições de ensino. Assim, as crianças oriundas de comunidades 
bilíngues, descendentes de imigrantes de várias partes da Europa que 
vieram para o nosso país durante o século XIX, em busca de trabalho e 
moradia, ao entrarem para a escola, podem estar propensas a maiores 

                                                           
66 Artigo 13 da Constituição Federal de 1988. 
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dificuldades, visto que serão alfabetizadas em português. De modo geral, 
essas crianças não possuem muito contato com o português, já que, na 
maioria das vezes, têm como língua materna aquela trazida por seus 
antecessores e, consequentemente, o português como segunda língua, a 
qual, muitas vezes, é falada somente em situações de convívio social, com 
nativos do português brasileiro. 

Levando em conta a significativa presença de comunidades 
bilíngues –pomerano (dialeto do alemão padrão)/português – na região 
sul do estado do Rio Grande do Sul, este trabalho destina-se a entender 
de que forma acontece o processo de aquisição da escrita do português 
por crianças que possuem o pomerano como língua materna, 
especialmente no que diz respeito a fenômenos concernentes a diferenças 
fonológicas dos dois sistemas em jogo, o do alemão e o do português. Para 
tal, descrever e analisar as interferências fonético-fonológicas na aquisição 
da escrita do português por crianças bilíngues (pomerano/português), a 
fim de que se possa refletir sobre as relações entre a fala e a escrita, 
constitui-se como o objetivo geral deste trabalho. Como objeto de estudo, 
será analisado o processo referente à troca de fonemas surdos/sonoros das 
crianças bilíngues (pomerano/português), processo este já constatado, a 
partir de pesquisas exploratórias, na fala e na escrita dessas crianças. Os 
resultados encontrados serão comparados a dados provenientes de 
crianças monolíngues (falantes nativos do português brasileiro). 

O interesse por investigar este objeto de estudo surgiu a partir 
de algumas pesquisas realizadas anteriormente, a saber, Blank e Miranda 
(2011a); Blank e Miranda (2011b), nas quais foram analisados os 
processos mais recorrentes na fala e na escrita em português das crianças 
bilíngues (pomerano/português). A partir das análises, identificou-se 
como principais fenômenos a troca do ‘r’ forte pelo ‘r’ fraco, a troca do 
ditongo nasal ‘am/ão’ por ‘on’ e a troca das obstruintes surdas/sonoras 
como, por exemplo, ‘coreu’ para ‘correu’; ‘foron’ para ‘foram’ e ‘apriu’ 
para ‘abriu’, respectivamente. Entretanto, os erros de escrita concernentes 
a esse último fenômeno (troca de obstruintes) apareciam sempre em 
menor quantidade e, quando comparados a dados escritos de crianças 
monolíngues, pareciam não ser expressivos, diferente do que indicava a 
literatura atual sobre o tema, a saber Gewehr-Borella (2010); Martins 
(2011), entre outros. Além disso, o referido fenômeno diminuía 
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consideravelmente no decorrer do avanço escolar, diferentemente dos 
outros processos, os quais diminuíam, porém de forma menos 
significativa e mais destoante em relação aos erros dos monolíngues. 

Sendo assim, considerou-se a hipótese de que, em relação à 
troca de obstruintes na escrita, as crianças bilíngues 
(pomerano/português) realizam o mesmo percurso de aquisição das 
crianças monolíngues falantes nativos do português, ou seja, os erros de 
escrita dos sujeitos bilíngues não possuem derivação fonológica, são, pois, 
nada mais do que estratégias de reparo utilizadas pelas crianças durante o 
desenvolvimento fonológico, assim como é constatado nas crianças 
monolíngues. Portanto, o presente trabalho busca verificar a validade da 
hipótese acima referida, levando em consideração, entre outros aspectos, 
o processo de dessonorização, o qual está presente na língua alemã, e que 
seria uma possível causa das trocas de fonemas surdo/sonoro na escrita 
dos sujeitos bilíngues, pois é um fenômeno que não acontece na língua 
portuguesa. 

Aquisição da Escrita 

As pesquisas linguísticas posteriores ao gerativismo, além de se 
preocuparem com aspectos concernentes à aquisição da linguagem oral, 
também voltaram seus estudos para o processo de aquisição da escrita. 
Ferreiro e Teberosky ([1979]1999), com o livro sobre a Psicogênese da 
Língua Escrita, constituem-se como um marco nos estudos sobre o tema, 
principalmente por aproximarem as ideias de base inatista proposta por 
Chomsky, no que diz respeito ao conhecimento que o sujeito possui em 
relação à sua língua desde os primeiros anos de vida, às de base 
construtivista proposta por Piaget, sobre a teoria do conhecimento, com o 
intuito de formularem uma teoria sobre a aquisição da escrita. 

Assim, a proposta da pesquisa desenvolvida pelas teóricas 
discute o processo de aquisição da escrita considerando o sujeito à luz da 
teoria piagetiana, ou seja, um sujeito que não nasce com o conhecimento, 
mas com capacidade de conhecer e de aprender. Com isso, é a partir da 
ação do sujeito sobre o objeto que se constrói a aprendizagem, ou seja, o 
sujeito “compara, exclui, ordena, categoriza, reformula, comprova, 
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formula hipóteses, reorganiza” (FERREIRO; TEBEROSKY, [1979] 1999, 
p. 32). 

Por essa razão, ao contrário de uma criança que espera 
passivamente por um reforço externo ou que espera para receber pouco a 
pouco uma linguagem formulada por outros, aparece uma criança capaz 
de selecionar as informações que o meio lhe provê; que não espera a 
transmissão do conhecimento; que age testando e formulando ideias e 
hipóteses sobre o objeto. Dessa forma, nenhuma aprendizagem acontece 
de modo linear ou a partir de um ponto de partida absoluto, o que faz 
com que o caminho percorrido pela criança, enquanto adquire a escrita, 
constitua-se como um dado primordial para a compreensão do 
entendimento que ela tenha e faça a respeito de seu idioma. 

Esse caminho não linear que a criança percorre durante o 
processo de aquisição da escrita é, sem dúvidas, o grande foco deste 
estudo, pois durante essa apropriação acontecem os erros, os quais, 
seguindo a visão da psicologia piagetiana, constituem-se como elemento 
fundamental e necessário para a obtenção do objetivo final, ou seja, a 
resposta correta. Tomando como base essa ideia, Ferreiro e Teberosky 
([1979] 1999) dizem que os erros são de suma importância para o estudo 
sobre o processo de aquisição da escrita, pois permitem observar não só a 
trajetória realizada pela criança, como também as hipóteses traçadas por 
ela nesse processo de aprendizagem. De acordo com Abaurre (1999, p. 
16), os “erros” de escrita/leitura são preciosos indícios de um processo em 
curso de aquisição da representação escrita da linguagem, registros dos 
momentos em que a criança torna evidente a manipulação que faz da 
própria linguagem. 

Portanto, é esse o olhar que se mantém sobre os sujeitos 
informantes deste estudo. Considera-se que as crianças aqui citadas sejam 
conhecedoras da gramática de sua língua materna; com capacidades de 
aprendizagens; que buscam adquirir conhecimento e que interagem com 
o objeto do qual estão se apropriando, neste caso, a linguagem escrita. 

Relação fonologia/ortografia 

Os estudos que procuram estabelecer uma relação entre a 
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fonologia e a ortografia (ABAURRE, 1999, 2002; MIRANDA, 2007; 
MIRANDA; MATZENAUER, 2010, entre outros) têm-se mostrado 
adequados no que diz respeito às suas contribuições para a reflexão sobre 
o processo de aquisição da escrita e ortografia, bem como para resolver 
questões relativas à fonética e à fonologia da língua. De acordo com 
Miranda e Matzenauer (2010, p. 3) 

A pertinência de se usarem teorias fonológicas para 
expressar e explicar o que ocorre no processo de aquisição 
pode, então, ser arguida pelo fato de a criança, durante 
seu desenvolvimento linguístico, apresentar sempre uma 
gramática condizente com aquelas observadas nas línguas 
naturais – o que as crianças fazem, durante o processo de 
aquisição, é o que as línguas naturais fazem ou podem 
fazer. 

Para consolidar essa afirmação, é importante referir que a 
complexidade de qualquer sistema linguístico permite-nos perceber o grau 
de dificuldade do complicado processo de adquirir uma língua. 
Entretanto, os estudos sobre o desenvolvimento linguístico mostram que 
a aquisição de um sistema linguístico ocorre com grande rapidez, sem 
apresentar fenômenos estranhos ao funcionamento das línguas, apesar de 
toda a complexidade inerente às gramáticas (MIRANDA; 
MATZENAUER, 2010, p. 3). 

Já no que se refere ao processo de aquisição da escrita, os 
estudos de Abaurre (1999, 2002) marcam uma etapa importante no que 
diz respeito às investigações sobre a relação que o sujeito estabelece com a 
linguagem durante a fase de apropriação da escrita. De acordo com a 
autora, 

a aquisição da escrita é um momento particular de um 
processo mais geral de aquisição da linguagem. Nesse 
momento, em contato com a representação escrita da 
língua que fala, o sujeito reconstrói a história de sua 
relação com a linguagem (ABAURRE, 1999, p. 22). 

Abaurre (1999, 2002) analisa dados para investigar como a 
criança percebe a escrita, objeto de que está se apropriando, bem como se, 
em suas primeiras produções, há uma tentativa de representação da 
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linguagem oral. A partir da análise de centenas de textos, a autora ressalta 
que não há, por parte da criança, uma mera tentativa de transcrição da 
fala, pois ela percebe, desde o primeiro contato com o objeto escrito, que 
a tarefa que a espera é, sem dúvida, muito mais complexa do que escrever 
como se fala. 

Dessa forma, Abaurre (1999, p. 7) considera que “a modalidade 
escrita é autônoma com relação à modalidade oral, mas, em certas 
circunstâncias, pode haver uma interação entre os fatos da oralidade e as 
formas que assume a escrita”, ou seja, em determinados momentos, pode 
haver o “vazamento” do oral para o escrito. Com relação a esses 
“vazamentos”, Miranda (2007, p. 3) propõe que a hipótese 

parece ser apropriada uma vez que, durante a aquisição da 
escrita, se observa um processo extremamente complexo 
que, entre outras coisas, permite à criança a tomada de 
consciência a respeito do conhecimento tácito e 
inconsciente relativo à gramática da sua língua, a 
competência no sentido chomskyano do termo. 

Sendo assim, a criança, ao construir seu conhecimento sobre o 
sistema de escrita, extrai informações não apenas de suas experiências de 
letramento, mas também de outros conhecimentos já construídos, 
especialmente daqueles adquiridos ao longo de sua experiência linguística 
(MIRANDA; MATZENAUER, 2010). 

A partir dessas considerações, consegue-se perceber a 
importante relação existente entre a fonologia e a ortografia, em especial 
no que se refere ao processo de aquisição da escrita. As aproximações 
entre esses dois campos possibilitam que dados de grafias consideradas 
nãoconvencionais possam ser vistos como interessantes indícios sobre o 
conhecimento linguístico da criança, assim como possibilitam também 
entender as escolhas das quais os aprendizes lançam mão durante a 
aprendizagem da escrita e as relações que fazem do objeto escrita com suas 
experiências linguísticas. 
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Aspectos do sistema fonético-fonológico do alemão e do português 
brasileiro (PB) 

Nesta seção, será feita uma breve contextualização sobre o 
fenômeno abordado neste estudo, a troca das obstruintes surdas/sonoras, 
mais especificamente, as plosivas /p, b, t, d, k, g/ e as fricativas /f, v, , /, 
objetos de estudos deste trabalho, a fim de que se possa refletir sobre as 
diferenças entre a gramática de sons das duas línguas, ou seja, o português 
brasileiro (PB) e o alemão, e a relação entre a fala e a escrita. Sendo assim, 
apresentam-se, abaixo, os inventários fonológicos parciais das consoantes 
obstruintes do alemão e do português. 

Quadro 1 - Inventário fonológico parcial das consoantes do português 
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Fonte: Elaboração própria 

Quadro 2 - Inventário fonológico parcial de consoantes do alemão 
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Fonte: WIESE (1996, p. 8) 

A partir da análise dos Quadros 1 e 2, é possível perceber que as 
plosivas e as fricativas, alvos desta pesquisa, possuem o mesmo ponto e 
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modo de articulação nas duas línguas estudadas. Sendo assim, pode-se 
considerar que o traço distintivo, como no português, é relevante para a 
língua germânica. O que se diferencianos sistemas analisados é o fato de o 
alemão apresentar a perda da oposição dos fonemas citados acima no que 
diz respeito ao traço [sonoro] em determinados contextos, ou seja, tanto 
as plosivas como as fricativas perdem a distintividade em final de palavra 
(coda final), pois há uma neutralização, causada pela regra de 
‘desvozeamento’. 

Com base nessa análise e tendo em vista a literatura sobre o 
tema, uma das hipóteses plausíveis para a troca dos fonemas 
surdo/sonoro entre os bilíngues, sujeitos desta pesquisa, seria a 
generalização da regra de ‘desvozeamento’, o que acarretaria na troca de 
fonemas também em início (onset inicial) e meio (onset medial) de 
palavras e não somente em final de palavra, como ocorre na língua alemã. 

Metodologia 

Para este estudo, foram coletados textos escritos e narrativas 
orais com o objetivo de descrever e analisar o seguinte processo: troca de 
fonemas surdos/sonoros. A escolha por esse fenômeno deu-se em razão 
das diferenças existentes entre o sistema fonológico do alemão (língua 
materna dos sujeitos da pesquisa) e do PB, principalmente em relação ao 
padrão de vozeamento das oclusivas, as quais possuem divergência nos 
dois sistemas analisados. 

Os dados para análise foram: 10 textos de 10 crianças de 2ª a 4ª 
séries, estudantes de uma escola pública, bilíngues, falantes do dialeto 
pomerano como L1 e do português como L2, moradoras da cidade de 
Arroio do Padre – RS, município com grande descendência de imigrantes 
germânicos. Todos os textos foram produzidos de maneira espontânea, a 
partir de narrativas constituídas de linguagem não verbal. Além das 
produções escritas, também foram coletadas narrativas orais, uma de cada 
criança bilíngue. Na própria escola, individualmente, os sujeitos eram 
chamados em uma sala e, após observarem a história composta de figuras, 
tinham de narrar oralmente o que se passava com as personagens. As 
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narrativas orais foram gravadas no programa computacional Audacity67 e 
transcritas posteriormente. 

Os resultados encontrados foram comparados a 10 textos de 10 
crianças monolíngues, de 2ª a 4ª séries, cujas produções foram extraídas 
do Banco de Textos de Aquisição da Linguagem Escrita da Universidade 
Federal de Pelotas (BATALE - FAE/UFPel). Os textos foram coletados 
por bolsistas de iniciação científica pertencentes ao Grupo de Estudos 
sobre a Aquisição da Linguagem Escrita (GEALE), coordenado pela Profª. 
Drª. Ana Ruth Moresco Miranda, durante o ano de 2004, em uma escola 
pública da cidade de Pelotas-RS. As coletas também partiram de oficinas 
de produções textuais por meio de textos não verbais, assim como as 
realizadas com o grupo bilíngue. 

Abaixo,apresenta-se a Tabela 1 com a descrição dos 
informantes, bem como suas respectivas séries. 

Tabela 1 - Distribuição dos alunos bilíngues e monolíngues por série 

SÉRIE BILÍNGUES MONOLÍNGUES 

2ª 3 3 

3ª 5 5 

4ª 2 2 

Fonte: Elaboração própria 

O critério para a seleção dos sujeitos bilíngues foi justamente a 
comprovação de que estes possuíam o pomerano como língua materna e o 
PB como segunda língua, o que foi constatado por meio de um 
questionário enviado aos pais ou responsáveis e, também, por meio de 
uma conversa com a professora titular e a diretora da escola. Através 
dessas informações, partiu-se para a coleta propriamente dita, a qual foi 
realizada na própria escola e em diferentes turmas, separadamente. A 
pesquisadora apresentou aos alunos seis cartazes que contavam (a partir 

                                                           
67 O programa computacional Audacity é um software livre, o qual pode ser baixado da 

página web http://audacity.sourceforge.net 
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de imagens) a estória do clássico Chapeuzinho Vermelho. Após uma 
motivação sobre o referido tema e suas imagens, os alunos eram 
instigados a construírem uma narrativa escrita sobre o assunto, tendo em 
vista a análise dos cartazes. A mesma metodologia serviu de suporte à 
coleta em todas as turmas (2ª, 3ª e 4ª séries). Ao final das coletas, tinha-se 
um banco de textos, do qual foram desconsiderados para este estudo os 
textos dos alunos cujos pais os identificaram como monolíngues e, a 
partir dos textos restantes, todos de bilíngues, optou-se pela escolha 
aleatória de três informantes da 2ª série, cinco informantes da 3ª série e 
dois da 4ª série. 

No que se refere aos informantes monolíngues, a escolha 
também foi aleatória. Nesse caso, a pesquisadora teve acesso ao BATALE, 
do qual escolheu três alunos pertencentes à 2ª série, cinco alunos 
pertencentes à 3ª série e dois pertencentes à 4ª série. 

Resultados e Discussões 

No que se refere ao fenômeno estudado, ou seja, o processo de 
troca das obstruintessurdas/sonoras, os resultados encontrados a partir da 
análise dos textos escritos apontam para uma pequena diferença entre os 
sujeitos bilíngues e os monolíngues, conforme podemos observar na 
Figura 1 abaixo. 

 

 

Figura 1 - Percentual de erros envolvendo a troca de obstruintes 

Fonte: Elaboração própria 

Do total de erros encontrados, as crianças bilíngues cometeram 
14 erros de trocas das plosivas /p,b,t,d,k,g/ e das fricativas /f,v,,/ na 
escrita, o que corresponde a um percentual de 58,34%, e as monolíngues 
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cometeram 10 erros relacionados a esse processo, totalizando 41,66%. 
Considerando que na língua alemã acontece o fenômeno de 
dessonorização, ou seja, há a perda da oposição dos fonemas acima 
citados quando estes estão em posição final de palavra, a hipótese mais 
plausível para a troca de fonemas entre os sujeitos bilíngues seria a de que 
eles estariam transferindo a regra para o português, ou seja, poderiam 
estar generalizando a regra, o que acarretaria trocas de fonemas também 
no início e no meio das palavras. Entretanto, ao comparar os dados com 
os das crianças monolíngues, falantes nativos do português, percebe-se 
que, mesmo não estando expostas à regra de dessonorização, pois na 
língua portuguesa não ocorre tal fenômeno, as crianças monolíngues 
fazem as mesmas trocas dos sujeitos bilíngues e em número também 
elevado, conforme aponta a Figura 1. 

Sendo assim, os resultados encontrados parecem ir ao encontro 
da hipótese inicial desta pesquisa, ou seja, de que, em relação à troca de 
obstruintes, as crianças bilíngues não se distinguem das monolíngues, pois 
ambos os grupos fazem, mesmo que esporadicamente, trocas dos pares 
surdos/sonoros na escrita, o que, segundo a literatura, é considerado 
comum durante o processo de aquisição. 

Em relação ao tipo de processo, a computação dos dados 
mostrou a seguinte distribuição, conforme aponta o gráfico na Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Tipo de processo predominante 

Fonte: Elaboração própria 

A Figura 2 mostra uma tendência ao processo de 
dessonorização, tanto do grupo bilíngue quanto do grupo monolíngue. 
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Os pares de consoantes que concentraram o maior número desse processo 
foram os bilabiais /p-b/ como, por exemplo, na escrita de ‘bruxa’, grafada 
como ‘prucha’.Em relação à sonorização, o grupo bilíngue, cometeu mais 
erros do que o grupo monolíngue, sendo o par /-/o mais atingido entre 
os bilíngues, como, por exemplo, na grafia de ‘japeuzinho’ para 
‘chapeuzinho’. Essa informação torna-se interessante uma vez que, devido 
à língua materna dos pesquisados (pomerano), não era esperado que 
houvesse um índice significativo de erros envolvendo a sonorização. Esse 
resultado abre precedentes para mais reflexões acerca do assunto. Já entre 
os monolíngues, a dessonorização concentrou-se nos pares plosivos /t-d/ e 
/k-/, como na escrita de ‘cato’ para ‘gato’ e ‘checou’ para ‘chegou’, 
respectivamente. 

De modo geral, os resultados encontrados, a partir das 
ocorrências extraídas das produções textuais dos informantes bilíngues, 
nos fazem pensar e refletir sobre as estratégias utilizadas por eles durante o 
processo de aquisição da escrita. Observou-se que os tipos de erros dos 
bilíngues também foram encontrados nos dados dos monolíngues 
investigados, assim como em outros estudos que envolvem monolíngues 
falantes nativos de PB (CRISTOFOLINI, 2008; ZORZI, 2010; 
RODRIGUES; MIRANDA, 2011, 2012). 

Quanto ao avanço das séries, esta também foi considerada uma 
variável importante, já que a maior quantidade de erros encontrados em 
ambos os grupos oscilaram entre a 2ª e a 3ª séries, e diminuiu de forma 
expressiva na 4ª série, conforme mostra a Figura 3 a seguir. 

50,00
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Figura 3 - Distribuição dos erros por série 

Fonte: Elaboração própria 
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Os alunos monolíngues tiveram um declínio dos erros à medida 
que houve um avanço das séries. Do total de 10 trocas de fonemas 
surdos/sonoros encontradas nos textos analisados, 5 constavam nas 
produções da 2ª série, 4 nas de 3ª série e apenas uma troca nos textos dos 
alunos de 4ª série. Já nas produções dos bilíngues, 4 trocas foram 
identificadas nos textos da 2ª série, 9 nos de 3ª série e uma nos de 4ª série. 
Nesse caso, a elevação de erros entre a 2ª e a 3ª série pode ser reflexo de 
dois possíveis aspectos: da disparidade de alunos das séries analisadas, 
sendo 3 de 2ª série e 5 de 3ª; da extensão das produções textuais dos 
alunos da 3ª série, os quais apresentaram textos significativamente 
maiores do que os da série anterior, que muitas vezes tinham 3 ou 4 
linhas apenas. Essa diferença de extensão poderia incidir em uma maior 
probabilidade de erros por parte dos alunos de 3ª série. 

Sendo assim, diante dos resultados analisados, entende-se que a 
comparação entre monolíngues e bilíngues seja admissível, pois, apesar da 
quantidade de sujeitos não ser igual para todas as séries, ambos os grupos 
apresentaram uma evolução com o avanço escolar. Isso demonstra a 
importância e a influência da escola no processo de alfabetização e 
também de consciência do objeto escrito, pois a análise mostrou uma 
situação balanceada entre os grupos no que diz respeito ao 4º ano.  

No que se refere às coletas orais dos alunos bilíngues, na análise 
das dez narrativas, foram encontrados apenas 3 trocas de obstruintes, 
envolvendo três sujeitos diferentes, sendo duas referentes à troca de /v/ 
por /f/, nas palavras ‘fez’ para ‘vez’ e ‘cafalo’ para ‘cavalo’, e 1 referente à 
troca de ‘b’ por ‘p’ na palavra ‘lopo’ para ‘lobo’. Esses dados são 
interessantes, pois trocas como essas não ocorrem na fala de crianças 
monolíngues com desenvolvimento fonológico típico. Isso nos permite 
verificar que ainda há resquícios do sistema fonológico do alemão na fala 
em português dos alunos bilíngues. Entretanto, essa influência não é 
repassada para a escrita, pois os alunos que cometeram tais erros durante 
a narrativa oral, não cometeram erros de dessonorização na escrita. 

Conclusão 

A partir da análise dos dados, percebe-se que, apesar dos sujeitos 
bilíngues terem o pomerano como seu sistema fonológico dominante, no 
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que se refere ao fenômeno aqui estudado, ou seja, a troca de obstruintes 
durante o processo de aquisição da escrita em português, eles apresentam 
um desempenho semelhante aos dos monolíngues, o que vai de encontro 
ao proposto pela literatura sobre o tema, a qual mostra resultados que 
apontam para a neutralização das obstruintes em português, em 
consequência da regra no alemão. Entretanto, os resultados aqui 
explanados apontam que a língua alemã, mesmo tendo em seu sistema 
fonológico a regra de desvozeamento, responsável por neutralizar a 
oposição existente entre as consoantes plosivas e fricativas, não é 
generalizada pelos sujeitos bilíngues pomerano/português quando na 
escrita em português. 

Com isso, as evidências apontadas sugerem que a aquisição da 
escrita dos alunos bilíngues está pautada pelas mesmas dificuldades das 
dos monolíngues, e que a influência da língua materna na fala em 
português não é repassada à escrita dos bilíngues, fato que não realça uma 
relação entre a fala e a escrita desses alunos. Dessa forma, este trabalho, 
que se constitui como uma pesquisa piloto, sugere uma continuação dos 
estudos sobre o tema, com o intuito de corroborar discussões acerca de 
uma questão que se constitui como relevante para um país multilíngue 
como o Brasil. Além disso, discussões como esta podem agregar 
contribuições importantes para áreas como aquisição da escrita e, 
principalmente, estudos voltados à L2, os quais sugerem que os erros de 
escrita de crianças para os quais o português é a segunda língua sejam 
motivados pela fonologia da língua materna. 
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12. 
Estudo sobre as 

hipóteses infantis 
acerca da utilização 

do acento gráfico em 
textos espontâneos 

das séries iniciais 

Luanda Alvariza Gomes Ney 

Considerações iniciais 

Neste texto pretende-se tecer algumas discussões referentes à 
utilização do acento gráfico por crianças dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, de modo a se poder observar as relações que as crianças 
estabelecem entre a grafia do acento e o seu conhecimento linguístico, 
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sobretudo aquele concernente aos aspectos da prosódia do português 
brasileiro. Serão apresentados os dados referentes à análise qualitativa de 
uma pesquisa desenvolvida no curso de Mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UFPel (NEY, 
2012). 

O acento prosódico, também denominado acento primário ou 
acento tônico, consiste num suprassegmento que tem função distintiva no 
sistema da língua, ou seja, está ligado à tonicidade das sílabas nas palavras, 
independente de elas possuírem acento ortográfico. Por exemplo, a 
palavra ‘pipoca’ não recebe acento gráfico, e, como a maioria das palavras 
da língua, possui acento prosódico, o qual recai na sílaba ‘po’. A 
organização prosódica das palavras está ligada aos aspectos fonológicos da 
língua. Já o acento gráfico está relacionado ao sistema ortográfico, e serve 
para marcar uma antitendência à regra da língua, que, em geral, apresenta 
o padrão paroxítono, como na palavra ‘pipoca’, cuja sílaba tônica é a 
penúltima. 

A existência de uma estreita relação entre a ortografia e a 
fonologia vem sendo destacada em estudos sobre a aquisição da escrita. 
Na abordagem aqui realizada, buscou-se verificar se essa relação pode ser 
também observada entre o acento gráfico e o acento prosódico.  

Aquisição da ortografia e as relações com a fonologia 

Nas últimas décadas, diversas linhas teóricas têm se ocupado em 
discutir a aquisição da escrita sob perspectivas variadas, constituindo, 
assim, um campo de estudos bastante heterogêneo. No que tange 
especificamente à aquisição do sistema ortográfico do português, também 
se observa que vários autores têm se dedicado ao desenvolvimento de 
diferentes modelos de caracterização das relações entre os sons e as letras, 
contribuindo, desse modo, para que o ensino da ortografia possa ser 
realizado de um modo sistemático, considerando-se a sua natureza e 
organização na escrita (LEMLE, 1988; KATO, 1986; MORAIS, 1999, 
2006, 2012, entre outros). 

Morais (2006) propõe a existência de regularidades e 
irregularidades no sistema ortográfico que acabariam por orientar o 
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processo de aprendizagem, apontando aquilo que a criança pode 
compreender e o que ela deverá memorizar para escrever corretamente. 
As irregularidades caracterizam os casos em que não existe uma regra – as 
grafias justificam-se apenas pela tradição de uso ou por razões 
etimológicas, como nos exemplos ‘homem’ (do latim, hominem) e ‘chalé’ 
(do francês, chalet). Os casos em que as grafias podem ser previstas, isto é, 
quando há um princípio gerativo que justifica o uso de uma determinada 
letra ou dígrafo, constituem o grupo de regularidades do sistema 
ortográfico. Nesse grupo estão, por exemplo, as consoantes com uma 
única correspondência letra-som (‘p’, ‘b’, ‘t’, ‘d’, ‘f’ e ‘v’); os usos de ‘r’ e 
‘rr’; de coda nasal que precede as consoantes ‘p’ e ‘b’; e ainda os casos em 
que a morfologia contribui na definição das grafias, como aqueles 
adjetivos pátrios terminados com o sufixo ‘esa’, que são sempre escritos 
com ‘s’ (inglesa, chinesa). A acentuação gráfica caracteriza-se como uma 
regularidade do sistema, podendo ser sistematizada e ensinada às crianças, 
sem que elas tenham que decorar regras prontas para a grafia do acento. 

A fonologia é um espaço importante na caracterização do 
sistema ortográfico e tem trazido importantes contribuições às discussões 
sobre o processo de ortografização das crianças. A perspectiva ortografia-
fonologia configura uma linha peculiar de investigações no campo de 
estudos da aquisição da escrita (ABAURRE, 1987, 1988, 1991, 1992, 
2001; ROMBALDI, 2003; CUNHA, 2004; CUNHA e MIRANDA, 
2004, 2009; MIRANDA, 2006, 2007, 2008, 2010; ADAMOLI, 2006; 
NEY, 2012, entre outros). Inicialmente, a interface entre a ortografia e a 
fonologia foi contemplada pelos estudos de Abaurre (op. cit.), os quais 
contemplaram as relações que se estabelecem entre as representações 
fonológicas das crianças e suas produções escritas.  

Miranda (2010), ao analisar erros ortográficos produzidos por 
crianças em fase de aquisição da escrita, propõe que determinados tipos 
de erros podem ser decorrentes de incertezas representacionais relacionadas à 
fonologia. Segundo a autora, erros dessa natureza podem ser interpretados 
como indícios das manifestações do conhecimento linguístico infantil 
representados na escrita. Ao observar a grafia das sílabas complexas, por 
exemplo, Miranda (op. cit.) apresenta treze diferentes formas para o 
registro gráfico da primeira sílaba da palavra ‘grande’, forma que não traz 
complexidade gráfica, mas apresenta sílaba em que o encontro 
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consonantal e a coda nasal parecem ser os responsáveis por uma 
dificuldade representacional. 

O trabalho desenvolvido por Cunha (2004) demonstrou que os 
textos espontâneos infantis constituem-se como instrumentos capazes de 
revelar os conhecimentos das crianças acerca da prosódia da língua. 
Através da análise de segmentações não convencionais de escrita, a 
pesquisadora constatou que os critérios utilizados pelos aprendizes para 
segmentar as palavras estão relacionados aos aspectos prosódicos por eles 
internalizados durante a aquisição da linguagem, evidenciando, assim, a 
influência da fonologia no processo de aquisição da ortografia.  

Considerando os estudos referidos, assumiu-se a hipótese de 
que a relação ortografia-fonologia também pode ser observada na 
utilização do acento gráfico pelas crianças. 

O acento no português brasileiro 

As discussões sobre o acento sempre ocuparam lugar de 
destaque nos estudos fonológicos (CAGLIARI, 1996). Inicialmente o 
acento foi considerado um fonema, pois, em alguns contextos, ele é capaz 
de distinguir palavras, como em ‘secretária’ e ‘secretaria’. Para a fonologia 
gerativa (CHOMSKY; HALLE, 1968), o acento foi caracterizado como 
um traço relacionado às vogais, tendo a regra de sua atribuição sido 
proposta por Mateus (1975). Posteriormente, a explicação do acento foi 
contemplada pela Fonologia Métrica, o que implicou o reconhecimento 
da sílaba como uma unidade fonológica. 

A Fonologia Métrica ainda atribui importância a dois aspectos 
para formulação das regras de acento: o peso silábico e a extrametricidade. 
A noção de peso silábico está relacionada à contagem das moras, unidades 
de tempo que formam as sílabas. Sendo assim, sílabas pesadas têm duas 
moras, formando um constituinte: uma sílaba como ‘mar’, por exemplo, 
tem duas moras; já uma sílaba como ‘pa’, uma mora apenas. O peso 
silábico é capaz de atrair o acento em algumas línguas. A extrametricidade 
constitui-se como um recurso da teoria para tornar elementos, que podem 
ser sílabas ou codas, invisíveis à regra de acento. Um elemento só pode ser 
marcado como extramétrico se estiver na margem de seu domínio. 
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Os parâmetros de acento variam de acordo com o modo como 
cada língua organiza seus pés métricos. No português, em obediência à 
Restrição da Janela de Três sílabas (RJT68), somente as últimas três sílabas 
podem receber o acento primário, caracterizando assim, as palavras 
oxítonas - ‘saci’, ‘amor’, ‘café’ -, paroxítonas – ‘bala’, ‘porta’, ‘tênis’ - e 
proparoxítonas – ‘fôlego’, ‘pássaro’, ‘lâmpada’. 

O português apresenta a tendência geral de acentuar a 
penúltima sílaba. Pode-se observar que nas palavras terminadas em vogais, 
o padrão acentual é o paroxítono (‘panela’, ‘livro’). A análise quantitativa 
de Bisol (1992) revelou que apenas 20% das palavras que terminam em 
consoantes são paroxítonas, ao passo que 80% são oxítonas. Esse 
percentual evidencia que, nesse tipo palavra, o acento predominante é o 
oxítono (‘ator’, ‘pastel’). Esses casos caracterizam o tipo de acento não 
marcado da língua, isto é, o acento natural. Os casos marcados - 
considerados exceções à regra geral de atribuição do acento - abarcam as 
proparoxítonas, as paroxítonas terminadas em consoante ou ditongo, e as 
oxítonas terminadas em vogais. 

As abordagens acerca do algoritmo acentual do português 
renderam a produção de vários trabalhos (LEITE, 1974; MATEUS, 1975, 
1983; COSTA, 1978; LOPEZ, 1979; ANDRADE e LAKS, 1991; BISOL, 
1992, 1994; LEE, 1994, 1997, 2007; PEREIRA, 1999; WETZELS, 2006), 
os quais oferecem modelos de análise que expressam de diferentes formas 
uma explicação para as regularidades do acento apresentadas pela língua. 

Os dados analisados neste estudo foram subsidiados pela 
proposta de Bisol (1992, 1994), uma vez que sua teoria subjaz as regras de 
acentuação gráfica estabelecidas pela norma ortográfica. Para Bisol (1994), 
nos casos não-marcados, o português atribui o acento primário a sílaba 
pesada final, como em ‘a.mor’, ‘pas.tel’ ou constrói pés binários de cabeça 
à esquerda, partindo da borda direita da palavra, como em ‘(casa)’, 
‘borbo(leta)’. A regra deve diferenciar verbos de não-verbos. Bisol (op. cit.) 
explica também os casos marcados, ou seja, proparoxítonas e paroxítonas 
terminadas em consoante ou ditongo. Para ambos os casos, minoria no 
português, utiliza-se o recurso da extrametricidade, a qual é atribuída 

                                                           
68 De acordo com Bisol (1992), essa restrição define que o acento alcança no máximo a 

terceira sílaba a contar da borda direita da palavra. 
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somente em segmentos de borda, como em ‘(árvo)re’, ‘(fáci)l’ e ‘(lápi)s’. 
Em seu modelo de análise, Bisol também contempla os casos 

das oxítonas terminadas em vogais. Para a autora, nessas palavras, como 
‘café’, ‘sofá’ e ‘robô’, existiria uma consoante abstrata no fim da palavra 
(forma subjacente) capaz de atrair o acento. Assim, formas derivadas 
dessas palavras, como ‘cafeteira’, ‘cafezinho’ e ‘cafezal’ corroboram sua 
hipótese. Também são explicados sob esta hipótese os monossílabos 
acentuados, diante das derivações ‘chá’ → ‘chaleira’, ‘pé’ → ‘pedal’, 
‘pedestre’, ‘só’ → ‘solidão’, ‘solitário’. 

O acento gráfico 

Na literatura fonológica e nos livros didáticos de língua 
portuguesa, encontram-se como sinônimos os termos acento primário, 
acento prosódico e acento tônico, os quais indicam o acento natural da 
língua. O acento prosódico, portanto, não deve ser confundido com 
acento gráfico. São considerados acentos gráficos o acento agudo (´), 
circunflexo (^) e o grave (`), este último utilizado exclusivamente como 
indicativo de crase. 

