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Tabela 2 - Análise de variância do total geral de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 
e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 3 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG r em encontro 
c(r)v durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e 
GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 4 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo “r forte” 
entre vogais (rr)durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 5 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo contextual 
/r/ entre vogais v(r)v durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 6 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo contextual 
“r forte” em início de sílaba rv durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 7 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo regular 
contextual “r forte” no começo de sílaba precedida por consoante r(n,l,s) durante o DPR, tendo como 
fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto 
e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico. 
 
Tabela 8 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo contextual 
r em final de sílabas v(r)c durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
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Tabela 9 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo contextual 
ã em final de substantivos durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 10 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual nasalização com o uso do dígrafo nh durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 
4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 11 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual ão em final de substantivos durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 12 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual m em final de sílaba durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 13 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual n em final de sílaba durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 14 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual o final durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 15 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual u final durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 16 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual e final durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 17 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual i final durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
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Tabela 18 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual c antes de a, o u durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 19 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual g antes de a, o u durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 20 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual dígrafo gu durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 21 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual s antes de a, o, u em início de palavra durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª 
e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 22 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual dígrafo qu durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 23 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual z inicial durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 24 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual j antes de a, o, u durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 25 - Relação entre o DPRM, grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico na 
CFG morfológico-gramatical em relação ao desempenho global e as 10 regras do tipo: r dos verbos no 
infinitivo; ão nos verbos do futuro; am na flexão verbal da 3ª pessoa do plural; u na flexão verbal do 
passado; al final de coletivos; n do gerúndio ; ss do subjuntivo ; eza/ez em substantivos derivados de 
adjetivos; esa/ês em adjetivos; ice em substantivos. 
 
Tabela 26 - Análise de variância do total geral de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
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Tabela 27 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical r (infinitivo) durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 28 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical ão nos verbos do futuro durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 
4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 29 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical am na flexão verbal da 3ª pessoa do plural durante o DPR, tendo como 
fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto 
e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico. 
 
Tabela 30 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical u na flexão verbal do passado durante o DPR, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e 
baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico. 
 
Tabela 31 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical al em final de coletivo durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 
4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 32 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical n do gerúndio durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 33 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical ss do subjuntivo  durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 34 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical eza/ez em substantivos derivados de adjetivos durante o DPR, tendo como 
fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto 
e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico. 
 
Tabela 35 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical esa/ês e adjetivos durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
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escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 36 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical ice em substantivos durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 37 - Síntese dos resultados obtidos na notação de palavras com CFG regulares contextuais 
durante o DPR tendo como fatores: escolaridade (ESC), grupo sociocultural (GSC), desempenho 
ortográfico (DO) e a interação escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 
 
 
Tabela 38 - Síntese dos resultados obtidos na notação de palavras com CFG regulares morfológico-
gramaticais durante o DPR tendo como fatores: escolaridade (ESC), grupo sociocultural (GSC), 
desempenho ortográfico (DO) e a interação escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 39: Relação entre o DPIC, grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico na CFG 
contextual em relação ao desempenho global e as 22 regras : r em encontro c(r)v; “r forte” entre 
vogais (rr); /r/ entre vogais v(r)v; “r forte” em início de sílaba rv; “r forte” no começo de sílaba 
precedida por consoante r(n,l,s); r em final de sílabas v(r)c; ã em final de substantivos; nasalização 
com o uso do dígrafo nh; ão em final de substantivos; m em final de sílaba; n em final de sílaba;o 
final; u final; e final; i final; c antes de a, o, u; g antes de a, o, u; uso de dígrafo gu; s antes de a, o, u; 
uso de dígrafo qu; z inicial; j antes do a,o,u. 
 
Tabela 40 - Análise de variância do total geral de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
regular contextual durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GS1 e GS2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 41 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual r em encontro c(r)v durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 42 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual “r forte” entre vogais (rr) durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 43 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual /r/ entre vogais v(r)v durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
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Tabela 44 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual “r forte” em início de sílaba rv durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 45 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual “r forte” no começo de sílabas precedida por consoante r(n,l,s) durante o DPI, tendo como 
fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto 
e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico. 
 
Tabela 46 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual r em final de sílabas v(r)c durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 47 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual ã final de substantivos durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 48 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual nasalização com o uso do dígrafo nh durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 
4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 49 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual ão em final de substantivos durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 50 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual m em final de sílaba durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 51 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual n em final de sílaba durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 52 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual o final durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
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Tabela 53 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual u final durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 54 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual e final durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 55 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual i final durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 56 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual c antes de a, o, u durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 57 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual g antes de a, o, u durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 58 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual uso de dígrafo gu durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 59 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual s antes de a, o, u durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 60 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual uso de dígrafo qu durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 61 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual z inicial durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
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Tabela 62 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual j antes do a, o, u durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 63 - Relação entre o Ditado de Palavras Inventadas Morfológico-gramaticais, grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico na CFG morfológico-gramatical em relação ao 
desempenho global e as 10 regras do tipo: r dos verbos no infinitivo; ão nos verbos do futuro; am na 
flexão verbal da 3ª pessoa do plural; u na flexão verbal do passado; al final de coletivos; n do 
gerúndio ; ss do subjuntivo ; eza/ez em substantivos derivados de adjetivos; esa/ês em adjetivos; ice 
em substantivos. 
 
Tabela 64 - Análise de variância do total geral de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GS1 e GS2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 65 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical r (infinitivo) durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 66 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical nos verbos do futuro ão durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 
4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 67 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical am na flexão verbal da 3ª pessoa do plural durante o DPI, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e 
baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico. 
 
Tabela 68 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical u na flexão verbal do passado durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade 
(2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 69 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical al final de coletivos durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 70 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical n do gerúndio  durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
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Tabela 71 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical ss do subjuntivo  durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 72 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical eza/ez em substantivos derivados de adjetivos durante o DPI, tendo como 
fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto 
e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico. 
 
Tabela 73 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical esa/ês em adjetivos durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 74 - Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
morfológico-gramatical ice em substantivos durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 75 - Síntese dos resultados obtidos na notação de palavras com CFG regulares contextuais 
durante o DPI tendo como fatores: escolaridade (ESC), grupo sociocultural (GSC), desempenho 
ortográfico (DO) e a interação escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 
 
Tabela 76 - Síntese dos resultados obtidos na notação de palavras com CFG regulares morfológico-
gramaticais durante o DPI tendo como fatores: escolaridade (ESC), grupo sociocultural (GSC), 
desempenho ortográfico (DO) e a interação escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 77 - Síntese dos resultados obtidos na notação de palavras com CFG regulares contextuais 
durante o DPR e o DPI tendo como fatores: escolaridade (ESC), grupo sociocultural (GSC), 
desempenho ortográfico (DO) e a interação escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 78 - Síntese dos resultados obtidos na notação de palavras com CFG regulares morfológico-
gramaticais durante o DPR e o DPI tendo como fatores: escolaridade (ESC), grupo sociocultural 
(GSC), desempenho ortográfico (DO) e a interação escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 79 – Correlações bi-variadas Rho de Spearman para totais gerais de acertos na notação no 
Ditado de Palavras Reais (DPR) e nos totais gerais de acertos na notação do Ditado de Palavras 
Inventadas (DPI), no Ditado de Palavras Inventadas com regras Contextuais (DPIC), no Ditado de 
Palavras Inventadas com regras Morfológico-gramaticais (DPIM), no Ditado de Palavras Reais com 
regras Contextuais (DPRC) e no Ditado de Palavras Reais com regras Morfológico-gramaticais 
(DPRM). 
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Tabela 80 – Correlações bi-variadas Rho de Spearman para as CFG contextuais e os totais de acertos 
no Ditado de Palavras Reais (DPR) e no Ditado de Palavras Reais Contextuais (DPRC). 
 
Tabela 81 – Correlações bi-variadas Rho de Spearman para as CFG Morfológico-gramaticais e os 
totais de acertos no Ditado de Palavras Reais (DPR) e no Ditado de Palavras Reais Morfológico-
gramaticais (DPRM). 
 
Tabela 82 - Médias de acertos nas Habilidades metafonológicas em função do grupo sociocultural, da 
escolaridade e do desempenho ortográfico 
 
Tabela 83 - Análise de variância do total geral de acertos durante a prova de Habilidades 
Metafonológicas, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), 
desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade 
e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 84 - Análise de variância do total de acertos na prova de identificação de palavras que 
começam com a mesma sílaba, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 85 - Análise de variância do total de acertos na prova PPCS, tendo como fatores: escolaridade 
(2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 86 - Análise de variância do total de acertos na prova de IPR, tendo como fatores: escolaridade 
(2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 87 - Análise de variância do total de acertos na prova de PPR, tendo como fatores: escolaridade 
(2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 88 - Análise de variância do total de acertos na prova IPCF, tendo como fatores: escolaridade 
(2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 89 - Análise de variância do total de acertos na prova PPCF, tendo como fatores: escolaridade 
(2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 90 - Análise de variância do total de acertos na prova SF, tendo como fatores: escolaridade (2ª 
e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
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Tabela 91 - Análise de variância do total de acertos na prova CF, tendo como fatores: escolaridade (2ª 
e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 92 - Análise de variância do total de acertos na prova AF, tendo como fatores: escolaridade (2ª 
e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 93 - Análise de variância do total de acertos na prova de SUBF, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e 
baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico. 
 
Tabela 94 - Síntese dos resultados obtidos nas provas de habilidades metafonológicas tendo como 
fatores: escolaridade (ESC), grupo sociocultural (GSC), desempenho ortográfico (DO) e a interação 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 95 – Correlações bi-variadas Rho de Spearman para os totais de acertos das habilidades 
metafonológicas, para cada uma das habilidades e para os totais de acertos do Ditado de Palavras 
Reais (DPR), no Ditado de Palavras Reais Contextuais (DPRC) e no Ditado de Palavras Reais 
Morfológico-gramaticais (DPRM). 
 
Tabela 96 – Correlações bi-variadas Rho de Spearman para as CFG contextuais e as habilidades 
metafonológicas que apresentaram significância. 
 
Tabela 97 - Médias de acertos nas habilidades metamorfossintáticas (HM), segundo grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 98 - Análise de variância do total de acertos na prova de HM, tendo como fatores: escolaridade 
(2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 99 - Análise de variância na prova de habilidades metamorfossintáticas (HM) do tipo uso 
gerativo de morfemas-verbos (GMV), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 100 - Análise de variância na prova de habilidades metamorfossintáticas (HM) do tipo GMS, 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 101 - Análise de variância na prova de habilidades metamorfossintáticas (HM) do tipo AS, 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
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Tabela 102 - Síntese dos resultados obtidos nas proas de HM tendo como fatores: escolaridade (ESC), 
grupo sociocultural (GSC), desempenho ortográfico (DO) e a interação escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 103 - Correlações bi-variadas Rho de Spearman para os totais de acertos do Ditado de Palavras 
Reais (DPR) e das habilidades metafonológicas e das habilidades metamorfossintáticas. 
 
Tabela 104 - Correlações bi-variadas Rho de Spearman para as CFG morfológico-gramaticais e cada 
uma das habilidades metamorfossintáticas. 
 