Conforme as teorias que explicam o acento em português, 
constata-se que o nosso sistema de acentuação gráfica refere-se à marcação 
de tonicidade, sendo, por conseguinte, relacionado ao funcionamento do 
acento prosódico, uma vez que a necessidade de grafar o acento só existe 
quando há uma exceção à tendência natural da língua. O acento gráfico 
também é utilizado quando há um pé degenerado, como nos 
monossílabos tônicos, ‘pé’, ‘já’, ‘pó’ e ‘mês’, por exemplo. Desse modo, 
pode-se afirmar que diante da estrutura prosódica da língua, observa-se 
que, subjacente à grafia do acento, existe uma motivação que a justifica, 
isto é, uma relação entre o acento gráfico e o acento prosódico que acaba 
por revelar a relação ortografia-fonologia. 

A motivação para a grafia do acento pode ser observada na 
proposta de Bisol (1992, 1994), pois os casos considerados marcados pela 
autora coincidem com aqueles acentuados graficamente. De um modo 
geral, os casos marcados, que se constituem como exceções aos padrões 
prosódicos da língua, são os que recebem o acento gráfico. Segundo Luft 
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(1991, p. 2750), “acentuam-se aqueles vocábulos que, sem acento, 
poderiam ser lidos ou interpretados de outra forma”. Nesse sentido, o 
acento gráfico da palavra ‘sofá’, por exemplo, assume a função na 
ortografia de informar que essa palavra é oxítona, pois o falante nativo do 
português tenderia a aplicar intuitivamente o seu conhecimento 
prosódico internalizado, produzindo, portanto, ‘sofa’ com acento 
paroxítono, como em ‘sopa’ e ‘fofa’. 

Um estudo realizado por Ney e Miranda (2010) a partir de 
livros didáticos de língua portuguesa revela que a explicitação do 
conteúdo pertinente ao acento gráfico restringe-se, na maior parte dos 
materiais analisados, à indicação de abertura de vogal. Em geral, as 
abordagens dos livros didáticos fazem referência ao uso dos acentos, 
circunflexo e agudo, para indicar abertura do timbre vocálico. Como 
observado, essa não é, porém, uma função principal do acento gráfico. Na 
realidade, o acento pode ter o papel de diferenciador de timbre em 
algumas poucas palavras, como ‘vovó’ e ‘vovô’, por exemplo, situação em 
que o acento ortográfico se faz necessário para marcá-las como oxítonas e 
não como paroxítonas, já que esta seria a tendência da língua. Nesses 
casos específicos, a utilização do agudo ou do circunflexo agrega também a 
informação referente à abertura da vogal média. Já em palavras como 
‘porto’-‘porta’ e ‘caneta’-‘panela’, por exemplo, tem-se, entre os pares, 
alternância de timbre, [o]-[] e [e]-[], respectivamente, sem a utilização do 
acento gráfico. Há também palavras em que o acento é utilizado para 
marcar a tonicidade de sílabas que têm as vogais altas ‘i’ e ‘u’ ou a baixa 
‘a’; nessas situações não é observada mudança alguma do timbre vocálico. 
Para Luft (1991, p. 276), “não é tradição da língua usar acento para 
marcar timbre”. 

A exposição do sistema de acentuação gráfica permite 
compreender sua organização a partir do funcionamento prosódico da 
língua, sobretudo evidenciando seu caráter regular e previsível na ortografia, 
caracterizando, assim, uma regularidade do sistema, passível de ser 
ensinada às crianças. Daí a importância de se observar o que elas fazem 
diante das situações de escrita que envolvem a grafia do acento nas suas 
produções. 
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Apontamentos Metodológicos 

A amostra analisada é composta por 3383 dados extraídos a 
partir do levantamento de erros e acertos obtidos em 987 textos 
espontâneos produzidos por crianças das séries iniciais. As produções 
constituem o Banco de Textos de Aquisição da Linguagem Escrita 
(BATALE-FaE/UFPel)69. A análise de dados extraídos de textos 
espontâneos é pautada na ideia de que tais produções, realizadas sem 
intervenção do professor ou de outras pessoas, permitem que a criança 
escreva de acordo com as suas hipóteses sobre os significados que deseja 
explicitar, revelando indícios, através da grafia das palavras, correta ou 
não, sobre seu nível de conhecimento ortográfico, bem como sobre as 
relações que estabelece entre a ortografia e o conhecimento que possui 
acerca da língua. 

A seleção dos dados contemplou para análise somente as 
palavras que pertencem à categoria lexical de não verbos. Foram extraídas 
dos textos todas as ocorrências de palavras que, segundo a norma 
ortográfica70, recebem acento gráfico, bem como os casos de palavras que 
não recebem acento gráfico e foram grafadas com acento indevido71. 
Considerando que alguns materiais utilizados nas oficinas de produção 
dos textos traziam informações escritas, foi necessário o descarte de 
determinadas ocorrências para evitar o risco de computar falsos dados, 
pois poderiam ter sido copiados. Também foram descartados os dados de 
hipo e hipersegmentação que envolviam a grafia do acento, como ‘é la’ 
(ela) e ‘ospassaros’ (os pássaros), por exemplo; grafias ilegíveis ou 
duvidosas, como as palavras em que não foi possível distinguir o acento 

                                                           
69 O detalhamento do BATALE foi feito no Capítulo 1 deste livro. Mais informações a 

respeito da categorização e codificação dos dados podem ser encontradas em Ney (2012). 
70 Tendo em vista a época de realização das coletas dos textos, a norma ortográfica vigente 

adotada como parâmetro de seleção dos dados é anterior ao Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa, estabelecido pelo Decreto nº 6583, de 29/09/2008. Nesse sentido, 
palavras em que o acento é utilizado para indicar ditongos abertos como ‘ideia’ e ‘jiboia’, 
por exemplo, foram contempladas pela análise. 

71 As expressões “grafia indevida do acento” e “acento indevido” estão sendo usadas neste 
trabalho para referir os casos de palavras que, segundo a norma ortográfica, não recebem 
acento gráfico, e que, no entanto, foram acentuadas pelas crianças. A fim de evitar 
equívocos, os demais erros de grafia do acento, como ‘passáro’, embora também 
caracterizem uma grafia indevida, foram classificados de outras formas. 
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gráfico do pingo utilizado na vogal ‘i’; e substantivos próprios relativos a 
pessoas, como ‘Júlia/Julia’. 

Os dados passaram por tratamento estatístico, com auxílio do 
Pacote VARBRUL, e por uma análise qualitativa. A seguir, será 
apresentado um breve panorama referente à distribuição quantitativa dos 
dados e logo em seguida serão contempladas algumas reflexões 
decorrentes da abordagem qualitativa. 

Análise dos dados: algumas reflexões 

A distribuição geral das ocorrências pode ser visualizada na 
Tabela 1: 

Tabela 1 - Distribuição geral de acertos e erros referentes ao acento gráfico 
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0,1% 

20 
0,6% 3383 

100% 1569 
46,4% 

1814 
53,6% 

Fonte: Elaboração própria 

Os dados apresentados na Tabela 1 são referentes às variáveis 
dependentes erros e acertos72. Nota-se que o percentual de erros referente 

                                                           
72 As variáveis foram assim definidas: acertos - padrão, para grafias de acordo coma norma; 

tipo errado, para acento grafado na sílaba adequada, porém com agudo para circunflexo 
ou vice-versa; erros – omissão, para acentos omitidos; sílaba trocada, para acentos grafados 
na sílaba trocada; tipo errado e na sílaba trocada, para os casos de concomitância entre as 
duas situações; grafia indevida, para casos em que o acento foi grafado sem que haja 
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à omissão do acento – 45%, totalizando 1524 palavras – é bastante 
expressivo, se comparado com as demais categorias de erros encontradas. 
Esses dados de omissão foram interpretados como um indicativo de que 
as crianças ainda não conhecem as regras referentes ao uso do acento 
gráfico e tampouco atentam para a importância de seu uso para a 
marcação das sílabas tônicas nas palavras em que ele se faz necessário. Já o 
número de ocorrências grafadas com o acento padrão, com índice 
percentual de 45.9% versus os dados de omissão do acento, com 45% do 
total, permite constatar que, de um modo geral, essas duas categorias se 
equiparam no que tange à utilização do acento gráfico pelas crianças. 

Como apontado na Tabela 1, dos 3383 dados que compõem o 
corpus, 1553 correspondem às palavras cujo acento foi grafado 
corretamente, das quais 440 são monossílabos acentuados (28%), 246 
proparoxítonas (16%), 108 paroxítonas (7%), e 759 oxítonas (49%). Essa 
distribuição está expressa na Figura 1: 

 

 
Figura 1 - Distribuição geral dos dados de acento padrão, segundo a posição do acento 

Fonte: Elaboração própria 

Constata-se que o percentual que engloba as palavras oxítonas 
(49%) representa praticamente a metade do índice total de grafias com 
acento padrão. Esse dado indica que as crianças parecem ter mais 
facilidade em identificar a sílaba tônica e grafar o acento em palavras 
oxítonas e monossílabos acentuados. A soma dos percentuais referentes a 
estas duas pautas acentuais totalizam 77% dos registros de acento padrão 
                                                                                                                                 

previsão da norma ortográfica; outros erros, casos excepcionais, não enquadráveis nas 
demais categorias. 
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do corpus. 
O levantamento das 1553 palavras grafadas com acento padrão 

permitiu verificar a presença de 124 tipos diferentes de vocábulos73. 
Destes, foram encontrados 64 tipos de palavras proparoxítonas, 17 
paroxítonas, 27 oxítonas e 16 monossílabos acentuados, conforme 
explicitado na Figura 2: 

 

 
Figura 2 - Distribuição dos tipos de palavras grafadas com acento padrão, segundo a 

posição do acento 

Fonte: Elaboração própria 

É possível perceber, através da Figura 2, que, em se 
considerando os tipos de vocábulos encontrados, a maior variedade 
atestada é de palavras proparoxítonas (51%), seguidas das oxítonas (22%), 
paroxítonas (14%) e, por último, os monossílabos acentuados (13%). Ao 
comparar os percentuais expressos nas Figuras 1 e 2, identifica-se que as 
palavras oxítonas apresentam maior incidência de uso do acento, ao passo 
que a maior variedade de tipos diferentes de palavras corresponde às 
proparoxítonas. Tais resultados permitem inferir, em relação às oxítonas e 
aos monossílabos, que, assim como verificado nos demais aspectos 
ortográficos, quanto mais as crianças escrevem a mesma palavra, maior é a 
chance de a grafarem de acordo com a norma. Já no que diz respeito às 
proparoxítonas observa-se que a grande variedade de tipos leva a um 

                                                           
73 Optou-se, para os casos de acento padrão, por não considerar a flexão de gênero entre os 

pares ‘avó’ e ‘avô’, ‘vovó’ e ‘vovô’, e ‘vó’ e ‘vô’ no cômputo de tipos de palavras. Assim, 
‘avó’ e ‘avô’, por exemplo, foram considerados um único tipo de vocábulo. 
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menor número de acertos. 
Dos 124 tipos de palavras encontradas, foram selecionados os 

20 tipos que apresentaram maior número de ocorrências nos dados. 

Quadro 1 - Tipos mais frequentes de palavras grafadas com acento padrão 

FREQUÊNCIA 
DE USO 

EXEMPLOS 

 

FREQUÊNCIA 
DE USO 

EXEMPLOS 

220 você (s) 45 água (s) 

125 avó/avô 38 aí 

124 lá 35 idéia 

123 vovó/vovô 26 vó/vô 

99 só 25 fêmea 

87 até 21 príncipe 

83 também 19 nós 

67 já 18 ninguém 

54 três 15 história 

46 helicóptero 13 jacaré (s) 

Fonte: Elaboração própria 

Como mostram os dados no Quadro 1, as crianças acertam, 
preferencialmente, a grafia de palavras monossílabas e dissílabas, sendo 
que nestas últimas o acento tônico é o oxítono. Dois aspectos chamam 
atenção nos dados encontrados: os tipos de palavras, provavelmente 
motivados pela natureza das oficinas realizadas nas coletas dos textos; e o 
fato de a grafia do acento ocorrer na maioria das vezes nas vogais médias, 
neste caso marcando, além da sílaba tônica, a diferenciação entre o som 
aberto e fechado das vogais ‘o’ e ‘e’. É pertinente considerar que a maioria 
das palavras do Quadro 1 faz parte do léxico das crianças, logo, a 
tendência em grafar o acento corretamente também está relacionada com 
a memória ortográfica, isto é, com a constituição do léxico ortográfico. 

Em relação aos dados de acento grafado com tipo errado, 
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observa-se que, assim como nos casos de grafia do acento padrão (Quadro 
1), as crianças acertam mais a grafia do acento quando este é sinalizado 
nas vogais médias, como ‘vovô’ para ‘vovó’, por exemplo. Esse fato parece 
indicar que o que motiva a troca do tipo de acento é a não-diferenciação 
das formas gráficas entre os acentos agudo e circunflexo e sua respectiva 
correspondência para marcação dos timbres abertos e fechados das vogais 
‘o’ e ‘e’. 

Salienta-se também o baixo número de dados encontrados no 
corpus. Com exceção dos 4 dados classificados como grafia na sílaba 
trocada e com o tipo errado, apenas 16, das 3383 ocorrências, 
apresentaram a grafia do acento com o tipo errado. Esse número permite 
constatar que o tipo de acento não caracteriza um problema para as 
crianças, isto é, quando utilizam, dificilmente trocam o agudo pelo 
circunflexo ou vice-versa. 

Os casos de omissão do acento representam 45% do total do 
corpus e 84% dos dados classificados como erros. Tomando-se por base 
esses índices, poder-se-ia supor que há uma tendência por parte dos 
aprendizes para abolir o uso do acento gráfico, o que é inclusive reforçado 
pelo advento da internet e pelo acesso, cada vez mais precoce, que as 
crianças têm a diversos aparelhos eletrônicos, os quais parecem 
influenciar uma escrita que não privilegia a adequação à norma 
ortográfica, principalmente em relação à acentuação gráfica. No entanto, 
ao observar a distribuição geral dos dados (Tabela 1), verifica-se que tanto 
o percentual de ocorrências em que houve a grafia do acento padrão 
(45.9%), quanto a soma dos percentuais relativos a todos os casos em que 
houve a utilização do acento, correta ou não (55%), são maiores do que os 
índices referentes aos dados de omissão (45%). Isso significa que a grafia 
do acento ainda supera a sua omissão, ou seja, os dados de aquisição da 
escrita aqui analisados não atestam uma tendência à abolição do acento 
gráfico no português. 

A distribuição dos dados de omissão do acento classificados 
segundo a posição da sílaba tônica revelou que, dos 1524 dados dessa 
categoria, 605 são proparoxítonas, 177, paroxítonas, 534, oxítonas, e 208, 
monossílabos acentuados, cujos percentuais compõem a Figura 3: 
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Figura 3 - Distribuição dos dados de omissão em relação à posição do acento 

Fonte: Elaboração própria 

Pode-se observar que o maior percentual de erros referentes à 
omissão do acento incide em palavras com acento antepenúltimo (40%). 
A seguir, estão os vocábulos oxítonos (35%), os paroxítonos (11%) e os 
monossílabos acentuados (14%). Para uma análise mais específica a 
respeito dos dados de omissão, assim como feito em relação aos dados de 
grafia correta, a Figura 4 apresenta os percentuais dos tipos de palavras 
encontradas no corpus em cada uma das posições analisadas: 

 

 

Figura 4 - Distribuição dos tipos de palavras grafadas com omissão do acento, segundo a 
posição da sílaba tônica 

Fonte: Elaboração própria 

Na Figura 4 observa-se que tal como nas ocorrências de grafia 
do acento padrão, a maior variedade de tipos foi encontrada entre os 
vocábulos proparoxítonos. 
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Do total de dados levantados no corpus estudado, foram 
encontrados 184 tipos diferentes de palavras, sendo: 110 proparoxítonas, 
27 paroxítonas, 33 oxítonas e 14 monossílabos acentuados. No Quadro 2, 
estão relacionadas as 20 palavras registradas com omissão de acento que 
ocorreram com maior frequência nas redações das crianças: 

Quadro 2 - Tipos mais frequentes de palavras grafadas com omissão de acento 

FREQUÊNCIA 
DE USO 

EXEMPLOS 

 

FREQUÊNCIA 
DE USO 

EXEMPLOS 

211 aí 39 você (s) 

61 pássaro (s) 38 mágica (o) (s) 

60 idéia 37 até 

60 lá 35 três 

59 também 31 daí 

57 táxi 27 já 

53 príncipe (s) 26 unicórnio (s) 

44 helicóptero 26 vovó 

42 só 25 fêmea 

39 atrás 25 história (s) 

Fonte: Elaboração própria 

O vocábulo que apresentou maior número de ocorrências de 
omissão do acento foi ‘aí’. Esses dados podem sugerir que as omissões do 
acento devem-se ao fato de a expressão ‘aí’ ser bastante típica de registros 
mais informais da oralidade e, portanto, não estar tão disponível à criança 
em sua forma gráfica; ou, ainda, que pode haver uma confusão com a 
forma gráfica da palavra ‘ai’, esta mais comum em textos de histórias em 
quadrinhos. 

Observa-se, também, que apenas 03, das 20 palavras mais 
frequentes, são monossílabos acentuados: ‘lá’ (60), ‘só’ (42) e ‘já’ (27), o 
que corrobora o fato de os monossílabos tônicos constituírem-se como 
estruturas que favorecem a utilização correta do acento pelas crianças, 
uma vez que, nos textos infantis analisados, os mesmos vocábulos 
apresentam-se em maior número com a grafia adequada do acento: 124 
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ocorrências referentes a ‘lá’, 99, a ‘só’, e 67 a ‘já’ (Quadro 1). 
Dada a característica marcada das proparoxítonas na língua, 

torna-se relevante explicitar, de modo específico, os dados referentes à 
omissão do acento gráfico de palavras proparoxítonas que tiveram sua 
estrutura alterada pelo apagamento da vogal postônica não final, a 
exemplo do que se observa na fala. 

Araújo et al. (2007) mostram que as proparoxítonas 
correspondem a uma fatia de 12% de um corpus de 150 mil palavras do 
português. Dentre os autores que se dedicaram ao estudo do acento em 
português, apenas Leite (1974) e Araújo et al. (op. cit.) não consideram o 
padrão proparoxítono como marcado, embora os últimos assumam que, 
do ponto de vista estatístico, o acento antepenúltimo é marginal no 
sistema da língua. Demais autores como Bisol (1992, 1994), Lee (1994, 
1997), Collischonn (1996) e Amaral (2000, 2002), de um modo geral, 
afirmam que as proparoxítonas são excepcionais no português. Para Bisol 
(op. cit.), a última sílaba das palavras proparoxítonas são extramétricas, 
isto é, invisíveis à regra do acento predominante no português. Lee 
(1994), na sua proposta de análise do acento, postula que as 
proparoxítonas são marcadas lexicalmente.  

Dentre os dados de omissão do acento, foram encontradas 16 
ocorrências de palavras proparoxítonas, onde se observa ou a omissão da 
sílaba extramétrica, ou a supressão de segmento que resulta em 
reestruturação do vocábulo. Os exemplos são apresentados no Quadro 3: 

Quadro 3 - Exemplos de omissão do acento gráfico de palavras proparoxítonas com perda 
segmental 

SUPRESSÃO DE SEGMENTO 

OCORRÊNCIAS EXEMPLOS 

02 ‘pispe’ para ‘príncipe’ 

02 ‘helecoptro’ para ‘helicóptero’ 

01 ‘ridico’ para ‘ridículo’ 

01 ‘abobras’ para ‘abóboras’ 

01 ‘ispece’ para ‘espécie 

01 ‘popa’ para ‘própria’ 
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OMISSÃO DA SÍLABA EXTRAMÉTRICA 

OCORRÊNCIAS EXEMPLOS 

01 ‘helicopte’ para ‘helicóptero’ 

01 ‘princi’ para ‘príncipe’ 

01 ‘polici’ para ‘polícia’ 

01 ‘magi’ para ‘mágica’ 

01 ‘nicorne’ para ‘unicórnio’ 

Fonte: Elaboração própria 

Conforme atestado em estudos variacionistas (AMARAL, 2000, 
2002; SILVA, 2006, entre outros), os usuários da língua lançam mão de 
estratégias para ajustar as palavras proparoxítonas a uma estrutura mais 
frequente, as paroxítonas. Esses procedimentos são observados nos 
diferentes registros do português brasileiro, sendo que algumas formas 
ocorrem independentemente do dialeto, sejam estigmatizados ou não, 
como ‘abobra’ e ‘fosfro’, para ‘abóbora’ e ‘fósforo’; enquanto outras são 
típicas de dialetos estigmatizados socialmente, como ‘sabu’ e ‘figu’, para 
‘sábado’ e ‘fígado’, por exemplo. 

A principal estratégia utilizada pelos falantes é a omissão da 
vogal postônica não final e a consequente reestruturação da palavra 
(AMARAL, 2000, 2002; FERREIRA NETTO, 2001; SILVA, 2006; 
MAGALHÃES e SILVA, 2011). Observa-se, no entanto, que a eliminação 
de material segmental ocorre apenas em casos nos quais o resultado será o 
de uma estrutura que esteja em conformidade com a constituição silábica 
do português.  

Considerando que o acento gráfico é utilizado, na maioria das 
vezes, para marcar uma exceção à tendência geral da língua, é válido 
afirmar que, do ponto de vista da fonologia,a forma gráfica ‘abobra’, 
produzida nos textos infantis, está dispensada da grafia do acento. 

Os casos expostos no Quadro 3, ainda que não sejam dados 
encontrados em grande número no corpus, merecem ser comentados por 
revelarem indícios da influência prosódica na escrita das crianças. Na 
maior parte das ocorrências, observa-se uma grafia que indica a redução 
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na estrutura da palavra por meio da síncope (supressão no meio da 
palavra) ou da apócope (supressão no final de palavra). No primeiro bloco 
de exemplos, tem-se a reestruturação da palavra em decorrência da 
supressão de fonemas, cujo resultado são sílabas bem formadas, no 
sentido de corresponderem a estruturas com segmentos licenciados pela 
língua para ocuparem a posição de coda, como em ‘prispe’ para ‘príncipe’; 
ou de onset complexo, como em ‘helicoptro’ para ‘helicóptero’, por 
exemplo. Já os dados ‘espece’ e ‘popa’ para ‘espécie’ e ‘própria’ parecem 
estar relacionados à queda de vogais altas de hiato final, fenômeno 
estudado por Hora e Battisti (2012). Os contextos analisados pelo autor 
incluem palavras proparoxítonas nas quais ocorre queda sem redução e 
com redução, como exemplificado em hóstia [‘ostxa] e paciência 
[pa’sjensa], respectivamente. 

No segundo bloco, estão listadas as ocorrências em que houve 
apagamento da última sílaba que, como referido, é considerada por Bisol 
(1992, 1994) como extramétrica. A partir desses dados, pode-se inferir 
que, ao apagarem a última sílaba, as crianças evitam um tipo de acento 
marcado, dispensando, assim, a necessidade de grafia do acento na 
palavra, por meio da formação de uma paroxítona. 

Também foram encontrados nos dados grafias como‘petrolho’ 
para ‘petróleo’ e ‘familha’ para ‘família’. Esses dados também revelam 
grafias que, numa perspectiva fonológica, não necessitam da marcação da 
sílaba tônica com acento gráfico. No entanto, do ponto de vista da 
ortografia, as formas padrão de ambas as palavras são grafadas com 
acento, pois se constituem como proparoxítonas. Nota-se que o que 
justifica a estrutura ortográfica dessas palavras é a motivação diacrônica 
(KATO, 1986), pois, ao consultar sua etimologia, verifica-se que ambas 
originam-se do latim familìa,aee petrolèum (Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa). Em se considerando que a grafia corresponde à tentativa de 
reproduzir a forma como tais palavras são pronunciadas, isto é, com a 
soante palatal, é possível identificar, em ‘petrolho’ e ‘familha’, a 
manifestação do conhecimento linguístico das crianças, que escreveram 
com apoio nas formas produzidas na fala. 

A análise desse tipo de dado revela que as crianças possuem um 
conhecimento fonológico que não pode ser desperdiçado em sala de aula. 
As formas gráficas encontradas nos textos demonstram que, desde o 
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ingresso na escola, elas são capazes de estabelecer conexões entre o 
conhecimento que adquirem como falantes nativos da língua e o sistema 
escrito. Tanto o processo de síncope, quanto de apagamento da sílaba 
extramétrica (apócope), configuram alternativas encontradas pelas 
crianças para representar, na escrita, o funcionamento prosódico da 
língua. 

A influência dos aspectos prosódicos da língua também foi 
atestada nos dados de grafia do acento na sílaba trocada. No volume total 
dos dados analisados, foram encontrados 44 casos de palavras acentuadas 
graficamente cujo acento foi sinalizado na sílaba inadequada. Cabe 
salientar, pois, que os 4 casos em que o acento foi grafado na sílaba 
trocada e também com o tipo errado74 estão contemplados nessa análise, 
totalizando assim 48 ocorrências. 

Dos 48 erros onde houve a grafia do acento na sílaba trocada, 
33 ocorreram em palavras proparoxítonas, 04 em paroxítonas e 11 em 
oxítonas. Os exemplos que seguem nos Quadros 4, 5 e 6 estão 
classificados de acordo com a sílaba tônica, tipo de modificação 
observada, e frequência de ocorrência: 

Quadro 4 - Erros referentes à grafia do acento na sílaba trocada em palavras 
proparoxítonas 

TIPO DE MODIFICAÇÃO FREQUÊNCIA EXEMPLOS 

Extrapola a Restrição da 
Janela de três sílabas (05) 

01 

01 

01 

01 

01 

‘ármario’ (armário) 

‘aníversario’ (aniversário) 

‘hipópotamo’ (hipopótamo) 

‘hípopotamo’ (hipopótamo) 

‘fámilia’ (família) 

                                                           
74 A análise específica referente à troca do tipo de acento já foi contemplada em parágrafos 

anteriores onde estão abordados os dados sobre o acento grafado com tipo errado. 
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TIPO DE MODIFICAÇÃO FREQUÊNCIA EXEMPLOS 

Altera para paroxítona (27) 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

05 

11 

03 

01 

‘musíca’ (música) 

‘zoologíco’ (zoológico) 

‘familía’ (família) 

‘calendarío’ (calendário) 

‘madíca’ (mágica) 

‘aguía’ (águia) 

‘delicía’ (delícia) 

‘princípe’ (príncipe) 

‘passáros’ (pássaros) 

‘policía’ (polícia) 

‘geméos’ (gêmeos) 

Altera para oxítona (01) 01 ‘passaró’ (pássaro) 

Fonte: Elaboração própria 

Os dados do Quadro 4 parecem sugerir que a criança, graças ao 
contato com as palavras escritas, lança mão de sua memória gráfica para 
utilizar o acento. No primeiro bloco de dados, observa-se que o acento 
gráfico é registrado mais à esquerda em relação à posição em que há 
indicação para o uso do acento de acordo com a norma ortográfica. 
Ocorre, porém, que ele é colocado na quarta sílaba, ferindo a Restrição da 
Janela de Três Sílabas. 

No bloco dois, estão os exemplos de uso do acento gráfico em 
posição paroxítona. Uma tendência que se pode observar é a grafia do 
acento recaindo na vogal ‘i’, com exceção de dois dos tipos encontrados. 
Acento grafado em sílaba trocada posto na posição de final de palavra foi 
encontrado somente em um exemplo, na grafia da palavra ‘pássaro’. 

Além dos dados referidos, outros exemplos foram encontrados 
em palavras paroxítonas, conforme se vê no Quadro 5: 
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Quadro 5 - Erros referentes à grafia do acento na sílaba trocada em palavras paroxítonas 

TIPO DE MODIFICAÇÃO FREQUÊNCIA EXEMPLOS 

Altera para oxítona (03) 
01 
01 
01 

‘confortavél’ (confortável) 
‘taxí’ (táxi) 
‘ideiá’ (idéia) 

Altera para proparoxítona (01) 01 ‘saúdavel’ (saudável) 

Fonte: Elaboração própria 

O número de ocorrências é bem menor do que aquele 
observado no grupo das palavras proparoxítonas. Há três casos em que o 
acento recai na última e cada um deles é referente a uma palavra com 
estrutura bem distinta. A palavra ‘confortável’ é grafada com acento na 
sílaba travada, o que poderia indicar tentativa de posicionar o acento nas 
sílabas que naturalmente portariam o acento de acordo com a proposta de 
Bisol (1992, 1994). Os outros dois casos podem ser interpretados como 
uma falha na memória gráfica, já que uma é palavra muito acessível às 
crianças e outra traz uma sequência de três vogais e, portanto, três opções 
para a grafia do acento. Por fim, menciona-se o caso da grafia da palavra 
‘saudável’ que pode ter tido o acento na vogal ‘u’ por uma analogia com a 
palavra ‘saúde’. 

No Quadro 6, estão apresentados os dados referentes às grafias 
de palavras oxítonas que tiveram a colocação do acento gráfico na 
penúltima sílaba. 

Quadro 6 - Erros referentes à grafia do acento na sílaba trocada em palavras oxítonas 

TIPO DE MODIFICAÇÃO FREQUÊNCIA EXEMPLOS 

Altera para paroxítona (11) 

02 
02 
01 
01 
01 
01 
03 

‘vóva’ (vovó) 
‘ávo’ (avó) 
‘támbe’ (também) 
‘chápeu’ (chapéu) 
‘áte’ (até) 
‘átras’ (atrás) 
‘vôvo’ (vovó) 

Fonte: Elaboração própria 
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O que chama atenção nesses dados é o fato de serem todas 
palavras comuns às crianças. Poder-se-ia pensar que nesses casos a grafia 
do acento, que a criança sabe existir, é realizada na posição default, isto é, 
aquela não marcada, tal como o pé métrico binário (*   .), proposto por 
Bisol (1992, 1994). 

De modo geral, os casos de troca de acento dentro da palavra, 
observados nos Quadros 4, 5 e 6, parecem indicar que as crianças têm na 
sua representação gráfica a informação de que tais palavras devem receber 
acento gráfico, sem que, no entanto, encontrem apoio, em seu 
conhecimento sobre a relação entre o acento prosódico e o gráfico, acerca 
da posição em que este deve recair. Chama atenção o fato de, na maioria 
das ocorrências em que as crianças trocam o acento, isso ocorrer em 
palavras proparoxítonas, o padrão menos frequente de acento da língua 
falada, mas, ao mesmo tempo, formas em que não se pode prescindir do 
acento gráfico na escrita, talvez por isso a concentração de erros como um 
resultado entre o excesso de informação gráfica e a ‘estranheza’ do acento 
prosódico. Tais casos sugerem uma manifestação do conhecimento das 
crianças sobre a estrutura prosódica da língua, o qual se revela pelo fato 
de que, ainda que tenham dúvidas para grafar o acento, preferem 
acentuar a penúltima, revelando a tendência mais geral da métrica 
portuguesa, que, conforme já referido, é a presença do acento paroxítono. 

O exame dos textos identificou ainda 222 ocorrências em que o 
acento foi grafado em palavras que, de acordo com o funcionamento 
prosódico do acento da língua e a norma ortográfica, não necessitam de 
marcação da sílaba tônica com sinal diacrítico. 

As crianças acentuaram indevidamente 205 palavras 
paroxítonas, 13 oxítonas e 4 monossílabos tônicos. Na tentativa de 
compreender suas hipóteses ao grafarem o acento indevido, os dados 
foram classificados de modo a possibilitar o mapeamento das ocorrências 
e identificar os critérios utilizados por elas ao utilizarem o acento. 

Considerando que se trata de uma abordagem qualitativa, 
alguns casos foram enquadrados em mais de uma categoria, sem oferecer, 
portanto, índices quantitativos e permitindo que sejam construídas 
interpretações plausíveis para os fenômenos em questão. 

A observação dos dados parece indicar que as crianças estariam 
fazendo suas escolhas gráficas baseadas nos seguintes critérios: 
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a. O acento [agudo] é utilizado para marcar a abertura do timbre 
vocálico 

Dos 222 casos de palavras grafadas com acento indevido, 135 
dizem respeito às vogais médias baixas // e //, sendo que em 118 
palavras o acento foi marcado sobre a vogal ‘e’, e em 17 dados, grafou-se o 
acento na vogal ‘o’. Os exemplos relativos a estes casos podem ser 
verificados em Ney (2012, p. 101). 

Câmara Jr. (1970) afirma que, na posição tônica, o sistema 
vocálico do português admite até sete fonemas (/a/, //, //, /i/, /o/, 
//, /u/), com exceção das vogais médias /o/ e /e/ diante de nasais que, 
mesmo em posição tônica, não passam pelo processo de abaixamento, 
como em ‘pente’ e ‘pomba’. Nas posições de sílaba átona, o sistema 
vocálico reduz-se em cinco fonemas (/a/, /e/, /i/, /o/, /u/), ocorrendo o 
processo de neutralização, como se pode observar nas palavras derivadas 
‘café’ – ‘cafeteira’ e ‘belo’ – ‘beleza’, por exemplo. Dito de outro modo, as 
vogais médias baixas // e // ocorrem fonologicamente somente em 
contextos de sílaba tônica. 

Os dados de grafia indevida do acento em que este foi 
sinalizado em vogais médias, além de poderem estar relacionados a 
hipóteses de utilização do acento coerentes com o funcionamento da 
língua, também chamam atenção pelo fato de, na maioria dos casos, 
apresentarem o acento na sílaba tônica da palavra, o que seria natural, 
uma vez que, conforme Camara Jr. (op. cit.), as vogais médias baixas só 
aparecem na posição tônica ou em palavras que têm na base tais vogais e 
que tiveram adjungido o sufixo de diminutivo –(z)inho, conforme 
referido anteriormente, como nos exemplos, ‘chapéuzinho’ e ‘vovózinha’. 

Uma interpretação da relação entre vogais médias baixas e 
acento que pode oferecer outra leitura para estes dados é a proposta de 
Bonilha (2005). A autora, ao tratar de dados de aquisição fonológica, 
sugere que o peso silábico pode não estar restrito apenas às estruturas 
silábicas com coda, mas também ao tipo de vogal que constitui a sílaba, 
isto é, uma vogal média baixa possui peso e, por consequência, influencia 
na atribuição do acento. Segundo Bonilha (2005, p. 348): 
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Assim como em outras línguas, vogais médias baixas 
seriam consideradas pesadas para efeitos de atribuição de 
acento primário. Isso explicaria por que as vogais médias 
baixas só aparecem em posição acentuada no português, 
ou seja, porque sempre constituem sílaba pesada por 
proeminência fonética. 

A hipótese de que sílabas constituídas por vogais médias 
baixas atraem o acento primário, porque são pesadas, 
possibilitou sugerir que o português é uma língua sensível 
ao peso silábico não apenas em sílaba final. 

A partir dessa proposta, é possível explicar os casos em que o 
acento recai na sílaba cuja vogal é // ou //, mesmo que o contexto da 
palavra apresente uma tendência para acentuar outras sílabas, como em 
‘réptil’ e ‘hieróglifo’, por exemplo, casos tratados por Wetzels (1992) 
como regras de neutralização denominadas Abaixamento Espondeu e 
Abaixamento Datílico, respectivamente. 

 
 

b. A grafia do acento é motivada por formas parecidas ou pelo fato de 
derivar de palavras cuja forma primitiva é acentuada 

Das 222 ocorrências de grafia indevida do acento, foram 
encontrados 99 casos que sugerem a hipótese de que a grafia do acento 
ocorreu em função de formas de palavras similares, ou ainda por 
preservação do acento em palavras cuja forma primitiva é acentuada, 
como, por exemplo, ‘ciêntista’ (ciência), ‘vovózinha’ (vovó), ‘aéroporto’ 
(aéreo), ‘docê’ (você), entre outros. 

Ao observar os 99 casos de grafia indevida, verifica-se a 
predominância de palavras comuns ao vocabulário infantil, sobretudo 
aquelas com flexão no diminutivo, como ‘vovozinha’, ‘chapeuzinho’ e 
‘passarinho’. No português, o sufixo –(z)inho enquadra-se na classe de 
sufixos que, por portarem acento primário e por se comportarem 
diferentemente de outros sufixos, são classificados como Classe II, junto 
com -mente, –íssimo e -érrimo (LEE, 1995; MORENO, 1997). No caso do 
sufixo de diminutivo, a estrutura silábica e o acento são, de acordo com 
Bisol (1992), elementos determinantes para a distribuição das formas –
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inho e – zinho. A autora propõe que os vocábulos nominais temáticos75 
selecionam, à exceção dos proparoxítonos, -inho76; já os atemáticos, -
zinho, como em pássaro + inho - ‘passarinho’, chapéu + zinho - 
‘chapeuzinho’ e vovó + zinha – ‘vovozinha’.Em termos de seu 
funcionamento, tais sufixos associam-se a formas já flexionadas, como se 
vê em palavras como ‘leões’ → ‘leõezinhos’ e ‘leoa’ → ‘leoazinha, o que 
dá sustentação à ideia de estarem estes sufixos associados a processos de 
composição por justaposição, já que ambos os elementos mantêm a sua 
integridade fonética, ainda que o acento predominante seja sempre o do 
segundo elemento (CAMARA JR., 1970; LEITE, 1974; MORENO, 1997; 
BISOL, 1992; LEE, 1995). 

Diferentemente dos demais tipos de erros, cuja análise priorizou 
os aspectos fonológicos da língua, os erros enquadrados sob esta hipótese 
revelam uma motivação gráfica, em geral memorizada, sem que seja 
observada a função principal do acento gráfico, a qual consiste em marcar 
a sílaba tônica nas palavras que excedem a regra geral da língua. 

 
 

c. O acento é grafado para marcar a sílaba tônica da palavra 
Essa hipótese é sustentada com base no número de casos em 

que o acento indevido foi grafado na sílaba tônica da palavra. Um 
levantamento específico dos 222 dados de grafia indevida do acento 
revelou que em 92 ocorrências o acento sinalizado coincide com a sílaba 
tônica da palavra. 

Pode-se dizer que esse número só não é maior porque a grafia 
das palavras ‘chapéuzinho’ e ‘vovózinha’ apresentaram, respectivamente 
64 e 8 realizações. Considerando que os sufixos ‘zinho’ e ‘zinha’ 
constituem-se como palavras fonológicas77, esses dados, além de possuírem 

                                                           
75 Os vocábulos nominais temáticos são aqueles que possuem vogal temática, como em 

‘casa’ → cas+a, sendo radical + vogal temática. Já os vocábulos atemáticos, como nos 
exemplos citados, não possuem vogal temática. 

76 Há uma preferência por -zinho nas palavras proparoxítonas mas há, em muitos casos, a 
possibilidade de alternarem ambas as formas, exatamente como mostra o exemplo 
apresentado. 

77 A palavra fonológica caracteriza-se pela existência de um acento primário, diferenciando-
se da palavra morfológica, que por sua vez é caracterizada pelo significado. 
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vogais médias baixas, e apresentarem formas primitivas acentuadas, 
poderiam integrar o percentual de grafia indevida cuja sílaba marcada é 
adequada, pois, ao se considerarem as formações ‘vovó + zinha’ e 
‘chapéu+zinho’, a grafia do acento, nestes casos também é utilizada para 
marcar a sílaba tônica da palavra primitiva. 

De modo geral, os casos interpretados sob esta premissa 
indicam que as hipóteses infantis acerca da utilização do acento se 
mostram coerentes com a estrutura prosódica da língua, pois os acentos 
indevidos observados, embora, em sua maioria, coincidam com a abertura 
do timbre vocálico, parecem indicar que as crianças tentaram ressaltar, 
além do timbre, a sílaba tônica das palavras. 

Considerações finais 

Os resultados aqui apresentados correspondem às produções de 
um grupo específico de crianças; no entanto, permitem verificar o modo 
como as crianças utilizam o acento gráfico, suas hipóteses acerca da 
função deste na escrita, bem como as relações estabelecidas entre o acento 
gráfico e o prosódico da língua. 

Ao mostrar o modo como as crianças utilizam o acento gráfico 
em suas produções escritas, pretendeu-se trazer subsídios teóricos para os 
professores de língua materna, além de contribuir para o campo de 
estudos sobre o acento prosódico do português.Nessa perspectiva, os 
dados de escrita foram analisados e interpretados de modo que possam 
subsidiar a prática pedagógica desenvolvida em sala de aula, sobretudo no 
que se refere ao ensino das regras de acentuação gráfica, as quais podem 
ser previstas pelo contexto de utilização do acento. Tomando-se por base 
os aspectos fonológicos da língua, é possível observar que as produções 
infantis apresentam hipóteses coerentes com o funcionamento prosódico 
do português. Cabe ao professor estar atento aos dados que as crianças 
fornecem em sala de aula, para que possam intervir de forma adequada 
em cada tipo de situação. Sabe-se que, para isso, é necessário que os 
docentes tenham domínio sobre os conteúdos que ensinam para que 
possam realizar um trabalho mais significativo. 

Considera-se fundamental a construção de uma metodologia de 
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ensino alicerçada nos princípios fonológicos da língua, de modo que as 
atividades pedagógicas voltadas para o ensino da ortografia, 
especificamente da acentuação gráfica, sejam mais significativas e capazes 
de valorizar as relações que os aprendizes fazem entre o funcionamento da 
estrutura prosódica do português e as regras de acento. 
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13. 
Estudo sobre a 

segmentação não 
convencional na 
escrita inicial de 

adultos 

Carmen Regina Gonçalves Ferreira 

Introdução 

A interação comunicativa dos atos de fala é marcada por 
segmentos que diferem dos observados na realização do texto escrito. Em 
geral, os enunciados da fala parecem aos ouvidos uma cadeia contínua, 
em que não se distinguem nitidamente os limites entre as palavras. Já a 
segmentação da escrita, convencionalmente relacionada ao aspecto gráfico 
da língua, possibilita, de maneiras distintas, separar nitidamente as 
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palavras por espaços em branco (BAEZ, 1999). Como no início da 
alfabetização os aprendizes ainda não conhecem essas convenções, estão 
mais livres para fazer hipóteses e buscar possibilidades muitas vezes nada 
convencionais, porém possíveis, que podem indicar regularidades e/ou 
singularidades interessantes na área da aquisição da escrita, resultantes de 
uma elaboração reflexiva sobre a língua (ABAURRE, 1991). 

Assim, nos primeiros contatos com a escrita institucionalizada, é 
comum a instabilidade do alfabetizando em determinar os limites de uma 
palavra, provavelmente por associar a escrita aos atos de fala que não são 
segmentados em unidades linguísticas iguais, tais como as que estão 
postas na escrita (KATO, 2001). Essa instabilidade, muitas vezes, dá 
origem a erros de segmentação como, por exemplo, a juntura de palavras 
que deveriam estar separadas – hipossegmentação — ou a inserção indevida 
de espaços no interior da palavra — hipersegmentação. 

Entende-se que esses erros78 de segmentação não convencional, 
oriundos de hipóteses elaboradas pelos sujeitos em seu processo de 
aquisição da escrita, especialmente no que diz respeito à noção de palavra, 
são construtivos na medida em que podem desencadear conflitos 
cognitivos que levem à aprendizagem (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). 
O presente estudo se inclui dentro dessa linha de investigação, 
possibilitada pelas referidas autoras, com foco na problemática das 
segmentações não convencionais por meio de dados de escrita inicial de 
adultos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Acredita-se que 
esses tipos de segmentação apresentam-se como marcas de um sistema em 
construção que fornecem pistas sobre a forma como se estabelece o 
processo de aquisição da escrita para o aprendiz, e possibilita refletir sobre 
a importância desse tipo de dado para as práticas pedagógicas. 

A segmentação não convencional na escrita infantil 

A tarefa de descobrir o que vem a ser uma palavra é, segundo 

                                                           
78 O erro é abordado, neste estudo, numa perspectiva piagetiana de ‘erro construtivo’ 

como parte constitutiva da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo, uma vez que 
se constitui como pré-requisito necessário para a obtenção da resposta correta (PIAGET, 
1972). 
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Abaurre (1991), um dos muitos problemas que o alfabetizando enfrenta 
ao se deparar com o sistema de escrita. Os critérios utilizados pelas 
crianças na tentativa de representar o sistema de escrita configuram-se em 
indícios da forma como estão construindo um conhecimento sobre a sua 
língua. Pesquisadores como Abaurre (1991), Abaurre e Cagliari (1985), 
Chacon (2004) e Cunha (2004) analisaram, em produções infantis, a 
dificuldade que a criança apresenta em definir os limites gráficos de uma 
palavra e observaram que as escolhas de onde segmentar não são decisões 
aleatórias, mas parecem ser influenciadas por critérios linguísticos 
específicos. 

Os erros de segmentação na escrita podem revelar parte do 
conhecimento construído pela criança desde o início de seu contato com 
a língua. De acordo com Abaurre (1991), são erros, muitas vezes, fruto 
dos vazamentos do conhecimento tácito e inconsciente que a criança 
possui relativamente à sua língua, sua competência, no sentido 
chomskiano do termo. Isso não significa que as crianças estejam 
elaborando suas hipóteses a partir de uma representação intencional 
explícita de usar as letras para representar a fala, pois já no início da 
aquisição da escrita as crianças percebem as diferenças entre os dois 
sistemas, o que não impede que, durante o processo de aquisição, 
ocorram esses vazamentos do primeiro para o segundo.  

Esse tipo de instabilidade para a determinação dos limites 
gráficos existentes entre as palavras, no início da aquisição da escrita, é 
previsível, principalmente se for considerado que a criança, na tentativa 
de perceber as propriedades do sistema de escrita, tende a confrontá-lo 
com outro de natureza semelhante, nesse caso, a cadeia da fala, cuja 
característica mais saliente é o fato de ser produzida como um continuum 
que tem de ser segmentado pelo ouvinte (KATO, 1986), como nos casos 
de hipossegmentação: ‘euquifiz/eu que fiz’; ‘minhacasa/minha casa’ e 
‘alavoura/a lavoura’. 

Com a inserção informal das crianças no universo da escrita, 
através das práticas de letramento, acabam percebendo que a fala e a 
escrita possuem sistemas diferentes para representar a língua. Pesquisas 
sobre a aquisição da escrita de crianças (ABAURRE, 1991; CUNHA, 
2004) têm mostrado que, ao separar as palavras de forma não 
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convencional, há uma tendência à preservação de pés métricos79, o que 
parece ser indício de que a criança pode estar interpretando-as como duas 
palavras lexicais integrantes do seu vocabulário, produzindo os chamados 
casos de hipersegmentação (‘chapeu zinho’ para ‘chapeuzinho’). 

Sabe-se que a segmentação do texto em palavras está relacionada 
às convenções gráficas utilizadas para representar a língua e essas 
convenções, na maioria das vezes, estão relacionadas à estrutura prosódica 
da língua. Todos esses estudos têm investigado as possíveis motivações 
para as segmentações não convencionais em textos infantis, mas pouco se 
sabe sobre o que ocorre com os textos de adultos no que diz respeito a 
esse fenômeno. A fim de verificar o que mostram os dados de 
segmentação não convencional extraídos da escrita de jovens e adultos, 
em fase de aquisição da escrita, para que se possa refletir a respeito de 
suas possíveis motivações, desenvolve-se o presente estudo. 

Aspectos metodológicos 

Neste estudo foram analisados dados extraídos de textos 
produzidos por três sujeitos, um jovem e dois adultos, em fase de 
alfabetização, que cursavam a 2ª etapa da EJA (Educação de Jovens e 
Adultos). Essas produções textuais integram o Banco de Textos de 
Aquisição da Linguagem Escrita (BATALE)80 e foram coletadas a partir de 
10 oficinas de produção textual que visavam à obtenção de textos criativos 
e espontâneos. Todas as atividades de escrita foram realizadas por meio de 
atividades de pré-leitura e de debates que estimularam a criatividade e a 
espontaneidade nas produções. A escolha da metodologia empregada 
corresponde à ideia, já mencionada anteriormente, de que a escrita inicial 

                                                           
79 A formação do pé métrico constitui-se na combinação de duas sílabas, constituindo o 

que se chama de pé binário — uma sílaba forte e outra fraca — que estabelece uma 
relação de dominância, de modo que uma delas é o cabeça (sílaba tônica) e a outra, ou 
outras, o recessivo. A posição do acento tônico determina diferentes tipos de pés 
métricos (BISOL, 1996): a) Troqueu - cabeça à esquerda ex.: bola; Iambo - cabeça à direita 
ex.: sofá e Espondeu - sílaba acentuada e uma pesada ex.: órfão. 

80 O detalhamento do BATALE e de seus respectivos estratos pode ser consultado no 
Capítulo 1 deste livro. 
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é um espaço de reflexão e quanto mais espontâneo o texto se constituir, 
mais enriquecedor será o universo da aquisição da escrita a ser analisado. 

Para a descrição e análise dos dados extraídos dos textos, foi 
computado o valor total das ocorrências de segmentações não 
convencionais encontradas, as quais foram depois separadas em dois 
grupos: hipossegmentação e hipersegmentação. Foram analisados neste 
estudo apenas os dados que se mostraram mais representativos para a 
análise das possíveis motivações dos processos de segmentação não 
convencional. Os dados mais frequentes foram analisados visando a dois 
objetivos: refletir sobre as motivações que estariam influenciando as 
segmentações não previstas pela norma; e observar a existência de 
correspondência entre as hipóteses formuladas pelas crianças em fase de 
alfabetização e aquelas formuladas pelos adultos, utilizando as categorias 
de palavra proposta por Cunha (2004, 2010)81. 

Os dados de segmentação não convencional na escrita inicial de 
jovens e adultos 

O levantamento de dados na escrita de alfabetizandos da EJA 
estudados resultou em uma maior incidência relativa aos casos de 
hipossegmentação. O gráfico (Fig. 1) apresentado a seguir mostra a 
distribuição dos erros de segmentação encontrados nos textos analisados. 

 

                                                           
81 São: palavra gramatical + palavra fonológica (PG + PF): osgatos; palavra fonológica + 

palavra gramatical (PF + PG): ‘matalo’; palavra gramatical + palavra gramatical (PG + 
PG): ‘oque’; e palavra fonológica + palavra fonológica (PF + PF): ‘belodia; e +2 palavras: 
‘afitatouca’ (a fita toca). 
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Figura 1 - Distribuição das segmentações não convencionais em textos de alunos de EJA 

Fonte: Elaboração própria 

Conforme se vê no gráfico (Fig. 1), 70% dos erros são relativos 
às grafias com hipossegmentação e 27% àquelas com hipersegmentação82. 
A predominância de dados de hipossegmentação confirma uma tendência 
já atestada em estudos sobre a escrita infantil, segundo os quais os dados 
de hipossegmentação são mais frequentes no início da alfabetização e 
tendem a diminuir com o avanço da escolarização (FERREIRO; 
TEBEROSKY, 1999; CAGLIARI, 1992). Para Baez (1999), tal 
preponderância pode indicar dois fatores: um de ordem quantitativa, no 
que se refere ao número mínimo de caracteres já atestado nos estudos de 
Ferreiro e Teberosky (1999), não admitindo como palavra apenas um ou 
dois segmentos, como no caso dos artigos, configurando uma possível 
regularidade nas decisões de segmentar o texto, formando palavras 
polissílabas; e outro de ordem qualitativa, que pode estar relacionado 
diretamente a determinada classe de palavra, que propicia com mais 
frequência tal juntura indevida segundo a norma escrita. 

                                                           
82 Os 3% restantes referem-se aos casos em que ocorrem hipo e hipersegmentação 

simultaneamente, como, por exemplo, em ‘mea pavorei’ (me apavorei), ‘des duma’ (desde 
uma) e ‘comiu ma’ (comi uma). 
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As hipossegmentações 

No que se refere aos dados de hipossegmentação foi feito um 
levantamento do tipo de palavra envolvida no processo, utilizando-se as 
categorias de palavra propostas por Cunha (2004, 2010), para se verificar 
se os processos encontrados na escrita de EJA se assemelhariam ou não ao 
que já se verificou, até então, na literatura sobre a escrita infantil. 
Acreditou-se que essa categorização relativa ao tipo de palavra pudesse 
auxiliar na análise do dado encontrado na escrita do adulto, tentando 
interpretar quais são as fronteiras que esses sujeitos estariam elegendo 
para determinar os limites gráficos de uma palavra. 

 

 
Figura 2 - Distribuição do tipo de palavra proposta por Cunha (2004, 2010) nos dados de 

hipossegmentação 

Fonte: Elaboração própria 

A categoria de palavra mais encontrada nos dados de 
hipossegmentação (71%) foi a que unia um clítico83 (pronomes, 
preposições, artigos, conjunções) com a palavra seguinte, numa posição 
proclítica como mostrado no Quadro 184: 

                                                           
83 De acordo com Bisol (1996), nesse grupo de palavras encontram-se algumas que podem 

ser formadas por pés métricos, como: para, por, mas, as quais portam acento, mas, na sua 
maioria, clíticos são elementos destituídos de acento, como se observa nos artigos (o, a), 
em alguns pronomes (me, se) e preposições (a, de). 

84 Os demais casos de hipossegmentação correspondem a 29% dos casos e são referentes a 
outros tipos de junção, como mostram os exemplos ‘chicobento’ (‘Chico Bento’); 
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Quadro 1 - Exemplos de hipossegmantação 

a.  acaza (a casa) 

b.  dacarosa (da carroça) 

c.  nalavora (na lavoura) 

d.  sebanha (se banhar) 

Fonte: Elaboração própria 

Nos casos de hipossegmentação encontrados, percebe-se que o 
clítico se comporta como se fosse uma sílaba pretônica, formando um só 
vocábulo com a palavra seguinte. Resolveu-se investigar, também, dentre 
os clíticos, quais os que poderiam ter maior frequência em casos de 
hipossegmentação, como se observa no gráfico a seguir (Fig. 3): 

 

 
Figura 3 - Dados de hipossegmentação envolvendo clíticos 

Fonte: Elaboração própria 

Os clíticos que mais estiveram envolvidos em dados de 
hipossegmentação foram os artigos (48%), em especial os artigos definidos 
(Quadro 1.a), ocasionando a juntura com uma palavra de conteúdo 

                                                                                                                                 
‘vintesinco’ (‘vinte e cinco’) e ‘chocolatiquinti’ (‘chocolate quente’). Esses casos, porém, 
não serão abordados neste estudo. Conferir os estudos de Abaurre (1991) e de Cunha 
(2004) que discutem esse tipo de segmentação não convencional a partir de dados de 
crianças. 
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começada por consoante85. As preposições também foram empregadas nos 
processos de hipossegmentação (27%), principalmente a contração 
(preposição+artigo) ‘na’ (Quadro 1.c). A terceira categoria de clíticos mais 
utilizada pelos adultos durante o processo de aquisição da escrita foi a dos 
pronomes átonos (25%), principalmente o pronome ‘se’ (‘sebanha’/‘se 
banhar’). Os dados de hipossegmentação, influenciados pela hierarquia 
prosódica, podem estar relacionados também à hipótese do número 
mínimo de caracteres, segundo a qual o aprendiz, por uma dificuldade de 
reconhecer, como palavra, sequências de uma ou duas letras, acaba 
juntando-as à palavra seguinte (FERREIRO; TEBEROSKY, 1986). Tal 
hipótese pode estar também operando no processo de aquisição da escrita 
dos jovens e adultos. 

Nos dados ‘dacarosa’ e ‘nalavora’, em particular, observa-se que 
os clíticos, ao serem unidos à palavra de conteúdo, dão origem a uma 
palavra polissílaba, constituída por dois pés troqueus86, conforme se 
apresenta no Quadro 2: 

Quadro 2 - Exemplo de escansão de sílabas pelo modelo métrico 

a.  da.ca.ro.sa 
 (*    .)(*    .) 

b.  na.la.vo.ra 
 (*    .)(*    .) 

Fonte: Elaboração própria 

As hipossegmentações apresentadas no Quadro 3 parecem ser 
consideradas pelos alunos da EJA como uma palavra fonológica, ou seja, o 
clítico unido à palavra de conteúdo constitui uma só palavra fonológica 
(ABAURRE 1991; CUNHA 2004). Se levada em conta a posição da 

                                                           
85 No corpus há apenas três formas representadas em contextos em que a palavra de 

conteúdo começava por outra vogal: ‘oanimal’ (‘o animal’), ‘aimchada’ (‘a enxada’), 
‘oispantalho’ (‘o espantalho’). 

86 O troqueu silábico é um pé composto por duas sílabas, com proeminência à esquerda 
(*•). A contagem das sílabas não considera sua estrutura interna. Palavras como ‘casa’ e 
‘prato’, por exemplo, correspondem, em sua estrutura, a um pé troqueu. 
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estrutura hipossegmentada na frase, vê-se que essas palavras fonológicas 
são encontradas em diferentes posições na escrita dos alunos da EJA: no 
início de frases (Quadro 3.a), no meio (Quadro 3.b) ou mesmo no final de 
sentença (Quadro 3.c). 

Quadro 387 - Exemplos de palavras fonológicas 

a.  [udia] e fuipasiar cou miha vaca 

b.  chico e le es tava [nalavoura] capindo 

c.  chico fico felis e de po is fico [comedo] 

Fonte: Elaboração própria 

Como se pode verificar no Quadro 3, não há uma posição 
determinada na sentença que possa apontar uma maior ou menor 
motivação para que tal juntura aconteça, ou seja, as hipossegmentações 
podem ocorrer em qualquer posição da frase. No entanto, a ausência de 
espaço nos dados apresentados — que unem um clítico a uma palavra de 
conteúdo, além da formação de uma palavra fonológica — é provável que 
possa ter sido motivada pela influência de constituintes mais altos na 
hierarquia prosódica, como, a frase fonológica, a frase entonacional e o 
enunciado88 (BISOL, 1996). 

Muitas vezes o contexto em que está inserido um determinado 
dado de segmentação não convencional pode fornecer pistas de outros 
fatores que influenciariam uma juntura, não efetuada em outros 

                                                           
87 As frases no Quadro 3 correspondem às sentenças: a) Um dia fui passear com minha 

vaca, b) Chico, ele estava na lavoura capinando, c) Chico ficou feliz e depois ficou com 
medo. 

88 A frase fonológica () é o constituinte imediatamente superior ao grupo clítico, podendo 
agrupar um ou mais grupos clíticos. Na Língua Portuguesa é de recursividade à direita, 
ou seja, o cabeça lexical situa-se à direita e todos os demais recessivos que ficam à sua 
esquerda estão dentro do mesmo domínio de X barra. A frase entonacional (I) é o 
conjunto de frases fonológicas ou apenas uma que porte um conjunto de entoação 
identificável. O enunciado (U) é o constituinte mais alto e maior da hierarquia 
prosódica. Tem sua proeminência relativa sempre mais à direita e sua identificação é 
feita através dos limites sintáticos e da pausa (BISOL, 1996). 
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contextos. Assim, alguns dados presentes na escrita dos alfabetizandos da 
EJA, envolvendo o clítico unido a uma palavra de conteúdo, podem ser 
também analisados como integrantes de uma frase fonológica (). Pode-se 
considerar, no Quadro 489, a possível representação do foco semântico 
indicado por (S), frase fonológica forte, e as demais frases fonológicas 
fracas, representadas por (W): 

Quadro 4 - Exemplos de formação de frases fonológicas 

a.  [ [a tropelou]  [amiha]  [vaca] ] I 
                         W                S           W 

b.  [ [pegei]  [amia]  [carosa] ] I 
                     W           S            W 

c.  [ [ibo teiamia]  [vaca]  [deto]  [dacarosa] ] I 
                         W               W         W             S 

d.  [ [chico]  [e le es tava]  [[nalavoura]  [capindo] ] I 
                     W               W                     S                 W 

e.  [ [ [boto]  [nalavora] ] I 
                      W              S 

Fonte: Elaboração própria 

Embora os constituintes mais altos da hierarquia prosódica 
sejam mais difíceis de serem analisados, depreende-se que as frases 
entonacionais (I), mostradas no Quadro 4, apresentam frases fonológicas 
com um foco semântico representado através das hipossegmentações, que 
funcionam como a frase fonológica forte inserida num contorno 
entonacional (CUNHA, 2004). 

Dessa forma, apresenta-se relevante considerar que, além da 
formação de uma palavra fonológica, a ausência de espaço pode também 
ser motivada pela influência de constituintes mais altos na hierarquia 
prosódica. Cabe ressaltar que os domínios que regem a frase fonológica 

                                                           
89 As estruturas e sua correspondência: ‘a tupelou [amiha] vaca’ (Atropelou a minha vaca); 

‘pegei [amia] carosa ibo teiamia vaca deto [dacarosa]’ (Peguei a minha carroça e botei a 
minha vaca dentro da carroça); ‘chico e le es tava [nalavoura] capindo’ (Chico, ele estava 
na lavoura capinando); ‘boto [nalavora] (botou na lavoura). 
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não são os mesmos da sintaxe. Nem tudo o que é relevante para a 
fonologia é relevante sintaticamente; no entanto, a frase fonológica 
encontra-se num nível intermediário entre essas duas áreas. A frase 
fonológica apresenta como cabeça, à direita do constituinte no português, 
um nome (N), um verbo (V) ou um adjetivo (A). No exemplo, [Plantou]  
um lindo ipê]  roxo] , a estrutura sintática divide-se em três frases 
fonológicas. Num processo de reestruturação, obtêm-se duas frases 
fonológicas: [Plantou]  um lindo ipê roxo]  (BISOL, 1996a). Portanto, a 
frase fonológica pode filtrar uma série de informações da sintaxe e realizar 
alguns reajustes no que seriam os limites sintáticos, reorganizando-os para 
produzir domínios de regras fonológicas (COLLISCHONN, 1996). 

Hipersegmentação 

Quanto aos dados de hipersegmentação, observa-se que, assim 
como nos dados de hipossegmentação, as estruturas que envolvem uma 
palavra gramatical mais uma palavra fonológica são as que aparecem com 
maior frequência (78%) (Fig. 4): 

 

 
Figura 4 - Distribuição do tipo de palavra (CUNHA, 2004, 2010) nos dados de 

hipersegmentação 

Fonte: Elaboração própria 

Nos dados hipersegmentados, a separação indevida das palavras 
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resulta à esquerda, na maioria das vezes, em estruturas que coincidem 
com palavras gramaticais e à direita, em palavras fonológicas, que podem 
ou não pertencer ao léxico (CUNHA, 2004), conforme mostram os 
exemplos apresentados no Quadro 5. 

Quadro 5 - Exemplos de hipersegmentação 

a.  a tirava (atirava) 

b.  de veria (deveria) 

c.  em bora (embora) 

Fonte: Elaboração própria 

Pode-se observar no Quadro 5 que as sílabas que ficam à 
esquerda, correspondem ao artigo definido (a) e às preposições (de, em). É 
possível que os alunos de EJA, em decorrência do reconhecimento dessas 
sílabas como palavras gramaticais, tenham inserido o espaço dentro da 
palavra, transformando uma palavra em duas. Na escrita infantil os 
clíticos que parecem motivar as hipersegmentações são aqueles que 
normalmente aparecem nos contextos de escrita no período de 
alfabetização, como no caso dos artigos e das proposições (ABAURRE, 
1991; CUNHA, 2004; CHACON, 2004; CAPRISTANO, 2003). Desse 
modo, as estruturas isoladas à esquerda, nos dados no Quadro 5, parecem 
corresponder, assim como nos dados de segmentação não convencional 
infantil, aos clíticos comumente usados em contextos de aquisição da 
escrita. O gráfico apresentado a seguir (Fig. 5), expressa os resultados 
referentes à distribuição dos erros, em se considerando o total de dados 
que envolvem clíticos em contexto de hipersegmentações. 
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Figura 5 - Os clíticos em dados de hipersegmentações de EJA 

Fonte: Elaboração própria 

A distribuição dos dados de hipersegmentação mostra que, 
assim como na escrita infantil, os adultos também segmentam a palavra 
deixando à esquerda uma estrutura que corresponde a um clítico da 
língua: 49% das ocorrências correspondem aos artigos definidos; 37%, às 
preposições, em especial, à palavra gramatical ‘de’; e 14%, às conjunções. 

Nos exemplos em (Quadro 5.a) e (Quadro 5.b), resta, após o 
clítico, uma sequência correspondente a um troqueu, o que mostra a 
preferência pela forma de palavras dissílabas e paroxítonas, conforme já 
referido por Abaurre (1991). Nesses casos, o adulto, talvez por reconhecer 
a sílaba inicial da palavra como uma palavra gramatical da escrita, a isola, 
propiciando a formação de duas palavras, uma gramatical e outra 
fonológica. Nos dados no Quadro 5, além do isolamento de estruturas 
gramaticais à esquerda, percebe-se que à direita resultam tanto palavras 
que correspondam ao léxico, como em (Quadro 5.a) e (Quadro 5.b), 
‘tirava’ e ‘veria’, quanto no dado (Quadro 5.c), ‘bora’, que não 
correspondem a palavras lexicais (CUNHA, 2004). Além do possível 
reconhecimento à esquerda de estruturas similares aos clíticos, o aspecto 
semântico das estruturas à direita de (Quadro 5.a) e (Quadro 5.b) podem 
ter colaborado na decisão de onde segmentar. 

No entanto, o dado (Quadro 5.c) não permite a mesma análise. 
Convém ressaltar que segundo Baez (1999), o fato de os alfabetizandos 
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grafarem palavras aparentemente sem sentido parece não causar 
estranhamento a eles, pois quando precisam escrever pseudopalavras o 
fazem sem qualquer tipo de questionamento semântico. É muito provável 
que o aspecto prosódico tenha influenciado tal hipersegmentação em 
(Quadro 5.c)90. 

A tentativa de preservar a estrutura que fica à direita, referente 
aqui à palavra dissílaba paroxítona ‘bora’, parece estar relacionada à 
constituição de um pé troqueu (ABAURRE 1991; CUNHA 2004; 
CHACON 2004). O pé troqueu, como todo pé métrico, constitui-se na 
combinação de duas sílabas, uma sílaba forte e outra fraca, em que se 
estabelece uma relação de dominância, de modo que uma delas é o cabeça 
e a outra, ou outras, o recessivo. A posição do acento tônico determina 
diferentes tipos de pés métricos; no caso do troqueu, o cabeça fica à 
esquerda, correspondendo ao padrão acentual das palavras paroxítonas no 
português brasileiro (BISOL, 1996). Conforme os estudos de Cunha 
(2004), o troqueu silábico parece ser um dos grandes motivadores na 
inserção de espaços, no que se refere aos dados de hipersegmentação na 
escrita infantil; tal preferência parece incidir também nos dados de escrita 
inicial de jovens e adultos. 

Considerações finais 

Com este estudo foi possível verificar que existe nos dados de 
alunos da EJA preponderância quantitativa de hipossegmentação sobre 
dados de hipersegmentação; que há a influência de constituintes 
prosódicos mais altos na formação de estruturas maiores do que a palavra 
fonológica nos dados de hipossegmentação (a frase fonológica e a frase 
entonacional) e que nos dados de hipersegmentação a motivação advém 
de constituintes mais baixos da hierarquia (sílaba e pé). Verificou-se, 
também, o envolvimento predominante do clítico nos dados de hipo e de 
hipersegmentação; em especial os artigos, seguidos das preposições e das 
contrações envolvendo artigos definidos e preposições. Em vista de todos 

                                                           
90 Não se descarta a possibilidade do acento prosódico ter influenciado também os dados 

(Quadro 5.a) e (Quadro 5.b), visto que também constituem pés troqueus. 
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esses aspectos, observa-se que a escrita de alunos da EJA, a partir do corpus 
estudado, apresenta características muito similares àquelas observadas nos 
estudos relativos aos dados de escrita das crianças de séries iniciais, 
confirmando, ainda, a tendência apontada em alguns estudos 
preliminares de escrita adulta (FERREIRA e MIRANDA, 2009 a, b). 

Convém ressaltar que o fato dos erros de segmentação 
produzidos por aprendizes jovens e adultos, tal como na escrita infantil, 
mostrarem que o clítico é predominantemente o elemento envolvido nas 
grafias não convencionais, parece apontar para a necessidade de um 
trabalho pedagógico por parte do alfabetizador, voltado para o 
reconhecimento dessas unidades linguísticas que são tão recorrentes na 
língua oral e na escrita, e que sofrem processos fonológicos por 
pertencerem a posições fracas em se considerando unidades prosódicas 
mais altas como o grupo clítico, a frase fonológica e o enunciado.  

Por fim, observa-se que, embora não seja possível determinar 
com precisão quais critérios estariam por trás das escolhas de segmentação 
de cada sujeito nos momentos em que precisam ser determinadas as 
fronteiras vocabulares nos seus textos; nem mesmo ser taxativo em relação 
a uma variável específica que pontualmente estaria impulsionando as 
escolhas de onde segmentar as palavras — devido à influência tanto de 
variáveis linguísticas como daquelas decorrentes das práticas de 
letramento às quais o educando está sujeito —, é possível afirmar que o 
acento prosódico e o reconhecimento das estruturas linguísticas que 
compõem a hierarquia prosódica são fatores que desempenham 
importante papel nos casos de segmentação não convencional, conforme 
já referido em estudos sobre a escrita infantil como os de Abaurre (1991), 
Cagliari (2002) e Cunha (2004), entre outros. 

A contribuição pretendida com o desenvolvimento deste estudo 
limita-se à tentativa de chamar a atenção para a relevância dos dados 
oriundos das produções escritas dos aprendizes da EJA, os quais poderão 
subsidiar reflexões teóricas no âmbito da fonologia e também aquelas 
referentes à prática pedagógica de professores alfabetizadores de Educação 
Básica e da EJA, visto que o fato de o adulto estar há mais tempo em 
contato com situações de escrita não institucionalizada, como em cartazes, 
outdoors, rótulos de produtos, etc., não o impede de repetir os mesmos 
processos que as crianças, em seus primeiros contatos com a escrita 
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institucionalizada. Assim, a tarefa de segmentar a cadeia da fala para 
representá-la graficamente mostra-se complexa a ambos os grupos e as 
decisões tomadas por crianças e adultos assemelham-se e denotam o 
conhecimento dos usuários acerca da prosódia da língua.  

Reforça-se a pertinência de estudos que abordem a aquisição da 
escrita como um processo conduzido por sujeitos que são ativos, que 
pensam, refletem, elaboram e reelaboram constantemente os 
conhecimentos que estão a construir a respeito do sistema de escrita da 
sua língua. A ideia de que as escolhas dos aprendizes sobre onde 
segmentar as palavras no texto escrito não são aleatórias, mas obedecem a 
uma lógica impecável, é a que precisa ser cada vez mais aprofundada por 
pesquisadores e socializada com educadores, que necessitam estar atentos 
para a forma como seus alunos aprendem, para que, de posse desse 
conhecimento, possam fazer as intervenções adequadas. 
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14. 
Escrita criativa em 

sala de aula de EJA: 
efeitos sobre a 

produção textual dos 
alunos 

Cristiane Silveira dos Santos 

Introdução 

Encontrar uma forma de auxiliar os alunos a produzirem bons 
textos e torná-los, se possível, leitores, parece ser o grande desafio de todo 
professor de língua materna (mas não somente) que deseja contribuir para 
a melhoria da educação neste país. É nesse contexto que se insere esta 
pesquisa, que foi realizada a partir de uma intervenção em sala de aula de 
EJA, no noturno, composta por alunos adultos e com histórico de 
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repetência e evasão escolar, estudantes, à época (2005), de uma escola 
urbana e municipal de Pelotas-RS, na qual trabalhávamos com a 
disciplina de Língua Portuguesa duas vezes por semana, com carga horária 
de 10h/a. 

Embora o trabalho tenha sido desenvolvido com todos os 
alunos, os dados utilizados para análise são de 4 informantes que foram 
escolhidos por estarem há mais tempo fora da escola e por nunca terem 
tido contato com aulas de português que priorizassem a produção textual 
e a leitura em sala de aula. Nosso trabalho baseou-se na aplicação de 
oficinas de escrita criativa como aquecimento para a produção de textos 
narrativos pelos alunos, além de leitura em sala de aula de narrativas 
tradicionais, tais como contos de fadas, lendas e “causos” da literatura 
popular brasileira, além da reescrita dos textos produzidos e de momentos 
de explicitação gramatical de elementos pontuais que mereciam atenção, 
retirados dos textos dos próprios alunos.  

Elegemos como categorias de análise da pesquisa as marcas de 
oralidade na escrita, segundo Kato (1986), a aquisição de elementos de 
coesão referencial, seguindo Koch (1989, 1995) e, finalmente, a aquisição 
de estrutura narrativa segundo Van Dijk (1978), Todorov (1973) e Adam 
(1987, 1992). 