Tabela 105 - Relação entre a transgressão homófona contextual (THC), grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 106 - Análise de variância do total de acertos na prova de transgressão homófona contextual 
(THC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), 
desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade 
e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 107 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo regular 
contextual r em encontro c(r)v durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo 
como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 108 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo regular 
contextual r forte entre vogais (rr) durante a prova de transgressão homófona contexutal (THC), tendo 
como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 109 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual /r/ entre vogais v(r)v durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo 
como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 110 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual r forte em início de sílaba rv durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 111 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual “r forte” no começo de sílabas precedida por consoante r(n,l,s) durante a prova de 
transgressão homófona contextual (THC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
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Tabela 112 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual r em final de sílabas v(r)c durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 113 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual ã em final de substantivos durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 114 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual  nasalização com o uso do dígrafo nh durante a prova de transgressão homófona contextual 
(THC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), 
desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade 
e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 115 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual ão em final de substantivos durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 116 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual m final de sílaba durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como 
fatores- escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto 
e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico. 
 
Tabela 117 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG do tipo 
contextual n final de sílaba durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como 
fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto 
e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico. 
 
Tabela 118 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG contextual o 
final durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como fatores: escolaridade 
(2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 119 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG contextual u 
final durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como fatores: escolaridade 
(2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
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Tabela 120 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG e final durante a 
prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 121 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG contextual i 
final durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como fatores: escolaridade 
(2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 122 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG contextual c 
antes de a, o, u durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e 
baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico. 
 
Tabela 123 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG contextual g 
antes de a, o, u durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e 
baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico. 
 
Tabela 124 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG contextual uso 
do dígrafo gu durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e 
baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico. 
 
Tabela 125 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG contextual s 
antes de a, o, u durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e 
baixo) e as interaçõesescolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico. 
 
Tabela 126 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG contextual uso 
do dígrafo qu durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e 
baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico. 
 
Tabela 127 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG contextual z 
inicial durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como fatores: escolaridade 
(2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 128 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG contextual j 
antes do a, o,u durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como fatores: 
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escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e 
baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico. 
 
Tabela 129 - Relação entre a transgressão homófona morfológico-gramatical (THM), grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 130 - Análise de variância do total de acertos na prova de Transgressão homófona 
morfológico-gramatical (THM)., tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 131 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG morfológico-
gramatical r (infinitivo) durante a prova de Transgressão homófona morfológico-gramatical (THM), 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 132 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG morfológico-
gramatical ão nos verbos do futuro durante a prova de Transgressão homófona morfológico-gramatical 
(THM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), 
desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade 
e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 133 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG morfológico-
gramatical am na flexão da 3ª pessoa do plural durante a prova de Transgressão homófona 
morfológico-gramatical (THM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 134 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG morfológico-
gramatical u durante a prova de Transgressão homófona morfológico-gramatical (THM), tendo como 
fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto 
e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico. 
 
Tabela 135 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG morfológico-
gramatical al em final de coletivos durante a prova de Transgressão homófona morfológico-gramatical 
(THM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), 
desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade 
e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 136 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG morfológico-
gramatical n do gerúndio  durante a prova de Transgressão homófona morfológico-gramatical (THM), 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
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Tabela 137 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG morfológico-
gramatical ss do subjuntivo durante a prova de Transgressão homófona morfológico-gramatical 
(THM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), 
desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade 
e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 138 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG morfológico-
gramatical eza/ez em substantivos derivados de adjetivos durante a prova de Transgressão homófona 
morfológico-gramatical (THM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 139 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG morfológico-
gramatical esa/es em adjetivos durante a prova de Transgressão homófona morfológico-gramatical 
(THM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), 
desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade 
e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 140 - Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com CFG morfológico-
gramatical ice em substantivos durante a prova de Transgressão homófona morfológico-gramatical 
(THM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), 
desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade 
e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 141 - Síntese dos resultados obtidos na notação de palavras com CFG contextuais durante a 
transgressão homófona contextual (THC) tendo como fatores: escolaridade (ESC), grupo sociocultural 
(GSC), desempenho ortográfico (DO) e a interação escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 142 - Síntese dos resultados obtidos na notação de palavras com CFG morfológico-gramaticais 
durante a transgressão homófona morfológico-gramatical (THM) tendo como fatores: escolaridade 
(ESC), grupo sociocultural (GSC), desempenho ortográfico (DO) e a interação escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 143 – Correlações bi-variadas Rho de Spearman para totais de acertos prova de Transgressão 
com Homofonia (TH), Transgressão com Homofonia Contextual (THC), Transgressão com 
Homofonia Morfológica-gramatical (THM), e totais de acertos na notação global no Ditado de 
Palavras Reais (DPR), no Ditado de Palavras Reais Contextuais(DPRC) e no Ditado de Palavras Reais 
Morfológico-gramaticais (DPRM). 
 
Tabela 144 – Correlações bi-variadas Rho de Spearman para as transgressões com homofonias e os 
totais de acertos no Ditado de Palavras Reais (DPR), Ditado de Palavras Reais Contextuais (DPRC) e 
Ditado de Palavras Reais Morfológico-gramaticais (DPRM) 
 
Tabela 145 - Média de verbalizações adequadas para regras contextuais na entrevista clínica (ECC), 
segundo grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico. 
 

 
274 
 
 
 
 
 
275 
 
 
 
 
 
 
276 
 
 
 
 
 
276 
 
 
 
 
 
278 
 
 
 
 
 
279 
 
 
 
 
281 
 
 
 
 
 
282 
 
 
290 
 



  

Tabela 146 - Análise de variância do total de acertos na prova de entrevista clínica para regras 
contextuais (ECC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e 
GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 147 - Análise de variância no total de acertos de palavras com CFG do tipo contextual r/rr 
durante a prova de entrevista clínica contextual (ECC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 148 - Análise de variância no total de acertos em palavras com CFG do contextual l m/n 
durante a prova de entrevista clínica contextual (ECC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 149 - Análise de variância no total de acertos em palavras com CFG do tipo contextual o/u 
durante a prova de entrevista clínica contextual (ECC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 150 - Análise de variância no total de acertos em palavras com CFG do tipo contextual  e/i 
durante a prova de entrevista clínica contextual (ECC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 151 - Análise de variância no total de acertos em  palavras com CFG do tipo contextual g/gu e 
c/qu durante a prova de entrevista clínica contextual (ECC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 152 - Média de verbalização adequadas para regras morfológico-gramaticais na entrevista 
clínica (ECM), segundo grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 153 - Análise de variância do total de acertos na prova de Entrevista Clínica em relação às 
CFG regulares morfológico-gramaticais (ECM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 154 - Análise de variância no total de acertos em palavras com CFG do tipo morfológico-
gramatical r(infinitivo) durante a prova de Entrevista Clínica em relação às CFG regulares 
morfológico-gramaticais (ECM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 155- Análise de variância no total de acertos em palavras com CFG do tipo morfológico-
gramatical ão/am durante a prova de Entrevista Clínica em relação às CFG regulares morfológico-
gramaticais (ECM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e 

 
291 
 
 
 
 
292 
 
 
 
 
 
293 
 
 
 
 
293 
 
 
 
 
 
294 
 
 
 
 
294 
 
 
 
 
296 
 
 
297 
 
 
 
 
 
298 
 
 
 
 
 
299 



  

GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 156 - Análise de variância no total de acertos em palavras com CFG do tipo morfológico-
gramatical u durante a prova de Entrevista Clínica em relação às CFG regulares morfológico-
gramaticais (ECM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e 
GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 157 - Análise de variância no total de acertos em palavras com CFG do tipo morfológico-
gramatical al durante a prova de Entrevista Clínica em relação às CFG regulares morfológico-
gramaticais (ECM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e 
GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 158 - Análise de variância no total de acertos em palavras com CFG do tipo morfológico-
gramatical eza/ez e esa/es durante a prova de Entrevista Clínica em relação às CFG regulares 
morfológico-gramaticais (ECM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 159 - Síntese dos resultados obtidos na Entrevista Clinica Contextual (ECC) tendo como 
fatores: escolaridade (ESC), grupo sociocultural (GSC), desempenho ortográfico (DO) e a interação 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 160 - Síntese dos resultados obtidos na Entrevista Clinica Morfológico-gramatical (ECM) 
tendo como fatores: escolaridade (ESC), grupo sociocultural (GSC), desempenho ortográfico (DO) e a 
interação escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 
Tabela 161 – Correlações bi-variadas Rho de Spearman para totais de acertos na Entrevista Clínica 
(EC), na notação no Ditado de Palavras Reais (DPR) e no total de acertos na Transgressão Homófonas 
(TH). 
 
Tabela 162 – Correlações bi-variadas Rho de Spearman para a entrevista clínica e os totais de acertos 
no Ditado de Palavras Reais (DPR), no Ditado de Palavras Reais Contextuais (DPRC) e no Ditado de 
Palavras Reais Morfológico-gramaticais (DPRM). 
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 LISTA DE ABREVIATURAS  
 

Abreviaturas Utilizadas em Relação às Regras Estudadas. 
Contextual Exemplos Contextual Exemplos 

c(r)v comprasse o Queijo 
rr correndo u Cumaru 
v(r)v milharal e Teve 
rv restaurante i caqui 
r (n,l,s) genro c Comeram 
v (r)c português g Gostou 
ã maçã gu Guitarra 
nh manhã s Saiu 
ão feijão qu Caqui 
m compadre z Zinco 
n fazenda j Caju 
 

Morfológico- 
gramatical 

Exemplos Morfológico-
gramatical 

Exemplos 

r (verbo infinitivo) tirar n Fazendo 
ão plantarão ss prendesse 
am comeram eza, ez beleza/ rapidez 
u passou esa, ês chinesa/ chinês 
al cafezal ice macaquice. 
 

Abreviaturas nas Provas Utilizadas: 

DPR – Ditado de Palavras Reais 

DPI – Ditado de Palavras Inventadas. 

RR – Redescrição Representacional 

HMTF – Habilidades Metafonológicas 

IPCS – Identificação de Palavras que Começam com a mesma Sílaba. 

PPCS - Produção de Palavras que Começam com a mesma Sílaba. 

IPR - Identificação de Palavras que Rimam. 

PPR - Produção de Palavras que Rimam. 

IPCF - Identificação de Palavras que Começam com o mesmo Fonema. 

PPCF - Produção de Palavras que Começam com o mesmo Fonema.  

SF – Separação de Fonemas. 

CF - Contagem de Fonemas 

AF – Adição de Fonema na palavra. 

SUBF – Subtração de Fonema na palavra. 

HM – Habilidades Metamorfossintáticas 



  

GMV – Uso Gerativo de Morfemas – Verbos 

GMS - Uso Gerativo de Morfemas – Sufixos 

AS – Uso de Analogias Sintáticas 

TH – Transgressão Homófona 

THC – Transgressão Homófona Contextual 

THM - Transgressão Homófona Morfológico-Gramaticais 

PH – Troca por Pares Homorgânicos 

GA – Grafemas Aleatórios 

TGH – Troca por Grafemas que em outra situação apresentariam Homofonia. 

TRAN – Transposição 

OMI – Omissão 

TM – mais de 50% da palavra Modificada 

MP – Mudança de Palavra 

ALP – Acréscimo de uma Letra Aleatória em qualquer ponto da Palavra 

ILDP – Inversão de Letras Dentro da Palavra 

LAP – Utilização de Letras que não fazem parte do Alfabeto em Português 

EC – Entrevista Clínica 

ECC - Entrevista Clínica Contextual 

ECM - Entrevista Clínica Morfológico-Gramatical 

ED – Explicitação Direta 

ESV – Explicitação Sem Verbalização 

EVM - Explicitação Verbal após Manipulação 

AE – Ausência Total de Explicitação 

 

Abreviaturas Utilizadas na Identificação dos Grupos: 

2 / 4 – Alunos de 2ª ou 4ª série 

PUB – Pública 

PRI – Privada 

A- Maior desempenho ortográfico 

B- Menor desempenho ortográfico. 

GSC1 – Grupo Sociocultural 1 

GSC2 – Grupo Sociocultural 2 

ESC – Escolaridade 

DO – Desempenho Ortográfico 



  

Abreviaturas Utilizadas nas transcrições: 

P: pesquisador 

C: Crianças 

A: Alunos. 