Sobre a escrita 

Kato (1986) afirma que a fala e a escrita são parcialmente 
isomórficas, ou seja, que embora existam semelhanças entre as formas de 
uma e de outra, elas não são idênticas. Numa fase inicial de letramento, 
no entanto, a escrita tenta representar a fala, mas o faz de forma parcial. 
Posteriormente, é a fala que busca ir simulando a escrita, o que acaba por 
ocorrer, também, parcialmente, de acordo com o esquema a seguir 
(KATO, 1986, p. 11): 

 
FALA 1 → ESCRITA 1 → FALA 2 → ESCRITA 2 

 
Explica a autora que a fala 1 é a do pré-letramento; a escrita 1 é 

a que tenta representar a fala da forma mais fiel possível; a escrita 2 é 
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aquela que irá distanciando-se da fala, conforme o aprendiz vai tomando 
contato com a norma culta através da escolarização e da leitura. 
Finalmente, a fala 2 é aquela que resulta do efetivo letramento. Entende, 
pois, Kato (1986), que o professor deve respeitar o estágio em que se 
encontra o desenvolvimento da linguagem escrita dos seus alunos, por ser 
este um processo gradual, constituído de várias etapas que serão 
ultrapassadas durante o processo de escolarização. No entanto, a autora 
entende que o professor deve dar subsídios para que seus alunos possam 
aprimorar sua escrita calcada na oralidade (escrita 1), para a outra, 
baseada na norma escrita da língua (escrita 2). Em relação aos erros 
ortográficos, Kato (1986) afirma que eles ocorrem pela falta de 
correspondência entre o sistema de fonemas e de grafemas da língua e 
explica que para que essas produções afastem-se de seus correspondentes 
orais, diminuindo progressivamente tais erros, se faz necessário que o 
professor promova a interação dos alunos com materiais escritos em sala 
de aula. 

Sobre a coerência, a coesão e os elementos de coesão referencial 

Koch (1995) explica que a coerência estará ligada diretamente à 
possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto, ou seja, é a 
coerência que faz com que ele tenha sentido para seus usuários e deve, 
por isso, ser entendida como princípio de interpretabilidade, ligada 
sempre à inteligibilidade de um determinado texto, numa dada situação 
de comunicação e ligada à capacidade que o receptor terá de compreender 
o sentido desse texto. 

Em relação à coesão, Koch (1989) afirma que ela é fator 
imprescindível para que possamos alcançar a comunicação efetiva a que 
nos propomos. O texto, sendo visto como um ato comunicativo, necessita 
preservar uma determinada organização linear, chamada coesão, e 
também uma organização em seus níveis de sentido e intencionalidade, 
chamada de coerência, já referida anteriormente, para que o objetivo 
comunicativo não seja lesado. A autora explica que se é verdade que a 
coesão não estabelece uma condição necessária e suficiente para que 
determinado texto seja um texto, também não deixa de ser verdadeira a 
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premissa de que o uso de elementos coesivos dará ao texto maior 
legibilidade, uma vez que explicitará os tipos de relações estabelecidas 
entre os elementos linguísticos que o irão compor. Koch (1989) refere-se a 
dois tipos de coesão – a sequencial e a referencial. A primeira diz respeito 
aos procedimentos linguísticos através dos quais irão se estabelecer as 
relações de sentido entre segmentos, enunciados, parágrafos e sequências 
textuais, que fazem com que o texto progrida. São exemplos desse tipo de 
coesão a utilização de recorrência de termos, de estruturas e conteúdos 
semânticos (sequências parafrásticas), por exemplo, e também a utilização 
de progressão temática e encadeamento (sequências frásticas). 

Já a segunda é composta, conforme Koch (1989), pelos 
elementos de coesão referencial, ou seja, por aqueles itens da língua que 
não podem ser interpretados por si próprios semanticamente, mas que 
remetem a outros itens do discurso necessários para sua interpretação. Ao 
primeiro elemento denominamos de forma referencial ou remissiva; ao 
segundo chamamos de elemento de referência ou referente textual. Para 
fazer um levantamento mais rigoroso do que sejam as principais formas 
referenciais ou remissivas da língua portuguesa, Koch (1989) adota a 
classificação de Kallmeyer et al. (1974), que divide as formas remissivas 
em dois tipos, a saber, formas remissivas referenciais e não referenciais, 
subdividindo-as, ainda, em formas remissivas presas e livres. 

As formas remissivas não referenciais presas são aquelas que 
acompanham um determinado nome e que antecedem aos modificadores 
antepostos ao nome no grupo nominal. Desse modo, exercem a função de 
artigo, ampliando-se, obviamente, nesse caso, a visão de classe gramatical 
até os determinantes da gramática estrutural e gerativa. Na gramática 
normativa abrangeriam os artigos propriamente ditos, os pronomes 
adjetivos (demonstrativos, possessivos, indefinidos e interrogativos), bem 
como os numerais cardinais e ordinais quando acompanhados de nomes. 
Já as formas remissivas não-referenciais livres são aquelas que substituem 
um nome e são chamadas de pronomes pessoais de 3ª pessoa (ele, ela, 
eles, elas), bem como os pronomes substantivos em geral (demonstrativos, 
possessivos, etc.) que possuem a função pronominal propriamente dita, 
assim como advérbios pronominais (lá, aí, ali, acima, abaixo, etc.), 
utilizados para fazer remissão anafórica ou catafórica a um determinado 
constituinte do universo textual, ficando reservado para esse tipo de 



ESCRITA CRIATIVA EM SALA DE AULA DE EJA 

309 

forma remissiva a denominação genérica de pronomes ou pro-formas. 
As formas remissivas referenciais mencionadas por Koch (1989) 

são os chamados grupos nominais definidos que fornecem instruções de 
concordância e conexão, ou seja, fazem referência a algo no mundo 
extralinguístico. Enquadram-se nesse tipo os sinônimos, os hiperônimos, 
os nomes genéricos, etc., quando estes fizerem remissão a outros 
referentes textuais. A elipse pode ser considerada, também, como um 
mecanismo de coesão referencial bastante utilizado na língua portuguesa. 

Sobre a estrutura narrativa 

Van Dijk (1978) apresenta três estruturas que constituem os 
textos de modo geral: a micro, a macro e a superestrutura. A 
microestrutura irá se situar no nível local ou da sentença, a macro e a 
superestrutura se relacionarão no nível global; isso quer dizer que estas 
últimas não definem as relações entre as orações isoladamente e sim no 
seu conjunto. A microestrutura possui natureza abstrata e pode ser 
verbalizada através de uma proposição resumitiva do texto em questão. A 
superestrutura, por sua vez, irá caracterizar o tipo específico de texto 
(dissertativo, descritivo, narrativo...), ou seja, seria a forma do texto, e a 
macroestrutura o seu conteúdo. Desse modo, um mesmo fato poderia ser 
comunicado a partir de diferentes formas textuais, dependendo do 
contexto comunicativo. 

Esse autor diz ainda que a característica fundamental do texto 
narrativo concentra-se nas ações das personagens e, subordinadas a elas, 
outros aspectos do texto, tais como as descrições. Além disso, outra 
característica de ordem pragmática precisa ser levada em consideração – o 
evento narrado deve levar em conta um critério de interesse, ou seja, 
somente contamos uma história que possui ligado a ela algum fator 
especial, ou um acontecimento inesperado com um desenlace inusitado. 
Nesse contexto, duas categorias se sobressaem: a complicação e a resolução, 
que irão constituir o núcleo do texto narrativo, formando o que o autor 
denomina de “fato” ou “acontecimento”, o qual ocorre sempre num local 
e tempo determinados, respeitando as circunstâncias específicas que 
constituem a categoria “marco”. Pode, ainda, existir a categoria avaliação, 
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em que o narrador emite sua opinião sobre o narrado, ao invés de apenas 
narrar os fatos da história. 

Todorov (1973) explica que em uma narrativa ideal, no sentido 
tradicional, existe sempre uma “mudança de estados”, ou seja, a história 
começa com uma situação estável, que uma força contrária irá perturbar, 
disso resultando uma situação de desequilíbrio. Pela ação de uma força 
dirigida em sentido oposto, o equilíbrio será restabelecido, mas ele nunca 
será igual ao do início da narrativa. A transformação de estados, presente 
em qualquer texto narrativo, é o que costumeiramente chamamos de 
“narratividade” e constitui um dos níveis de estruturação do sentido do 
texto. 

Adam (1987, 1992), depois de analisar profundamente as 
narrativas tradicionais, chegou ao que chamamos de componentes 
indispensáveis do texto narrativo – pensando, obviamente, na 
macroestrutura ou no seu conteúdo – que são: a) um personagem 
constante (ao menos um, coletivo ou individual); b) predicados 
definidores do personagem X e X’ qualificadores de ser ou funcionais de 
fazer, modificados em um tempo T e T’; c) uma sucessão de tempo 
mínima depreendida entre o início e o final da narrativa; d) uma 
transformação percebida dos predicados X e X’ do personagem ao longo 
do processo; e) uma lógica singular, na qual o que vem depois aparece 
causado por algo que o antecedeu no passado; f) um fim-finalidade 
moralizante, com avaliação explícita ou a depreender no final da história. 

Ressaltamos que nossa escolha por trabalhar com narrativas 
tradicionais nessa pesquisa ocorreu devido ao fato de que embora os 
informantes fossem iniciantes no ato de escrever, possuíam um largo 
conhecimento sobre a forma tradicional de narrar advinda da experiência 
oral enquanto “contadores de histórias” em seu cotidiano. 

Aspectos metodológicos – da intervenção e da pesquisa 

Para que pudéssemos coletar os textos para a pesquisa 
organizamos uma proposta de intervenção a ser aplicada em sala de aula 
com a totalidade da turma, embora já tivéssemos delineado que os 
informantes seriam apenas 4 alunos, cujo critério de escolha já foi 
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anteriormente explicitado. 
Desse modo, nosso trabalho previu um planejamento de 

intervenção para todo o ano letivo de 2005 com os seguintes passos: 1º) 
aplicação de uma oficina de escrita criativa para motivar os alunos a 
escrever; 2º) produção de um texto a partir do exercício proposto; 3º) 
entrega do texto pelo aluno para análise do professor; 4º) devolução do 
texto com anotações do professor para posterior reescrita; 5º) aplicação do 
“ditado participativo”; 6º) reescrita do texto pelo aluno em sala de aula 
(pelo menos mais uma versão); 7°) devolução da reescrita pelo aluno para 
avaliação do professor; e 8º) explicitação teórica dos pontos detectados 
como deficientes nos textos produzidos. 

O “ditado participativo” consistia na seguinte prática: 
dificuldades ortográficas eram retiradas dos textos dos alunos e agrupadas 
por similitude. Logo após, tais dificuldades eram ditadas para a turma e, 
no momento da correção, as palavras em questão eram escritas no quadro 
por um aluno de cada vez, que escrevia o que acreditava estar certo. Em 
seguida, este indagava aos colegas se a palavra em questão estava correta. 
Se sim, a grafia era mantida no quadro; se não, o aluno ouviria dos 
demais as contribuições para modificar sua hipótese. Esses passos foram 
distribuídos sempre na primeira aula da semana, invariavelmente, 
enquanto que a segunda aula era destinada, exclusivamente, à leitura de 
narrativas tradicionais retiradas na biblioteca escolar pelos alunos. 

Em relação à metodologia da pesquisa optamos por uma 
abordagem qualitativa. Segundo Lüdke e André (1986), essa é uma 
abordagem que abarca de forma mais efetiva as minúcias e complexidades 
das relações entre pesquisador e campo pesquisado. O aspecto qualitativo 
se fez presente nesse trabalho porque nos deu informações relevantes 
acerca dos dados retirados dos textos analisados e que serviram de ponto 
de partida para a análise de alguns aspectos qualitativos desenvolvidos. O 
campo empírico foi uma sala de aula composta por 18 alunos adultos, 
estudantes do noturno, cursando a 5ª/6ª série do ensino fundamental de 
uma escola urbana, municipal, de um bairro distante 15 Km do centro da 
cidade, em Pelotas-RS. 

Os sujeitos da pesquisa, como já dissemos, foram 4 alunos, dois 
do sexo feminino e dois do sexo masculino, escolhidos a partir de dois 
critérios: por serem aqueles que estavam há mais tempo fora da escola 
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(entre 10 e 15 anos) e por ainda não terem tido experiência escolar com 
textos e leitura em sala de aula. Nosso corpus de pesquisa contou com 51 
textos narrativos, produzidos em primeira e segunda versão por esses 4 
informantes, entre os meses de abril e dezembro de 2005, todos eles 
produzidos em sala de aula. O Sujeito 1 produziu 14 textos, o Sujeito 2 
produziu 13 textos e os Sujeitos 3 e 4 produziram 12 textos cada, 
oriundos de seis oficinas de escrita criativa. A diferença entre o número 
de textos produzidos pelos sujeitos ocorreu porque os Sujeitos 1 e 2 
reescreveram mais de duas vezes os seus textos, ao contrário dos Sujeitos 3 
e 4, que realizaram apenas uma reescrita. Foram aplicadas, durante o ano, 
6 oficinas de escrita criativa com o grupo. Entendemos por oficinas de 
escrita criativa exercícios utilizados para propiciar aos alunos uma base 
imaginativa a que possam recorrer para produzir seus textos de forma 
mais criativa e lúdica. 

Um olhar sobre os dados 

A título de exemplificação, neste trabalho apresentaremos 
apenas alguns textos mais representativos das categorias de análise 
utilizadas na pesquisa, a saber: presença de marcas de oralidade na escrita; 
utilização de elementos de coesão referencial; e existência de 
macroestrutura narrativa nas produções textuais. 

 
a) CATEGORIA 1 - Presença de marcas de oralidade na escrita – erros 

ortográficos motivados pela fonética: 
 
Um dos aspectos analisados nessa categoria foram os chamados 

erros ortográficos de motivação fonética, ou seja, grafias que estavam 
ainda “coladas” à fala dos informantes (fala1) e que eram reproduzidas na 
escrita dos textos (escrita 1), como referiu Kato (1986). 

Em relação ao Sujeito 1 tivemos a oportunidade de observar 
que o número de erros motivados foneticamente tendeu ao 
desaparecimento no processo de reescrita em três das seis oficinas. Em 
média, na primeira versão dos textos havia cerca de 10 a 15 erros 
motivados pela fonética, mas com a intervenção do professor, indicando 
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que havia algo “fora de acordo” nessas palavras, e com auxílio do 
dicionário, o informante conseguiu, a partir da metade do ano letivo, 
sanar os erros na segunda e/ou na terceira versão do texto. 

Quanto às produções do Sujeito 2 verificamos que, com exceção 
da segunda versão da primeira oficina, em que os erros desapareceram 
(eram 7 erros, em um texto que tinha 5 linhas), nas versões seguintes da 
segunda oficina aplicada houve aumento dos erros de motivação fonética 
(de 8 para 11); já nas duas versões da terceira oficina os erros 
permaneceram estáveis (14 e 14). Na quarta, quinta e sexta oficinas o 
aluno aumentou consideravelmente o número de linhas de seus textos, 
saindo de uma média de 10 linhas nas versões anteriores, com uma média 
de erros entre 12 e 15, para mais de 30 linhas. No entanto, seus erros 
também aumentaram – uma média de 23 a 25 erros em primeira versão e 
na reescrita. Esse informante se negava a usar o dicionário por afirmar 
não encontrar as palavras que buscava. 

Nas produções do Sujeito 3 verificamos, em relação a essa 
categoria, flutuações no número de erros de motivação fonética nas suas 
reescritas. Há um significativo aumento de erros na reescrita dos seus 
textos, principalmente na primeira e quarta oficina (de 6 para 15 na 
primeira e de 7 para 16 na quarta). Na reescrita da 1ª versão da primeira 
oficina o fator motivador desse aumento nos erros é a utilização do “mi” 
no lugar do “me”; na quarta oficina, tal aumento se deve à utilização da 
palavra “mauvado", inexistente na primeira versão do texto analisado e 
que na segunda versão ocorreu em 09 situações. A inserção da palavra 
‘mauvado’, na reescrita do texto em questão, deu-se porque o informante 
decidiu dar um sinônimo para a palavra ‘mau’, utilizada de forma 
flutuante (entre mau e mal) na 1ª versão da quarta oficina. Na terceira, 
quinta e sexta oficinas, verificamos um ligeiro decréscimo dos erros na 
reescrita (de 11 para 9 na terceira, de 7 para 5 na quinta e de 12 para 11 
na sexta). A partir da terceira oficina os textos desse informante 
praticamente dobraram de tamanho (de, em média, 12 linhas para uma 
média de 25 linhas). Um fator interessante de ressaltar é que o Sujeito 3 
utilizava o dicionário para consultar os erros marcados em primeira 
versão, mas no momento de reescrevê-los utilizava a grafia não 
convencional adotada na primeira versão. 

Em relação ao Sujeito 4 notamos que os seus textos diminuíram 
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na reescrita em todas as seis aplicações das oficinas de escrita criativa. 
Talvez, por esse motivo, tenhamos em todas as reescritas uma diminuição 
dos erros por motivação fonética, não porque ele havia sanado tais 
dificuldades, mas porque simplesmente deixava de escrever as partes em 
que havia marcação de erros. Outra forma de “burlar” a reescrita, bastante 
utilizada pelo Sujeito 4, era substituir a palavra marcada na primeira 
versão por um sinônimo. Esse aluno utilizava o dicionário exatamente 
para esse fim e não para verificar a grafia correta das palavras marcadas. 
Nas três primeiras oficinas apresentou uma média de erros em primeira 
versão entre 10 e 15 ocorrências, que diminuíram para uma média de 5 a 
7 em segunda versão. Já nas três últimas oficinas os erros em primeira 
versão seguiam uma média de 8 a 10 e diminuíram, na reescrita, para uma 
média de 4 a 6 erros. 

 
b) CATEGORIA 2 – Utilização de elementos de coesão referencial nos 

textos: 
 
Nessa categoria buscamos descrever e analisar a evolução da 

aquisição dos elementos que estabelecem a coesão referencial nos textos 
dos sujeitos da pesquisa sem, no entanto, levar em consideração a 
explicitação teórica de tais elementos, uma vez que essa tarefa não foi 
realizada. Na verdade, desejávamos verificar se a exposição à leitura 
poderia fazer com que os sujeitos adquirissem tais elementos coesivos em 
seus textos. Baseados em Koch (1989) e tomando como base de nossa 
análise os elementos de coesão referencial citados em nosso suporte 
teórico, em especial as formas remissivas não-referenciais livres e presas, 
além das formas remissivas referenciais, apresentamos o Quadro 1, a 
seguir, que mostra, quantitativamente, a presença desses elementos nos 
textos dos informantes. 
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Quadro 1 - Incidência das formas remissivas nos textos analisados em 1ª e 2ª versão 

SUJEITOS 

FORMAS 
REMISSIVAS 

NÃO 
REFERENCIAIS 

PRESAS 

FORMAS 
REMISSIVAS 

NÃO 
REFERENCIAIS 

LIVRES 

FORMAS 
REMISSIVAS 

REFERENCIAIS 
TOTAL 

Sujeito 1 34 49 216 299 

Sujeito 2 19 36 241 296 

Sujeito 3 57 51 259 367 

Sujeito 4 41 77 230 348 

Fonte: Elaboração própria 

Os valores numéricos gerais apresentam alguns dados 
interessantes a serem analisados. Observando separadamente a utilização 
de cada uma das formas acima, pelos informantes, verificamos que as 
formas remissivas não-referenciais presas são aquelas que apresentam 
menor utilização nos textos, dentre as três analisadas; isso ocorre com os 
textos dos Sujeitos 1, 2 e 4. O Sujeito 3, no entanto, apresenta em seus 
textos maior uso de formas remissivas não-referenciais presas do que de 
formas livres. 

Com relação às formas remissivas não referenciais livres, com 
exceção do Sujeito 4, que apresentou um valor relativamente mais alto de 
utilização em seus textos desse tipo de referenciação, os demais 
informantes apresentaram valores bastante próximos entre si, com uma 
margem de uso levemente mais alta de utilização pelo Sujeito 3. Ao 
avaliarmos os valores numéricos das formas remissivas referenciais 
verificamos que elas são utilizadas de forma costumeira pelos informantes, 
bem mais do que as formas remissivas não-referenciais presas e livres. 

Ao analisarmos os textos dos informantes no seu conjunto, 
longitudinalmente, desde a primeira até a sexta aplicação das oficinas de 
escrita criativa, e acompanhando a utilização dos elementos de coesão 
referencial em primeira e segunda versão dos textos produzidos por eles, 
acabamos por verificar que existe uma ordem de aquisição de tais 
elementos nos textos, a saber: 
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a) As formas remissivas referenciais são aquelas utilizadas primeiramente e 
em maior número pelos sujeitos da pesquisa; 

b) As formas remissivas referenciais livres e presas tendem a surgir quase 
que concomitantemente nos textos dos informantes; no entanto, nos 
textos analisados, as primeiras aparecem em maior número do que as 
formas presas. 

 
Tais constatações nos levaram a refletir sobre a possibilidade de 

que a ordem de aquisição dos elementos de coesão referencial, verificada 
nos textos analisados, tenha certa ligação com a tentativa de imitação, por 
parte dos informantes, ou seja, de reproduzir certos elementos de coesão 
referencial utilizados na oralidade. Inicialmente eles utilizam formas que 
são mais comuns no discurso oral (as formas remissivas referenciais) e, 
conforme vão adquirindo autonomia em sua produção escrita, passam a 
utilizar elementos de coesão mais específicos do discurso escrito (formas 
remissivas não referenciais livres e presas). Tais considerações necessitam, 
porém, de um estudo mais aprofundado, com um número maior de 
informantes adultos, para verificarmos sua real comprovação. 

 
c) CATEGORIA 3 - Aquisição da estrutura narrativa nos textos 

analisados: 
 
Nessa categoria, buscamos verificar qual foi a influência da 

exposição constante dos alunos, em sala de aula, a uma prática de 
produção textual de narrativas e de leitura desse tipo de texto na aquisição 
da estrutura em questão. O Quadro 2, a seguir, apresenta os dados gerais 
referentes às estruturas dos textos analisados nessa categoria. 
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Quadro 2 - Incidência de apresentação da estrutura narrativa nos textos analisados 
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Sujeito 1 14 0 1 13 93% 

Sujeito 2 13 4 4 5 38% 

Sujeito 3 12 1 2 9 75% 

Sujeito 4 12 2 3 7 58% 

Fonte: Elaboração própria 

Os dados anteriormente referidos nos mostram que os textos 
dos quatro informantes apresentavam, na maioria dos casos, as 
características apontadas por Adam (1987, 1992) como necessárias para 
que houvesse a presença de estrutura narrativa. Os informantes 1 e 3 
demonstraram, pelo percentual alcançado (respectivamente 93% e 75%), 
terem adquirido, no decorrer do processo, de forma bastante consistente, 
tal estrutura. Já os informantes 2 e 4 que produziram, respectivamente, 
38% e 58% dos textos com a presença da estrutura narrativa, pareceram 
estar se encaminhando para a elaboração desse tipo de estrutura em seus 
textos. Para melhor compreensão de como se deu esse processo da 
aquisição da estrutura da narrativa pelos informantes dessa pesquisa 
apresentaremos, na íntegra, alguns textos produzidos por eles,os quais 
exemplificam, claramente, a evolução da escrita de narrativas durante toda 
a intervenção em sala de aula. 

 
Sujeito 1 – Quarta oficina, “Recontando os Clássicos” (único texto 

do informante que não possuía estrutura narrativa, segundo Adam (1987, 
1992). A proposta era modificar a história tradicional, fazendo com que o 
Lobo fosse bom. Os textos apresentados não foram escaneados, mas 
mantivemos exatamente a forma como as palavras foram grafadas e as 
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trocas de linhas, bem como a pontuação original realizada pelos 
informantes. 

 

Lobo 

“Éra uma vez uma linda menina que se chamava chapeuzinho vermelho. 
Em uma tarde enquanto brincava, no bosque sua mãe fazia alguns docinhos para 
que ela levasse para sua vovó. 
Em uma tarde enquanto brincava, no bosque sua mãe fazia alguns docinhos para 
que ela levasse para sua vovó. 
Chapeuzinho vermelho foi até a casa da vovó ão chegar lá bateu n aporta foi logo a 
tendida pelo lobo que visitava a vovó, entre chapeuzinho o que te trás aqui já é 
tarde menina cuidado no bosque há muitos perigosos casadores mal. 
Chapeuzinho falou para o lobo obrigado por cuidar tão bem da minha vovozinha 
tu es o lobo muito bonzinho.” 

Fonte: AZEVEDO, C. S. (2007) 

Nesse texto não foi possível detectar os predicados de X’ da 
personagem principal e nem o componente fim-finalidade sob forma de 
uma moral, com avaliação explícita ou a depreender. Em relação ao 
primeiro item, podemos dizer que a personagem não modifica seu modo 
de ser no decorrer da história narrada. Acreditamos que isso ocorre 
devido ao fato de não haver a proposição complicação que é primordial 
para as narrativas clássicas referida por Van Dijk (1978). Verificando tais 
problemas, solicitamos ao Sujeito 1 que reescrevesse seu texto e que 
inserisse mais “ação” nele. No entanto, o informante “burlou” a proposta 
e contou a versão tradicional da narrativa de Chapeuzinho Vermelho. 
Novamente solicitamos que ele refizesse seu texto, e a terceira versão nos 
foi apresentada da seguinte forma: 
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Texto em 3ª versão: 
 

O Lobo Bonzinho 

“Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho vermelho, carregando uma 
sesta de doces para a vovó que estava doentinha. 
Um lobo parou ela e perguntou: 
- Aonde vai? 
- Eu vou levar uns docinhos para a vovó que está doente. 
- Posso ir junto? 
- Claro, disse chapeuzinho. 
Ai o lobo foi junto chegando lá a vovó perguntou: 
- Minha netinha quem é esse bicho que você trouxe?!!! 
A chapeuzinho falou: 
- É o lobo bonzinho, vovó, eu vim conversando com ele, eu falei que ia trazer uns 
docinhos para a senhora. 
Ai chapeuzinho e o lobo, foram conversando de volta pra sua casa e no outro dia 
os dois, saíram para passear na floresta. 
Quando o caçador vinha vindo, e encontrou os dois, e pensou que o lobo ia 
atacar, o caçador deu um tiro. 
E acertou chapeuzinho, ai o lobo pegou a menina no colo, e, levou para um lugar. 
e cuidou dela, fez curativo, depois o lobo foi avizar a mãe chapeuzinho, e falou 
que ela tinha levado um tiro. 
A mãe agradeceu o lobo por ele ter cuidado da chapeuzinho, e a chapeuzinho 
agradeceu ele também, aí eles ficaram amigos para sempre.” 

Fonte: AZEVEDO, C. S. (2007) 

Nessa 3ª versão encontramos todos os itens descritos por Adam 
(1987, 1992), Van Dijk (1978) e Todorov (1973) para a depreensão da 
estrutura narrativa da história produzida. Além disso, o Sujeito 1 levou 
em consideração outra característica, agora de ordem pragmática – a de 
que o evento narrado deve levar em consideração um critério de interesse, 
ou seja, que somente contamos uma história que possui algum fator 
especial, um acontecimento inusitado à espera de um desenlace. 



ESTUDOS SOBRE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA 

320 

Sujeito 2 – Segunda oficina, “Metamorfose”, baseada no clássico 
homônimo de Franz Kafka. A proposta era que o aluno imaginasse que 
havia se transformado num animal que detestava e narrasse seus 
sentimentos e atitudes, em 1ª pessoa, sobre essa experiência. 

 
Texto em 3ª versão: 
 

Metamorfose 

“Me transformei num grande jacaré e pensei co e se frio tenho que nadar nas águas 
geladas dos rios, Eu tenho que casar a minha propria comida. 

E meu pai ficou Me procurando o dia inteiro e não me viu no rio e eu falei pais 
estou aqui. 

Ele sai do rio e eu falei pai esse bicho que esta berto de você sou eu 

Ele não deu bola para aquele bicho e eu tava louco para poder voutar o normal. 

Finalmente consegui voutar o normal era só um sonho e eu fiquei bem alegre 
quando eu me acordei.” 

Fonte: AZEVEDO, C. S. (2007) 

Utilizamos a 3ª versão dessa oficina porque as duas anteriores 
não passavam de palavras desconexas que representavam ações separadas e 
não configuravam sequer um relato. Podemos verificar, nessa 3ª versão, 
que a narrativa não apresenta um fim-finalidade sob forma de moral que 
possua uma avaliação explícita ou que possamos depreender, segundo 
Adam (1987, 1992). Além disso, embora exista uma mudança de estados 
nesse texto, quando o equilíbrio é retomado, o narrador-protagonista não 
parece ter sido modificado em sua essência, pela experiência vivida. Em 
função desse fato, não conseguimos extrair um fim-finalidade dessa 
narrativa. Essas características acompanham os textos subsequentes do 
Sujeito 2 até a metade do ano letivo; no entanto, exatamente na metade 
da aplicação das oficinas, seus textos começam a apresentar as 
características necessárias para serem classificados como narrativas. 

Exemplificando, apresentaremos a 2ª versão da penúltima 
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oficina aplicada no ano. A proposta baseou-se na leitura do “Mate do João 
Cardoso”, de João Simões Lopes Neto. Logo após aos alunos procederem a 
sua leitura era solicitado que escrevessem um texto em que eles contassem 
um “causo” ao próprio João Cardoso, cuja temática fosse ‘assombrações’. 

 
Texto em 2ª versão: 
 

O Lobisomem 

“Um dia eu vim pela floresta e encontrei o João cardoso e contei um acontecimento 
para ele. 
Era uma vez um lobisomem feio, que vivia na floresta e ele era muito ferós e brabo 
mais de dia ele era um homen normal. 
Quando chegava a noite ele se transformava num ferós lobisomem. 
E o lobisomem ficava escondido atrás das arvores da floresta para mata as pessoas 
que passavam por aquele lugar. 
Mais uma noite chegou um homem e viu o lobisomem atráz da arvore e ficou 
olhando para aquele bicho feioso e o lobisomem foi atacar o homem e eles 
começaram a brigar. 
Eles tavam brigando quando o homem consequiu tira a arma da sintura e tisparou 
um tiro e a sertou bem no peito do lobisomem. 
No outro dia o homem nunca maios viu o lobisomen pela floresta porque ele morreu 
e as pessoas ficaram feliz pelo homen ter matado o ferós mostro.” 

Fonte: AZEVEDO, C. S. (2007) 

Analisando o texto do Sujeito 2, apresentado anteriormente, 
conseguimos depreender todos os elementos referidos por Adam (1987, 
1992), bem como as categorias de VanDijk (1978) e Todorov (1973). 

 
Sujeito 3 – Apresentaremos a 1ª versão da terceira oficina 

aplicada no ano, em virtude de que os textos anteriores desse informante 
configuram-se como relatos e não possuem, por isso, os itens definidos 
por Adam (1987, 1992) para que sejam classificados como narrativas. Esse 
texto também é oriundo da oficina “Metamorfose”, já descrita 
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anteriormente, e não apresenta todas as categorias citadas pelo autor para 
que se configure numa narrativa tradicional. 

 
Texto em 1ª versão: 
 

“Um dia eu acordei e me senti estranha porque eu era um abola de futebol deposi 
fui direto para um campo de futebol e começaram a me chutar. 

E os jogadores me chutando para la e para ca e ai quando chequei perto do gol eu 
fui para o canto da trave sem chance para o goleiro mi defender 

Eu achei muito legal ir para la e mi senti uma estrela.” 

Fonte: AZEVEDO, C. S. (2007) 

Constatamos que não há a percepção, nesse texto, em relação ao 
decurso de uma sucessão de tempo mínima depreendida entre o início e o 
final da narrativa. Além disso, não há um fim-finalidade sob forma de 
moral explícita ou a derivar. Há, ainda, inserção de duas linhas em branco 
entre cada parágrafo do texto. Solicitamos ao Sujeito 3 que reescrevesse 
seu texto. Na 2ª versão, no entanto, os problemas permaneceram, com 
exceção das linhas em branco. No entanto, a partir da aplicação da quarta 
oficina de escrita criativa esse informante passou a produzir suas 
narrativas seguindo os elementos referidos por Adam (1987, 1992), bem 
como as categorias de VanDijk (1978) e Todorov (1973). É interessante 
ressaltar que esse informante era o que mais retirava livros na biblioteca 
da escola e esse fato pode ter contribuído para que seus textos evoluíssem 
de forma tão abrupta. A título de exemplificação, apresentaremos a 2ª 
versão da quinta oficina de escrita criativa, cuja proposta, anteriormente 
descrita, foi retirada do texto “O Mate do João Cardoso”. A evolução 
desse texto em relação ao apresentado é inegável, como poderemos 
avaliar. 
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Texto em 2ª versão: 
 

O fantasma do meu pai 

“Eu sou a mais velha das filhas, fui filha única até seis anos atrás quando meu 
pai e minha mãeadotaram minha irmazinha. Nossa família era pequena mais 
unida, a gente passiava junto e meu paiviajava muito, ele tinha uma carreta e 
carregava lenha para o norte do RS. Um ano atrás de madrugada,o telefone tocou 
aviando do acidente com meu pai, ele morreu. 
Foi horríveu, minha mãe quase foi junto eu tive que aguentar tudo sozinha, isso 
foi antes deconheser meu marido. Depois do interro, seis dias depois começou 
acontecer coisas estranhas em casa.As portas do armário da cuzinha abriam e 
fechavam, o rádio ligava na radio guaiba de noite, semninguemligalo, a gente 
ouvia na garagem mecher no carro, mas num tinha ninguemla. 
Eu desconfiei que fosse meu pai que tivesse la, o acidente foi derepente e ele não 
podia saberque tinha morrido acidentado. Resei muito, minha mãe foi com minha 
irmazinha pra casa de nossa tiaem são Lorenço, Eu fiquei sozinha em casa. Uma 
manhã eu tava preparando o feijão quando derrepenteouvi um barulho atraz de 
min, vireimi e ele, o meu pai estava parado na cuzinha me olhando. 
Eu não falei nada pra ele, só disse em pensamento: pai, tu morreo num acidente, 
teu lugar não éaqui mais, vo rezar proa anjos levarem o senhor pra Deus. Ele 
chorou e feiz que sim com a cabesa. Eunãovio mais, nem teve barulhos na casa. 
Essa foi a história que aconteceu comigo, e é verdade.” 

Fonte: AZEVEDO, C. S. (2007) 

Observamos nesse texto que estão presentes todos os elementos 
referidos por Adam (1987, 1992), bem como as categorias de VanDijk 
(1978) e Todorov (1973) para que seja classificado como narrativa. Além 
disso, a organização das linhas e dos parágrafos, bem como o aumento 
substancial do texto, representam uma evolução efetiva nas produções do 
Sujeito 3. Um fator interessante de referir sobre a produção desse texto 
em especial foi a compreensão, por parte do informante, de que a 
narrativa não necessita contar algo “real”, que realmente tenha ocorrido, 
mas sim um fato que “poderia” ter acontecido num determinado 
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momento temporal e com um determinado grupo de pessoas 
(personagens). “Descolar” a realidade da ficção foi, a partir desse 
momento, o ganho mais importante, para o Sujeito 3, que possuía 
dificuldades em narrar fatos fictícios. 

 
Sujeito 4 – Os textos oriundos das duas primeiras oficinas 

produzidas por esse informante constituem relatos ou, como é o caso do 
texto apresentado a seguir, um “ensaio” inicial de narrativa. 
Apresentaremos, a título de exemplo dessa fase inicial, um dos textos 
escritos no início da intervenção, oriundo da segunda oficina, “A 
Metamorfose”, em 2ª versão. Posteriormente, apresentamos a 2ª versão da 
sexta oficina aplicada ao grupo. A proposta era narrar um fato inusitado 
que havia acontecido com o narrador-protagonista em forma de ‘causo’. 

 
Texto em 2ª versão: 
 

A metamorfose II 

“Um dia acordando de sonhos intranquilos virei para o lado e percebi que meu 
irmão havia se transformado num horrendo rato. No começo da história eu pensei 
que era brincadeira, que ele fez para me assustar. Mas na verdade era ele mesmo, a 
roupa que ele tava encolheu, ficou do tamanho dele. 

Aí eu peguei o rato, tampei dentri duma caxa e levei para o médico. chegandola o 
médico começou a rir e falou: -o que você está fazendo com esse rato ai? 

É o meu irmão que se transformou em um rato, ai ele me arreceitou um remédio, só 
que o remédio não foncionou adequadamente. só que ele ficou gente com cara de 
rato. 

Fonte: AZEVEDO, C. S. (2007) 

No texto acima já verificamos os elementos de Adam (1987, 
1992), VanDijk (1978) e Todorov (1973), bem como momentos em que 
aparecem trechos descritivos que buscam dar visibilidade ao fato narrado. 
Esses pontos representam uma real evolução nos textos do Sujeito 4, 
conforme se apresenta no último texto escrito por ele. 
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Texto em 2ª versão: 
 

Um dia no cemintério 

“Um certo dia, eu e meus amigos fomos ao cemintério, mas o portão estava 
trancado. Aí oLucas falou: 

- Eu do cinco reais para quem pular o portão e cravar esta estaca encima do morto. 

Alexandre falou: 

- Eu não vou, vão vocês! 

- Então eu vou, mas tu tem que em dar dez reais, se não eu não vou. 

- Está bem! 

Ai eu peguei os dez reais, tomei coragem e pulei o portão, quando eu olhei para trás 
não tinha ninguém. Eu pensei, agora eu já estou aqui dentro vou cravar a estaca e 
vou me embora daqui. 

Quando eu me agachei para cravar a estaca alguém me puchou pra traz, de medo 
eu olhei, me agachei e fiquei agachado e vi que era um defunto, sai correndo e vi 
que ele tinha rasgado a minha camisa. E ele sempre atraz de mim, então entrei 
dentro de outro caixão e me tampei lá dentro, mas de repente eu não vi que tinha 
outro lá dentro e que já estava fedendo, daqui a pouco veio o coveiro para enterrar 
o caixão. E eu levantei a tampa e ele se assustou. 

Eu falei: 

- Não eu não sou o defunto, é que tinha um morto me seguindo. 

- Mas os mortos não se levantam mais! Falou ele, mas eu vi um, ai ele não 
acreditou e foi abrir o portão. Eu me fui embora e também nunca mais eu cai na 
conversa deles.” 

Fonte: AZEVEDO, C. S. (2007) 

Verificamos, ao analisar esse último texto do Sujeito 4, que ele 
já parece ter cristalizado a estrutura visual de um texto – temos a presença 
do título, com a separação adequada do corpo do texto, marcação de 
parágrafos, letras maiúsculas iniciando os parágrafos e a utilização 
adequada do discurso direto, reproduzindo falas de personagens. Além 
disso, estão presentes no texto todos os itens referidos por Adam (1987, 
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1992), VanDijk (1978) e Todorov (1973). 
Portanto, em relação à categoria analisada até esse momento, 

podemos afirmar que os textos que não apresentaram estrutura narrativa 
foram aqueles oriundos das três primeiras oficinas de escrita criativa, 
aplicadas aos alunos. Dessa forma, tais textos podem ser considerados 
como “ensaios” realizados por nossos sujeitos, no sentido da apreensão 
das características principais das narrativas tradicionais. Além disso, não 
foram encontrados textos que tivessem problemas em sua estrutura 
narrativa na parte final do processo em foco neste estudo, ou seja, nos 
textos provenientes das últimas duas oficinas de escrita criativa aplicadas 
com o grupo. 

Verificamos, ainda, que existe uma estreita relação entre a 
superestrutura e a macroestrutura narrativa dos textos analisados, pois 
constatamos que a partir do momento em que os sujeitos passam a ter 
mais domínio dos elementos que compõem a macroestrutura narrativa, 
eles passam, também, a solucionar problemas relacionados à 
superestrutura, especificamente em relação às diferenças entre relato e 
narrativa propriamente dita. 

Considerações finais 

Através dos exemplos trazidos neste estudo, constatamos como é 
lento, gradual e trabalhoso o processo que envolve a escrita e a leitura em 
sala de aula, o que vem a corroborar as ideias de Citelli (2001) e Jolibert e 
colaboradores (1994), que afirmam ser importante o professor eleger um 
gênero textual por vez e trabalhá-lo exaustivamente, a fim de que os 
alunos internalizem suas especificidades de modo efetivo. Além disso, 
tivemos a oportunidade de verificar que a exposição à produção textual e 
leitura em sala de aula, de forma sistemática, auxilia os alunos a melhorar 
os processos de referenciação em seus textos e, também, a adquirir a 
estrutura narrativa em suas produções escritas. No entanto, ao contrário 
do esperado, apenas isso não é suficiente para sanar os eventuais erros 
ortográficos encontrados nos textos dos alunos, o que nos faz pensar que 
somente um trabalho sistematizado com ortografia é que poderá dar 
conta de tais problemas encontrados nos textos analisados. 
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15. 
Letramento e 

alfabetização em 
Escolas de Educação 

Infantil 

Lourenço Chacon 

No segundo semestre de 2003, como parte de minhas atividades 
de extensão universitária junto ao Departamento de Fonoaudiologia da 
Unesp/Marília, fui convidado a ministrar um curso para professores, 
diretores e equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de 
Marília (SP). A proposta era discutir em que medida conhecimentos sobre 
o funcionamento da linguagem poderia contribuir para o processo de 
alfabetização. 

Tarefa desafiadora para mim. Embora estivesse bastante 
familiarizado com estudos que abordavam as relações entre convenções 
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ortográficas e aspectos fonético-fonológicos da linguagem (como os de 
Maria Bernadete Marques Abaurre e de Luiz Carlos Cagliari), faltava-me a 
experiência direta com crianças (e, especialmente, com adultos) em 
processo de alfabetização. Valendo-me, porém, de meus conhecimentos 
sobre a escrita inicial, com a qual passei a ter mais contato a partir de meu 
credenciamento, em 1999, junto à linha de pesquisa Oralidade e letramento 
do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Unesp/São 
José do Rio Preto, preparei um curso no qual, inicialmente, discutimos a 
importância da linguagem na constituição de processos cognitivos e, 
especialmente, comunicativos das crianças. Ao tratar de como se 
desenvolvem os processos comunicativos, a discussão voltou-se, quase que 
naturalmente, para as modalidades de enunciação da linguagem mais 
distribuídas socialmente – a falada e a escrita –, embora a discussão tenha 
também se voltado para a força da (então) praticamente emergente (no 
Brasil) modalidade digital.  

Orientado pela instigante e criativa reflexão de Corrêa (2004 
[1997]) sobre a constituição, por princípio, heterogênea da escrita, levei, 
para os participantes do curso, essa reflexão, para tratarmos das relações 
que as modalidades de enunciação falada e escrita mantêm, 
respectivamente, com práticas sociais de oralidade e de letramento, o que 
levou Corrêa a categorizá-las como práticas orais/faladas e 
letradas/escritas. Aprofundei essa reflexão, ao problematizar o imaginário 
de uma suposta “pureza” de cada uma dessas duas modalidades (bem 
como de uma suposta “superioridade” da escrita sobre a fala), imaginário 
que (ainda hoje) atravessa a concepção que muitos professores e mesmo 
estudiosos da linguagem manifestam sobre as relações entre o falado e o 
escrito – e que pode ser detectada, por exemplo, em expressões como 
“interferências da oralidade na escrita”. 

Não chegamos (nem era esse o objetivo do curso) às questões 
mais diretamente envolvidas na aquisição das convenções ortográficas. 
Procuramos, isto sim, desenvolver a sensibilidade e o olhar para como 
circula e se organiza o produto linguístico da modalidade de enunciação 
escrita da linguagem em diferentes e diversificadas práticas de letramento, 
visando a levantar estratégias de como chamar a atenção do alfabetizando 
sobre a distribuição social da escrita. 
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Encerrado o curso, fui procurado pela (então) coordenadora do 
setor de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Marília, 
professora Dariza Aparecida Motta Fernandes. Ela me fez a proposta de 
iniciar um trabalho (baseado nas reflexões feitas no curso) junto à Escola 
Municipal de Educação Infantil (EMEI) Sítio do Pica-Pau Amarelo, que, sob 
a gestão de sua nova diretora (a professora Estela Regina Crespi Toríbio), 
buscava inovar e aprimorar a proposta pedagógica da escola. Antes de 
uma resposta positiva ou negativa à coordenadora Dariza, no início de 
2004, fui conhecer a EMEI e saber das expectativas da diretora Estela 
quanto a uma possível participação minha nas atividades pedagógicas que 
nela vinham sendo desenvolvidas. A expectativa principal da diretora era 
a de que os conhecimentos linguísticos pudessem contribuir para a 
introdução das crianças nas práticas de alfabetização. 

Como resposta, disse à diretora que, antes de qualquer ação de 
minha parte, gostaria de entender como, em sala de aula, as crianças eram 
introduzidas ao universo da escrita. Assim, durante um semestre, 
frequentei, semanalmente, as salas de aula de três professoras do nível Pré 
III, nível que foi extinto em razão do aumento para nove anos, do Ensino 
Fundamental. Além dessa frequência às salas de aula, passei a ter 
conversas mais específicas com algumas das professores da EMEI sobre 
suas concepções de escrita, de alfabetização e de letramento. 

Uma primeira surpresa (na verdade, não só minha, mas, 
principalmente, das professoras) se deu quando lhes pedi que 
enumerassem (por escrito, numa folha de papel) a que tipos de materiais 
escritos as crianças e elas tinham acesso na escola. A resposta mais 
constante que me deram foi: livros e materiais didáticos. Lembrei-lhes 
que, da entrada na EMEI até a porta das salas de aula, as crianças (e elas) 
tinham contato com material escrito, por exemplo, em cartazes nas 
paredes, em extintores de incêndio, em latas de lixo reciclável. Lembrei-
lhes, ainda, que, nas salas de aula, havia produtos como giz, canetas, lápis 
e brinquedos guardados em embalagens com material escrito. 

Assim, antes de nos voltarmos mais diretamente para a 
organização linguística da escrita, iniciamos uma série de atividades 
teóricas e práticas sobre as questões do letramento e de suas implicações 
no processo de alfabetização. No que diz respeito às atividades teóricas, 



ESTUDOS SOBRE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA 

334 

buscamos construir um quadro de acordo com o qual letramento e 
oralidade passaram a ser concebidos, acima de tudo, como práticas sociais 
de uso da linguagem. Nesse quadro, deixar um bilhete colado à porta de 
uma geladeira seria, portanto, um exemplo de prática de letramento, 
assim como trocar receitas por telefone seria um exemplo de prática de 
oralidade. 

Ainda de acordo com esse quadro, assumimos o material escrito 
(no bilhete) e falado (na troca de receitas) como produtos linguísticos 
dessas práticas. Procurei, no entanto, chamar a atenção das professoras 
para o especial fato de que, além das regras da língua, a estruturação 
linguística do material escrito e falado obedecia, também, a regras 
(convencionais, discursivas) de como se distribuem e significam 
socialmente as práticas que geram esses produtos. Com essa atenção, as 
professoras se deram conta (não apenas empiricamente, mas, sobretudo, 
teoricamente) de que não é casual a diferença entre a organização 
linguística de um bilhete e a de um artigo científico, assim como também 
não o é aquela entre uma troca de receitas por telefone e aquela de uma 
palestra. Por extensão, deram-se conta, especialmente, de que, na 
produção de textos escritos e falados, não se pode prescindir nem das 
regras da língua nem das regras segundo as quais a linguagem circula em 
práticas sociais. 

No que mais diretamente diz respeito às condições para a 
alfabetização, meu principal objetivo com essa discussão era tentar fazer 
com que as crianças, por meio do trabalho das professoras, percebessem, 
por exemplo, que a extensão das frases (e, mesmo, a mudança de tamanho 
das letras) num cartaz de prevenção à dengue ou numa matéria de jornal 
respondia a finalidades da circulação social mais específicas desses 
materiais escritos. 

E assim se deu – pois várias professoras, bastante empenhadas, 
desenvolveram propostas pedagógicas que visavam a chamar a atenção das 
crianças para as diferenças de circulação e, mesmo, para as diferenças de 
modos de leitura de materiais escritos. Nesse primeiro momento, como se 
vê, deixei, então, em segundo plano o trabalho mais direto com a escrita 
das crianças, concentrando-me no trabalho com a leitura.   

Encerrou-se o ano letivo de 2004. 
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No início de 2005, a coordenadora Darisa pediu-me para 
estender o trabalho que fazia na EMEI Sítio do Pica-Pau Amarelo para mais 
duas EMEI do município de Marília (a saber: Raio de Sol e Bem-te-vi). 
Aceitei, sobretudo em razão da grande acolhida a meu trabalho por parte 
da direção e das professoras da EMEI Sítio do Pica-Pau Amarelo.  

Também em 2005, institucionalizei minhas atividades de 
extensão junto a essas três escolas, dando início ao projeto de extensão 
universitária Subsídios linguístico-discursivos para o trabalho com a 
alfabetização, credenciado pela Pró-Reitoria de Extensão da Unesp e em 
desenvolvimento até o presente momento.  

Levei, então, para as outras duas EMEI o produto das 
experiências teórico-práticas vivenciadas em 2004 na EMEI Sítio do Pica-
Pau Amarelo. Em cada uma dessas novas duas EMEI, no entanto, meu 
trabalho era distinto, já que partia, quase sempre, das especificidades de 
seus projetos pedagógicos. Mas, também o acaso propiciou ricas 
experiências – como o demonstra o desenvolvimento de uma proposta 
surgida justamente de uma situação não prevista, não programada. 

Por alguma razão de que hoje não me recordo, uma de minhas 
reuniões com professores da EMEI Bem-te-vi ocorreu numa sala de aula, 
sem alunos, do nível Pré III. Sentei-me defronte à porta de entrada da sala 
e, de meu lugar, observei, fixado à parede, junto a essa porta, um 
cardápio. Quis saber a razão da exposição desse material e fui informado 
de que era uma norma da escola fixá-lo em cada sala. Minha curiosidade 
aumentou: perguntei às professoras se as crianças sabiam do que se tratava 
aquele material e obtive resposta negativa. “Por que não explorarmos sua 
estrutura e função?”, sugeri às professoras. Uma delas, cujos alunos, do 
nível Pré III, já tinham conhecimentos (mesmo que não suficientemente 
estabilizados) sobre ortografia, acatou a sugestão. 

Passamos, então, ao trabalho com o cardápio. Em consonância 
com a concepção de letramento que vínhamos desenvolvendo, partimos, 
obviamente, da “razão de ser” do cardápio, ou seja, de como esse material 
escrito circula socialmente. As crianças foram, então, levadas a entender 
que desse material constavam informações sobre suas refeições durante 
toda a semana. Passamos, em seguida, à análise da estrutura por meio da 
qual essas informações eram dispostas: em colunas e em linhas. Curiosas, 
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as crianças foram, então, descobrindo que, nas colunas, as informações 
eram sobre os dias da semana e, nas linhas, sobre os períodos em que 
fariam refeição (por exemplo, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde). 
Com os recursos de alfabetização de que dispunham, gradativamente 
foram tentando ler/deduzir, em cada célula, os alimentos de cada uma 
dessas refeições – geralmente por meio da identificação da letra inicial do 
nome do alimento. Com essa leitura/dedução, passaram a perceber que, 
por exemplo, comeriam arroz todos os dias (já que, em todas as células da 
linha correspondente ao almoço, havia uma palavra pequena, iniciada 
pelo grafema A e tendo, ainda, na mesma palavra o grafema O). 
Descobriam, também, com facilidade, os dias da semana em que 
comeriam macarrão, descoberta possibilitada principalmente pela 
identificação da sequência ÃO, bastante trabalhada pela professora em 
sala de aula. 

A curiosidade das crianças pelo cardápio (ou, mais diretamente, 
pelo que comeriam em suas refeições) foi muito grande: diariamente, ao 
chegarem à sala de aula, queriam ler seu conteúdo. A diretora da EMEI 
teve, então, a (feliz) ideia de colocar, logo na entrada do refeitório, um 
banner, do qual, diariamente, constava o cardápio do dia. Sucesso 
absoluto em toda a escola e êxito da oficina de leitura e escrita, cujos 
resultados foram apresentados pela professora da sala em um encontro 
sobre práticas pedagógicas em escolas municipais de Marília. 

Êxito especial, também, se pensarmos na real integração entre a 
concepção de letramento com a qual vinha trabalhando com as 
professoras e o trabalho com a leitura de um material escrito que se 
mostrou particularmente significativo para as crianças. Era tempo, já, de 
nos voltarmos para as práticas de alfabetização, no contexto das práticas 
de letramento. 

Comecei, então, nas três EMEI, pela discussão sobre o material 
linguístico com o qual as professoras introduziam as crianças em 
atividades de escrita – questão de partida, na medida em que vinha 
defendendo que a escrita era uma modalidade de enunciação da 
linguagem, o que, em outras palavras, significava dizer que trabalhar com 
a escrita é, por princípio, trabalhar com a linguagem, em suas várias 
dimensões. Inicialmente, obtive das professoras, como resposta mais geral, 
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que trabalhavam a escrita por meio de textos, de tipos diversos. Quanto 
ao critério de escolha desses textos, me disseram que, ou se tratava 
daqueles que circulavam em um universo considerado como mais típico 
da infância (cantigas, quadrinhas, parlendas, etc.), ou se tratava de textos 
que resultavam do desenvolvimento de diferentes tipos de oficinas 
pedagógicas. Entendi, portanto, que a produção das crianças, ou se 
baseava em memorização de textos (falados, cantados, declamados) 
prévios, ou era menos dirigida, já que escreveriam o que 
pudessem/quisessem, com seus recursos, sobre eventos de que 
participaram na escola. Esse segundo tipo de escrita resultava, por 
exemplo, de oficinas pedagógicas que tratavam de questões como o 
aquecimento global, o crescimento de plantas, o preparo de um bolo na 
cozinha da escola, dentre muitas outras. 

De qualquer modo, outros planos da linguagem, além da 
organização de um texto, mostravam-se como objeto de preocupação ou 
inquietação das professoras na escrita das crianças. Dessa preocupação, 
nasceu um trabalho (que, nas três EMEI, se estendeu até o final de 2007) 
orientado pela seguinte questão: com quais diferentes planos da língua se 
trabalha nas práticas de alfabetização? Esse trabalho nasceu de minha 
constatação de que, se, por um lado, já era consensual que a prática de 
alfabetização não deveria se desvincular de eventos reais (ou, em certas 
situações, simulados) de letramento – já que as atividades de escrita 
resultavam de vivências das crianças na escola ou fora dela –, por outro 
lado, estava muito longe de ser claro, para as professoras, que essa prática 
envolvia diretamente o trabalho com a língua. 

Em Chacon (2010), descrevo uma experiência bastante singular 
que tive sobre a discussão, com as professoras, de quais unidades da 
língua estariam mais diretamente envolvidas em seu trabalho com a 
alfabetização. Sintetizo-a aqui, para contextualizar a exposição que farei de 
outras questões para as quais a experiência descrita nesse trabalho me/nos 
levou. 

Uma das professoras me trouxe sua perplexidade com o fato de 
que, ao solicitar que as crianças concluíssem a escrita de uma quadrinha 
com a palavra “nariz” que faltava num material dado às crianças (“quer 
ver a foca / ficar feliz / é por uma bola / no seu ____________”), mesmo 
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tendo sido o texto previamente trabalhado, sob forma oral, com as 
crianças, elas não foram capazes de concluí-lo. E a dificuldade das crianças 
foi justamente a de não entenderem que “nariz”, além de uma parte do 
corpo, era uma palavra! 

O trabalho que se seguiu foi, então, de levar as professoras a 
pensarem na importância que não apenas conhecimentos prévios que as 
crianças têm do mundo devem ser resgatados para o desenvolvimento de 
atividades de escrita, mas, também, de modo igualmente importante, seus 
conhecimentos intuitivos sobre a própria linguagem. Perguntava-lhes eu: 
“como exigir de uma criança que ela escreva palavras, sem que se saiba o 
que a criança entende como sendo uma palavra?”. Durante essas 
discussões, acabei por me dar conta de que o problema era mais complexo 
do que inicialmente eu imaginava. Com efeito, numa simulação que fiz 
com um grupo de professoras sobre quão hermético poderia ser para uma 
criança o que seria uma palavra, me dei conta de que também para elas 
próprias era hermético o conceito daquilo que supunham como óbvio 
para as crianças. Não souberam me fornecer uma definição do que, para 
elas, representava essa unidade da língua – muito menos, portanto, uma 
definição que pudesse ser trabalhada com as crianças. Conforme relato 
em Chacon (2010), 23 professoras a quem fiz esse questionamento me 
responderam que palavra era uma sequência de letras – com uma única 
exceção, a de uma professora que acrescentou, a sequência de letras, a 
expressão “com sentido”. 

Seguiu-se uma discussão sobre o estatuto da palavra como sendo 
primeiramente uma unidade da língua – de onde derivava sua 
materialização, sob bases semióticas distintas, tanto na escrita, quanto na 
fala. Essa discussão levou à outra, sobre quais seriam, então, as pistas de 
sua delimitação na cadeia da fala e na cadeia da escrita. Restringindo-me, 
neste relato, às pistas de sua delimitação na escrita, chegamos, 
obviamente, aos espaços em branco e à natural dificuldade, para as 
crianças, de fazerem estabelecer correspondências termo-a-termo entre 
esses espaços e eventos físicos da fala (ou da leitura). O produto dessas 
discussões chegou às crianças, mesmo às menores, (já desde os quatro 
anos, nas EMEI marilienses, elas são introduzidas a características da 
escrita), que passaram a manifestar em sala de aula o que achavam que era 
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palavra. Também, aos poucos, passaram a perceber que, 
independentemente de como a concebiam, uma palavra na escrita se 
delimitaria por espaços em brancos – o que também gradativamente as 
levava a entender que não era casual (mesmo que não dominassem, ainda, 
critérios linguísticos de segmentação na escrita) a presença desses espaços 
nos textos com os quais tinham contato visual. 

Sobretudo com as crianças menores, o trabalho com a escrita 
que se faz nas EMEI com a unidade linguística “palavra”, além de se 
basear no conhecimento prévio das letras do alfabeto, geralmente parte de 
tentativas de escrita do nome próprio. Nessa escrita, é também costumeira 
a ênfase na letra inicial do nome próprio, o que naturalmente leva as 
crianças a se darem conta de pelo menos um limite da palavra, o da 
esquerda. Chamou-me, no entanto, a atenção que o trabalho de expansão 
da escrita de palavras baseado na escrita do nome próprio se dava apenas, 
ou sobretudo, pela busca (e escrita) de outras palavras que tinham em 
comum a letra inicial. Mesmo com as crianças maiores, por exemplo, em 
tarefas de caça-palavras, a ênfase da “caça” era dada ao grafema inicial. 

Passei, então, a questionar as professoras sobre algo que 
possivelmente estavam supondo como óbvio para as crianças e que 
certamente não o seria: o fato de que uma palavra escrita, além de um 
limite inicial, tem um limite final. Ou, em outros termos, o fato de que 
uma palavra escrita se inicia e se finda com um grafema. Nova descoberta 
e, uma vez mais, com reflexos diretos no trabalho com as crianças. 

A preocupação com os limites inicial e final chegou, como 
prevíamos (as professoras e eu), às crianças. Mas não parou aí: 
gradativamente foram, também, se dando conta de que havia algo entre 
esses dois limites. Iniciamos, então, um trabalho quantitativo sobre esse 
“algo”. Previamente, com base em eventos dos quais as crianças 
participavam na escola (por exemplo, uma festa junina), as professoras 
preparavam cartazes ou folhas com gravuras de balões, de pipoca, de 
quadrilha etc., ao lado das quais seus nomes eram escritos. As crianças 
eram, então, levadas a identificar, pelo menos, a letra inicial e a final de 
cada uma dessas palavras. Dias depois, as professoras relembravam como 
tinha sido a festa e, apresentando às crianças as mesmas folhas (mas sem a 
escrita dos nomes das gravuras), pediam que escrevessem as palavras 
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correspondentes às gravuras. Como resultado, a grande maioria das 
crianças, além de identificar e escrever as letras iniciais e finais dessas 
palavras, acrescentava letras entre elas, embora não necessariamente as 
que deveriam constar das palavras escritas. 

Essa necessidade de acréscimo, no entanto, acabava por levar, 
gradativamente, várias crianças a se darem conta do estatuto qualitativo 
das letras intermediárias, da não casualidade de sua ocorrência e 
disposição. Para essas crianças, de fundamentalmente visual, a escrita 
começa, pois, a se mostrar como tendo, também, uma base sonora. Ou, 
em outras palavras, as crianças começavam a se dar conta de que a 
sequência das letras obedecia a algum princípio que não era apenas de 
ordem visual, mas que, no entanto, lhes fugia à compreensão. 

A solução que se mostrava como mais eficaz para as professoras, 
nesse momento em que a criança começava a flagrar uma nova dimensão 
da escrita, era iniciá-la no trabalho com a sílaba. Solução possível – e 
legítima –, contanto que, assim como a palavra, fosse levantado o 
conhecimento intuitivo que a criança teria dessa outra unidade da língua. 
Aqui, porém, repetiu-se o que ocorreu com a proposta de levantamento 
de conhecimentos intuitivos das crianças sobre a sílaba. Com efeito, o que 
era a sílaba para as próprias professoras? “Um pedaço da palavra.”, foi a 
resposta mais frequente. 

Depois de muitas tentativas mal sucedidas de definição da 
sílaba, em uma das EMEI, uma professora disse que, embora não soubesse 
definir os critérios de início e fim de uma sílaba, “sentia” que, na 
pronúncia de qualquer sílaba, havia um momento em que “a boca abre 
mais”. Mostrou-se, pois, um ponto de partida para o trabalho mais teórico 
com essa unidade da linguagem. Esse trabalho durou pelo menos um 
semestre, com exposições de minha parte sobre a sílaba, vista de um 
ponto de vista fonético e de um ponto de vista fonológico, bem como 
com exercícios de interpretação de erros ortográficos das crianças, por 
parte das professoras. 

Proporcionou-me grande satisfação ver que conceitos como os 
de ataque e de coda passaram a se tornar rotineiros para as professoras. 
Principalmente quando perceberam que o estatuto das dificuldades 
ortográficas, em grande medida, se relacionava com a distribuição de 
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fonemas no interior da sílaba. Essa satisfação só não foi maior do que 
aquela que senti, nesse período, ao acompanhar de perto a preocupação 
que as professoras passaram a ter (também) com a base linguístico-
discursiva de seu trabalho com a alfabetização. 

 
*    *    * 

 
Minhas atividades com letramento e alfabetização em escolas de 

educação infantil encerraram-se no final de 2008. Não por minha 
vontade, mas em razão da reorganização da educação infantil (que perdeu 
um ano) e do ensino fundamental (que ganhou um ano). O trabalho que 
fiz, entre o início de 2004 e o final de 2008, tinha como curiosidade 
justamente acompanhar o percurso das crianças desde seu contato inicial 
com as letras do alfabeto até sua compreensão das relações entre o gráfico 
e o sonoro na escrita – que, para a grande maioria das crianças com as 
quais tive experiência, ocorria no último ano da educação infantil. Essa 
reorganização criou uma ruptura no que me interessava acompanhar, já 
que o início e o meio desse percurso atualmente é possível ser investigado 
apenas nas escolas de educação infantil, e o término no início do ensino 
fundamental – portanto, em contextos pedagógicos e físicos 
(estruturalmente falando) distintos. 

Minhas preocupações, desde 2009, mudaram, 
fundamentalmente devido a essa reorganização. Atualmente, na educação 
infantil, as práticas de oralidade têm sido meu principal interesse. A 
atenção a elas tem me possibilitado não apenas sensibilizar as professoras 
para a importância que têm na aquisição da linguagem, mas, também, 
demonstrar essa importância na apropriação de conhecimentos 
produzidos na escola por parte das crianças. Para tanto, além de participar 
da elaboração de oficinas pedagógicas para crianças do último nível da 
educação infantil, tenho registrado, em vídeo, o desenvolvimento dessas 
oficinas e, ainda (em áudio e em vídeo), entrevistas semidirigidas com as 
crianças, nas quais elas falam de sua experiência com os conteúdos 
trabalhados nessas oficinas. No ensino fundamental, meu interesse tem 
sido com as relações entre a aquisição da ortografia e a aquisição 
perceptual-auditiva de contrastes fônicos, interesse que reparto com a 
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professora Larissa Cristina Berti, colega do Departamento de 
Fonoaudiologia da Unesp e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Estudos 
sobre a linguagem (GPEL/CNPq) que coordeno. 
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16. 
Rastros de uma 

escrita em 
constituição 

Cristiane Capristano 

“(...) os dados da escrita inicial (...) são importantes 
indícios do processo geral através do qual se vai 

continuamente constituindo e modificando a complexa 
relação entre o sujeito e a linguagem. (...)” 

(ABAURRE et al., 1997, p. 15) 

Questões Iniciais 

As segmentações não convencionais, em linhas bem gerais, 
podem ser definidas como o resultado da ausência e/ou da presença não 
esperada de espaços em branco responsáveis pela delimitação de palavras. 
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Já há algum tempo, tenho me interessado por entender o funcionamento 
dessas marcas e o papel desempenhado por elas no chamado processo de 
aquisição da escrita91, interesse dividido com outros pesquisadores92. 
Entendo que, quando presentes na escrita em aquisição (adulta e infantil), 
as segmentações não convencionais indiciam a circulação dos escreventes 
por práticas orais e letradas e, ao mesmo tempo, podem ser interpretadas 
como pistas da relação sujeito/linguagem. Esse posicionamento a respeito 
do funcionamento e do estatuto das segmentações não convencionais 
presentes na escrita em aquisição tem se sustentado em contribuições 
teóricas advindas de trabalhos como os de Abaurre (1991, 1996), Chacon 
(2004, 2005, 2010), Corrêa (1997, 2001, 2004), Lemos (1997, 2002), 
dentre outros. 

No processo de identificação de segmentações não 
convencionais requerido pelos trabalhos e reflexões que tenho 
desenvolvido, não raro foi possível constatar momentos nos quais os 
escreventes alteravam, riscavam e/ou apagavam partes escritas de seus 
enunciados ora na tentativa de, aparentemente, “adequar” a distribuição 
dos espaços em branco ao previsto pelas convenções escritas (Figura 1), 
ora para, também aparentemente, “desfazer” distribuições convencionais 
(Figura 2) que, por alguma razão, lhes pareceram “erradas” e/ou 
“inadequadas”: 

 

 
Figura 1 - Exemplo de segmentação não convencional 

Fonte: Banco de Textos GPEL 

                                                           
91 Cf., a título de exemplo, Capristano (2004, 2007a, 2007b, 2010a). 
92 Sem a pretensão de fazer um levantamento exaustivo, indico os pioneiros trabalhos de 

Abaurre (1991), Abaurre e Silva (1993) e Silva (1994); os trabalhos produzidos pelos 
integrantes do Grupo de Estudos sobre Aquisição da Linguagem (GEALE): por 
exemplo, Cunha (2004, 2010, dentre outros), Cunha e Miranda (2007, 2009, dentre 
outros); e, por fim, os trabalhos produzidos no âmbito do Grupo de Pesquisa (CNPq) 
Estudos sobre a Linguagem: por exemplo, Chacon (2004, 2005, 2010, dentre outros) e 
Tenani (2004, 2010, 2011, dentre outros). 
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Figura 2 - Exemplo de segmentação não convencional 

Fonte: Banco de Textos GPEL 

Dados como esses representam, a meu ver, um desafio, ao 
mesmo tempo teórico e metodológico, para os pesquisadores cuja 
curiosidade tem se voltado para a escrita em aquisição e, mais ainda, para 
a distribuição de espaços em branco observada nessa escrita. Por um lado, 
como classificar e interpretar alterações, riscos e/ou apagamentos como os 
representados pela Figura 02? Ocorrências como essas poderiam ser 
classificadas e interpretadas, sem prejuízo, como hiper-segmentações – 
separações além das previstas pela ortografia? Por outro lado, como 
classificar e interpretar alterações, riscos e/ou apagamentos como os 
representados pela Figura 01? Ocorrências como essas poderiam ser 
descartadas e/ou ignoradas, também sem prejuízos, já que se tratam, em 
algum sentido, de “acertos”?  

Chamei algumas vezes a atenção para essas ocorrências 
(CAPRISTANO, 2010b; CAPRISTANO e CHACON, 2012), sinalizando 
que elas pareciam ter um estatuto teórico-metodológico diferenciado e, 
portanto, deveriam ser tratadas de forma também diferenciada. Neste 
trabalho, objetivo dar mais um passo no sentido de compreender o 
estatuto teórico-metodológico dessas marcas e refletir sobre o papel delas 
na trajetória dos escreventes em sua inserção no funcionamento simbólico 
da escrita93. Para tanto, examino alterações, riscos e/ou apagamentos 
ligados à segmentação presentes na trajetória de uma criança, buscando 
observar o funcionamento dessas ocorrências ao longo dos momentos do 
seu processo de aquisição que foram/ficaram registrados no banco de 
produções textuais do qual disponho – e sobre o qual trato na seção 
subsequente. 

                                                           
93 A reflexão que apresento aqui faz parte de uma reflexão maior que desenvolvo no 

âmbito do projeto de pesquisa intitulado A escrita em “aquisição”: deslizamentos e conflitos. 
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O material 

As marcas de alterações, riscos e/ou apagamentos ligadas à 
segmentação apresentadas precedentemente e aquelas examinadas na 
sequência foram recolhidas de enunciados escritos de um dos bancos de 
produções textuais pertencente ao Grupo de Pesquisa Estudos sobre a 
Linguagem (GPEL/CNPq), coordenado por Prof. Dr. Lourenço Chacon e 
do qual faço parte. 

Esse banco de produções textuais foi constituído no período de 
quatro anos. Sua constituição foi mobilizada pelo desejo de coletar e 
organizar produções textuais de crianças em processo formal de 
escolarização para permitir a realização de pesquisas de caráter 
longitudinal sobre o processo de aquisição da escrita. A justificativa para a 
proposição dessa coleta residiu na constatação da escassez, no Brasil, à 
época (2001-2004), de dados de escrita infantil organizados de forma a 
permitirem pesquisas de caráter longitudinal94. A opção para organização 
e desenvolvimento desse banco foi a de acompanhar as mesmas crianças 
da primeira à quarta série do Ensino Fundamental – atualmente, período 
correspondente ao intervalo entre o segundo e o quinto ano do Ensino 
Fundamental –, em duas escolas públicas da rede municipal de ensino da 
cidade de São José do Rio Preto (SP). 

A coleta funcionou da seguinte maneira: em intervalos de uma 
ou, no máximo, duas semanas, eram propostas atividades de produção 
textual para as crianças participantes – excetuando-se as semanas relativas 
aos meses de janeiro, fevereiro, julho e parte de dezembro devido a 
períodos de recesso e férias escolares. No transcurso da constituição desse 
banco, foram propostas cinquenta e cinco (55) atividades de produção 
textual. Essas atividades sempre envolviam diferentes gêneros discursivos 
(cartas, relatos de palestras, etc.). 

                                                           
94 Exceção seja feita aos dados organizados por Maria Bernadete Marques Abaurre, Raquel 

Salek Fiad e Maria Laura Mayrink-Sabison, no Projeto Integrado A relevância teórica 
dos dados singulares na aquisição da escrita (já finalizado), desenvolvido no Instituto de 
Estudos da Linguagem da Unicamp, e aos dados coletados e organizados por Ana Ruth 
Moresco Miranda, no Projeto Aquisição e desenvolvimento da escrita: ortografia e 
acentuação, desenvolvido na Universidade Federal de Pelotas, no âmbito dos trabalhos 
do GEALE. 
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O banco possui cerca de 3100 enunciados escritos elaborados 
por 130 crianças em diferentes momentos de seu processo de aquisição da 
escrita. A participação das crianças nas atividades de produção textual não 
foi regular: no banco encontram-se desde crianças que participaram de 
um número mínimo de coletas (uma ou duas, por exemplo) até crianças 
que participaram de quase todas as coletas. 

Neste trabalho, examinarei marcas de apagamento, alterações, 
etc., ligadas à segmentação presentes nos enunciados escritos de um dos 
sujeitos que participaram da maior parte das coletas, tendo permanecido 
do primeiro ao último ano. Esse sujeito participou de um total de 
quarenta e oito (48) atividades de produção textual, assim distribuídas: 
catorze (14) no primeiro ano de coleta, dez (10) no segundo, doze (12) no 
terceiro e doze (12) no quarto. 

Nos enunciados elaborados por essa criança, é possível 
identificar várias marcas de alteração, riscos e/ou apagamentos. 
Entretanto, essas marcas nem sempre dizem respeito à segmentação do 
enunciado. Das marcas observadas, apenas 16 (dezesseis) tinham essa 
característica. Essas marcas estão assim distribuídas: seis (06) no primeiro 
ano, seis (06) no segundo, quatro (04) no terceiro e nenhuma no quarto 
ano. 

Convém destacar que, em função do processo de digitalização, 
os apagamentos, riscos e/ou alterações apresentados na seção seguinte, 
eventualmente, não poderão ser nitidamente identificados, embora eles 
tenham sido reconhecidos nas produções textuais originais. Por causa da 
eventual ausência de nitidez, quando necessário, far-se-á uma descrição da 
ocorrência. 

De rasura em rasura... 
Tendo em vista o número não excessivo de marcas de 

apagamento, alteração, etc., permito-me apresentar todas elas aqui. No 
Quadro 1 abaixo, a coluna em (P) refere-se à atividade de produção 
textual; a coluna em (D) apresenta a data em que foi realizada a atividade 
e, por fim, na coluna em (M), são apresentadas as marcas de alteração 
identificadas, bem como uma proposta de “leitura” dessas marcas: 
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Quadro 1 – Segmentações não convencionais nas produções de uma criança 

(P) (D) (M) 

05 
 
(Reescrita da narrativa 
O rato do campo e o 
rato da cidade) 

13/06/2001 

 
Leitura possível: “(...) não tem o que na 
minha (...)” 