CFG: Correspondências fonográficas. 

 
SÍMBOLOS UTILIZADOS NAS TRANSCRIÇÕES: 
DIACRÍTICOS: 
/ /: Dado fonológico 
[ ]: Dado fonético 
': silaba seguinte tônica 
 
 VOGAIS 
 ANTERIORES CENTRAIS POSTERIORES 
ALTAS U 

mula 
 I 

fita 
MÉDIAS e 

dedo 
 

E 
Cafεεεε 

 O 
bolo 

 
⊃ 

M⊃⊃⊃⊃la 
BAIXAS  a 

gato 
 

 

GLIDES 
y: pay 
w: bawde 
 

CONSOANTES 
 

 BILABIAL LÁBIO- 
DENTAL 

LÍNGUO- 
DENTAL 

ALVEOLAR PALATAL VELAR 

Oclusivas 
Sd 
Sn 

 
/p/ porta 
/b/ bate 

  
/t/ time 
/d/ dado 

   
/k/ casa 
/g/ gato 

Fricativas 
Sd 
Sn 

  
/f/ foca 
/v/ vida 

  
/s/ sapo 
/z/ zebra 

 
/š/ xícara 
/ž/ gelo 

 
 

/h/ rato 
Nasais 

SN 
 

/m/ mala 
  

/n/ navio 
  

/η/ ninho 
 

Laterais 
SN 

    
/l/ lata 

 
/λ/ telha 

 

Vibrantes 
SN 

    
/r/ arame 

  
 

 



  

RESUMO 

 

O objetivo desse estudo foi o de estudar a relação entre o rendimento ortográfico, as 

habilidades metalingüísticas (metafonológicas e metamorfossintáticas) e o nível de 

explicitação sobre as restrições regulares (22 regras contextuais e 10 regras morfológico-

gramaticais) da norma ortográfica do português, em crianças que estavam cursando a segunda 

e quarta séries do ensino fundamental I. Participaram desse estudo 40 crianças (20 crianças de 

uma escola pública e 20 crianças de uma escola particular) selecionadas a partir de um ditado 

de palavras reais, que determinou o desempenho ortográfico de cada uma delas. As crianças 

foram divididas em subgrupos. As variáveis do estudo foram escolaridade (2ª e 4ª série), 

grupo sociocultural (meio popular e classe média) e desempenho ortográfico (alto ou baixo).  

As crianças selecionadas foram submetidas ainda a um teste de inteligência (WISC), a uma 

prova de transgressão, a um ditado de palavras inventadas, a provas de habilidades 

metalingüísticas (metamorfológicas, e metamorfossintáticas) e a uma entrevista clínica. Os 

resultados do estudo foram analisados de forma quantitativa e qualitativa. As provas 

estatísticas utilizadas foram análises de variância bi-variadas e a prova estatística Correlação 

de Rho de Spearman. Os nossos resultados não apontaram uma relação direta entre as 

habilidades metalingüísticas e a aprendizagem das restrições ortográficas analisadas nesse 

estudo. Observou-se ainda que a consciência fonêmica está vinculada à aprendizagem da 

escrita, porém é importante estar atento à possibilidade das crianças tenderem a responder a 

provas metafonológicas recuperando a imagem visual das palavras em seu léxico mental, 

raciocinando sobre letras em lugar de sons. As crianças com alto desempenho ortográfico, do 

grupo sociocultural 2 e da 4ª série tenderam a apresentar um rendimento superior em relação à 

manipulação explícita do conhecimento das regras ortográficas, contudo algumas regras 

contextuais e morfológico-gramaticais demonstraram ser mais fáceis de serem apreendidas 

pelos sujeitos que outras. Nossos dados sugerem que é importante levar os aprendizes a 

redescrever seus conhecimentos ortográficos em níveis de explicitação cada vez mais 

elaborados, através de atividades didáticas que promovam a compreensão dos princípios 

gerativos da norma ortográfica. 

 

Palavras-Chave: Ortografia – Habilidades Metafonológicas – Habilidades 

Metamorfossintáticas – Norma Ortográfica. 

 

 



  

ABSTRACT 

 

The objective of the present research was to study the relationship between spelling 

knowledge, metalinguistic abilities and the learner’s level of explicitation about rules of the 

Portuguese orthographic norm (22 contextual rules and 10 morphological-grammar rules). 

Forty Brazilian children (20 working-class children from a public school and 20 middle-class 

children from a private school) were selected on the basis of their scores on a real word 

dictation. Children were divided in subgroups according to schooling (2nd and 4th grades), 

socio-cultural group (working and middle class) and spelling performance (high and low). 

They underwent a set of tasks: an intelligence test (WISC), a spelling transgression task, a 

dictation of invented words, several metalinguistic abilities’ tests (metaphonological and 

metamorphosintatic) and a clinical interview. Data were analyzed both quantitatively and 

qualitatively. We found out no direct relation between metalinguistic abilities and learning of 

most of the spelling rules analyzed in this study. It was also observed that phonemic 

awareness is linked to the learning of writing, however, it is important to be aware to the 

possibility of children  responding to metaphonological tests recovering the visual image of 

the words in their mental lexicon, reasoning about letters instead of sounds.   Children with 

high spelling performance, from the middle-class sociocultural group and attending 4th grade 

tended to present more spelling knowledge, which was related to their ability to explicitly 

manipulate or verbalize spelling rules. Nevertheless, some contextual and morphologic-

grammar rules demonstrated to be easier to be learnt than others. Our data suggest that it is 

important to help children to redescribe their spelling knowledge under more and more 

elaborated explicitation levels, through learning activities which promote the comprehension 

of the generative principles of the orthographic norm.   

 

KeyWords: spelling - Phonological awareness - Syntactic awareness - orthographic norm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RÉSUMÉ 

 

Cette étude eut pour but d'étudier la relation entre le rendement orthographique, les capacités 

métalinguistiques (métaphonologiques et métamorphosyntaxiques), et le niveau de 

connaissance explicite des restrictions régulières (22 règles contextuelles et 10 règles 

morphologico-grammaticales) de la norme orthographique du portuguais, chez des enfants de 

CE2 et de CM2 de l'enseignement primaire. En tout, 40 enfants sélectionnés suite à une dictée 

de mots réels ont  participé à cette étude qui détermina le niveau orthographique de chacun. 

Les enfants furent divisés en sous-groupes. Les variables d'étude furent la scolarité (CE2 et 

CM2), le groupe socioculturel (milieu populaire et classe moyenne), et le niveau 

orthographique (élevé ou bàs). Les enfants sélectionnés furent également soumis à un test 

d'intelligence (WISC); un test de transgression; une dictée avec des mots inventés; des 

épreuves de capacités métalinguistiques (métamorphologiques et métamorphosynthétiques), 

et à un entretien clinique. Les résultats de l'étude furent analysés de manière quantitative et 

qualitative. Les épreuves statistiques utilisées furent des analyses de variance bivariées, et le 

test de Correlation Rho de Spearman. Nos résultats n'indiquèrent point de relation directe 

entre capacités linguistiques et apprentissage des restrictions orthographiques analysées dans 

cette étude. Il fut également observé que la conscience phonémique est liée à l'apprentissage 

de l'écrit, d'où la nécessité de rester attentif quant à la tendance des enfants à répondre aux 

épreuves métaphonologiques en récupérant l'image virtuelle des termes de leur lexique 

mental, et pensant aux lettres en lieu et place des sons. Les enfants avec une orthographe 

supérieure, du groupe socioculturel de CE2 et de CM2 eurent tendance à montrer un 

rendement supérieur dans la manipulation explicite de la connaissance des règles 

orthographiques. En outre, certaines règles contextuelles et morphologico-grammaticales 

s'avérèrent plus faciles à comprende par les sujets que d'autres. Nos données suggèrent 

l'importance d'amener les apprentis à rehausser leurs connaissances orthographiques à des 

niveaux d'explication toujours plus développés, grâce à des activités didactiques qui 

permettent la compréhension des principes issus de la norme orthographique.     

 

MOTS CLÉF: Orthographe – Capacités Métamorphologiques - Capacités 

Métamorphosynthétiques - Norme Orthographique. 
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INTRODUÇÃO  

 

O objetivo dessa pesquisa foi o de estudar a relação entre o rendimento ortográfico, as 

habililidades metafonológicas e metamorfossintáticas e o nível de explicitação sobre as 

restrições regulares da norma ortográfica do português em crianças que estavam cursando 

séries iniciais do ensino fundamental. 

A produção da escrita correta é uma preocupação da escola, dos pais e para o próprio 

aprendiz. Por esta razão, pode ser percebida no currículo escolar uma ênfase em relação à 

ortografia.   

A forma como a notação escrita é apresentada aos alunos depende, entre outras coisas, 

da concepção que o educador tem em relação a ela. Ou seja, ele pode ter uma visão da 

notação escrita como o manejo de um código e, nesse caso, o bom desempenho do aluno 

estaria dependente do processo de memorização. Se, diferentemente, a concebe como um 

sistema de representação, distinguirá o sistema alfabético da norma ortográfica e verá que, 

para escrever “como se deve”, o aprendiz terá que compreender (e não só memorizar) muitas 

das propriedades da ortografia de sua língua, para poder segui-la.  

Concebemos que a notação escrita é um domínio específico de conhecimento e como 

tal deve ser entendida dentro de suas especificidades.  Nessa perspectiva, compreender o 

processo de aprendizagem da notação escrita como uma construção gradativa de 

conhecimentos torna-se fundamental.  Sabemos que a criança constrói hipóteses sobre a 

escrita e testa essas hipóteses, porém ela também começa a perceber que existe uma 

convenção que limita as possibilidades, ao escrever.  Essa descoberta pode ser facilitada pelo 

professor, que vai apresentar ao aprendiz tais convenções.  E qual seria a melhor forma de 

apresentar tais informações? Cremos que o conhecimento aprofundado de questões teóricas 
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que busquem entender o que é a norma ortográfica de uma língua específica – e como o 

aprendiz a processa – podem sugerir alternativas didáticas mais eficazes. 

A busca por um melhor desempenho ortográfico e a alfabetização leva a investigações 

constantes por parte de pesquisadores de diversas áreas. Nas áreas de psicologia e 

psicolingüística, diversas pesquisas têm apontado para a importância das habilidades 

metalingüísticas do aprendiz no aprendizado da notação escrita. A partir desses estudos 

surgem questões distintas: o desenvolvimento das habilidades metafonológicas é importante 

para aquisição da leitura e da escrita ou é a aquisição da leitura e escrita que impulsiona o 

desenvolvimento das habilidades metafonológicas?  Responder a essa pergunta não é uma 

tarefa fácil.  

Após o domínio da notação alfabética, o aprendiz se depara com outra questão: a 

escrita alfabética não apresenta uma relação direta entre letra/som.  Existem várias letras que 

são representadas pelo mesmo som, segundo restrições da norma ortográfica. Assim, por 

exemplo, a escolha da letra em questão pode ser determinada pelo contexto de aparecimento, 

(escrevo guerra com gu correspondendo ao fonema /g/ e escrevo mago com g, 

correspondendo ao mesmo fonema). A escolha da letra ainda pode ser determinada por 

questões gramaticais: por exemplo, princesa e beleza se escrevem com s e z, por questões 

morfológicas, embora em ambas encontremos a seqüência sonora [eza].  Logo, apenas o 

conhecimento metafonológico não seria suficiente para o aprendiz refletir sobre a ortografia; 

seria importante ainda uma reflexão metamorfológica. 

Uma outra questão importante diz respeito ao nível do conhecimento do aprendiz 

sobre a ortografia da sua língua.  Assim, por exemplo, podemos nos indagar: Quando o 

aprendiz domina o conhecimento de determinada regra ortográfica? Quando ele não comete 

“erros”? Quando ele consegue verbalizá-la? 
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Quando falamos em conhecimento não estamos nos referindo apenas à capacidade de 

verbalização da criança sobre uma regra, mas a sua capacidade de manipular tal 

conhecimento. Foi esse tipo de conhecimento que foi valorizado, discutido e analisado ao 

longo desse trabalho. 