07 
 
(Relato de um texto 
intitulado Precisando de 
óculos?) 

08/08/2001 

 
Leitura possível: “(...) sabe nadar muito 
bem (...)” 
 

 
Leitura possível: “(...) ela é um animal (...)” 

10 
 
(Elaboração de uma 
lista de compra) 

19/09/2001 
 

Leitura possível: “(...) e ela me deu (...)” 
 

 
Leitura possível: “(...) O conjunto (...)” 

11 
 
(Elaboração de uma 
receita culinária)  

17/10/2001 

 
Leitura possível: “(...) e coloque (...)” 

15 
 
(Reconto de uma 
narrativa em 
quadrinhos) 

27/02/2002 

 
Leitura possível: “A bruxinha e o elefante” 
 

 
Leitura possível: “(...) O que você (...)” 

16 
 
Registro de uma 
música (Música 
preferida) 

20/03/2002 
     

Leitura possível: “(...) Além das (...)” 
 

     
Leitura possível: “(...) Além das (...)” 
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(P) (D) (M) 

24 
 
(Reconto da narrativa 
Chapeuzinho Vermelho) 

08/08/2002 

 
Leitura possível: “Chapeuzinho cor de 
rosa” 
 

 
Leitura possível: “(...) A chapeuzinho (...)” 

32 
 
(Elaboração de um 
Classificado) 

07/04/2003 
         

 
Leitura possível: “(...) Vende-se (...)” 

34 
 
(Elaboração de uma 
Propaganda) 

19/05/2003 

 
Leitura possível: “(...) Vende-se (...)” 

Fonte: Banco de Textos GPEL 

O primeiro fato a ser destacado do quadro acima diz respeito à 
quantidade de apagamentos, riscos e/ou alterações: se comparada ao 
número de enunciados elaborados por essa criança, essa quantidade 
poderia ser considerada “inexpressiva”. Entretanto, julgo essa baixa 
quantidade de marcas, por si só, bastante significativa, uma vez que 
indicia que os processos eventualmente colocados em cena por essas 
marcas – relativos à segmentação e ao processo de aquisição da escrita – 
afetam pouco os enunciados escritos elaborados por essa criança. 

Essa última afirmação, entretanto, precisa ser acompanhada de 
duas ressalvas importantes. Por um lado, deve-se salientar que seria 
ingenuidade supor a existência de uma relação isomórfica entre as 
ocorrências de apagamento, alteração, etc., e os processos colocados em 
cena por elas – destacados mais adiante: pode ocorrer de essas marcas 
serem resultantes de processos distintos, inclusive, podendo emergir 
simplesmente de uma sugestão feita pelo interlocutor direto da criança – e 
não por uma “decisão” dela! Por outro lado, a ausência de marcas de 
apagamento, alteração etc. não significa a ausência de um processo, ou 
seja, a não identificação dessas marcas pode não corresponder à ausência 
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dos processos que essas marcas parecem colocar em evidência. 
Um segundo fato a ser destacado do quadro acima se refere à 

predominância das marcas de apagamentos, alterações etc. nos 
enunciados elaborados nas (antigas) primeira e segunda série do Ensino 
Fundamental – correspondentes aos anos de 2001 e 2002: das dezesseis 
ocorrências identificadas, doze encontram-se em enunciados produzidos 
em 2001 e 2002, apenas quatro em enunciados produzidos em 2003 e 
nenhum em 2004. Essa predominância pode estar relacionada ao fato de 
os enunciados produzidos por esse sujeito, nesse período, serem marcados 
pela instabilidade, inconstância e variabilidade, em especial, em sua 
dimensão ortográfica. A instabilidade, a inconstância e a variabilidade 
aparecem bem menos nos enunciados pertencentes as terceira e quarta 
séries, que, no tocante às convenções ortográficas, estão bem mais 
próximos da escrita convencional, como demonstram os exemplos abaixo: 

 

 
Figura 3 - Primeira série - 200195 
Fonte: Banco de Textos GPEL 

                                                           
95 Leitura (as barras -/- indicam mudança de linha): Dia 27 de junho de 2001/ Nome:_____/ O 

lobo que chamava Alex/ o lobo foi fazer um bolo de aniversário/ para sua querida vovó e não 
tinha açúcar/ foi na casa do vizinho/porquinho e deu um espirro/ e a casa do [?] esborrachou 
e o porquinho/ morreu/e foi na próxima casa e o porquinho era mais/ ou menos esperto e o 
lobo deu um espirro/e o lobo foi na próxima casa e o porquinho/ era esperto. 
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Figura 4 - Quarta série - 200496 

Fonte: Banco de Textos GPEL 

A comparação entre esses dois enunciados permite afirmar que, 
como esperado, a inserção cada vez maior da criança em práticas letradas, 
em especial, as escolarizadas, produz efeitos em seus enunciados escritos e, 
de forma análoga, na relação desse sujeito com a (sua) escrita. Assim, os 

                                                           
96 Leitura (as barras -/- indicam mudança de linha): Dia 18 de novembro de 2004/ Hoje é meu 

dia/ Hoje eu, Sandy, acordei, escovei os dentes/ Tomei banhos, tomei café da manhã, me/ 
arrumei./ Eu fui ao shopping para comprar/ roupas para fazer meu show/comprei sapatos, 
comprei colares,/ anéis, brincos, pulseiras e relógios/ Quando eu fui a minha casa.../ 
Quando olhei no relógio...que susto!/ Estava atrasada para o show/ —E agora, o que eu irei 
fazer?/ — Já sei, irei ligar para o meu/ compositor arrumar uma pessoa/ para colocar no meu 
lugar/ — Filha, filha: — Oi! Não [?] Minha /mãe me chamando vou ver o que /ele[?] e meu 
irmão quer: — Está quase/ na hora de ir para o show, Está arru/mada?/ —Ué, mas já passou 
da hora/ —Ah! Eu esqueci de falar que o/ relógio do seu quarto está errado/Ela foi para o 
show e disse:/ Voltamos para a casa feliz. 
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deslizamentos, as dúvidas, os conflitos... que afetam a relação entre o 
sujeito e a dimensão ortográfica da (sua) escrita tendem a desaparecer e, 
com eles, as marcas que os sinalizam. 

No quadro apresentado acima, um terceiro fato chama a 
atenção: não só a quantidade de marcas relativas ao primeiro e ao segundo 
ano é maior quando comparada ao terceiro, mas a qualidade dessas marcas 
também é diferente. Enquanto no primeiro e no segundo ano há uma 
maior variabilidade de ocorrências, no terceiro ano, os apagamentos, 
alterações, etc., incidem apenas sobre uma “estrutura” da língua: o verbo 
vender associado ao pronome enclítico se. Mais uma vez, pode-se creditar 
essa diferença à inserção cada vez maior da criança em práticas letradas e, 
de forma particular, nas práticas letradas escolarizadas, inserção cujo 
efeito é o de fazer desaparecer marcas indicativas de conflitos que afetam a 
relação entre o sujeito e a dimensão ortográfica da (sua) escrita.  

Com relação à qualidade das marcas encontradas, um quarto 
fato pode ser destacado: as marcas de apagamento, alterações, etc., 
identificadas são sempre resultado da circulação dessa criança por práticas 
letradas e orais. Isso pode ser observado num exame mais detalhado, por 
exemplo, da marca de apagamento abaixo: 

 

 
Figura 5 – Exemplo de segmentação não convencional 

Fonte: Banco de Textos GPEL 

Nesse trecho do enunciado escrito pela criança, é possível notar 
um confronto entre duas possibilidades de segmentação. Nele, num 
primeiro momento, emerge a sequência der – indiciada pelo apagamento 
da letra r (minúscula), registrada junto à preposição de – a qual, 
considerando o restante do enunciado escrito, constitui a sequência 
inicial de derosa. Essa segmentação irrompe fundada, prioritariamente, na 
circulação do escrevente por práticas orais: o escrevente entrevê a 
possibilidade de uma “unidade linguística” guiado por uma “memória” de 
que limites gráficos podem corresponder a limites prosódicos – nesse 
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caso, aos limites prosódicos de um grupo clítico97: [de rosa]. Ao mesmo 
tempo, fundado em sua circulação por práticas letradas, o escrevente 
coloca espaços em branco, criando fronteiras, em locais coincidentes com 
limites de palavras da língua: #der# e, provavelmente, #derosa#, mas não, 
por exemplo, d#er. 

A segmentação indiciada em der (derosa) é, no entanto, recusada 
pelo escrevente. Essa recusa é sinalizada por uma série de alterações, como 
o apagamento da letra r (minúscula), a inserção de um espaço em branco e 
a irrupção de Rosa (com letra maiúscula). Todas essas alterações parecem 
ter sido provocadas, prioritariamente, pela circulação do escrevente por 
práticas letradas: guiado por uma “memória” que lhe indica a existência 
do nome próprio Rosa e da estrutura de, o escrevente entrevê a 
possibilidade das “unidades linguísticas” de e Rosa. Não se deve descartar, 
entretanto, a atuação da circulação do escrevente por práticas orais, já que 
o estatuto de Rosa como uma “unidade” pode derivar igualmente do 
“reconhecimento” de uma organização rítmica possível de corresponder a 
uma “unidade” da língua: um pé troqueu98. 

Também a marca de apagamento abaixo permite observar a 
circulação do escrevente por práticas orais e letradas: 

 

 
Figura 6 - Exemplo de segmentaçãoo não convencional 

Fonte: Banco de Textos GPEL 

Nessa ocorrência, observa-se o apagamento da letra o registrada, 

                                                           
97 Na proposta de Nespor Vogel (1986), o grupo clítico (C) constitui uma unidade 

prosódica formada por uma única palavra de conteúdo acompanhada de clíticos 
fonológicos (palavras funcionais átonas, como artigos, preposições, conjunções). 

98 Para Nespor Vogel (1986), o pé é unidade rítmica, prosódica, menor ou igual à palavra, 
definida pela relação de dominância estabelecida entre duas ou mais sílabas, relação na 
qual uma é forte e as demais fracas. O pé troqueu tema sílaba mais forte à esquerda: 
Rosa. 
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num primeiro momento, junto à te (tem99). A compreensão dos fatos que 
determinam a emergência desse apagamento só é possível recuperando-se 
o co-texto em que ele aparece: Sabe o que aqui não tem (, ?) o que na minha 
casa tem? Sossego. De posse do co-texto, nota-se, na primeira segmentação 
(rejeitada pela criança!), a “unidade” teo (tem o), formada pelo que, na 
escrita convencional, seria a junção entre o verbo ter e o artigo definido o.  

A segmentação em teo (tem o) possivelmente foi determinada, 
por um lado, pela circulação da criança por práticas orais, fato sinalizado 
pela atuação de uma “memória” da dependência prosódica do 
monossílabo não acentuado (clítico) o com relação às unidades as quais 
ele pode estar relacionado – nesse caso, ao também monossílabo tem. Por 
serem destituídos de acento, os clíticos (artigos, preposições etc.), 
elementos de natureza híbrida, muitas vezes, são registrados pela criança 
de forma não convencional, amalgamados a “unidades” adjacentes. Por 
outro lado, a circulação da criança por práticas letradas também deve ser 
considerada: nesse caso, sinalizada, possivelmente, por uma “memória” de 
que as “unidades”, na escrita, devem ser constituídas por agrupamentos 
de mais de uma letra. Vários trabalhos sobre segmentação não 
convencional (cf. os trabalhos supracitados) têm destacado que os 
escreventes têm dificuldades para reconhecer monossílabos não acentuados 
formados por apenas uma letra como palavras, ou ainda, como “unidades” 
que deveriam ser isoladas por brancos. Por essa razão, na escrita em 
aquisição, muito frequentemente, esses monossílabos são 
hipossegmentados.  

A segmentação em teo é, como dito acima, rejeitada pela 
criança. Em seu lugar, vê-se surgir um espaço em branco entre te e o e um 
novo registro de o, desta feita, isolado em ambas as margens: #o#. Essa 
reorganização da distribuição gráfica deriva da atuação de, pelo menos, 
dois fatores, um mais ligado à circulação da criança por práticas orais, 
outro mais ligado a sua circulação por práticas letradas, respectivamente: 
(a) a provável atuação de pausas que sinalizam fronteiras prosódicas entre 

                                                           
99 No apagamento, não há registro de letra que indicie uma tentativa de marcar 

graficamente a nasalidade da coda. 
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frases entonacionais100: [Sabe o que aqui não tem?] I [O que na minha 
casa tem?] I; e (b) a provável atuação de uma “memória” da possibilidade 
de autonomia gráfica de te e o.  

 
*** 

 
Seria possível examinar cada uma das ocorrências apresentadas 

no quadro acima e esse exame levaria sempre à mesma conclusão: a 
emergência dos apagamentos, alterações etc. resulta da circulação do 
escrevente por práticas letradas e orais. É claro que essa circulação será 
diferente a depender da (s) “memória (s)” que irrompe (m) no momento 
em que o escrevente tem diante de si a tarefa de distribuir espaços em 
branco responsáveis, na escrita convencional, pela delimitação de 
“palavras”. 

O funcionamento das marcas de apagamento, alterações etc. 
exemplificado nos parágrafos precedentes guarda, conforme antecipado, 
muitas semelhanças com o funcionamento dos chamados “erros” de 
segmentação. Por exemplo, hipossegmentações – junções além das 
previstas pela ortografia – como amenina (a menina) e sechama (se chama), 
bastante comuns em enunciados escritos de criança, mostram-se, de forma 
similar ao que se pôde observar na análise das marcas de apagamento 
acima, como efeito da atuação simultânea de uma correspondência entre 
limites gráficos/limites prosódicos, da dependência prosódica dos monossílabos 
não acentuados (clíticos) e o estabelecimento de fronteiras em limites de 
palavras da língua: #sechama#, mas não #s#echama# ou #sech#ama. 

Essa convergência, entretanto, não é completa. Nas marcas de 
apagamento, alteração etc., a circulação do escrevente por práticas orais e 
letradas é, sem dúvida (como procurei demonstrar), mais complexa! 
Diferentemente dos “erros” de segmentação, essas marcas colocam em 
cena, de forma constante, duas possibilidades de segmentação que se 

                                                           
100 Segundo Nespor e Vogel (1986), a frase entonacional [I] é formada por um conjunto de 

frases fonológicas ou apenas por uma frase fonológica que possua um contorno 
entonacional característico. Destacam, também, que os finais e, portanto, também os 
inícios de frases entonacionais coincidem com posições em que se podem introduzir 
pausas em uma oração. 
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chocam e expõem o conflito do sujeito escrevente com os fatos que 
determinam a (sua) enunciação escrita. Nos apagamentos, riscos e 
alterações semelhantes aos apreciados acima, vê-se, sempre, alternativas de 
segmentação em concorrência, coexistindo, embora não de forma 
indivisa: uma dessas alternativas é sempre eleita e a outra, sempre 
recusada. 

Essas marcas têm, assim, a particularidade de representarem 
momentos de “perturbação”, de “interrupção” do fluxo enunciativo ou, 
de forma mais precisa, de uma aparente negociação do sujeito escrevente 
com os outros (outros dizeres, outros registros, outros significantes, outras formas 
de segmentação...) que o constituem e determinam a emergência dos 
enunciados escritos que produz (AUTHIER-REVUZ, 1982, 1990). 
Enquanto o erro ortográfico ligado à segmentação mostra um sujeito 
“escrevendo simplesmente”, atravessado pelo funcionamento da linguagem 
em seu modo de enunciação escrito – ao qual ele não pode escapar! –, os 
apagamentos, alterações etc., apresentam-se como indícios de uma forma 
de contenção desses deslizamentos, momentos do processo de enunciação 
escrita nos quais o sujeito interrompe seu percurso enunciativo e volta-se 
sobre o escrito. 

As afirmações precedentes são feitas com base, por um lado, em 
proposições de Lemos (2002) e Authier-Revuz (1982, 1990) e, por outro, 
em reflexões presentes em trabalhos sobre rasura e reelaboração – cf., por 
exemplo, os trabalhos de Abaurre (1994, 1996), Abaurre et al. (1997), 
Fiad (2009), Calil (1998, 1999, 2004), Felipeto (2008), Calil e Felipeto 
(2000, 2001). O cotejo entre afirmações recolhidas nesses trabalhos e o 
funcionamento denunciado na análise de apagamentos, alterações etc. 
como os apresentados mais acima permite afirmar que essas marcas 
podem ser interpretadas como pistas, rastros, vestígios, indícios, sinais... 
(ABAURRE et al., 1997) de um momento particular da relação 
sujeito/linguagem, com uma ordem diversa daquela observada no “erro” 
ortográfico, que faz emergir um sujeito efeito de uma circulação na qual 
ele deixa de ser um “utilizador” da escrita e passa a “observador” dessa 
mesma escrita (CAPRISTANO; CHACON, 2012). 
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Considerações finais 

Os comentários feitos nas seções anteriores, bem como as 
questões nelas exploradas, foram mobilizados pelo desejo de tentar 
compreender um pouco melhor o estatuto teórico-metodológico das 
marcas de apagamento, alterações, etc. 

Como conclusão ainda bastante provisória, é possível afirmar 
que, assim como as segmentações não convencionais – os chamados 
“erros” de segmentação –, os apagamentos, alterações e outras marcas 
correlatas, quando presentes na escrita em aquisição (adulta e infantil), 
indiciam a circulação dos escreventes por práticas orais e letradas e, ao 
mesmo tempo, podem ser interpretadas como pistas da relação 
sujeito/linguagem. Entretanto, as marcas de alterações, riscos e/ou 
apagamentos deixam ver uma relação sujeito/linguagem diversa daquela 
exposta pelos chamados “erros” de segmentação. Esses últimos mostram 
sujeitos escreventes suscetíveis aos deslizamentos permitidos pela 
imprevisibilidade da linguagem; os apagamentos, alterações, etc., por sua 
vez, dão visibilidade a um sujeito efeito de um “olhar” para esse 
deslizamento. 

Parece haver, portanto, uma diferença no estatuto teórico-
metodológico dessas marcas que precisa ser considerada. Se levada em 
conta, essa diferença outorga a proposição de novas questões, cujas 
respostas poderão permitir entender melhor a trajetória dos escreventes 
em sua inserção no funcionamento simbólico da escrita e, 
particularmente, as trilhas dessa trajetória que levam esse escrevente a 
segmentar de acordo com o esperado pelas convenções escritas. Penso, 
por exemplo, em questões como: Por que as marcas de negociação do 
sujeito escrevente com os outros que o constituem (outros dizeres, outros 
registros, outros significantes, outras formas de segmentação...) não são 
constantes? O aparecimento dessas marcas é imprevisível? Em caso de 
resposta negativa, existiriam “zonas” privilegiadas para esse aparecimento? 
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Introdução 

O presente capítulo busca reportar alguns resultados obtidos 
com o desenvolvimento de dois projetos de pesquisa: o primeiro aborda 
aspectos fonológicos e está voltado para a influência do alemão na 
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aquisição da escrita; o segundo trata sobre questões cognitivo-textuais e 
visa a compreender as relações existentes entre a oralidade e a escrita do 
ponto de vista da organização da referência ao tempo em textos 
narrativos. A língua de imigração aqui referida é o Hunsrückisch (HR), e os 
dados considerados para investigação têm origem em produções orais e 
escritas realizadas por crianças da cidade de Agudo (RS). 

No início deste capítulo, serão destacados alguns aspectos acerca 
do bilinguismo101 português/alemão no Rio Grande do Sul, bem como 
algumas características do município de Agudo. Na sequência, será 
apresentada a metodologia, seguida por resultados dos dois projetos de 
pesquisa, desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa CNPq ELO (Emergência 
da Linguagem Oral), que investigam a interferência do Hunsrückisch no 
processo de aquisição da escrita e o domínio progressivo da organização 
de textos narrativos. Por fim, a conclusão, com algumas reflexões sobre os 
resultados até então encontrados. 

O bilinguismo alemão/português no Sul do Brasil 

De acordo com Altenhofen e Margotti (2011), línguas de 
imigração são assim chamadas por apresentarem uma característica 
central, ou seja, ser uma língua vinda de fora. Para os autores, 

Línguas de imigração podem ser definidas, assim, como 
línguas 1) originárias de fora do pais (alóctones) que, no 
novo meio, 2) compartilham o status de língua 
minoritária. Distinguem-se das línguas indígenas 
(autóctones) e de línguas específicas (como as línguas de 
sinais) (ALTENHOFEN e MARGOTTI, 2011, p. 290). 

A língua alemã, apesar de, tendo em vista o número de 
imigrantes, estar posicionada após o italiano e o espanhol, é considerada 
uma das línguas de imigração de maior expressão dentre as 30 existentes 

                                                           
101 De acordo com Altenhofen (2002), “é preciso tomar o bilinguismo como um conceito 

não absoluto, mas relativo, onde não importa tanto saber se determinado indivíduo é 
bilíngue ou não, mas sim em que medida é bilíngue, visto ser distinto e muito difícil 
determinar o ponto exato que divide a sua proficiência em ambas as línguas envolvidas”. 
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no Brasil. É uma língua que já está na quinta ou sexta geração no país – 
os primeiros imigrantes aqui chegaram por volta de 1824 –, portanto, 
apresenta traços de seu processo de adaptação ao longo do tempo. Cabe 
referir, ainda, que a região Sul é a que mais apresenta falantes do alemão, 
sendo apontada como uma das “regiões mais plurilíngues do mundo” 
(ALTENHOFEN e MARGOTTI, 2011). A chegada dos imigrantes 
ocorreu principalmente no século XIX e na primeira metade do século 
XX, expandindo-se, por meio de seus descendentes, em movimentos 
migratórios, para diversas regiões do Brasil. 

Conforme apontam Raso, Mello e Altenhofen (2011, p. 41), a 
diversidade linguística dos brasileiros foi considerada pela última vez no 
censo de 1950, que apresentava questões como “O recenseado fala 
corretamente o português?” e “Que língua fala habitualmente no lar?”, 
provavelmente motivadas pelas “tensões da Segunda Guerra Mundial”. É 
possível, no entanto, de acordo com os autores, encontrar resultados mais 
recentes, ainda que com base em um grupo específico de falantes, como 
no Projeto BIRS (Bilinguismo no Rio Grande do Sul), da UFRGS, que 
apresenta dados relativos à competência linguística de jovens masculinos 
de 18 anos, vinculados ao serviço militar do Rio Grande do Sul. O total 
dos questionários aplicados constatou que o alemão constitui 56,61% das 
línguas de imigração da amostra, seguido pelo italiano, com 33,94%. 

Schneider (2007) reporta os graus de domínio e de uso do 
Hunsrückischpor 312 alunos de três escolas de Tupandi, localizadas na sede 
do município – escola A – e em zonas rurais – escolas B e C. De acordo 
com a autora, os dados evidenciam, claramente, diferenças entre o grupo 
de crianças da escola A e das escolas B e C. O baixo ou nenhum grau de uso 
da língua de imigração, em 95% dos alunos da escola A no ambiente 
escolar, justifica-se também pelo avanço industrial da cidade que teve 
início ao final da década de 80. Conforme Schneider (2007, p. 145), 
“segundo a percepção de vários professores, a população já fala a metade 
em português e a metade em alemão porque tem muita gente de fora que não 
sabe alemão”. Nas escolas da zona rural, ao contrário, o baixo ou nenhum 
grau de uso foi referido por 59% – escola B – e 61% dos alunos – escola C. 
Outro aspecto que chama a atenção é o uso do Hunsrückisch na família, 
reportado como alto grau, cerca de 94% e 95% pelos sujeitos das escolas B 
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e C, e como baixo grau pelos sujeitos da escola A. Para a autora, as 
diferenças significativas entre os percentuais de uso no ambiente escolar e 
no ambiente familiar se justificam pelo fato de 

no cenário escolar, onde o uso da linguagem é mais 
monitorado devido à pressão social e às normas 
institucionais que impõem o uso do português, a relação 
entre domínio e uso de HR não é direta, pois aqui 
observamos um grande decréscimo em comparação com 
seu uso no cenário familiar (SCHNEIDER, 2007, p. 146). 

Com o transcorrer dos anos, tem sido observado um decréscimo 
no uso das línguas de imigração, pois, devido à estigmatização, sofrida 
principalmente quando do ingresso à escola, muitos pais optam pela não 
formação bilíngue de seus filhos. 

Altenhofen e Margotti (2011) referem os termos português de 
interferência e português de contato. O primeiro seria aquele falado por 
bilíngues, apresentando traços da língua de imigração; o segundo seria o 
português falado na comunidade bilíngue, ou seja, também presente nas 
produções dos monolíngues. Embora, para os autores, a distinção entre os 
termos não seja tão evidente, na verdade, podemos pensar no português de 
contato como alterações sofridas na língua portuguesa, empregadas em 
uma determinada comunidade, devido ao contato recorrente com a 
língua de imigração, no caso do presente trabalho, o Hunsrückisch. 

As alterações podem ser encontradas em diferentes níveis 
gramaticais, ou seja, fonético-fonológico, morfológico, sintático e 
semântico. Empréstimos lexicais também são reportados, como nas 
palavras chimia, cuca, chope e serigote, por exemplo. 

Em relação aos aspectos fonéticos e fonológicos, observem-se, 
no Quadro 1, algumas alterações encontradas no português de contato por 
influência de línguas de imigração alemãs. 
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Quadro 1 – Alterações no português de contato com línguas de imigração alemãs 

a) substituição da fricativa [x] pela líquida não lateral [r], como em cacho[r]o 
para cacho[x]o102; 

b) dessonorização de obstruintes sonoras, principalmente de plosivas, como 
em [p]olacha para [b]olacha103; 

c) monotongação do ditongo nasal [ã w], como em coraç[õ] para coraç[ã w]104; 

d) não aplicação do processo de palatalização, como em [t]ia para [t]ia. 

Fonte: Elaboração própria 

Em relação aos aspectos morfossintáticos, chama atenção a 
ocorrência de alternâncias no uso do pretérito perfeito e imperfeito, como 
em Ontem eu comprava dois sacos de adubo, como uma hipercorreção na 
tentativa de produção do pretérito imperfeito do português 
(ALTENHOFEN; MARGOTTI, 2011, p. 300). 

Aspectos metodológicos 

Os dados foram coletados, de forma longitudinal, por meio da 
produção de narrativas orais e escritas, produzidas por crianças do ensino 
fundamental de uma escola rural da cidade de Agudo. Trata-se de uma 
pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul que possui uma 
população constituída de descendentes de imigrantes alemães, 
principalmente. 

O município de Agudo foi fundado em 1959, apresentando 
vestígios de povos indígenas humaitá, vieira e tupi-guarani. Em 1800, já 
havia um mapa que reportava a existência de um morro denominado 
Agudo, mas antes de se transformar no município recebeu, ainda, o nome 

                                                           
102 A substituição, a princípio, também pode ocorrer em sentido inverso, como em 

ca[x]oço por ca[r]oço, mas tal produção é encontrada com frequência bem menor. 
103 De acordo com Altenhofen e Margotti (2011), essa alteração é bastante estigmatizada 

socialmente. 
104 Produções como coraç[õ w] e caminh [õ w] também podem ser encontradas. 
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de Colônia de Santo Ângelo, constituída por alemães da Pomerânia e da 
Boêmia que ali chegaram, por meio do rio Jacuí, a partir de 1857 e 1876, 
respectivamente, e vila de Agudo, em 1938. 

Em 2004, reporta-se uma população de 17.833 habitantes, 
sendo boa parte residente da zona rural – aproximadamente 12.000 
moradores –, pois a agricultura é a principal atividade econômica do 
município. 

A descendência alemã se faz claramente presente em atividades 
culturais, bem como no ensino da língua alemã, nas famílias e nas escolas, 
principalmente no meio rural. 

A primeira etapa de coleta de dados foi realizada em 2008, 
incluindo as produções de alunos monolíngues e bilíngues que cursavam 
a 2a, 4a e 6a séries; a segunda etapa foi realizada em 2009, incluindo 
amostras dos mesmos alunos que, nesse segundo momento, cursavam, 
respectivamente, a 3a, 5a e 7a séries. Importante salientar que os alunos 
monolíngues, apesar de só falarem e compreenderem o português, estão 
inseridos em uma comunidade de maioria bilíngue, como é caracterizada 
a cidade de Agudo. Na Tabela 1, a distribuição dos sujeitos: 

Tabela 1 - Distribuição dos sujeitos por série 

SÉRIES 
SUJEITOS 

2008 
SUJEITOS 

2009 

2ª. 14  

3ª.  15 

4ª. 33  

5ª.  38 

6ª. 13  

7ª.  20 

Total 60 73 

Fonte: Elaboração própria 

No total, foram obtidas 130 coletas orais e 123 narrativas 
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escritas. A diferença numérica justifica-se pela ausência de alguns alunos 
nas datas em que as produções escritas foram realizadas. 

As coletas orais tiveram por base a narrativa Frog, where are you, 
de Mayer (1969), desenvolvida em linguagem não verbal. Em encontro 
marcado fora do ambiente da sala de aula, após folhear as páginas do 
livro, o informante era convidado a contar a história oralmente, a qual foi 
gravada com o gravador digital Oregon Scientific – VR636. A produção 
escrita, com base na mesma narrativa, foi realizada em etapa posterior, 
sendo os dados coletados em ambiente de sala de aula com o grupo de 
alunos correspondente a sua respectiva série. As redações digitadas e 
digitalizadas, bem como os arquivos de áudio e as transcrições fonéticas 
das produções compõem o Banco de Dados de Narrativas de Agudo 
(BANA), disponível para pesquisas no Laboratório Emergência da 
Linguagem Oral (LELO/UFPEL). 

Salienta-se também que, em período que antecedeu o início das 
coletas, foi entregue aos pais um termo de consentimento livre e 
informado, e um questionário, de forma a se obter um perfil acerca do 
uso da língua de imigração pela família e pela criança. Na coleta realizada 
em 2008, por exemplo, considerando 46105 alunos da 2a, 4a e 6a séries, 
58,33%, 55% e 64,28%, respectivamente, falavam e compreendiam o 
Hunsrückisch, o que constitui uma amostra de 58,69% de bilíngues. O 
resultado é mais baixo do que aquele constatado nos sujeitos das escolas B 
e C, referidos por Schneider (2007) – com alto grau de domínio apontado 
por 80% e 95% dos alunos –, e mais alto do que o constatado nos sujeitos 
da escola A – com 47%. 

Além do questionário entregue aos responsáveis, antes da 
realização da coleta de dados, também foram feitas algumas perguntas às 
crianças, de forma a se cotejar as respostas fornecidas pelos alunos e seus 
cuidadores. Salienta-se que as perguntas eram elaboradas de forma a 

                                                           
105 A diferença numérica entre a quantidade de questionários preenchidos – 46 – e a 

quantidade de sujeitos, participantes da pesquisa em 2008, justifica-se pelo fato de 
algumas crianças terem devolvido apenas o termo de consentimento livre e esclarecido. 
Nesse caso, informações relativas ao uso do Hunsrückisch foram obtidas por meio de 
entrevistas orais que antecederam à produção das narrativas, mas as respostas não foram 
consideradas para a observação aqui tecida. 
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prestigiar a língua de imigração, evitando-se, assim, respostas que 
pudessem, simplesmente, acenar para um não domínio do Hunsrückisch 
como uma maneira de melhor se inserir na língua dominante. Como 
exemplo, uma das perguntas feitas aos alunos: “Tu sabes falar alemão?”, 
ao invés de “Tu falas alemão?”. De acordo com Altenhofen (2002), a 
primeira pergunta está relacionada a uma habilidade, a um 
conhecimento, a um saber algo. Já a segunda remete a algo, 
provavelmente, reprimido em sala de aula, espaço em que o aluno deve 
falar apenas o português, não o alemão. 

A influência do dialeto alemão na aquisição da escrita 

O projeto de pesquisa A influência do dialeto alemão na aquisição 
da escrita busca investigar a influência da fonologia da língua alemã na 
escrita de alunos da 2ª a 7ª. séries, do ensino fundamental na cidade de 
Agudo, conforme distribuição dos sujeitos evidenciada na Tabela 1. 

Estando o projeto em etapa final de execução, os trabalhos 
originados identificaram os erros ortográficos mais frequentes 
encontrados na escrita, bem como a sua relação com a língua de 
imigração. 

O sistema fonológico do alemão tem sido foco de investigação 
em muitos trabalhos, sendo referido já em Trubetzkoy (1939). Assim 
como no português, o alemão apresenta, ainda que de forma pouco 
expressiva, contraste lexical por meio da troca do acento principal, como 
em ‘tenor – teor, substância – e te’nor – cantor. As diferentes posições na 
sílaba também são consideradas, de maneira que um segmento pode ser 
contrastivo no início da palavra, mas não em posição final. 

De acordo com Wiese (1996), há, na literatura, controvérsias 
acerca do status fonêmico de determinados segmentos, como /t/, /d/, 
// e /x/, dentre outros, presentes em palavras como Tscheche, latschen, 
job, loggia, Genie, rage, rauchen, Bach, ringeneding, por exemplo. Um dos 
aspectos a ser considerado é a procedência da palavra, ou seja, se fruto de 
empréstimo de outras línguas ou se pertencente ao alemão. Os segmentos 
/d/ e // são encontrados em um pequeno grupo de palavras 
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emprestadas; o mesmo pode ser dito sobre os encontros consonantais [sf] 
e [sm], também presentes em palavras emprestadas, como Sphäre e 
Smaragd. 

Sendo assim, é possível considerar /d/ e // como segmentos 
do sistema consonantal do alemão? Para Wiese (1996), sim, pois, ainda 
que utilizados em palavras emprestadas, não sofreram adaptações. Sob o 
nosso ponto de vista, no entanto, outros aspectos devem ser considerados 
para que possamos afirmar que tais segmentos, restritos apenas a 
empréstimos de outras línguas, possam constituir fonemas no alemão, 
como a frequência de tipos e a possibilidade da criação de novos itens 
lexicais na língua que incluam esses elementos. No português, por 
exemplo, // e // são fonemas apenas em posição medial, ainda que 
existam as palavras lhama e nhoque, com proveniência de outras línguas. 

Desta forma, //, utilizado no alemão em palavras como genie, 
garage eorange, mas não atuando na constituição de novos itens lexicais, 
não seria considerado como parte do sistema fonológico. 

No Quadro 2, a distribuição dos segmentos consonantais no 
alemão, conforme Wiese (1996, p. 10). Os elementos dispostos entre 
parênteses indicam controvérsias na literatura acerca do status fonêmico. 

Quadro 2 - Distribuição dos segmentos consonantais no alemão 

FONEMAS 
POSIÇÃO 
INICIAL 

POSIÇÃO 
MEDIAL 

POSIÇÃO 
FINAL 

/p/ x x x 

/b/ x x - 

/t/ x x x 

/d/ x x - 

/k/ x x x 

/g/ x x - 

(/pf/) x x x 

(/ts/) x x x 

(/t/) x x x 
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FONEMAS 
POSIÇÃO 
INICIAL 

POSIÇÃO 
MEDIAL 

POSIÇÃO 
FINAL 

(/d/) x x - 

/f/ x x x 

/v/ x x - 

/s/ x x x 

/z/ x x - 

// x x x 

(//) x x - 

(/ç/) x x x 

(//) - x x 

(/j/) x x - 

/m/ x x x 

/n/ x x x 

(//) - x x 

/l/ x x x 

/r/ x x x 

(/h/) x x - 

(//) x x - 

x: presença do segmento; - : ausência do segmento 

Fonte: Elaboração própria 

Sem considerar os segmentos que geram controvérsias na 
literatura, há 15 consoantes na língua, sendo 6 plosivas, 5 fricativas, 2 
nasais e 2 líquidas. Em comparação ao português, que apresenta 19 
fonemas, observa-se a ausência das palatais, nasal e líquida, e das fricativas 
// e //, encontradas em palavras emprestadas no alemão. 

Ainda em relação à distribuição dos segmentos consonantais, 
cabe reportar aqui que as plosivas, no Hunsrückisch, apresentam padrões 
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de vozeamento distintos daqueles encontrados no alemão padrão. 
O Quadro 3 evidencia esse padrão diferenciado: 

Quadro 3 - Segmentos plosivos do Hunsrückisch 

PLOSIVAS SONORAS SURDAS 

Coronais d th 

Labiais b  ph 

Dorsais g kh 

Fonte: adaptado de ALTENHOFEN, 1996, p. 344, apud GEWEHR-BORELLA, 2010 

Os segmentos /d, b, g / devem ser considerados não como 
consoantes sonoras, mas como consoantes que apresentam determinados 
graus de ensurdecimento. As medidas de VOT (Voice Onset Time)106 de 
tais segmentos apontam, na verdade, para um padrão similar ao das 
consoantes /t, p, k/ do português, ou seja, para o padrão das oclusivas 
surdas. Já os segmentos /th, ph, kh/ apresentam VOT compatível com 
segmentos aspirados, portanto, com longa duração. 

O VOT pode ser classificado como zero – padrão encontrado 
nas oclusivas /t, p, k/ do português e nas oclusivas /d, b, g/ do alemão; 
positivo – padrão encontrado nas oclusivas /th, ph, kh/ do alemão – e 
negativo – padrão encontrado nas oclusivas /d, b, g/ do português. 

Algumas pesquisas desenvolvidas no ELO: sujeitos de Agudo 

Santos et al. (2011), com base nos dados de 30 crianças, da 2a, 
4a e 6a séries, sendo 18 bilíngues e 12 monolíngues, buscaram descrever e 
analisar as dificuldades de escrita provenientes da aquisição bilíngue – 
português/alemão –, com foco nos segmentos róticos e obstruintes. 

Os autores constataram diferenças pouco expressivas nas 

                                                           
106 VOT significa o período de surdez entre a explosão da consoante e o início da 

peridiocidade de vozeamento do segmento seguinte. 
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produções orais e escritas entre os sujeitos bilíngues e monolíngues no 
que se refere às obstruintes; no entanto, em relação aos róticos, as 
diferenças se apresentam de forma explícita. Observem-se os resultados 
dispostos nas Tabelas 2 e 3. 

Tabela 2 - Percentuais de produções orais dos róticos 

SUJEITOS 
SEGMENTOS ALVOS 

/r/ // 

2a monolíngue 86,96 49,02 

4a monolíngue 65,82 35,06 

6a monolíngue 96,44 53,06 

2a bilíngue 89,71 6,25 

4a bilíngue 77,97 1,56 

6a bilíngue 94,09 34,48 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 3 - Percentuais de produções escritas dos róticos 

SUJEITOS 
SEGMENTOS ALVOS 

r rr 

2a monolíngue 88,24 52,63 

4a monolíngue 75,32 67,95 

6a monolíngue 98,01 80,56 

2a bilíngue 93,29 15,38 

4a bilíngue 97,78 76,71 

6a bilíngue 98,77 64,94 

Fonte: Elaboração própria 
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Como pode ser constatado, os percentuais de produção de [] 
são bem mais elevados na fala dos monolíngues – resultado que já era 
esperado, tendo em vista que os sujeitos da pesquisa possuíam idades que 
prevêem a completa aquisição da fonologia do português – do que na fala 
dos bilíngues, o que evidencia o inquestionável papel da língua de 
imigração nas produções. Salienta-se, no entanto, que, apesar de índices 
mais elevados, os resultados surpreendem, na medida em que os valores 
apresentados nas produções dos monolíngues são relativamente baixos, 
com 35,06% de produção correta pelos sujeitos da 4a série e 53,06% pelos 
sujeitos da 6a série. 

Constata-se o mesmo em relação às produções escritas, com 
uma maior taxa de produções corretas dos sujeitos monolíngues, 
principalmente aqueles que cursavam a 2a e 6a séries. Mais uma vez, 
destaca-se a alta taxa de trocas realizadas pelos sujeitos monolíngues, 
atingindo 32,05% de produções inadequadas para rr nas produções 
escritas das crianças da 4a. série. 

Os resultados parecem apontar para o papel do português de 
contato, tanto nas produções orais de [] quanto na aquisição da escrita, 
uma vez que as trocas dos róticos ocorrem de forma mais recorrente na 
oralidade e na escrita dos sujeitos monolíngues de Agudo do que se 
esperaria para crianças monolíngues de outras regiões do Brasil. 

Outro fato que deve ser destacado é o baixíssimo índice de 
produção da fricativa nos alunos bilíngues da 4a série, com taxa de 1,56%. 
Na 6a série, o índice atinge seu valor mais elevado, 34,48%, o que pode 
acenar para o papel da escrita nas produções orais dos alunos. De acordo 
com Altenhofen (2002), também é possível se considerar a militância da 
afetividade nos baixos índices alcançados. O Hunsrückisch, por exemplo, 
ainda que possa ser estigmatizado na escola, apresenta interferência 
afetiva nos hábitos linguísticos até mesmo em português. Conforme o 
autor, “basta observar a fala dos jovens, quando acentuam os traços de 
interferência do alemão no português, principalmente na prosódia, para 
expressar a solidariedade ao grupo e o respeito aos mais velhos, 
identificados com o alemão” (ALTENHOFEN, 2002). Na comunidade de 
Agudo, ao considerarem-se as altas taxas de trocas de róticos também na 
fala dos monolíngues, há, ainda, uma maior probabilidade de essa 
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identificação com a língua de imigração de fato ser expressa pelos alunos 
bilíngues. 

A produção oral e escrita dos segmentos plosivos também tem 
sido foco de investigação. Silva e Ferreira-Gonçalves (2011) constataram o 
papel da língua de imigração – ainda que de forma bem menos expressiva 
do que a reportada em relação aos segmentos róticos – na produção oral e 
escrita de sujeitos bilíngues. Com base nos dados de 34 narrativas, 
produzidas por alunos monolíngues e bilíngues da 2a e da 6a séries, os 
autores referem que o contato com o Hunsrückisch originou, em Agudo, 
um dialeto do português com padrões do VOT superiores às médias 
nacionais. Ainda, constataram que palavras com trocas de letras na 
produção escrita, como dronco para o alvo tronco e figar para ficar, 
apresentam VOT elevado em relação ao previsto para o português. Nas 
Figuras 1 e 2, as produções escritas de um sujeito da 6a série e a medida 
do VOT de [k] na produção de ficar realizada pelo mesmo sujeito. 

 

 
Figura 1 - Produções escrita de G., aluno da 6a série 

Fonte: Dados do ELO 

 

Figura 2 - Produção de [k], para o alvo ficar, de G., aluno da 6a série 

Fonte: Elaboração própria 
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De acordo com a Figura 2, a medida do VOT de [k] é de 57ms, 
acima do valor esperado para o português, cerca de 38ms, conforme 
apontado por Reis e Nobre-Oliveira (2007). Importante referir, no 
entanto, que, em relação às produções dos monolíngues, as médias de 
VOT encontradas também estão acima das previstas para o português, 
com 47ms na produção de [k] na palavra ficar, por exemplo. Mais uma 
vez, pode-se estar aqui sob a influência do português de contato. 

Weirich, Silva e Ferreira-Gonçalves (2012), em trabalho que 
versa sobre a influência da língua de imigração na aquisição da escrita dos 
segmentos plosivos, constataram que, com base apenas na realização de 
análises de outiva, o número de trocas entre plosivas surdas e sonoras na 
produção oral dos bilíngues se mostra pouco expressivo. A análise acústica 
dos dados, no entanto, revelou que o grupo constituído por bilíngues 
produz médias mais altas de VOT para as plosivas surdas, aproximando-
se, assim, dos valores previstos para o alemão padrão. Os valores 
encontrados não são suficientes para interferir na percepção dos 
segmentos, mas “a gradação nos valores de VOT provoca pequenas 
mudanças sonoras na fala dos falantes bilíngues” (WEIRICH, SILVA e 
FERREIRA-GONÇALVES, 2012). Tais alterações estão, provavelmente, 
relacionadas às trocas de sonoridade nas produções escritas que se 
diferenciam entre os grupos bilíngues e monolíngues. 

O trabalho também constatou que as plosivas sonoras 
apresentaram um pré-vozeamento curto, ou mesmo ausente, em alguns 
dados produzidos por bilíngues e monolíngues. Tal fenômeno não é 
comum nas plosivas sonoras do português, mas pode ser constatado na 
língua de imigração. 

De acordo com Altenhofen (1996, apud GEWEHR-BORELLA, 
2010), os segmentos /d, b, g/, no alemão, apresentam ensurdecimento 
em posição tônica e pretônica, o qual pode ser total ou parcial. Um 
exemplo trazido pelo autor é a palavra Backen – assar –, produzida como 
['bak n] no alemão padrão e como ['b ag] no Hunsrückisch, apresentando 
uma dessonorização do [b] em posição inicial e uma sonorização do [k] em 
posição postônica. O mesmo padrão pode ser encontrado na produção de 
palavras do português pelos sujeitos bilíngues. 

Para Weirich, Silva e Ferreira-Gonçalves (2012), a produção de 
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segmentos sonoros de palavras da língua portuguesa, com pré-vozeamento 
curto ou mesmo ausente, pode indiciar que os sujeitos bilíngues 
distinguem surdas e sonoras a partir de valores de VOT muito próximos. 

De acordo com Lasch, Mota e Cielo (2010), alguns estudos têm 
apontado para o papel do bilinguismo no desempenho de tarefas 
relacionadas à consciência fonológica, ou seja, crianças bilíngues 
apresentariam um melhor desempenho em habilidades perceptuais e de 
discriminação de fonemas. Com base na aplicação de 12 tarefas de 
consciência fonológica a 42 crianças monolíngues e 47 crianças bilíngues, 
com idades entre 4:1 e 8:11, estudantes do ensino fundamental da cidade 
de Agudo, as autoras constataram que meninas bilíngues apresentaram 
um maior desempenho nas tarefas de consciência fonêmica, se 
comparadas aos meninos bilíngues e ao grupo das crianças monolíngues. 

No próximo tópico, apresentamos procedimentos 
metodológicos e resultados parciais do segundo projeto de pesquisa, 
intitulado Aquisição e oralidade: léxico do processo e construção da narrativa. 
Tal projeto, ainda em andamento, trata da organização da referência ao 
tempo e a sua aquisição. O foco do trabalho, reportado, está relacionado 
à emergência da expressão da simultaneidade por meio do pretérito 
imperfeito do indicativo, principalmente. 

A aquisição da expressão do passado em narrativas orais e escritas 

No universo das tipologias textuais e discursivas, a narrativa é 
descrita como uma das principais formas de discurso (KARMILOFF e 
KARMILOFF-SMITH, 2001). Além disso, é concebida como produção 
ideal para pesquisas sobre a temporalidade, pois tempos verbais, advérbios 
e expressões que denotam tempo têm, nela, maiores possibilidades de 
ocorrência.  

A distribuição dos tempos verbais, nas proposições que 
compõem esse tipo de texto, não parece ocorrer de modo aleatório, como 
demonstraram diversos pesquisadores que investigaram o tempo na 
linguagem (WEINRICH, 1973; KLEIN, 1994; VETTERS, 1993). A 
escolha entre o pretérito simples e o imperfeito, por exemplo, pode estar 
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relacionada ao modo como o texto é estruturado e organizado. Haveria, 
consequentemente, uma estreita relação entre os planos do discurso e a 
morfologia verbal. 

Tipicamente constituído de dois planos – foregrounding e 
blackgrounding –, o texto narrativo compreende: (i) no primeiro plano – 
também denominado estrutura principal ou trama –, eventos alinhados 
de modo cronológico que, por essa razão, constituem o esqueleto do 
texto, sua linha ou eixo principal e, (ii) no segundo plano – intitulado, 
igualmente, estrutura secundária ou pano de fundo –, processos 
responsáveis pela quebra da linearidade presente na trama. De modo 
figurado, podemos dizer que o pano de fundo dá cor ao texto, ou seja, 
“amplia, especifica ou comenta os eventos narrados no primeiro plano” 
(CAMPOS e GALEMBECK, 1994, p. 67). 

Ainda, no que diz respeito à superfície do discurso, no primeiro 
plano, encontramos o uso preferencial do pretérito perfeito do indicativo 
– ou, segundo a língua empregada, do presente de narração – e, no 
segundo plano, o emprego de outros tempos verbais, dentre os quais o 
pretérito imperfeito do indicativo. Essa distribuição coincide com o modo 
como esses tempos verbais aparecem nas narrativas analisadas. 

O estudo apresentado compreende a maneira como a referência 
ao tempo passado é, aos poucos, organizada. Para realizá-lo, foram 
selecionadas produções textuais do Banco de Dados de Narrativas de Agudo, 
coletadas em dois momentos. Trata-se de textos produzidos por dez 
crianças de sete a treze anos. A primeira coleta corresponde às produções 
orais e escritas de crianças que cursavam as 2ª, 4ª e 6ª séries do ensino 
fundamental. Já a segunda coleta é constituída por produções orais e 
escritas das mesmas crianças que, após um ano, cursavam as 3ª, 5ª e 7ª 
séries. Portanto, cada informante narrou quatro textos, totalizando 
quarenta narrativas analisadas. 

A produção da narrativa 

O que significa, afinal, produzir um texto narrativo? Comum, 
por fazer parte dos atos cotidianos, para qualquer locutor, independente 
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de sua idade, contar uma história não é uma tarefa simples. O que 
acontece, então, quando uma criança o faz? De que maneira ocorre a 
aquisição das categorias verbais nesse tipo de tarefa verbal? É possível 
identificar sequências aquisicionais relativas às formas e às funções dos 
diferentes tempos verbais utilizados para expressar o tempo que passou? 

Devendo abandonar o momento da enunciação para ancorar o 
seu discurso no passado, para produzir uma narrativa o locutor deve 
construir uma história em que diversos acontecimentos necessitam estar 
dispostos em sequência. Como sublinhado acima, esses eventos 
consecutivos formam o esqueleto do texto, sua estrutura principal ou sua 
trama narrativa. De fato, “onde não há sucessão, não há narração” 
(BREMOND apud ADAM, 1994, p. 87). Assim, quando alguém produz 
um texto narrativo, pode limitar-se a seguir a ordem cronológica dos fatos, 
a preservar a perspectiva do agente controlador e a construir cadeias 
anafóricas que incluam essa entidade. Reporta-se, neste caso, que ele 
segue o princípio da ordem natural (PON). 

A ordem natural é a forma não marcada da linearização do 
discurso (LEVELT, 1982). Segundo Levelt (1982), seguir o PON otimiza a 
produção e a compreensão do texto, pois os acontecimentos consecutivos 
estão mais intimamente associados, na memória, do que eventos não 
consecutivos. Recuperá-los seria, então, uma tarefa relativamente fácil 
para quem tenta dar conta de fatos já ocorridos. Para quem escuta, a 
ordem da enunciação corresponderia à ordem dos acontecimentos, o que 
tornaria a reconstrução dos fatos narrados tarefa, também, pouco onerosa 
do ponto de vista cognitivo. Assim, contar que Pedro cantou, tomou um café 
e encontrou um amigo implica reconhecer três momentos diferentes, cuja 
distribuição é identificada pela ordem de aparição dessas ações durante a 
articulação do discurso. O PON atua, também, quando o narrador apoia-
se no conhecimento mútuo, relativo a saberes gerais culturalmente 
dominados como, por exemplo, o fato de causas, meios e planejamentos 
precederem efeitos, fins e execuções. Esse princípio é ativo, ainda, quando 
ordens estereotipadas são aludidas. Assim, no restaurante, pagar depois de 
comer ou, no cinema, efetuar o pagamento antes de assistir ao filme, são 
práticas culturalmente adquiridas e estereotipadas. Enfim, a ordo naturalis 
permite reportar informações e ter acesso a elas de maneira fácil, rápida e 
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natural. 
Como pode ser observado, o PON auxilia e facilita o ato de 

narrar. Além disso, essa estratégia reforça o caráter cronológico da 
narrativa, pois assegura um maior número de eventos ancorados no 
primeiro plano do discurso, ou seja, na trama. Mas essa tarefa nem 
sempre é desempenhada desse modo. Por exemplo, quando outras 
entidades – seres vivos e/ou objetos do mundo – são nomeadas, eventos 
anteriores, concomitantes ou posteriores aos acontecimentos presentes na 
trama devem ser referidos. A estrutura secundária – ou pano de fundo – 
emerge, então. Com ela, a narrativa cria corpo, pois elementos descritivos, 
avaliativos ou, ainda, eventos que ocorrem de modo paralelo aos 
reportados na estrutura principal encontram o seu lugar.  

A organização desses dois planos discursivos demanda 
conhecimentos diversos e o domínio de elementos linguísticos 
especializados. Dominar o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito do 
indicativo faz parte desse universo. 

Tempo e expressão do tempo: desenvolvimentos cognitivos e 
linguísticos onerosos 

No que concerne ao português de contato, falado na região de 
Agudo, seguindo o que ocorre em outras línguas indo-europeias, como o 
italiano, o alemão, o francês ou o espanhol, o elemento relacional de 
quase todas as proposições enunciadas é expresso por meio de uma forma 
conjugada do verbo que serve, principalmente, para marcar o tempo. Mas 
as aquisições do conceito de tempo e do tempo gramatical não ocorrem 
de modo concomitante. De fato, a criança custa a situar-se no tempo – 
presente, passado e futuro – e demora a expressar esse conceito por meio 
da linguagem verbal. Esse processo é progressivo, mas longo (KLEIN, 
1989; NOYAU, 1997). Ademais, quando os locutores são crianças 
pequenas, de até quatro anos, por exemplo, enunciados produzidos de 
forma gramaticalmente correta não implicam, necessariamente, uma 
apropriação adequada da língua. De fato, um acontecimento comunicado 
por meio do segmento amanhã é meu aniversário pode não ocorrer no dia 
que segue a sua enunciação, mas sete meses depois, talvez. 
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Consequentemente, a utilização de uma forma verbal não implica, 
necessariamente, sua adequação ao contexto enunciativo e não 
compreende o domínio relativo às suas – diferentes – funções. Pode-se, 
então, pressupor a existência de (i) estágios aquisicionais em que o tempo 
e a expressão do tempo ainda não seriam dominados pelo aprendiz e (ii) 
uma dissociação entre a compreensão do domínio do tempo e de sua 
expressão, que não seriam desenvolvidas de modo simétrico, paralelo.  

Observe-se, a seguir, como a criança organiza as informações 
que deseja reportar, as distribui entre os dois planos do discurso e 
emprega a morfologia verbal para dar conta de eventos consecutivos e 
simultâneos. 

Sucessão e concomitância 

O BANA é constituído por narrativas orais e escritas da história, 
sem legendas, Frog, where are you, de Mayer (1969). Os trabalhos 
translinguísticos de Berman e Slobin (1994), efetuados a partir das vinte e 
quatro ilustrações dessa história infantil, motivaram a realização de uma 
série de pesquisas desenvolvidas por equipes de países diferentes. Como 
destacou Karmiloff e Karmiloff-Smith (2005), são investigações que 
abarcaram a maioria das línguas europeias e um conjunto importante de 
sistemas linguísticos não ocidentais ou pouco usuais. Utilizando o mesmo 
suporte visual, os pesquisadores objetivaram compartilhar uma mesma 
metodologia para a coleta dos dados, comparar os resultados obtidos e 
disponibilizar o material para a pesquisa sobre a aquisição da linguagem 
normal ou com desvios. 

As sequências verbais correspondentes às Figuras 3 e 4, abaixo 
relacionadas, foram selecionadas para o estudo da simultaneidade 
relatado neste capítulo. 
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Figuras 3 e 4 - Causalidade e simultaneidade em Frog, where are you? 

Fonte: MAYER, 1969 

Como é possível observar, a partir dessas imagens, quatro 
entidades podem, potencialmente, surgir nas narrativas das crianças: o 
menino, o cachorro, a coruja e as abelhas. O menino é a personagem 
principal. Ele aparece na primeira figura, em cima de uma árvore, em 
busca de um sapo. Para encontrá-lo, ele o procura dentro de uma fenda, 
suscetível de abrigá-lo, presente no tronco da árvore (Figura 3). Uma 
coruja, porém, estava lá. Ela sai desse local, assusta o menino e ele cai 
(Figura 4). Enquanto isso, abelhas perseguem um cachorro que, nas 
imagens anteriores, tinha derrubado uma colméia (Figura 4). 

Os locutores podem adotar diferentes estratégias para dar conta 
desse fragmento da história como, por exemplo, 

 
(i) narrar somente os eventos ocorridos com o menino, o que facilitaria a 

execução da tarefa solicitada e deixaria a trama mais robusta – nela, 
encontraríamos somente eventos alinhados em sequência; 

(ii) contar também o que ocorre com o cachorro – e outras entidades 
constantes das duas figuras -, o que tornaria a narrativa mais complexa, 
pois a expressão da simultaneidade surgiria, obrigatoriamente. Neste 
caso, o pano de fundo tenderia a crescer. 

 
O gráfico na Figura 5 não concerne nem a idade, nem a série 

que as crianças estavam cursando. Ele representa, somente, a distribuição 
das proposições nos dois planos do discurso, nas modalidades oral e 
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escrita. Podemos, no entanto, a partir dele, verificar que as crianças 
escolheram a segunda estratégia, pois o pano de fundo – segunda coluna 
de cada modalidade – é relativamente desenvolvido. 

 

 
Figura 5 - Visão global da distribuição das proposições entre a trama e o pano de fundo 

Fonte: DIAS, CASERO e BRUM-DE-PAULA, 2012 

Entre as duas modalidades, há diferenças quanto ao tamanho 
das narrativas e acerca da distribuição das proposições nos dois planos do 
discurso. Na modalidade oral (duas primeiras colunas do Gráfico), as 
narrativas são mais longas e a trama é maior do que o pano de fundo; na 
modalidade escrita (duas últimas colunas do Gráfico), a história é mais 
curta e o pano de fundo mais robusto do que a trama. Três considerações 
podem ser tecidas a esse respeito: 

 
(i) oralmente, é menos oneroso contar uma história seguindo o PON. A 

tarefa implica recuperar eventos intimamente associados, estocados em 
sequência na memória. Além disso, depois de articulados, os eventos 
não necessitam mais ficar ativos na memória de trabalho do locutor. 
Um apoio importante nesse princípio tem como resultado uma trama 
mais robusta; 

(ii) no que diz respeito à escrita, a opção pela segunda estratégia complica 
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a tarefa, porém, nessa modalidade de linguagem, o informante passa a 
ter mais tempo para refletir e pode contar com signos gráficos, que 
aumentam a sua capacidade de memória e o auxiliam a liberar 
informações – que de outra maneira necessitariam ficar ativas em sua 
mente sobrecarregando o seu processador linguístico. Na escrita, a 
marca do que já foi dito fica no papel, facilitando, assim, o controle e 
o gerenciamento das informações reportadas e das informações que 
ainda devem ser expressas; 

(iii) quanto ao tamanho das produções, é provável que o texto oral seja 
mais longo devido à familiaridade e ao domínio dessa modalidade. 
Afinal, o oral precede o escrito. O texto escrito é, consequentemente, 
menor. Ainda que tenha mais tempo para organizá-lo, a criança está 
em fase de aquisição de uma língua que pode, no caso dos habitantes 
de Agudo, não ser a sua língua materna. Assim, os elementos 
linguísticos necessários para a elaboração do texto podem não estar 
ainda disponíveis ou estar pouco automatizados. É possível também 
que – o que não exclui a primeira possibilidade –, para elementos 
linguísticos parcialmente dominados e automatizados, o tempo 
disponível para a tarefa e o tipo de linguagem solicitado favoreçam a 
produção de textos mais enxutos, submetidos a uma análise mais 
rigorosa por parte dos informantes. De fato, isso ocorre na versão 
escrita, pois é nessa versão da história que as crianças empregaram 
mais o imperfeito para expressar a simultaneidade. 

A expressão da simultaneidade: o caso do imperfeito 

Considerada como zona sensível relativa à aquisição do sistema 
temporal de algumas línguas românicas (NOYAU, 1997; KIHLSTEDT, 
1998), a expressão da simultaneidade por meio do imperfeito emerge 
tardiamente em aprendizes de L2 – que adquirem uma dessas línguas 
(KIHLSTEDT, 1998; BRUM-DE-PAULA, 2003) – ou em crianças – que 
possuem como L1 um desses sistemas linguísticos (DIAS, CASERO e 
BRUM-DE-PAULA, 2012). 

Quanto às crianças selecionadas para este trabalho, o conceito 
de tempo já estava adquirido – pois elas possuíam entre 7 e 13 anos e, 
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evidentemente, construíam textos narrativos –, mas as formas para 
expressá-lo ainda apresentavam zonas de turbulência e estavam em 
processo de aquisição. De fato, nas produções orais, principalmente, há 
empregos impróprios de diferentes tempos verbais para expressar 
processos – eventos, ações, estados, propriedades – situados no passado, 
como os exemplos nos Quadros 4 e 5: 

Quadro 4 – Excerto oral – expressão do tempo 

SUJEITO: EDE, 8 anos, 3ª série – oral 

a.  daí u cacholu caiu 
b.  quebrô u vidru do sapu 
c.  daí u meninutavablabu 
d.  i desceu 

Fonte: Dados do ELO 

Embora possamos aceitar o emprego do imperfeito na sequência 
em (4c), pois a criança poderia estar inserindo fragmentos descritivos, 
devido ao suporte visual empregado durante a coleta – a criança narra o 
que vê –, ou sendo influenciada pelo Hunsrückisch, era esperado que 
dissesse daí o menino ficou brabo. Nessa sequência, a baixa conectividade 
produzida por uma mudança no domínio das entidades (cachorro > 
menino), entre (4b) e (4c), é compensada pelo PON, por meio da quebra 
do vidro e do consequente estado de espírito do menino, que fica brabo – 
relação de causa-consequência. 

Quadro 5 - Excerto oral – expressão do tempo 

SUJEITO: GAB, 9 anos, 3ª série – oral 

a.  i u sapu queria 
b.  qui ele cuidava bem dufilhoti deli 

Fonte: Dados do ELO 

No exemplo no Quadro 5, a criança emprega os elementos 
linguísticos que dispõe para tentar dar conta de contextos implicando 
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formas ainda não dominadas. Nesse caso, o imperfeito torna-se 
polivalente, assumindo funções que não possui. Este é, sem dúvida, um 
contexto potencial para novas aquisições. O erro aponta hipóteses da 
criança acerca do funcionamento do sistema que está desenvolvendo. 

Quanto à escrita, o emprego do imperfeito é um pouco mais 
vigiado. Os contextos são mais restritos, mas o seu uso é mais apropriado 
e as estruturas em que aparece, mais elaboradas. 

De qualquer modo, nas duas modalidades, esse tempo verbal 
surge, associado a poucos verbos e desempenhando poucas funções. Nas 
produções orais, o pretérito imperfeito está associado a ter e estar, 
principalmente. Eles aparecem em estruturas do tipo ter + entidade– tinha 
uma coruja, um buraco, uma árvore e um enxame –, negação + ter ou estar 
–não tinha, não estava – e estar + localização – estava lá. Nas produções 
escritas, o imperfeito também aparece associado a esses dois verbos, 
integrando o mesmo tipo de estrutura, mas outras bases verbais são 
empregadas – havia e chamava – e estruturas complexas emergem como, 
por exemplo, continuava chamando e estava perseguindo. 

Por meio da análise das produções orais e escritas selecionadas, 
foi possível perceber que as funções do imperfeito aumentam nas 
produções das crianças mais velhas e de nível escolar mais avançado. 
Porém, isso ocorre de forma muito tímida, o que aponta uma emergência 
tardia desse tempo verbal. Pelo menos quatro razões podem contribuir 
para explicar esse desenvolvimento lento do pretérito imperfeito: 

 
(i) a baixa frequência do imperfeito nas produções dos adultos; 
(ii) o caráter multifuncional desse tempo verbal; 
(iii) a ausência de autonomia referencial do imperfeito, pois ele apoia-se 

sobre ancoragens temporais já introduzidas no discurso. Trata-se de 
um tempo correferencial que está sempre mantendo relações de 
simultaneidade com outra entidade temporal e 

(iv) uma possível falha do sistema escolar que não estaria privilegiando o 
ensino e a apropriação dos elementos linguísticos e estruturais 
necessários para que a criança organize, de modo apropriado, as 
informações que deseja expressar. 
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Considerações finais 

Os dois projetos apresentados estão em fase de 
desenvolvimento. No que concerne ao primeiro estudo, os resultados têm 
apontado, com recorrência, para o alto papel da língua de imigração na 
aquisição da escrita de rr e para um papel pouco expressivo na aquisição 
da escrita dos segmentos plosivos. As trocas de sonoridade constatadas 
emergem, basicamente, por meio das análises acústicas, o que remete para 
alterações graduais nos valores de VOT insuficientes para que os referidos 
segmentos sejam percebidos como consoantes surdas, por exemplo. As 
pesquisas realizadas identificaram, também, o papel do português de contato 
nas produções dos monolíngues, tanto escritas quanto orais. 

No que diz respeito ao segundo trabalho, o foco atual reside na 
explicação da dificuldade em adquirir o imperfeito e demais elementos 
responsáveis pela concomitância em textos narrativos. Acredita-se que isso 
será possível a partir da identificação e do exame da ordem de aparição e 
dos valores dos diferentes tipos de correferencialidade desse tempo verbal. 
Ainda, para melhor compreender como a criança, aos poucos, organiza e 
produz textos narrativos, as narrativas completas de cada um dos 
informantes serão consideradas. Enfim, para mais satisfatoriamente 
identificar a ordem de emergência dos tempos verbais e dos valores a eles 
associados, serão identificados e analisados tempos verbais ligados a 
outros movimentos referenciais do domínio do tempo. 
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18. 
Um estudo sobre 

aquisição da escrita e 
síndrome de Down 

Gilsenira de Alcino Rangel 

Contextualizando 

Este texto é o resultado de uma palestra feita durante o 
seminário comemorativo aos 10 anos do Grupo de Pesquisa em Aquisição 
da Linguagem Escrita – Geale. Selecionamos três trabalhos que julgamos 
relevantes e que foram apresentados em eventos, alguns publicados, 
outros não. 

Existem no Brasil, segundo o Censo do IBGE de 2005, em 
torno de 350.000 pessoas com síndrome de Down. Em Pelotas, estima-se 
que nasçam aproximadamente entre 6/8 crianças com Down por ano. 

A síndrome de Down é uma alteração genética caracterizada 
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pela trissomia cromossômica do par 21, isto é, há um cromossomo extra, 
o indivíduo apresenta 47 cromossomos em vez de 46. O termo síndrome 
refere-se a uma série de sintomas que caracterizam um determinado 
quadro clínico. Algumas características costumam ser comuns entre as 
pessoas com essa síndrome: alterações de tônus muscular, pele mais 
sensível, baixa estatura, mãos pequenas com dedos curtos e grossos, olhos 
amendoados (puxadinhos), déficit intelectual. Com frequência, há 
problemas cardíacos associados e baixa resistência a processos infecciosos. 

A hipotonia muscular pode dificultar ou retardar ações como 
engatinhar e caminhar e pode ainda afetar a fala. Nos casos em que a fala 
é afetada tem-se o que se pode denominar falsa hiperglossia, língua 
grande. Na verdade não é a língua que é grande, mas a cavidade oral que é 
menor nesses sujeitos, de modo que a língua frequentemente se projete 
para fora da boca. 

Sobre a aquisição da escrita 

Atualmente muita atenção tem sido dispensada aos processos de 
aquisição da escrita tanto por crianças como por jovens e adultos. Dentre 
os primeiros autores a empreenderem esforços nesse sentido estão 
Ferreiro e Teberosky (1999). Seus estudos trouxeram grandes 
contribuições para o entendimento do processo de aquisição em si, dos 
mecanismos que as crianças lançam mão e também para a identificação de 
estágios comuns na evolução da escrita pelos quais as crianças passam. 

Concebendo a aprendizagem/aquisição da escrita como um 
processo intenso de trocas entre o sujeito que aprende e o objeto a ser 
aprendido, pode-se dizer que o aprendiz, através de interações, vai 
construindo sua escrita. Essa aprendizagem/aquisição da escrita, 
diferentemente da fala, não é algo espontâneo, mas necessita de 
intervenção e sofre influência (como a fala) da cultura e do meio social no 
qual o aprendiz está inserido.  

Uma das principais contribuições do estudo de Ferreiro e 
Teberosky (op. cit.) é a de que a apropriação do código escrito se dá 
através da construção de estruturas cognitivas, isto é, pela construção do 
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que as autoras chamam níveis de conceitualização. Tais níveis possuem 
regras e hipóteses próprias para seu funcionamento e são comuns às 
crianças em fase de aprendizagem da escrita. 

Ainda segundo as autoras, para que a apropriação da escrita se 
efetive é necessária a construção de respostas para duas perguntas básicas: 
a) o que a escrita representa? b) qual o modo de representação da escrita? 

Como resultados das pesquisas, as autoras propuseram níveis de 
conceituação pelos quais os aprendizes passam durante o processo de 
aquisição da escrita: nível 1 e 2 (pré-silábicos), nível 3 (silábico), nível 4 
(silábico-alfabético) e nível 5 (alfabético). 

No nível 1, há a tentativa de correspondência figurativa entre a 
escrita e o objeto representado: “neste nível, escrever é reproduzir os 
traços típicos da escrita que a criança identifica(...); a intenção subjetiva 
do escritor conta mais que as diferenças objetivas no resultado” 
(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 193). No nível 2, entre as hipóteses 
formuladas uma recebe grande destaque: a hipótese da variedade e 
quantidade de caracteres: “para poder ler coisas diferentes (isto é, atribuir 
significados diferentes), deve haver uma diferença objetiva nas escritas” 
(FERREIRO; TEBEROSKY, op. cit., p. 202). Nesse nível, assim como no 
anterior, não há, ainda, o estabelecimento de correspondência entre os 
níveis fônico e gráfico.  

No nível 3, o silábico, a principal característica é a tentativa de 
atribuir “valor sonoro a cada uma das letras que compõem uma escrita 
(...); cada letra vale por uma sílaba” (FERREIRO; TEBEROSKY, op. cit., 
p. 209). É nesse momento que ocorre uma mudança qualitativa 
importante no pensamento do aprendiz, pois começam a ser estabelecidas 
relações entre o aspecto sonoro da língua e a representação gráfica. No 
nível 4, silábico-alfabético, o aprendiz dá-se conta de que precisa de algo 
mais para representar a sílaba: “descobre a necessidade de fazer uma 
análise que vá mais além da sílaba pelo conflito entre a hipótese silábica e 
a exigência de quantidade mínima de grafias” (FERREIRO; 
TEBEROSKY, op. cit., p. 214). Finalmente, no nível 5, alfabético, o 
aprendiz compreende os princípios do sistema de escrita, estabelecendo, 
assim, a relação entre fonema-grafema. A partir desse nível, terá de 
enfrentar as dificuldades do próprio sistema ortográfico da língua-alvo, no 
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nosso caso, o português. 
Neste artigo, duas questões norteiam a discussão que será 

proposta: a) Como as crianças, jovens e adultos com síndrome de Down 
adquirem a escrita? b) Os sujeitos com síndrome passam pelos mesmos 
níveis de aquisição da escrita que aqueles sem síndrome? 

Para responder a essas questões, constituímos um corpus baseado 
em dados de crianças, jovens e adultos com síndrome de Down em fase 
de aquisição da escrita. Os dados tiveram origem na aplicação do teste 
psicogenético, um ditado com 4 palavras e uma frase. O teste consiste em 
ditar para o aprendiz 4 palavras de mesmo campo semântico, sendo uma 
monossílaba, uma dissílaba, uma trissílaba e uma polissílaba. A seguir é 
solicitado que o aluno escreva uma frase. Após a etapa da escrita, pede-se 
ao aprendiz que leia o que escreveu. 

Os dados trazidos aqui, referentes à apropriação dos níveis de 
aquisição da escrita, são de uma das informantes, doravante “Lalá”. As 
coletas foram realizadas durante os anos de 2005/6. Durante a coleta dos 
dados aqui apresentados, Lalá estudava em uma escola especial, em uma 
classe de alfabetização. Os dados foram coletados mensalmente, durante 9 
meses, tendo iniciado em agosto de 2005 e terminado em maio de 2006. 

É interessante destacar, ainda, que a informante participava de 
projeto de reforço escolar, recebendo atendimento duas vezes na semana, 
com atividades de alfabetização ministradas por acadêmicas do curso de 
Pedagogia. 