Investigações têm sido desenvolvidas tentando mostrar o papel da habilidade 

metafonológica em relação ao processo de alfabetização.  O nosso trabalho traz como 

diferencial, em comparação com estudos já produzidos, o fato de tentar estabelecer uma 

relação entre as habilidades metafonológicas e metamorfossintáticas e o desempenho 

ortográfico, porém cobrindo um amplo conjunto de propriedades da ortografia do português: 

22 tipos de regras que envolvem restrições do tipo regular contextual e 10 tipos de regras que 

envolvem restrições do tipo morfológico-gramatical.  A opção por um estudo com um número 

maior de regras está vinculada à compreensão de que dentro de um domínio de conhecimento 

específico, como é a notação escrita, podemos ter variações de apropriações de conhecimento, 

ou seja, algumas regras podem ser mais facilmente compreendidas e dominadas pelas crianças 

do que outras, o que pode produzir diferenças nos resultados das investigações. 

Paralelamente a essas questões, ainda procuramos entender o nível de conhecimento 

que a criança domina em relação às regras apresentadas. 

Como variáveis relativas ao sujeito-aprendiz utilizamos o tempo de escolaridade, o 

desempenho ortográfico e o grupo sociocultural das crianças pesquisadas.  

Algumas hipóteses iniciais serviram para delinear nossa investigação. São elas: 

I) O desempenho ortográfico está diretamente vinculado ao desempenho em 

tarefas de habilidades metalingüísticas.  As habilidades metafonológicas 

influenciariam diretamente no conhecimento das regras regulares de tipo 

contextual e as habilidades metamorfossintáticas apresentariam uma 

influência maior no aprendizado das regras morfológico-gramaticais. 
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II) O desempenho ortográfico depende da capacidade de manipulação 

consciente pelo aprendiz das regras estudadas. Assim, a capacidade de 

demonstrar o conhecimento de regras (transgredindo-as intencionalmente ou 

verbalizando-as) estaria relacionada ao rendimento ortográfico. No entanto, 

a dificuldade de verbalização das regras não implicaria necessariamente no 

desconhecimento das mesmas. 

Na tentativa de verificarmos as hipóteses iniciais, estabelecemos como objetivo geral 

desse trabalho estudar a relação entre o rendimento ortográfico, as hablilidades 

metafonológicas e metamorfossintáticas e o nível de explicitação de conhecimentos sobre 

restrições regulares da norma ortográfica do português em crianças de grupos socioculturais 

distintos, de segunda série e de quarta série do ensino fundamental I. Foi escolhida a segunda 

série pois a criança já teria um domínio da notação alfabética e algum contato com a norma 

ortográfica e a quarta série foi selecionada porque um estudo de Monteiro (1995) aponta que 

apenas com uma intermitência superior a um ano poder-se-ia verificar diferenças na aquisição 

da ortografia. 

Como objetivos específicos buscamos identificar se existe uma relação entre o 

desempenho ortográfico e as variáveis estudadas (o nível de consciência metafonológica e 

metamorfossintática dos sujeitos, a escolaridade e o grupo sociocultural), além de relacionar o 

nível de explicitação de regras de tipo contextual e morfológico-gramatical com o domínio 

das mesmas e de acordo com a escolaridade, desempenho ortográfico e o grupo sociocultural.  

Assim, com relação às características dos aprendizes, formulamos as seguintes 

hipóteses: 

III) As crianças de grupo sociocultural médio mostrariam um rendimento 

superior no domínio de regras ortográficas, consequentemente apresentariam 
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um conhecimento explícito inclusive com capacidade superior de 

transgressão e verbalização das regras estudadas. 

IV) O tempo de escolaridade seria um fator importante para o desenvolvimento 

do conhecimento explícito sobre determinada regra.  As crianças de 

escolaridade maior apresentariam uma capacidade de manipulação superior 

das regras estudadas. 

Esse trabalho foi dividido em nove capítulos. O primeiro capítulo apresenta a 

fundamentação teórica, onde, inicialmente, tratamos da escrita como um sistema de notação e 

discutimos a organização da norma ortográfica do português. Procuramos, ainda, discutir, 

nesse capítulo, como a criança progressivamente consegue dominar a norma ortográfica de 

nossa língua.  Posteriormente, foi discutida a relação, apontada pelos estudos, entre as 

habilidades metalingüísticas – no nosso caso, habilidades metafonológicas e habilidades 

metamorfossintáticas – e o aprendizado da leitura e da escrita. Finalizamos esse capítulo 

apresentando a discussão trazida por Karmiloff-Smith (1992) sobre o processo de redescrição 

representacional de conhecimentos e as pesquisas hoje disponíveis sobre como os aprendizes 

vivenciariam a redescrição das propriedades da ortografia. 

O segundo capítulo trata dos aspectos metodológicos do estudo e descreve a amostra 

de sujeitos, bem como os materiais e procedimentos adotados.   

Do terceiro ao oitavo capítulo apresentamos, de forma detalhada, a análise dos 

resultados e discussões parciais referentes a cada prova trabalhada nesse estudo.  Finalmente, 

o capítulo nove apresenta uma discussão geral, com o objetivo de retomar as hipóteses 

levantadas no início do trabalho, situar os limites de nossa pesquisa, propor questões para 

futuras investigações e analisar algumas implicações educacionais dela resultantes. 

 
 
 
 



 42 

CAPÍTULO I - MARCO TEÓRICO 

 

1.1. A Aprendizagem do Sistema de Notação Alfabética e da Norma Ortográfica. 

Em nosso país, nas últimas três décadas as discussões em torno do processo de 

aprendizagem da notação alfabética têm se apoiado em duas linhas de teorização: a discussão 

em relação à psicogênese da escrita, que observa a escrita não como um código, mas como 

um sistema notacional, e os trabalhos sobre habilidades fonológicas e seu reflexo no processo 

de alfabetização (MORAIS, 2004).  

A escrita pode ser considerada como uma notação da linguagem e, nesse sentido, 

deve-se ter em mente que, de início, para o aprendiz, nem os elementos nem as relações entre 

estes estão predeterminados. Na verdade, a escrita não é um código de transcrição gráfica das 

unidades sonoras.  A invenção da escrita foi um processo histórico de construção de um 

sistema notacional (FERREIRO, 1990). 

As diferentes formas de representação do mundo começaram a serem buscadas e 

aperfeiçoadas há, aproximadamente, trinta mil anos.  As primeiras notações utilizadas 

parecem ter apresentado como objetivo principal representar o mundo em que o ser humano 

estava inserido e de comunicar-se com seus semelhantes (DORNELES, 1998). 

A lingüística do século XX refletiu teoricamente mais sobre a oralidade, em 

detrimento de uma compreensão da modalidade escrita. A falta de teorização sobre esta 

última contribuiu para uma visão reducionista.  

A oralidade tem uma primazia cronológica sobre a escrita, mas isso não torna a 

primeira mais importante que a segunda.  É preciso que a criança aprenda a pensar nessas 

duas modalidades como sendo duas modalidades do uso da língua distintas, com suas 

semelhanças e particularidades (MARCUSCHI, 2001). 
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Constatamos, hoje, que entender o processo de construção da escrita é importante 

porque dessa forma se quebra o conceito de que a escrita é um “código gráfico”.  Essa última 

definição passa a idéia errônea de que a escrita é um simples instrumento desprovido de 

existência autônoma e encarregado, exclusivamente, de fazer uma transposição da língua a 

partir de sua modalidade oral, sem exercer nenhuma influência sobre ela (BLANCHE-

BEVENISTE, 2004). 

Resultados recentes de pesquisas indicam que uma compreensão rudimentar das 

relações entre escrita e fala é necessária para que algum progresso comece a ocorrer na escrita 

e na leitura de crianças em idade escolar (REGO, 1995). 

A dificuldade para compreender a relação entre fala/escrita faz com que as crianças 

formulem hipóteses e passem a testar essas hipóteses.  Os “erros” que surgem nesse momento 

de testagem devem ser vistos como fases específicas e necessárias para a aprendizagem 

(FERREIRO 1992). 

O que se pode observar é que algumas crianças são capazes de conhecer o nome de 

todas as letras, e não compreenderem o sistema de escrita.  Por outro lado, outras crianças são 

capazes de criar hipóteses sobre a escrita e evoluir no que diz respeito à compreensão do 

sistema alfabético, sem ter conhecimento do nome dado a cada letra.  É importante ter a noção 

dessa construção de escrita pela criança para que os “erros” apresentados por ela possam ser 

vistos como um ensaio para o domínio gráfico (FERREIRO, 1990).  É partindo desse 

princípio que se pode evidenciar algumas “dificuldades” mais comuns na escrita de crianças 

do ensino fundamental e que, na grande maioria das vezes, não correspondem a uma dislexia. 

Se admitirmos que a escrita alfabética é um sistema notacional, cabe ao aprendiz 

reconstruir esse processo de representação.  Essa construção se dá em forma de estágios, cuja 

seqüência evolutiva parte do nível pré-silábico até o nível alfabético (FERREIRO E 

TEBEROSKY, 1986). Essa conclusão resultou de uma pesquisa com crianças de língua 
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espanhola, cujo resultado foi compatível com pesquisas realizadas com crianças de outras 

línguas. Apesar das especificidades verificadas entre diferentes línguas, parecem existir 

processos gerais na aquisição da escrita alfabética, confirmando a teoria proposta por Ferreiro 

e Teberosky. 

Os estágios observados atualmente na aquisição da notação alfabética descrevem o 

tipo de relação que as crianças supõem existir entre a língua escrita e a língua falada.  

Contudo, a mudança desses estágios não ocorre de forma abrupta; estratégias e conhecimentos 

adotados no estágio anterior podem ainda se fazer presentes num estágio subseqüente, ou seja, 

o que é aprendido num estágio é aperfeiçoado, e não necessariamente abandonado, no estágio 

seguinte (NUNES, BUARQUE & BRYANT, 2001). 

Calado (2004) observou em seu estudo com crianças de segunda e quarta séries que a 

ocorrência de alguns “erros” encontrados no aprendiz pode ter explicações históricas na 

evolução da Língua Portuguesa, uma vez que a normatização da ortografia é regida por regras 

de funcionamento do sistema lingüístico como um todo, resultando daí variações na forma de 

concebê-lo e reproduzi-lo.  Observou-se que esses “erros” apresentam-se em número menor 

com o avanço da escolaridade, apontando que um maior tempo de contato com a língua 

escrita é um fator importante em seu domínio. Dessa forma, reforça que o continuum 

oralidade-escrita é agente determinante e transformador da língua em formação. 

Morais (1995) refere que um sistema de notação pautado apenas no princípio 

alfabético, por si só, não garantiria uma transmissão de informações de forma eficaz. Sendo 

assim, a norma ortográfica é uma convenção social para resolver os problemas da notação 

alfabética.  E essa norma tem que ser apreendida pela criança, para que possa entrar no 

estágio pós-alfabético ou da ortografia propriamente dita. 

Ainda segundo o mesmo autor, os conceitos de sistema de notação alfabética e norma 

ortográfica têm sido tratados como sinônimos por alguns estudiosos. Porém, essa perspectiva 
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seria inadequada ou errônea.  Para compreender a diferença conceitual entre notação 

alfabética e norma ortográfica, é importante reconhecer que a variabilidade da linguagem oral 

não permitiria uma notação escrita fiel e única.  A notação escrita das línguas que se utilizam 

do sistema alfabético apresenta restrições que são próprias do sistema alfabético e outras que 

são fixadas pela norma ortográfica de cada língua. 