Adquirindo a escrita 

Na Figura 1, a seguir, podemos observar que a menina não 
distingue claramente desenho e escrita. Esse é um comportamento 
esperado, uma vez que no período pré-silábico a criança já tem várias 
hipóteses sobre a escrita, porém lhe falta descobrir que a escrita representa 
a linguagem oral. 
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Figura 1 - Escrita pré-silábica em 25/08/2005 
Fonte: Projeto Novos Caminhos 

As palavras ditadas foram boi, vaca, cachorro e borboleta e a frase 
A borboleta voa. Ao ler as palavras Lalá passava o dedo em cima e lia a 
palavra corretamente. Quanto à tarefa da frase, a menina negou-se a fazê-
la. Quase três meses depois a criança foi submetida a novo ditado, 
conforme ilustra a Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Escrita silábico-alfabética, em 07/11/2005 
Fonte: Projeto Novos Caminhos 
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Nota-se, na Figura 2, que a escrita da palavra uva está de acordo 
com uma escrita alfabética. Já na escrita da palavra maçã, a criança produz 
uma grafia com oito letras, o que parece tornar inviável a interpretação 
dessa escrita como decorrente da hipótese alfabética. Se considerado, 
porém, que a nasalidade do português se apresenta como um problema 
para as crianças do nível alfabético, conforme discutido em Abaurre 
(1988), é possível entender a motivação para o excedente de letras, ainda 
mais se observado que há uma correspondência na sílaba inicial e uma 
nasal grafada na segunda parte da palavra. No terceiro item do ditado, na 
grafia da palavra banana, observa-se uma rasura na letra inicial, o que pode 
ser interpretado como capacidade de reflexão acerca do que havia sido 
escrito com uma subsequente retomada. Para a palavra abacate, o que 
parece ser uma omissão pode ser considerado uma marca típica de uma 
escrita silábico-alfabética, ideia que se sustenta na avaliação do conjunto 
de itens que compõe o ditado e também na frase escrita pela menina. 

Exatamente um mês após o ditado apresentado na Figura 2, 
tem-se a produção a seguir: 

 

 

Figura 3 - Escrita alfabética, em 07/12/2005 

Fonte: Projeto Novos Caminhos 

Conforme se apresenta na Figura 3, observa-se a consolidação 
de uma escrita alfabética, em que para cada som há uma letra 
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correspondente. É interessante ressaltar que, no momento do teste, a 
menina verbalizou a palavra ditada, repetiu-a silabando, identificou a letra 
inicial e então a escreveu. Seus próximos desafios serão todos no campo 
da adequação de sua escrita à forma convencional de escrita ortográfica. 
Atenção à não representação da nasal na palavra 4, o que reforça a 
interpretação dada à palavra maçã (Figura2), e da líquida ‘r’ na palavra 
verde da frase, a qual ocupa posição pós-vocálica e constitui um tipo de 
sílaba complexa da língua, cuja grafia é posterior à conquista da base 
alfabética do sistema. 

Cinco meses depois, as informações de ordem ortográfica 
começam a aparecer na escrita da Lalá, conforme exemplifica o ditado 
apresentado a seguir. 

 

 

Figura 4 - Escrita ortográfica, em 19/05/2006 

Fonte: Projeto Novos Caminhos 

Nessa escrita, após 9 meses de intervenção, Lalá apresenta uma 
escrita ortográfica, pois se observa a utilização do diacrítico responsável 
pela marca da nasalidade e de acento gráfico. Além disso, problemas 
relacionados à grafia de sílabas complexas e à nasalidade, antes 
verificados, já estão resolvidos.  

Este breve estudo mostra que a criança com síndrome de Down 
cujos dados foram aqui apresentados passou pelos mesmos estágios 
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propostos por Ferreiro e Teberosky (1999), o que contribui para que se 
argumente que não há diferenças entre os níveis psicogenéticos pelos 
quais passam as crianças com e sem síndrome. 

Na verdade, a diferença observada diz respeito à questão 
temporal: a tendência é de que as crianças com Down permaneçam mais 
tempo em determinado nível do que as outras crianças, necessitando um 
pouco mais da ajuda mediadora do professor para que entrem em conflito 
e alcem de nível. Isso implica que, independentemente do método, o 
conhecimento sobre como a criança concebe a escrita é primordial para o 
professor alfabetizador. Nesse sentido, saber como o seu aluno com 
síndrome de Down lida com as questões relativas às hipóteses de escrita é 
fundamental para uma prática pedagógica que leve em consideração o 
sujeito como dono da sua história. 

No entanto, ter conhecimento da psicogênese da alfabetização107 
não implica cruzar os braços e deixar que o tempo solucione e a criança 
alcance o nível seguinte. O professor, enquanto educador, deve 
proporcionar às crianças experiências envolvendo a leitura e a escrita. É 
necessário que a sala de aula se transforme, a criança seja o centro do 
processo de aprendizagem e que seja considerado que a aprendizagem se 
dá num contexto social e não isoladamente. Trabalhar nessa perspectiva 
pressupõe uma sala de aula cheia de vida, de encontros, de alternativas, 
experimentos, trocas, agrupamentos, situações múltiplas de aprendizagem 
(RANGEL, 2010). 

Depois de descobrir a escrita e sua representação, a criança está 
alfabetizada. Agora terá um longo caminho para trilhar; aprimorar essa 
escrita, escrever narrativas... 

Produzindo narrativas 
Tem-se investido na investigação sobre a estrutura da narrativa, 

bem como na investigação sobre a qualidade dos textos, a partir de 

                                                           
107 Cumpre ressaltar que a proposta de Ferreiro e Teberosky (1979), a exemplo do 

Construtivismo, não é uma metodologia, mas uma teoria. A partir da teoria da psicogênese da 
língua escrita, Esther Grossi propõe uma metodologia que visa a considerar os estágios de 
conceitualização da escrita e atividades específicas para a passagem de um nível para outro. 
Para maiores detalhes, consultar a coleção indicada nas referências. 
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episódios de mediação pesquisador-aluno, registrados em gravações de 
áudio. Aqui serão apresentados resultados iniciais sobre a estrutura da 
narrativa de uma das informantes, Luíza, na época com 9 anos, cursando 
o 2º ano do Ensino Fundamental, dados coletados em 2009. 

As ideias norteadoras dessa investigação vêm de Vigotsky 
(1991), que leva em consideração as zonas de desenvolvimento cognitivo. 
Nesse sentido, o conceito de Zona de desenvolvimento proximal (ZDP) é 
primordial. Esse conceito, elaborado por Vigotsky (op. cit.), tem a ver com 
a distância entre o nível de desenvolvimento atual do aprendiz, que é 
determinado pela resolução independente de problemas ou desafios, e o 
nível potencial, que é determinado pela resolução de problemas com ajuda, 
isto é, trata-se da região entre as atividades que o aprendiz é capaz de 
realizar sem ajuda e aquelas para as quais necessita de auxílio. 

Um dos conceitos que ajuda muito a entender isso é o de 
scaffolding – andaimento, que foi introduzido por Wood, Bruner e Ross 
(1976) com o intuito de descrever os meios pelos quais um mediador 
(normalmente o adulto) guia a atenção do aprendiz em direção aos 
aspectos importantes das atividades. O papel do adulto (pode ser o 
professor) seria o de atuar, metaforicamente falando, como um andaime, 
ou seja, estar ali enquanto é necessário, sabendo subir ou baixar conforme 
a ocasião ou a dificuldade apresentada pelo aprendiz.  

Já no que se refere à estrutura da narrativa, Todorov (1973, p. 
103) define como: “Uma narrativa ideal começa por uma situação estável 
à qual uma força qualquer irá perturbar. Disso resulta um estado de 
desequilíbrio”.  

Segundo Chafe (1990), as narrativas são manifestações abertas 
da mente em ação. A mente é guiada por esquemas, concebidos como 
estruturas de expectativas. Para ele, a boa narrativa pode ser considerada, 
ainda, como uma série de respostas dadas a perguntas como: 

 

Apresentação: Sobre o quê? Quem, quando, o quê, onde? 
Complicação: O que aconteceu? 
Resolução: Como terminou? 
 

Nesse sentido, trazemos dados longitudinais de uma das 
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informantes, Luíza. Os dados foram coletados a partir seguinte da 
proposta: Veja bem, temos aqui uma história. Observa os fatos e conta a 
história oralmente. A seguir Luíza foi desafiada a colocar palavras: Que tal 
agora seres a escritora e escrever a história? 

Para essas coletas foram utilizados textos de Eva Furnari, do 
Livro O amigo da Bruxinha. A primeira coleta acontecia na sala de aula, 
com todos os alunos. A segunda coleta, com a mediação, acontecia 
individualmente com a pesquisadora, com base nas imagens a seguir: 

 

 
Figura 5 - Proposta de escrita narrativa 
Fonte: Eva Furnari, O amigo da Bruxinha, Editora Moderna, 1994 

A partir das imagens, obtivemos o seguinte resultado da escrita 
autônoma. 

 

 
Figura 6 - 1ª escrita autônoma “O pirulito” 
Fonte: Projeto Novos Caminhos 
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Nessa escrita temos um da situação apresentada nas gravuras. 
Não há título, porém já é possível perceber o conhecimento do gênero 
narrativo através do uso de “Era uma vez”. Há a localização de 
personagens, o fato desencadeador do conflito; no entanto, o desenrolar 
poderia ser mais explorado, bem como todas as situações apresentadas na 
sequência. Percebem-se apenas dois erros de ortografia: ‘chupaMdo’ e 
‘feitiSo’. A escrita é demorada, a criança cansa e a todo o momento é 
preciso incentivá-la a escrever. 

 

 
Figura 7 - “O pirulito”, reescrita com mediação 

Fonte: Projeto Novos Caminhos 

Na Figura 7 temos o resultado da mediação feita 
individualmente com a informante. A seguir, a transcrição do episódio de 
mediação. 
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A mediação 

Pesq. 1: Olha só que legal essa história. Qual é o título da 
história? 
Luíza 2: O pirulito (a criança lê) 
Pesq. 3: Muito bem! Então escreve aí. (Aguardo que escreva) 
Pesq. 4: E agora, como é que vamos começar a história? 
Luíza 5: Era uma vez uma bruxinha 
Pesq. 6: Isso aí! Vamos escrever isso no papel? (criança começa a 
escrever) 
Pesq. 7: O que será que ela está fazendo? 
Luíza 8: Tá sentada num banco. 
Pesq. 9: E onde é esse banco? 
Luíza 10: Na praça! 
Pesq. 11: Então escreve isso tudo agora. (continua sua escrita)  
Luíza 12: Tava sentada no banco da praça com seu amigo gato 
chupando pirulito. 
Pesq. 13: Hum! Que letra bonita, heim! E o gato? 
Luíza 14: Obrigada! O gato tava deitado no banco lambendo 
um pirulito. 
Pesq. 15: Nós temos de ir escrevendo essa história senão vamos 
nos atrapalhar. 
Luíza 16: Tá bom, tá bom! (retoma a escrita) 
Pesq. 17: Que bichinho será esse aqui (apontando para a 
formiga)? 
Luíza 18: Uma formiguinha, ora! Uma formiguinha tava 
passeando e achou o pirulito. 
Pesq. 19: Quem estava segurando? 
Luíza 20: Que estava na mão da bruxa e tirou dela. (escreve 
tudo isso) 
Luíza 21: A bruxinha pegou sua varinha mágica e fez um feitiço: 
PIRLIPIM. 
Pesq. 22: Então... 
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Luíza 23: Então a formiga se transformou em um elefante com 
um pirulito grande em cima do gato. 
Pesq. 24: E o que aconteceu com o gato? 
Luíza 25: O gatinho desmaiou e a bruxa ficou triste. Ponto. 
Fim. 
Pesq. 26: Muito bem! Você conseguiu! Parabéns! Estou 
orgulhosa de você! 

Analisando a interferência 

Inicialmente a criança fecha o livro e busca o título do livro que 
é “O amigo da bruxinha”. A mediadora então direciona – Pesq. 1 – a 
atenção da criança para a história representada naquelas páginas, ao que 
prontamente recebe a resposta – Luíza 2 –. Em – Pesq.6 – a mediadora 
incentiva a aprendiz a continuar sua história – que deve ser escrita. Há 
também a valorização da escrita da criança quanto à forma – Pesq. 13 – o 
que a criança não se esquece de agradecer – Luíza 14 –. Novamente em – 
Pesq.15 –, é retomada a importância de ir registrando por escrito. 
Algumas interferências são interpretadas pela criança como uma pergunta 
óbvia, veja-se – Luíza 18 – “... uma formiguinha, ORA”, como quem diz: 
“Tu achas que eu não sei?”. Em – Pesq. 22 – a mediadora começa a frase e 
desse modo regula o nível de dificuldade da tarefa à ZDP e Luíza 
imediatamente se beneficia do andaimento da mediadora e coloca “ponto 
e fim” na sua narrativa. É interessante observar que a palavra fim não é 
registrada na escrita.  

Como referido anteriormente, nosso foco aqui é o da estrutura 
da narrativa. É lógico que outras dúvidas na hora da escrita surgiram, 
como por exemplo, “bruxa é com x?”, “feitiço é com s, pois s+o faz so”. 
Para além, disso houve interferência na escrita do verbo estar, quase 
sempre pronunciado como ‘tá’, como também na pontuação. Também se 
pode observar a manutenção da escrita de ‘chupanMdo’ e ‘feitiso’ e a 
palavra ‘mágica’ foi escrita sem acento. Quanto à pontuação, o único sinal 
que parece estar aparente para essa criança, por enquanto, é o ponto final, 
indicador do término da narrativa. 



ESTUDOS SOBRE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA 

404 

Considerações finais 

Os dados aqui trazidos mostram como é possível o aprendizado 
tanto da escrita alfabética quanto da produção de narrativas por crianças 
com síndrome de Down. Ao utilizar-se de narrativas, há que se pensar, 
planejar, estruturar o pensamento. Quem disse que não são capazes disso? 
O aprendiz com síndrome de Down não deve ser visto como alguém 
incapaz, mas como alguém com possibilidade de aprender. 

A atuação do professor como mediador, como aquele que põe à 
disposição o andaime para acompanhar quando necessário o processo de 
aprendizagem do aluno, intervindo quando solicitado em busca da 
autonomia do aprendiz, é fundamental.  

Entre as estratégias utilizadas pela mediadora, destaca-se o 
encorajamento e a regulação da tarefa à ZDP – o que demonstrou ter sido 
uma importante ferramenta para melhoria da escrita de Luíza. Os 
resultados alcançados nos fazem acreditar que a mediação através do 
andaimento é eficaz como ferramenta de ensino, especialmente se 
levarmos em conta os atendimentos individuais dados às crianças e, mais, 
às crianças com necessidades especiais. 

Dentro dessa proposta o professor precisa observar em que 
momento sua intervenção é bem-vinda. É importante compreender a zona 
de desenvolvimento proximal na qual o aprendiz se encontra e só a partir 
daí fornecer, ou liberar para que colegas mais competentes forneçam os 
andaimes para sua autonomia. 

As narrativas apresentadas aqui mostram que, ao contrário do 
que muitos pensam, as pessoas com síndrome de Down possuem 
raciocínio, pensam. Há que se investir no sentido de estimular o seu 
desenvolvimento. 

Outros temas ainda pesquisados 

Há muito que se pesquisar ainda sobre o desenvolvimento de 
pessoas com síndrome de Down. Nesse sentido, temos investigado, ainda, 
o desempenho de jovens com SD em testes de classificação e seriação; a 
competência em leitura por jovens com SD; o desenvolvimento 
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fonológico de crianças com SD; o desempenho em consciência 
fonológica; o desenvolvimento do raciocínio matemático de forma lúdica; 
a compreensão de frases passivas e de relativas; e a compreensão de leitura 
através do teste cloze. Com esses estudos, pretendemos dar visibilidade à 
capacidade de evolução do aspecto cognitivo de pessoas com a síndrome e 
facilitar, de igual modo, o processo de inclusão de crianças com Down em 
classes regulares de ensino, além de dar apoio ao professor. 
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19. 
Consciência 

Fonológica: a ponte 
para a alfabetização108 

Rosangela Marostega Santos 

O objetivo deste capítulo é dar suporte teórico, particularmente 
aos alfabetizadores, sobre o papel da consciência fonológica no processo 
de aprendizagem da leitura e da escrita. A partir da descrição das 
habilidades básicas para aprender a ler e escrever num sistema alfabético, 
define-se consciência fonológica e seus níveis, apresentando propostas de 
aplicação prática. 

                                                           
108 Agradeço imensamente às colegas e amigas, Maria José Blaskovski Vieira, Regina Ritter 

Lamprecht, Sonia Pallaoro Moojen e Adriana Correa Costa pela leitura cuidadosa e 
pelos comentários durante a elaboração deste Capítulo. 
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Leitura e escrita inicial num sistema alfabético de escrita 

Em um sistema alfabético, a escrita pressupõe a análise das 
palavras em seus componentes orais (sons) e a transformação dessas 
unidades em componentes gráficos (letras). Por outro lado, a leitura 
pressupõe a transformação dos sinais gráficos em seus componentes orais. 
Dessa forma, a aprendizagem da leitura e da escrita depende, num 
primeiro momento, da descoberta da relação grafo-fonológica alcançada 
através da reflexão consciente sobre a língua e não com o significado dos 
objetos. 

Por essa razão, é tarefa do professor auxiliar o aluno a 
compreender e dominar um conjunto complexo de propriedades 
estruturais e funcionais da sua língua, a saber: 

 
 Que cada letra tem um nome e um som; 

 Que existem diacríticos, como o til, a cedilha e os acentos 
gráficos; 

 Que a ordem em que as letras aparecem na escrita 
corresponde à ordem em que os sons são pronunciados na 
fala; 

 Que todas as sílabas contêm uma vogal; 

 Que há diversas formas de combinar consoantes e vogais;  
 Que o código oral é diferente do escrito; e, 

 Que as regras de correspondência grafofônicas são 
ortográficas, ou seja, um mesmo fonema pode ser 
representado por letras diferentes (por exemplo, o som [s] 
pode ser representado pelas letras s, ss, sc, ç, sç, x, xc, z, c), ou 
uma mesma letra pode representar fonemas diferentes (por 
exemplo, a letra c pode ter som de [k] ou [s],dependendo do 
contexto onde está inserida). 

 
Depreende-se, dessa descrição, que a aquisição da leitura e da 

escrita, sob enfoque linguístico, é um fenômeno complexo que está 
fortemente relacionado à capacidade de o aprendiz analisar, refletir e 
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sintetizar as unidades que compõem as palavras faladas, ou seja, à 
consciência fonológica (CF). 

Consciência Fonológica: a ponte que faltava 

A consciência fonológica é a parte da metalinguagem que 
estuda, em diferentes níveis de complexidade, a estrutura sonora da 
língua independente do significado, tendo relação direta com a 
metacognição. 

O termo metacognição diz respeito a todo movimento que uma 
pessoa realiza para tomar consciência e controlar seus processos cognitivos 
(DREHER, 2009). É a capacidade de conhecer e gerenciar o próprio 
conhecimento.  

Por sua vez, a metalinguagem envolve um conjunto de 
habilidades que permite ao indivíduo (adulto ou criança) direcionar sua 
atenção para qualquer componente da linguagem (a fonologia, a sintaxe, a 
semântica, a morfologia e a pragmática). Em outras palavras, é a 
capacidade de pensar e operar sobre a linguagem (RUEDA, 1995). 

A Figura 1 abaixo, adaptada de Rueda (1995), representa um 
esquema gráfico da consciência fonológica e de seus componentes. 
Observa-se que a consciência fonológica é um dos componentes da 
metalinguagem e está constituída por três níveis: um mais simples, que 
envolve a consciência silábica e, em dependência deste, o das unidades 
intrassilábicas; e um mais complexo, o da consciência segmental, que 
abarca a consciência fonoarticulatória e a fonêmica. 

É importante destacar que as setas entre o nível segmental e os 
níveis fonoarticulatório e fonêmico indicam que ambos se fortalecem para 
auxiliar a aprendizagem do código alfabético (relação entre os sons da 
língua e as letras que podem representar concretamente esses sons). 
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Figura 1 - Componentes da consciência fonológica proposto por Rueda (1995) adaptado por Santos e Lamprecht

(2008) modificado por Santos (2012)
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Figura 1 - Componentes da consciência fonológica 

Fonte: Rueda (1995), adaptado por Santos e Lamprecht (2008), modificado por Santos 
(2012) 

Níveis e Tipos de Tarefas de Consciência Fonológica 

A consciência fonológica envolve diferentes níveis de 
estruturação. Todos, independentemente do tipo de tarefa, podem ser 
desenvolvidos em ambiente escolar ou clínico. No entanto, é fundamental 
partir de princípios norteadores para a organização de uma sequência de 
trabalho.  

Sugere-se iniciar o processo de reflexão oral, sem apoio da 
escrita, partindo: 

 
 Das unidades mais globais para as mais específicas; 

 Das palavras mais familiares para as menos familiares; 
 Das estruturas silábicas mais simples para as mais 

complexas109; 

                                                           
109 A progressão no desenvolvimento fonológico de crianças brasileiras, de acordo com o 

tipo de estrutura silábica, segue a seguinte ordem: 1) CV (pato) e V (amor); 2) CVC 
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 Das tarefas com menor demanda cognitiva para as com 
maior. Segundo Moojen (2009), tarefas de síntese, 
identificação e segmentação, no nível da sílaba, envolvem 
menos demanda cognitiva que tarefas de exclusão, produção 
e transposição. 

 
O nível silábico é o primeiro caminho de segmentação sonora, 

compreendendo a capacidade de separar e manipular as estruturas 
silábicas das palavras. É um conhecimento adquirido cedo e se desenvolve 
independentemente da alfabetização. 

Pode ser desenvolvido mediante tarefas orais de: 
 

a. Síntese - juntar as sílabas de uma palavra. Por exemplo: o professor 
mostra três gravuras e diz: Vou falar uma palavra, sílaba por sílaba, e você 
deverá descobrir a palavra que falei. Importante cuidar o intervalo de 
tempo entre as sílabas. Quanto maior o tempo, maior será a 
dificuldade. 

b. Segmentação - separar uma palavra em sílabas. Por exemplo: o 
professor mostra uma figura e a criança deve separar oralmente (sílaba 
por sílaba) o nome da figura. A brincadeira “Mamãe posso ir?” pode 
ser adaptada nesse momento. O jogador escolhido para ser a “mamãe” 
deverá dizer: Quero que dê passos de pessoa para a palavra “borboleta” e, 
assim sucessivamente, até o primeiro jogador chegar ao lugar da 
“mamãe”. 

c. Contagem - contar o número de sílabas de uma palavra. Por exemplo: o 
professor mostra um número e distribui, entre seus alunos, cartões 
com figuras diversas. Cada aluno deve escolher, dentre seus cartões, a 
figura que contém o número de sílabas solicitado pelo professor. 
Também pode ser confeccionado um jogo de bingo. 

d. Identificação - reconhecer uma sílaba específica em uma palavra. Por 
exemplo: perguntar para a criança - tem bô na palavra boneca? A 
resposta esperada é SIM. Outra maneira de desenvolver tal habilidade 

                                                                                                                                 
(parto) e VC (espaço); 3) CCV (prato) e CCVC (três); 4) CVCC (monstro), VCC 
(instante) e CCVCC (transporte) (LAMPRECHT, R. R. (Org.), 2004). 
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é perguntar: o que as palavras boneca e bolacha têm em comum? Sugere-
se trabalhar primeiramente com a sílaba alvo em posição inicial 
(conforme exemplo acima), depois final (tem “ca” em boneca? ou o que 
as palavras “bala” e “cola” têm em comum?) e, por último, em posição 
medial (tem “ra” em pirata? ou o que as palavras “cavalo” e “privado” 
têm em comum?). Todos os exemplos sugeridos também podem ter 
uma resposta negativa, ou seja, para a pergunta: tem “ta” na palavra 
“boneca” a resposta esperada é NÂO; o mesmo vale para a pergunta: 
tem “ma” na palavra “caneca”. Pode-se também perguntar o que tem 
de diferente nas palavras “bolacha” e “borracha”. 

e. Inclusão - acrescentar uma sílaba em uma palavra ou em uma 
pseudopalavra. Por exemplo: perguntar para a criança como fica a 
palavra boné se for acrescentando, no final, a sílaba (ou o pedaço) ca? A 
resposta esperada é boneca. Ou: que palavra estranha encontramos se 
acrescentarmos a sílaba (ou pedaço) ga no final da palavra flor? e a 
sílaba (ou pedaço) sa, no início da palavra pato? Se necessário, ajude a 
criança usando fichas ou tampas coloridas para concretizar cada sílaba 
da palavra. Então, para a palavra “boné” separe duas tampas da mesma 
cor. Mostre para a criança que cada tampa representa uma sílaba. 
Após, pegue uma tampa de outra cor e acrescente no final da palavra. 
Desta forma a criança terá mais facilidade para executar a tarefa.  

f. Exclusão - retirar uma sílaba de uma palavra ou de uma pseudopalavra. 
Por exemplo: perguntar para a criança como fica a palavra boneca sem a 
sílaba (o pedaço) ca? E sem a sílaba (o pedaço) né? Ou: que palavra 
encontramos se tirarmos a sílaba (o pedaço) ga de flôrga? e a sílaba (o 
pedaço) ma de málado? Se necessário, ajude a criança usando fichas ou 
tampas coloridas para concretizar cada sílaba da palavra. 

g. Substituição - substituir uma sílaba por outra e descobrir uma nova 
palavra ou pseudopalavra. Por exemplo: o professor diz: A palavra é 
lobo (enquanto fala o nome da palavra, mostra duas formas 
geométricas da mesma cor). Que palavra forma se trocarmos “lo” por 
“ca”? (o professor pega a primeira forma geométrica e substitui por 
outra, de cor ou forma diferente). 

h. Transposição - trocar as sílabas de lugar e descobrir uma nova palavra. 
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Por exemplo: o professor diz: a palavra é toma. Se trocarmos as sílabas 
de lugar, que palavra encontramos? Se necessário, ajude a criança 
usando fichas ou tampas coloridas para concretizar cada sílaba da 
palavra. 

 
O nível intrassilábico envolve o estudo das unidades menores 

que uma sílaba e maiores que um fonema, ou seja, a rima e a aliteração. A 
primeira é a capacidade de descobrir que duas palavras compartilham um 
som ou um mesmo grupo de sons no final das palavras, e a segunda é a 
capacidade de descobrir que duas ou mais palavras compartilham um 
mesmo grupo de sons no início das palavras. 

Crianças não alfabetizadas são capazes de identificar e produzir 
rimas e aliterações (FREITAS, 2003). As tarefas de aliteração, no entanto, 
são mais fáceis para as crianças falantes do português do que as de rima 
(CARDOSO-MARTINS, 1994). Tanto as tarefas de aliteração quanto as 
de rima podem ser aprimoradas mediante atividades orais de identificação 
e produção, conforme descrição a seguir. 

 
a. Identificação de: 
 
1. Aliteração: dentre três ou quatro figuras, a criança deve descobrir 

aquelas que começam iguais. Por exemplo: o professor convida as 
crianças para participarem da festa de aniversário da Bruna e da 
Priscila. As crianças colam, em pequenos embrulhos, figuras de objetos 
selecionados previamente pelo professor. De posse dos embrulhos, o 
professor deve contar que cada aniversariante só pode ganhar 
presentes que comecem iguais ao nome. Bruna pode ganhar um 
brinco, uma bruxa ou um bracelete e Priscila, pode ganhar uma 
princesa, um príncipe e até um prato preto. 

2. Rima: dentre três ou quatro figuras, a criança deve descobrir aquelas 
que terminam iguais. Pode-se elaborar uma história, por ex.: O menino 
João morava com o Sebastião e adorava comer... (o professor mostra 
desenhos de chocolate – mamão – pastel) – e a criança deve escolher a 
figura que rima com o alvo apresentado. E assim, sucessivamente até 
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terminar a história. 
 
b. Produção de: 
 
1. Aliteração: a partir de uma palavra-alvo a criança deve falar outra que 

começa igual. Por exemplo: O príncipe só come no prato (preto); O brinco 
da Bruna é de (brilhantes). 

2. Rima: a partir de uma palavra-alvo ou de uma pequena história, a 
criança deve falar outra que rima. Por exemplo: Numa cidade muito 
distante todas as pessoas só falavam palavras que terminavam iguais 
aos seus nomes. Seu João só comia (pão) e tocava (violão); a Mara 
tinha uma (arara) que se chamava (Clara). Quando os dois se 
encontravam era uma confusão. O Seu João falava (tão bão) e a Mara 
(tá na cara)110. 

 
Já a consciência segmental surge como consequência de uma 

instrução ou experiência explícita vinculada com a aprendizagem da 
leitura (RUEDA, 1995). Fazem parte desse conhecimento a consciência 
fonoarticulatória e a fonêmica. 

A consciência fonoarticulatória (CFA) é considerada a 
capacidade de pensar sobre os movimentos dos articuladores (lábios, 
língua, dentes e palato) necessários à produção de um determinado som 
(SANTOS, 2009). 

Refletir sobre as características articulatórias dos fonemas ajuda 
a consolidar o conhecimento fonêmico (WISE, RING e OLSON, 1999). 

Segundo Valente e Martins (2004), as crianças se apoiam em 
pistas articulatórias como estratégia inicial para segmentar sílabas em 

                                                           
110 Para desenvolver a consciência das unidades silábicas e intrassilábicas sugere-se o 

software Pedro no Parque de Diversões (SANTOS et al., 2008). As atividades 
apresentam níveis de complexidade variados, tornando possível sua utilização com uma 
faixa etária mais abrangente e com graus de dificuldade distintos. A cada resposta 
incorreta, há o retorno auditivo e visual do estímulo adequado para facilitar o processo 
de aprendizagem. Neste software são desenvolvidas tarefas de: síntese, contagem, 
identificação, exclusão, inclusão, substituição e transposição. Para maiores informações, 
acesse o site: www.ctsinformatica.com.br. 
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fonemas. Adams et al. (2006) vão além, sugerindo ser mais fácil para as 
crianças perceberem os fonemas pela maneira como são articulados do 
que pela maneira como são ouvidos. 

O raciocínio fonoarticulatório pode ser desencadeado com a 
simples pergunta: O que sua boca, língua e voz fazem para produzir esse som? 
Num primeiro momento, o professor pode deixar espelhos para as 
crianças olharem o movimento que a boca faz durante a produção do som 
e, num segundo momento, pode retirá-los. Também é possível fotografar 
a boca dos alunos fazendo os gestos fonoarticulatórios dos sons.  

Há duas tarefas básicas que podem ser estimuladas nesse nível: 
 

a. Identificação - a criança ouve o som [f], por exemplo, e deve escolher, 
dentre várias fotografias de boca, aquela que supõe estar fazendo o 
som. O professor pode fazer sons de vogais e de consoantes. Outra 
tarefa que exige maior grau de complexidadelinguistica, uma vez que 
envolve também um raciocínio fonêmico, seria: selecionar desenhos, 
como pato, bolo, mala, faca, vaca, uva e unha, por exemplo, e solicitar para 
a criança agrupar as figuras que começam com o mesmo movimento 
de boca. Posteriormente, devem dizer o som e o nome da letra inicial 
correspondente ao movimento de boca das palavras agrupadas.  

b. Produção - a partir da fotografia ou imagem de boca, a criança deve 
evocar o som correspondente à fotografia alvo e, posteriormente, 
associar à letra. Uma tarefa que exige um raciocínio fonêmico-
fonoarticulatório seria mostrar à criança uma fotografia de boca e 
perguntar: Que palavra você pensa que esta boca vai falar? O professor 
pode selecionar o contexto; por exemplo, só podem dizer nomes de 
animais ou de comidas. 

 
Por fim, o nível fonêmico emerge quando a criança é capaz de 

perceber que as palavras são formadas por sons que podem ser 
modificados, apagados ou reposicionados (HAASE, 1990). Esse nível é 
desenvolvido durante o processo de alfabetização (NASCIMENTO, 2008) 
independentemente da abordagem de ensino (GODOY, 2008). 

A consciência fonêmica é uma habilidade necessária (e 
fortemente relacionada) à aprendizagem da leitura e da escrita alfabética 
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(GODOY, 2008) e, por essa razão, deve ser ensinada de forma explícita. 
As habilidades fonêmicas são as últimas a se desenvolverem e 

envolvem o nível mais alto de consciência fonológica. Para Dehaene 
(2012), quanto mais a criança está à vontade para manipular 
conscientemente o fonema, mais depressa aprende a ler. 

Esse nível deve ser iniciado com atividades orais (sem uso de 
letras ou palavras escritas) em tarefas de: 

 
a. Produção - dizer uma palavra a partir de um determinado som. Por 

exemplo: as crianças formam um círculo, o professor retira de dentro 
de uma caixa uma letra, sem mostrar para a criança, produz o som. 
Solicita para que cada criança, na sua vez, fale o nome de um colega 
que começa com aquele som. Após todos terem falado o nome de um 
colega, o professor mostra a letra, solicita o nome e o som. 

b. Identificação - identificar um som específico numa palavra. Por 
exemplo: cada criança recebe uma cartela com vários desenhos. Após 
cada uma nomear seus desenhos, o professor produz o som de uma 
letra. Ao sinal do professor, as crianças marcam, nas suas cartelas, os 
desenhos que começam com o som-alvo. No final de cada rodada, o 
professor faz novamente o som; as crianças falam o nome das figuras e 
ele mostra a letra sorteada. Sugere-se trabalhar primeiramente com o 
som–alvo em posição inicial (sapo), posteriormente em posição final 
(dois) e, por último, em posição medial (casca). 

c. Acréscimo - acrescentar um som em uma palavra e verificar que outra 
palavra ou pseudopalavra pode ser formada. Por exemplo: O professor 
pergunta: Como fica a palavra uva se acrescentar o som [l]?.Ou, a palavra é 
calo, se você acrescentar o som [r] no final da palavra, que palavra aparece? e, 
se colocar no meio, vai aparecer um nome próprio. 

d. Exclusão - retirar um som de uma palavra ou de uma pseudopalavra e 
criar uma nova palavra. Por exemplo: O professor pergunta: Como fica a 
palavra chuva sem o som [ʃ]? ou: vou falar uma palavra estranha, você deve 
tirar o primeiro som e descobrir que palavra aparece – Fgato. 

e. Síntese - ouvir uma palavra, som por som, e descobrir que palavra foi 
falada. Por exemplo: o professor pode confeccionar o jogo com caixa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_surda
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de ovos e figuras coladas em tampas de garrafas (que serão os ovos). O 
professor pega um ovo, vira e, sem mostrar a figura para o aluno, fala 
som-por-som o nome correspondente à figura sorteada. O aluno deve 
juntar os sons ouvidos e descobrir o nome que foi falado. Acertando, 
ficará com “o ovo”, caso contrário, passa a vez para o próximo jogador. 

f. Segmentação - dizer, som por som, o nome de uma palavra. Por 
exemplo: uma criança desenha uma figura no quadro enquanto as 
outras tentam adivinhar o nome da figura. Ao sinal do professor, a 
criança que souber dizer, som por som, o nome do desenho, deve 
levantar da sua classe e executar a tarefa. Acertando, troca de lugar 
com aquela que desenhou. Errando, passa a vez para outro colega. 

g. Contagem - contar quantos sons tem uma palavra. Por exemplo: o 
professor separa o grupo de alunos em duplas. Cada dupla recebe 20 
cartas. As cartas são distribuídas igualmente entre cada dupla. Cada 
jogador organiza sua pilha de cartas com a face voltada para baixo. Ao 
sinal do professor, os jogadores, ao mesmo tempo, pegam a primeira 
carta de suas pilhas, pensam no nome da figura, contam quantos sons 
tem a palavra e colocam na mesa. O jogador que tiver a figura com 
maior número de sons leva as cartas da rodada. Caso empatar, as 
cartas permanecem no centro da mesa e inicia-se uma nova jogada111. 

 
Posteriormente, deve-se realizar um trabalho de interação 

recíproca e explícita entre letra e sons. Segundo Dehaene (2012, p. 221), 
“a aprendizagem dos grafemas (letras) chama atenção para as classes de 
sons, e a análise das classes de sons afina, por seu turno, a compreensão 
dos grafemas e, assim, em sequência, uma espiral causal faz emergir 
simultaneamente o código grafêmico e o fonêmico”. 

Considerações finais 

Apesar de haver diversas metodologias vigentes em nosso 
sistema de ensino, o que se propõe é agregar, na prática docente, 

                                                           
111 Adaptação do jogo “Batalha das sílabas” (COSTA e ALFONSIN, 2005). 
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estratégias que façam a criança refletir oralmente sobre sua língua, como 
uma consolidação dos processos metacognitivos, antes de estabelecer 
relação direta entre o som e a letra. 

A consciência fonológica deve ser uma ferramenta 
complementar usada pelo professor, no início e no decorrer do processo 
de alfabetização. Não pode ser considerada uma simples estratégia de 
treinamento auditivo-linguístico que segue uma metodologia formal. Deve 
ser construída gradativamente pelo aprendiz, em função das suas 
necessidades, tendo o professor como gerenciador do processo. 

Para muitas crianças, aprender a ler e a escrever não é tarefa 
fácil. Nesse sentido, o professor deve ajudar seu aluno a identificar suas 
dificuldades, estabelecer metas e selecionar as formas mais adequadas para 
atingir o objetivo que é ler e escrever com precisão, automatismo e 
compreensão. Para isso, algumas crianças precisarão de um trabalho 
pontual no nível da sílaba; outras no nível do fonema e/ou 
fonoarticulatório e outras, na relação som/letra. 
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