A norma ortográfica é uma convenção que unifica a escrita das palavras. O 

conhecimento ortográfico, por ter um caráter social, é algo que a criança não conseguiria 

descobrir sozinha.  Quando compreende a escrita alfabética e já consegue ler e escrever, isso 

significa que a criança já apreendeu o sistema de funcionamento da escrita alfabética, mas 

ainda desconhece a norma ortográfica.  Por esta razão, alguns “erros” ainda são detectados na 

produção escrita dos aprendizes (MORAIS, 1998). 

“Ortografia é um tipo de saber resultante de uma convenção, de 
negociação social e que assume um caráter normatizador, 
prescritivo”. (MORAIS, 2002:8). 

 

As restrições estabelecidas na norma, como veremos em seguida,  não têm nenhuma 

relação de obrigatoriedade. 

 

1.1.1. A Norma Ortográfica do Português. 

A norma ortográfica do português apresenta regularidades e irregularidades.  Essas 

últimas requerem do aprendiz uma tarefa de memorização; as regularidades podem ser 

compreendidas, a partir da dedução dos princípios gerativos (regras) que as justificam. 

Vários autores, em seus trabalhos sobre ortografia, se limitam a analisar os “erros” 

apresentados pelas crianças.  Além disso, a classificação dada ao tipo de erro cometido não 

especifica o que realmente está acontecendo durante o processo de aquisição.  Se, como foi 

referido anteriormente, o aprendizado da ortografia se dá de forma ativa, as propriedades 

regulares podem ser percebidas pelos aprendizes através da compreensão dos princípios 
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gerativos da norma; sendo assim, é importante tentar entender como a criança está refletindo 

sobre a ortografia. 

Os casos de regularidades e irregularidades estão presentes na relação entre sons e 

letras.  Em nossa língua as correspondências regulares podem ser de três tipos: diretas, 

contextuais e morfológico-gramaticais (MORAIS, 1995, 1998)1. 

As relações regulares diretas são evidenciadas quando só existe na língua um grafema 

para notar determinado fonema. Por exemplo, o p representará sempre o fonema /p/ (pato, 

capa, chapéu, entre outras); a mesma coisa acontece com os grafemas b, t, d, f, e v (bacia, 

tatu, cadeado, café e velho).   

As correspondências regulares contextuais ocorrem quando a relação letra-som é 

determinada pela posição em que a letra aparece dentro da palavra. Por exemplo: o uso do c 

ou qu, relaciona-se ao som /k/, dependendo da vogal que forme sílaba (casa, pequeno). Além 

deste exemplo, encontramos no português os seguintes casos de regras contextuais: 

•  uso do r ou rr: dependendo do contexto, o primeiro grafema, poderá corresponder ao 

fonema /h/, /x/ (rato, genro e carta) ou ao fonema /r/ (barata), por sua vez o uso do rr 

terá sempre o som de /h/ (ferradura);  

• o uso do g ou gu para representar o fonema /g/ (gato, guerra);  

• o uso do j com som de /3/ antes de vogais orais ou nasais notadas com a, o, u (jato, 

jota, caju);  

• o uso do z em palavras que comecem com o som /z/ (zebra, zinco);  

• o uso do s no início das palavras correspondendo ao som /s/ de vogais orais ou nasais 

notadas com a, o, u (sapo, sola, surra);  

                                                
1 Como indica esse autor (cf. Morais, 1995, 1998), para analisar as regularidades e irregularidades das relações 
som-grafia numa língua, é necessário tomar como referência um dialeto. Em nosso caso, tomamos como modelo 
a idealização do que seria o dialeto de pessoas com longa escolaridade em Recife. 
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• o uso do o ou u no final das palavras com o som de /u/ (bambu [bã´bu], bambo 

[´bãbu]);  

• o uso de e ou i no final de palavras com som de /i/ (perde [´pεxdi], perdi [pex´di]);  

• os usos de m, nh, n ou ~ para grafar as nasais (pombo, ninho, canto, maçã)  

As correspondências regulares morfológico-gramaticais são compostas de regras que 

envolvem morfemas tanto ligados à formação de palavras por derivação lexical como por 

flexão (MORAIS, 1998).  No primeiro caso, por exemplo, tais regras estão presentes 

sobretudo em substantivos e adjetivos: o sufixo [eza] pode ser escrito com s ou com z, 

dependendo da classificação gramatical da palavra (portuguesa, pobreza). Outros exemplos 

são os casos dos adjetivos que indicam lugar de origem ês (francês); dos coletivos terminando 

com l (cafezal); do Sufixo ice em substantivos (doidice) e dos Substantivos derivados com os 

sufixos ência, ança, ância (ciência, esperança, importância).  

As correspondências som-grafia baseadas em regras morfológico-gramaticais estão 

presentes ainda nas flexões verbais. Por exemplo:  

• u no final de verbos na terceira pessoa do passado perfeito do indicativo (cantou);  

• flexões do imperfeito do subjuntivo –V__# com ss (bebesse);  

• todos os infinitivos terminam com r (cantar, beber), apesar de geralmente não 

pronunciarmos o fonema equivalente;  

• terceira pessoa do plural no futuro se escreve com ão, enquanto todas as outras 

formas da terceira pessoa do plural de todos os tempos verbais se escrevem com m 

no final (cantam, cantavam,cantaram). 

No caso das correspondências irregulares não existe uma regra que ajude o aprendiz a 

selecionar a letra que deverá ser usada.  Apenas um dicionário ou a memorização poderá 

ajudar nesses casos (MORAIS, 1998). Como observa esse autor, em nossa língua, os 

principais casos de irregularidade envolvem a notação dos fonemas /s/ (seguro, cidade, 
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auxílio, cassino, piscina, cresça, força, exceto), /z/ (zebu, casa, exame), /š/ (enxada, enchente), 

/ž/ (girafa, jiló) e o emprego do grafema h inicial (hora, harpa). 

Além da proposta de análise das correspondências fonográficas de nossa língua agora 

revista e formulada por Morais (1995, 1998), outros estudiosos têm se dedicado ao tema, com 

enfoques nem sempre idênticos. 

 Faraco (2003), por exemplo, classifica as regras ortográficas do português em relação 

biunívoca, relações cruzadas previsíveis (que correspondem às regularidades contextuais, 

apresentadas nos parágrafos acima), relações cruzadas parcialmente previsíveis e 

parcialmente arbitrárias (a unidade sonora tem mais de uma representação gráfica, que em 

alguns casos pode ser determinado pelo contexto e em outros casos não) e relações cruzadas 

totalmente arbitrárias. 

Este autor, além de tratar as regras em relação à posição em que os sons se encontram 

na palavra, afirma ainda que a origem das palavras também é levada em conta para o 

estabelecimento de sua grafia (memória etimológica). 

Pode-se perceber, nessa discussão, que a questão morfológico-gramatical não é tratada 

pelo autor e que as propriedades irregulares, decorrentes da etimologia, não são claramente 

diferenciadas daquelas de tipo regular.  Julgamos errôneo levar o aprendiz a pensar que a 

relação letra/som sempre pode ser estabelecida de forma direta ou dependendo de sua posição 

na palavra, pois partindo desse princípio, todas as outras grafias dependeriam da 

memorização.  Por exemplo os sufixos esa e eza, como visto anteriormente, aparecem no 

mesmo contexto, porém são grafados de forma distinta – portuguesa (adjetivo que indica 

lugar de origem) e beleza (substantivo derivado). Por outro lado, como observa Morais 

(1999), como em ortografia tudo é arbitrário, convencionado, tornar-se-ia inadequado 

confundir previsibilidade (decorrente de princípios regulares de tipo contextual ou 

morfológico) com uma suposta maior ou menor “arbitrariedade”. 
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Lemle (1988), uma das pioneiras no mapeamento das correspondências letra-som em 

nossa língua, apresenta a ortografia também com regras predominantemente determinadas por 

princípios fônicos.  Dessa forma, identifica as regras determinadas por relações diretas 

(correspondência biunívoca - monogamia), por relações contextuais (poligamia) e as 

arbitrariedades (que corresponderiam às irregularidades). 

Carraher (1985) também propôs uma análise das relações letra/som de nossa língua, 

vendo-as como determinada por regras “hierárquicas” (isto é,contextuais) e de considerações 

léxicas (origem da palavra), sendo estas últimas identificadas como irregulares. No trabalho 

dessa autora evidenciou-se uma não-aleatoriedade nos tipos de “erros” que uma criança venha 

a apresentar e viu-se que os “erros” indicam uma compreensão da escrita, que vão se 

modificando à medida que a criança vai adquirindo novos conhecimentos sobre a escrita. 

Consideramos, no entanto, que a forma de classificação de “erros” sugerida, não facilita ao 

adulto perceber como a criança está refletindo sobre a norma ortográfica. Por exemplo, um 

tipo de erro é classificado, pela autora, como erro sobre regra contextual (rrolha para rolha), 

porém um outro tipo de erro é classificado como ausência de nasalização (oça para onça). O 

que se pode perceber, nesse exemplo, é que a ausência de nasalização também informa que 

esse aprendiz está apresentado problemas relacionados a uma regra contextual, como no 

primeiro caso. Não existe, portanto, independência entre as categorias utilizadas pela autora. 

 Zorzi (1998) apresenta ainda uma classificação semelhante à da autora acima, com 

alguma diferenciação na nomenclatura.  Ao classificar os “erros” das crianças, não leva em 

consideração os problemas que são cometidos pelas mesmas, relacionando-os, 

especificamente, às regularidades e irregularidades da ortografia.  Por exemplo, considera 

como um mesmo erro do tipo “representação múltipla,” as notações caguína para cajuína e 

giló para jiló). Porém, interpretamos que a escrita da criança sinaliza problemas distintos: no 

caso de cajuína existiria um erro do tipo regular contextual, enquanto em relação a jiló a 
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correspondência fonológica j por /ž/ é do tipo irregular.  Desse modo, o fato de uma criança 

cometer um erro do segundo tipo seria mais aceitável, visto que, para superar esse erro, é 

necessária uma memorização da forma escrita da palavra. Porém, no caso de “caguína” é 

necessário que a criança compreenda uma regra regular contextual que normatiza o uso do j 

com som de /ž/. 

Buscando uma análise mais coerente do modo como está organizada nossa norma 

ortográfica, é que optamos pela descrição proposta por Morais (1995). Partindo das 

contribuições de alguns dos autores há pouco revisados, e assumindo o caráter histórico-

convencional das restrições que atualmente governam nossa ortografia, o mapeamento 

proposto por Morais busca, desde uma ótica cognitiva, diferenciar que critérios o aprendiz 

precisa reconstruir através da compreensão (no caso das regularidades) e quais ele terá que 

memorizar (porque são apensas resultantes da etimologia ou da tradição de uso) (cf. 

MORAIS, 1998). 

Como foi indicado anteriormente, consideramos importante não só classificar os 

“erros” da criança, mas entender como ela está percebendo a ortografia da sua língua. Cremos 

que apenas dessa forma poderá ser encontrada a melhor maneira de levar o aprendiz a pensar 

sobre as regras ortográficas baseadas em princípios gerativos.  É importante, assim, buscar 

explicar o que existe de sistemático nos “erros” das crianças, pois nem sempre elas 

conseguem verbalizar o seu conhecimento sobre ortografia, o que não significa que elas não o 

tenham, como veremos em outra parte deste texto. 

 

1.1.2. O Aprendizado da Ortografia 

O aprendizado da ortografia nas crianças tem um caráter dinâmico. Além da busca de 

regularidade demonstrada por certos “erros”, observa-se a atividade mental dos aprendizes 

claramente quando, por exemplo, na escrita de pseudopalavras, eles preservam os morfemas 
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das mesmas, sejam radicais ou sufixos, o que é um raciocínio diferente daquele apresentado 

na fase alfabética. 

Curvelo, Meireles e Correa (1998), através de uma situação lúdica, o jogo de forca, 

estudaram o conhecimento ortográfico das crianças. Esse é um tipo de teste diferente daqueles 

que se costuma aplicar, visto que, em sua maioria, os estudos tomam como instrumentos de 

coleta atividades que são próprias do contexto escolar.  Participaram desse estudo 60 crianças 

de escolaridade variada (2ª, 3ª e 4ª séries).  No decorrer do jogo foi solicitado à criança que 

justificasse a escolha da letra que estava nomeando.  O resultado mostrou que a maioria das 

escolhas da criança, em relação às letras, não ocorria de forma aleatória.  As autoras referem 

ainda que nem sempre as justificativas dadas foram apropriadas à escolha, o que as levou a 

supor que esse processo de reflexão ortográfica se daria de forma gradativa.  

Segundo Morais (1995) muitos fatores podem influenciar no rendimento ortográfico. 

São eles: 

• Tempo de escolaridade: As pesquisas que se preocupam em verificar a relação entre o 

desempenho ortográfico e o tempo de escolaridade apontam uma relação direta entre o 

avanço da escolaridade e o domínio da norma.   

• Dialeto e grupo sociocultural do aprendiz: As crianças de níveis socioculturais mais 

desfavorecidos podem apresentar um desempenho ortográfico pior do que as de nível 

sociocultural mais alto, não por apresentarem uma deficiência (SOARES, 1991), mas 

talvez pelo menor contato com material impresso no ambiente familiar.  Por outro 

lado, quanto mais distante for a fala da criança da norma culta, mais distante será da 

notação escrita convencional. 

• Regularidade ou irregularidade das correspondências fonográficas: Existe uma 

facilitação maior na escrita de palavras que apresentem regularidade, visto que, a 
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notação das palavras irregulares requer sua memorização e a obrigatória formação de 

um léxico mental. 

• Freqüência de uso das palavras na modalidade escrita: Esse item tem uma ligação 

direta com o anterior; se existe a necessidade de formação de um léxico mental para a 

notação de palavras irregulares, quanto mais freqüente for o uso das palavras, mais 

fácil o armazenamento de sua imagem mental. 

• O tamanho das palavras: quanto maiores as palavras, mais difícil sua notação, talvez 

devido à quantidade de informação processada. Porém, o efeito do tamanho das 

palavras tende a diminuir com o avanço da escolarização. 

• Habilidades metalingüísticas (metafonológicas e metamorfossintáticas): Devido à 

especificidade desse tema para nossa pesquisa, trataremos em seções específicas a 

relação entre tais habilidades e o domínio ortográfico. 

Estudos apontam que não há estágios fixos no aprendizado da ortografia.  Nunes, 

Buarque & Bryant (1992) afirmam, por exemplo, que o domínio das regras hierárquicas, que 

correspondem às regras do tipo contextual citadas anteriormente, não envolve todas aquelas 

regras ao mesmo tempo, algumas são aprendidas mais cedo que outras.  

Melo (2001) e Melo & Morais (2001) desenvolveram um estudo tendo como um dos 

objetivos identificar quais restrições do tipo regular morfológico causavam maiores 

dificuldades aos aprendizes, das séries iniciais, quando tentavam escrever segundo a norma 

ortográfica do português brasileiro.  Participaram desse estudo 127 crianças, sendo 64 sujeitos 

pertencentes a uma escola pública e 63 de escola particular. Buscando parear os grupos 

socioculturais quanto ao tempo de instrução formal em leitura, os autores adotaram a seguinte 

medida: os alunos da escola pública estavam concluindo as segunda, terceira e quarta séries e 

os alunos da escola particular estavam concluindo a primeira, segunda e terceira séries. 

Algumas regras morfológicas se mostraram menos acessíveis aos educandos que outras.   As 
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que causaram maiores dificuldades foram as flexões do infinitivo, do pretérito perfeito plural, 

do futuro do presente, do imperfeito do subjuntivo e os sufixos de derivação ez, ês e ice. Em 

relação ao nível sociocultural, observou-se, em geral, um desempenho significativamente 

melhor dos alunos da escola particular (classe média) em algumas regras analisadas (r do 

infinitivo, futuro do presente, gerúndio e nos sufixos de derivação ez, al e esa).  O avanço da 

escolarização apontou uma melhora no desempenho dos alunos tanto da escola pública como 

na particular em cada regra, à exceção da notação do futuro do presente. 

O estudo acima reforça que o domínio das regras não acontece igualmente, ou seja, o fato 

da criança dominar um tipo de regra morfológico-gramatical não subentende o domínio de 

regras semelhantes, pois parece existir uma complexidade distinta entre regras de um mesmo 

tipo, tornando algumas mais fáceis de apreensão que outras. 

Estudo desenvolvido por Meireles e Correa (2005) também aponta que certos “contextos 

ortográficos” são mais fáceis para as crianças do que outros: são mais fáceis os “contextos” 

ligados tanto às regularidades contextuais como os contextos morfológico-gramaticais.  As 

autoras explicam, ainda, que existe uma hierarquia interna nas regras ortográficas.  

Inicialmente as crianças consideram apenas algumas particularidades sobre elas e, à medida 

que vai aumentando a idade e a escolaridade, a regra passa a ser utilizada de forma mais 

consistente. 

Tentando entender como o aprendiz observa as dificuldades impostas pela sua língua, 

Monteiro (2002) analisou o uso do s e do ss por crianças da alfabetização à quarta série, na 

notação de palavras reais e de palavras inventadas.  Como resultado, observou que as crianças 

estão sempre em busca de uma regularidade no sistema de escrita.  Essa busca só é vencida 

quando as hipóteses das crianças são contrariadas pelos dados da realidade.  É neste momento 

que surge a compreensão da norma ortográfica. 
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Em relação aos grafemas estudados, a autora observou que a criança inicialmente admite 

apenas uma letra para cada som, usando exclusivamente o grafema z para representar o som 

/z/ e o grafema s para representar o fonema /s/. Posteriormente, a criança desperta para a 

possibilidade do s apresentar mais de um som e para a existência da grafia ss. Finalmente, a 

criança apresenta um desempenho em que predomina o uso da regra, podendo eventualmente 

ocorrer “erros”, mas que não mais indicam generalizações inadequadas, como, por exemplo, 

iniciar uma palavra com ss. 

 

1.2. Atividades Metalingüísticas e o Aprendizado da Leitura e da Escrita 

 Nas crianças pequenas a capacidade de reflexão e de autocontrole intencional é pouco 

desenvolvida, porém isso não significa que não exista controle dos tratamentos lingüísticos 

que elas operam.  Dessa forma, é importante fazer distinção entre as capacidades manifestas 

nos comportamentos espontâneos e as capacidades fundadas sobre conhecimentos 

mentalizados e intencionalmente aplicados.  Para as primeiras capacidades sugere-se o uso do 

termo epilinguístico e para as segundas o termo metalingüístico (GOMBERT, 2003). 

Segundo Gombert (1992), a atividade epilinguística é um comportamento manifestado 

mais cedo e que, embora seja chamado por alguns autores de comportamento metalingüístico, 

não é conscientemente monitorado pelo sujeito. As atividades metalinguísticas, no 

comportamento do sujeito, são manifestações explícitas de uma consciência funcional das 

regras de organização ou uso da linguagem. Consistem na habilidade do sujeito de monitorar 

intencionalmente e planejar os métodos próprios do processamento lingüístico (compreensão 

e produção).  Tais habilidades abrangem alguns aspectos específicos da língua, podendo ser 

atividades denominadas metafonológicas, metamorfológicas, metassintáticas, metalexicais, 

metassemânticas, metatextuais ou metapragmáticas. 
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Dentre as atividades metalingüísticas citadas anteriormente, esse estudo estará 

enfocando as habilidades metafonológicas e metamorfossintáticas.2 

 

1.2.1. Habilidades Metafonológicas 

Conhecimentos metafonológicos devem ser alcançados pelos aprendizes durante o 

período em que eles estão se apropriando do que a escrita nota e como ocorre essa notação.  

Esses conhecimentos constituem fonte de pesquisa e controvérsias entre os teóricos. 

As pesquisas apontam para uma rica discussão em torno da relação entre essas 

habilidades e o domínio da escrita.  Alguns estudos sugerem que as habilidades 

metafonológicas são indispensáveis para o processo de alfabetização; outros autores têm 

mostrado que essas habilidades aparecem vinculadas ao aprendizado da leitura e escrita.  Na 

verdade, as tarefas utilizadas nos estudos exploram diferentes unidades fonológicas (rima, 

sílaba, fonema) e envolvem um diferente grau de habilidade cognitiva (cf. MORAIS, LIMA, 

1989; NUNES, BUARQUE e BRYANT, 1992; MALUF, BARRERA, 1997; BRAYANT, 

BRADLEY, 1997; SANTOS, NAVAS, 2002). 

Moojen et. al (2003) e Barrera (2003) acrescentam que essas manipulações sobre 

diferentes unidades da palavra (fonemas, sílabas, rimas e aliterações) dizem respeito a 

operações cognitivas variadas (contar, segmentar, unir, adicionar, suprimir, substituir e 

transpor). Dessa forma, as habilidades metafonológicas podem ser divididas em três tipos: 

consciência das silabas, das unidades intrassilábicas e do fonema. 

Treiman (1997) realizou um levantamento bibliográfico sobre estudos que envolvem 

ortografia e registra que muitos desses estudos evidenciam que, assim como estruturas 

lingüísticas de uma palavra ou pseudopalavra interferem nas produções ortográficas, o tipo de 

                                                
2 Estaremos utilizando neste estudo o termo metamorfossintática. Segundo Correa (2005) o emprego do termo 
consciência morfossintática é recente na literatura.  Esse termo torna-se mais oportuno pois se percebe que a 
morfologia e a sintaxe não se configuram como níveis independentes de organização da linguagem. 
Conseqüentemente, é possível supor que sua aquisição pela criança ocorra de forma interdependente. 
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tarefa também pode mostrar diferenças, dependendo do processo cognitivo envolvido.  O 

levantamento bibliográfico, realizado pela autora acima, sugere, ainda, que a dificuldade no 

processamento fonológico parece ser a causa de problemas ortográficos. 

As diversas atividades metafonológicas exigem diferentes habilidades cognitivas.  A 

consciência de sílaba pode ser considerada como um fato evolutivo, visto que é possível 

observar sua presença em crianças de 4 a 5 anos, sem treinamentos específicos (FERREIRO, 

2004).  

Vários autores consideram a sílaba como uma unidade particularmente importante no 

processamento da linguagem. Mesmo assim, muitos dos trabalhos direcionados com o 

objetivo de investigar a manipulação intencional de silabas têm dados reportados através da 

produção espontânea de rimas, o que deve ser repensado, visto que este jogo de palavras não 

necessariamente requer uma manipulação deliberada de silabas. Segundo GOMBERT (1992) 

a tarefa mais confiável para determinar manipulação metafonológica de unidades silábicas 

seria aquela que solicitasse remover/extrair a silaba inicial da palavra. Esta tarefa é bem 

resolvida por um considerável número de crianças acima de 6 anos. Se, como mostram alguns 

estudos, a sílaba, que é mais fácil para isolar acusticamente, é apreendida mais rapidamente 

pela criança que os fonemas, então o êxito envolvendo tarefas com estas unidades menores 

ocorreria mais tarde.  

É imprescindível ter em mente, quando se observam as pesquisas relacionadas sobre 

consciência metafonológica, quais unidades estão sendo analisadas e o seu nível. Além disso, 

é importante perceber que a variante dialetal do sujeito é um fator que determina a sua 

consciência metafonológica. Logo, a consciência metafonológica de uma língua não é 

universal, mas específica para o sujeito.  Ou seja, como pode alguém ter consciência de algo, 

se isto não está representado em sua mente?  Porém as pesquisas sobre “phonological 
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awareness” esquecem desse detalhe.  Essas pesquisas pressupõem que o fonema preexistira 

como unidade no inconsciente e sairia desse nível para ser manipulado. (FERREIRO, 2004). 

Ainda segundo a mesma autora, os fonemas não preexistiriam à tomada de 

consciência, ou seja, o fonema seria o produto de um outro nível de reorganização das 

unidades da fala, provocado pela escrita. Dentro dessa perspectiva, o domínio da escrita passa 

a ser visto como um fator decisivo para a facilitação da manipulação fonêmica. 

Além da influência de diferentes exigências cognitivas nas tarefas de habilidade 

metafonológica, as questões de memória exigidas nas atividades são algo que merece ser 

considerado.  Cormier & Dea (1997) chamam a atenção para o fato de que muitas tarefas de 

consciência fonológica envolvem alguma forma de processamento de memória. Por exemplo, 

na tarefa de subtração de fonemas, a criança terá que lembrar da estrutura da palavra, do 

elemento que deve ser descartado e do resultado desta operação.  

É consenso entre os autores que não existe uma hierarquia estrita entre as habilidades 

fonológicas, porém a consciência fonêmica seria a última a ser dominada pelo aprendiz e pode 

ser facilitada pelo aprendizado da leitura e a memória (cf. FREITAS, 2004). 

Aidinis & Nunes (2001) desenvolveram um estudo com o objetivo de investigar se 

diferentes níveis de segmentação fonológica (consciência de sílaba ou fonema) influenciam 

diferentemente na relação entre consciência fonológica e leitura em diferentes línguas.  Para 

atingir tal objetivo, investigaram o desempenho de 60 crianças gregas de 5, 6 e 7 anos.  Os 

instrumentos de coleta utilizados foram tarefas fonológicas (identificação de sílabas e 

fonemas), tarefas de leitura e tarefa de escrita.  Esse estudo comprovou que no grego, assim 

como em outras línguas, a consciência de sílaba precede a consciência de fonemas. 

Outros autores como Menn & Stoel-gammon (1997) também encontraram diferenças 

em relação às atividades solicitadas e o domínio da resposta apresentada pelas crianças. A 

avaliação da consciência explícita normalmente gira em torno de tarefas que envolvem a 
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segmentação de palavras em sílabas e fonemas; o êxito em algumas dessas tarefas só é 

alcançado aos seis ou sete anos de idade.  Já tarefas de rima também fornecem evidência de 

um nível de consciência fonológica explícita em crianças com apenas quatro anos de idade. 

Como já foi referido anteriormente, alguns autores mostram que crianças em idade 

pré-escolar já apresentam algumas habilidades metalingüísticas. Dessa forma, apontam para a 

necessidade de estabelecer programas de ensino que envolvam o treino de habilidades 

metafonológicas já na pré-escola.  Em outras palavras, os professores deveriam realizar com 

seus alunos atividades que permitissem a reflexão sobre os segmentos sonoros das palavras. 

Kerstholt, Van Bon & Schreuder (1997) realizaram um estudo com o objetivo de 

verificar se o uso do suporte visual (forma escrita das palavras) no treinamento da 

segmentação fonêmica com pré-escolares facilitaria o aprendizado da leitura e escrita. 

Participaram do estudo 29 pré-escolares holandeses com idade média de seis anos e três 

meses.  No estudo foram utilizados diagramas e letras do alfabeto.  Segundo os autores, os 

diagramas eram lacunas que representavam o número de sons de cada palavra; as letras do 

alfabeto, por sua vez, apresentariam informações sobre a identidade do fonema.  Os primeiros 

beneficiariam mais as crianças pré-escolares, pois, como essas não tinham o conhecimento 

das palavras escritas, poderiam se beneficiar da fala.  O uso do alfabeto auxiliou melhor 

crianças mais velhas, com dificuldades específicas. 

As crianças da pesquisa foram submetidas a dois programas de treinamento de 

consciência fonológica: treinamento com auxílio do suporte visual e treinamento sem o 

auxílio do suporte visual. O material a elas apresentado era formado por uma combinação de 

oito letras dentro das possibilidades fonéticas da língua, de modo a produzir um corpus 

contendo 168 pseudopalavras e 32 palavras reais. Nem todas as palavras eram familiares para 

as crianças. Os resultados do estudo demonstraram que o treinamento da segmentação 

fonêmica no início da alfabetização tem efeitos positivos no futuro em relação ao aprendizado 
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da leitura e da escrita.  Porém, os resultados não apresentaram diferenças significativas com 

ou sem o uso de suporte visual.  Entretanto, os autores referem ainda que o uso desse suporte 

possa estar relacionado às características ortográficas especificas de cada língua, visto que 

entre os estudos anglo-saxões encontrou-se um efeito diferente dos estudos relacionados à 

ortografia holandesa. 

A pesquisa acima é semelhante ao estudo clássico de Bryant & Bradley (1987) em 

relação ao seu objetivo, porém os resultados encontrados foram distintos, visto que, nesse 

último estudo verificou-se que o uso das letras pode facilitar o raciocínio sobre a semelhança 

sonora de palavras.  Esse foi um estudo longitudinal realizado com um grupo de 65 crianças 

inglesas (com seis anos de idade, no início, e com oito anos de idade, no final do estudo).  

Essas crianças foram divididas em quatro grupos.  O grupo I foi treinado na identificação de 

rimas e aliterações sem o apoio de letras do alfabeto.  Ao grupo II foram apresentadas letras 

plásticas e seus participantes foram treinados nas mesmas tarefas que o grupo I. Com o grupo 

III foi trabalhada a categorização de figuras em categorias conceituais, mas não houve treino 

metafonológico.  Às crianças do grupo IV nada foi ensinado. 

O resultado do estudo mostrou que as crianças do grupo I e II obtiveram um melhor 

desempenho no aprendizado da leitura que as crianças dos grupos III e IV. Porém, o sucesso 

foi maior entre as crianças do grupo II.  Os autores defendem que o uso das letras de plástico 

ajuda a criança a perceber que palavras que têm o mesmo som também são representadas 

pelas mesmas letras. Por exemplo, quando a criança tira o g da palavra “gato” o resto da 

palavra fica intacto, mas quando acrescenta o r a palavra se modifica para “rato”.  Logo, o 

elemento gráfico que muda representaria a diferença entre as duas palavras.  Os elementos 

que permanecem representariam o que têm em comum. 
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Morais (2004) levanta a questão de que os dois estudos, apresentados anteriormente, 

na verdade, seguem uma linha empirista/ associacionista sobre o que é aprender uma escrita 

alfabética, considerando-a como um simples código de associação entre letras e sons. 

Ferreiro (2004) defende que a notação escrita é um fator promotor de consciência 

fonêmica. Apesar dos estudos de Kerstholt, Van Bon & Schreuder (1997) e Bryant & Bradley 

(1987) tentarem reforçar a importância do trabalho fonêmico para a notação escrita, seus 

resultados tendem a apontar que talvez a razão esteja com Ferreiro. 

Com o objetivo de estudar a relação entre consciência fonológica e aquisição da 

linguagem escrita, a partir de uma perspectiva psicogenética, Maluf e Barrera (1997) 

desenvolveram uma pesquisa com 55 crianças de ambos os sexos, com idades entre 4 e 6 

anos, estudantes de uma escola pública de São Paulo, que atendia a uma clientela de nível 

sócio-econômico médio-baixo. 

O instrumento utilizado pelas pesquisadoras foi composto por nove tarefas: associação 

de figuras ao nome; identificação da palavra escrita, pelas crianças, após a leitura da 

professora; julgamento sobre a igualdade ou não de pares de palavras lidos pela pesquisadora; 

solicitação para que as crianças dissessem uma palavra semelhante à palavra-estímulo dita 

pela pesquisadora; atividades relacionadas à rima e aliteração (a criança deveria dizer uma 

palavra que começasse ou terminasse com a mesma sílaba).  As últimas quatro tarefas foram 

elaboradas no sentido de perceber o nível de escrita em que a criança se encontrava, de acordo 

com Ferreiro e Teberosky (1986).  Durante a realização das atividades, a criança era solicitada 

a justificar todas as suas respostas.  

Os resultados obtidos, naquele estudo de Maluf e Barrera (1997), apontam para uma 

alta correlação entre os níveis de consciência fonológica e de aquisição da linguagem escrita 

entre sujeitos pré-escolares de 5 e 6 anos de idade.  Porém, não puderam determinar, ao final 

do trabalho, uma relação de precedência de um fator sobre o outro. O que era possível afirmar 
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era que existia uma influência mútua entre habilidades de consciência fonológica e aquisição 

da linguagem escrita. Sugeriram uma evolução psicogenética em termos de desenvolvimento 

da consciência fonológica, o que vai ao encontro da hipótese da existência de diversos níveis 

daquela capacidade metalingüística, envolvendo diferentes graus de complexidade. 

Morais e Lima (1989), adotando uma perspectiva semelhante à do estudo acima, 

realizaram pesquisa que teve como objetivo examinar como o desenvolvimento de certas 

habilidades de análise fonológica interage com a psicogênese da escrita durante a 

alfabetização. Os autores buscaram identificar habilidades de análise fonológica necessárias 

para uma criança aprender a escrita do português e verificar como o desenvolvimento de 

habilidades de analise fonológica se relaciona às mudanças nas concepções da criança sobre 

nossa escrita alfabética.  Estes pesquisadores anteviam uma interseção entre duas linhas de 

estudo: por um lado, a que busca compreender uma possível relação causal entre a capacidade 

de análise fonológica e o sucesso/insucesso dos aprendizes na alfabetização; por outro lado, a 

que investiga as concepções da criança sobre como a língua oral é representada na escrita e o 

modo como as concepções e hipóteses se desenvolvem (perspectiva psicogenética).  

Participaram da pesquisas 21 alunos da primeira série de uma escola pública no 

Recife.  No estudo, de tipo longitudinal, as crianças foram solicitadas a realizarem as 

atividades após 3 meses de aula, sendo as atividades repetidas após 6 e 9 meses de freqüência 

escolar. As crianças apresentavam, no inicio da pesquisa, a idade média de 6 anos e 10 meses. 

Como instrumento de avaliação foram utilizadas tarefas de avaliação da psicogênese da 

escrita (ditado de 4 palavras e uma oração, escrita do nome) e 10 tarefas de análise fonológica 

de palavras (separação oral em silabas, contagem do número de silabas, separação de 

fonemas, contagem do numero de fonemas, produção de palavras maiores que outras, 

identificação da palavra maior, produção de palavras que começam com a mesma silaba, 
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identificação de palavras que começam com a mesma silaba, produção de palavras com o 

mesmo fonema inicial, identificação de palavras com o mesmo fonema inicial). 

Ao final do estudo, os autores puderam concluir que: 1. uma criança que atingia a 

hipótese alfabética não precisava desenvolver, pelo menos a princípio, habilidades de análise 

fonológica como a capacidade de isolar e contar fonemas das palavras, apesar dessa ser a 

unidade de representação da nossa escrita alfabética. 2. a construção de uma hipótese silábica 

parecia requerer uma capacidade de analisar a extensão das palavras, enquanto o trabalho 

conceitual em direção a uma hipótese alfabética parecia vincular-se a um bom desempenho na 

análise de semelhanças sonoras em relação à sílaba e ao fonema. 3. o desenvolvimento das 

habilidades fonológicas constituiria uma condição necessária para a aquisição de uma escrita 

alfabética, embora talvez não constituísse uma condição suficiente. 

Em um outro estudo, Morais (2004) buscou aprofundar qualitativamente o exame de 

como o nível de apropriação do Sistema de Notação Alfabética (SNA) alcançado por crianças 

se relacionava ao desempenho por elas demonstrado em diferentes tarefas envolvendo 

habilidades de reflexão fonológica. O autor examinou um grupo de 62 crianças de primeira 

série de duas turmas de escola pública do Recife, usando as mesmas tarefas adotadas por 

Morais e Lima (1989). Nas tarefas de identificação e produção de aliterações foram 

solicitadas justificativas verbais das respostas dadas e tais justificativas foram usadas como 

índice complementar para a análise qualitativa do processamento dos sujeitos. 

Como resultado, foi verificado que crianças com níveis mais avançados de 

compreensão do SNA tendiam a apresentar melhores resultados na maioria das tarefas 

metafonológicas a que foram submetidas. O autor confirmou ainda que as crianças que já 

tinham atingido um nível de compreensão alfabética, e empregavam os grafemas do português 

obedecendo a seus potenciais valores sonoros, faziam-no independentemente de sua 

capacidade de isolar e contar os fonemas das palavras. Concluiu, também, que os “erros” 
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revelados pelas crianças, ao responderem tarefas de análise fonêmica, deviam-se 

freqüentemente ao fato de estarem operando sobre unidades silábicas das palavras. 

Conforme se observa no estudo acima, parece não existir uma relação direta entre o 

nível de compreensão alfabética e a capacidade de isolar e contar fonemas. Esses dados 

comprovam que é possível que um aprendiz possa operar sobre segmentos sonoros como os 

fonemas e não seja capaz de pronunciá-los em voz alta (MORAIS, no prelo).  

Também com o objetivo de verificar a relação entre consciência fonológica e a 

aquisição da escrita em falantes da língua portuguesa, Freitas (2004) desenvolveu um estudo 

com 33 crianças gaúchas do Nível A da educação infantil à 2ª série do ensino fundamental I, 

com idades entre os 4:5 anos e os 8:1 anos, cujas  escritas foram coletadas a partir de gravuras 

e brinquedos. Posteriormente, a escrita das crianças foi classificada segundo as hipóteses de 

Ferreiro e Teberosky (1986). Foi realizada ainda uma avaliação de consciência fonológica 

através do Teste Metafonológico Seqüencial (CONFIAS). 

Treze crianças foram acompanhadas longitudinalmente durante dois anos (desde o 

início do Jardim B até o final da 1ª série), testadas seis vezes, ao longo da pesquisa. As outras 

crianças fizeram parte de grupos transversais (10 crianças no Jardim A e 10 crianças na 2ª 

série). 

Os resultados mostraram que as médias mais altas de consciência metafonológica 

foram obtidas pelas crianças que se encontravam na hipótese de escrita alfabética, o inverso 

sendo observado para as crianças que apresentavam a hipótese pré-silábica.  Além disso, os 

dados do grupo longitudinal evidenciaram que, à medida que o grupo torna-se mais 

homogêneo em relação às hipóteses de escrita, demonstrava um comportamento semelhante 

em consciência fonológica. Nesse aspecto, foi observada uma relação entre a psicogênese da 

escrita e as habilidades metafonológicas. 
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Os grupos que foram avaliados antes, durante e após a alfabetização, apresentaram 

comportamentos distintos em consciência fonológica evidenciando que existiu uma relação 

dessa consciência à experiência de escrita. Os três grupos observados demonstraram 

habilidades metafonológicas, demonstrando que a consciência fonológica não surgiria 

somente a partir da aquisição da escrita. 

A autora concluiu que existe uma influência recíproca entre consciência fonológica e 

aquisição da escrita e que há diferentes níveis de habilidades metafonológicas que são 

aprimoradas durante a exposição sistemática à escrita. 

Harten (1994) realizou um estudo com o objetivo de investigar a influência da 

alfabetização em relação à consciência fonológica, além de verificar o efeito do tipo de 

escolaridade (isto é, grupo sociocultural) sobre o desempenho de crianças leitoras.  

Participaram desse estudo 126 crianças de seis a doze anos; dentre estas 104 eram leitoras (52 

de escola pública e 52 de escola particular da cidade do Recife) e 22 crianças eram 

vendedoras ambulantes analfabetas que não freqüentavam escola.  Cada grupo foi submetido 

a tarefas de controle de QI (WISC), tarefas de categorização de sons (semelhança da sílaba 

inicial, semelhança da sílaba inicial com consoante constante, semelhança da sílaba final, 

semelhança da sílaba final com consoante constante, semelhança da sílaba final com vogal 

constante); segmentação de sons (adição de fonemas, subtração de fonemas, adição de sílaba e 

subtração de sílaba); e inversão de sons (inversão de sílabas e inversão de fonemas – gerando 

palavras e pseudopalavras), além de tarefas para avaliar as habilidades de leitura. 

 Os resultados mostraram que as crianças alfabetizadas apresentaram desempenhos 

significativamente superiores aos revelados pelas crianças analfabetas em todas as tarefas de 

consciência fonológica, independente da condição da tarefa. Porém, isso não implicava uma 

incapacidade das crianças analfabetas em refletir sobre os sons da fala. As crianças 

analfabetas apresentaram bons resultados na tarefa de categorização dos sons e um resultado 
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muito ruim na tarefa de inversão.  Mesmo assim, foi possível observar que seus “erros” 

apresentavam estratégias de resolução que indicavam uma reflexão sobre os sons da fala. As 

crianças alfabetizadas apresentaram dificuldade maior na tarefa de inversão de fonemas.  A 

autora sugere que esse dado aponta que o nível de complexidade dessa tarefa está mais 

dependente da habilidade de leitura do que do fato da criança ser ou não alfabetizada. 

Mostrou, ainda, em seu estudo, que a natureza da escola (pública ou privada) não influenciava 

os desempenhos das crianças quando se controlava o nível de leitura das mesmas. 

As diferentes investigações até aqui revisadas atestam que cada tarefa solicitada 

envolve um tipo de complexidade cognitiva para sua realização. Gombert (2003) chama 

atenção para a diferenciação entre tarefas de sensibilidade fonológica e tarefas de consciência 

fonológica.  Para este autor, as tarefas de sensibilidade fonológica exigem menos esforço de 

reflexão por parte do aprendiz. Como sintetiza Barrera (2003): 

“a sensibilidade fonológica, como habilidade epilinguística, seria um 
pré-requisito para aprendizagem da leitura e escrita, sendo avaliada a 
partir de tarefas que não exigem isolamento ou manipulação explícita 
das unidades lingüísticas.  A consciência fonológica, por sua vez, 
constituiria uma habilidade metalingüística para refletir 
intencionalmente sobre unidades lingüísticas, sendo avaliada por 
meio de tarefas de supressão, adição ou inversão de sílabas e 
fonemas, sendo, pelo menos no caso destes últimos, em grande parte 
resultante da aprendizagem de leitura e escrita”. Barrera (2003:74) 

 

 Bowey (1994) salienta que crianças pré-escolares podem apresentar sensibilidade 

fonêmica quando ainda não são capazes de manipular explicitamente os fonemas. 

 Cielo (2001) realizou um estudo com o objetivo de pesquisar a habilidade de crianças 

de 4 a 8 anos de idade, de diferentes classes sociais, em realizar diferentes tipos de tarefas de 

consciência fonológica, com diferentes graus de complexidade, mediante a aplicação de um 

“Protocolo de tarefas de consciência fonológica” elaborado pela própria autora.  Esse 

protocolo foi criado através de pesquisa em literatura estrangeira e nacional, sendo adaptado 

para a língua portuguesa e ao vocabulário das crianças das diversas faixas etárias. A 
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homogeneização do grupo foi realizada por meio de triagem fonoaudiológica (fala, voz, 

linguagem e sistema estomatognático) e audiológica e da avaliação do quociente de 

inteligência (QI), através do teste de Matrizes Progressivas de Raven. Após a seleção dos 

sujeitos, participaram do estudo 85 crianças (46 meninas e 39 meninos) de três escolas. As 

tarefas de consciência fonológica utilizadas foram: segmentação de frases em palavras; 

realismo nominal; detecção de rimas; síntese silábica; segmentação silábica; detecção de 

sílabas; reversão silábica; exclusão fonêmica; detecção de fonemas; síntese fonêmica; 

segmentação fonêmica e reversão fonêmica, com várias subtarefas, representando diferentes 

graus de complexidade dentro da mesma tarefa.  

 Os resultados do estudo apontaram para o fato de que as crianças apresentaram 

desempenhos variados, na maior parte das tarefas, com diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos de 4 e/ou 5 e/ou 6 e os de 7 e/ou 8 anos de idade, praticamente 

havendo um "divisor de águas" entre as faixas etárias de 4, 5 e 6 e as faixas de 7 e 8 anos. A 

seqüência de emergência dos diferentes tipos de habilidades em consciência fonológica seguiu 

a ditada pela literatura: habilidade em consciência de palavras, seguida pela consciência de 

rimas, depois de sílabas e, por último, de fonemas.  Percebeu-se que aos 5 e 6 anos estavam 

presentes as habilidades de consciência de palavras, de rimas e de sílabas e, aos 7 e 8 anos, a 

presença de todas as habilidades em consciência fonológica. A faixa etária de 4 anos não 

apresentou uma seqüência de emergência das habilidades conforme o referido pela literatura, 

pois a consciência de rima, que deveria estar bem desenvolvida, resultou ainda incipiente. As 

tarefas com subtipos, que envolveram maior número de elementos a serem processados, 

produziram desempenhos piores, considerando-se o tipo de tarefa aplicada; mas esses 

desempenhos melhoraram com a idade.  

 Discutindo o estudo acima, convém ressaltar que a habilidade de identificar palavras 

em frases talvez não devesse ser considerada como uma atividade de consciência 
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metafonológica.  Possivelmente, nessa tarefa, estivesse sendo verificada a consciência de 

palavras. Estudos desenvolvidos por Gombert (1992) mostram que a identificação de palavras 

nas frases tem uma relação direta com o significado das mesmas, ou seja, a segmentação feita 

pelos sujeitos é em função do significado. Dessa forma é perigoso dizer que as crianças 

“compreendem palavras”; elas reagem de forma idêntica a palavras idênticas, e isso é 

decorrente muito mais da formação de conceitos que de consciência lexical. É importante, 

ainda, o controle do tipo de palavra quanto a sua acentuação, pois algumas crianças tendem a 

segmentar frases nos pontos mais acentuados. 

 A partir da década de 1990, outras investigações têm se voltado para o exame do papel 

do conhecimento do nome das letras sobre a alfabetização inicial. 

Com o objetivo de verificar se o conhecimento do nome das letras facilita no 

aprendizado inicial da escrita, quando os nomes de algumas letras podem ser ouvidos 

enquanto as palavras são notadas, Abreu e Cardoso-Martins (1998) desenvolveram um estudo 

com 48 crianças de uma escola particular de classe media brasileira. Foram formados dois 

grupos: não conhecedoras do alfabeto (crianças que sabiam os nomes de entre 6 e 18 letras) e 

conhecedoras do alfabeto (conheciam os nomes de 19 letras ou mais).  Cada criança foi 

submetida a pré-testes de leitura de palavras, conhecimento do alfabeto, consciência 

fonológica (identificação de sílaba inicial e de fonema inicial) e duas tarefas de identificação 

de palavras (tarefa fonética e visual). 

As palavras apresentadas às crianças eram escritas de forma silábica de dois modos 

distintos: na tarefa fonética a palavra era representada pelas letras que apareciam na produção 

oral da palavra, por exemplo, QG (queijo), e na visual era representada por letras não 

presentes na produção oral da palavra em questão, por exemplo, SL (queijo).  Os resultados 

apontaram que as crianças identificavam mais facilmente as palavras quando existia o 

conhecimento dos nomes das letras e tais nomes apareciam na fonética da palavra.  Por outro 
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lado, as crianças que não tinham esse conhecimento encontravam nas pistas visuais uma 

facilitação maior que na condição fonética. 

Expandindo os resultados apresentados no estudo acima, Cardoso-Martins, Resende e 

Rodrigues (2002) desenvolveram um outro estudo com crianças falantes do português, no 

inicio do processo de alfabetização. Participaram 44 crianças que não liam, mas que 

conheciam no mínimo o nome de 18 letras. A idade dos sujeitos variou de 4 anos e 8 meses a 

6 anos e dois meses. As crianças foram submetidas aos mesmos pré-testes da pesquisa revista 

acima, acrescentando-se um teste de sons da letra (habilidade da criança em reconhecer que 

letra, dentre 6, foi a enunciada pelo pesquisador). Verificou-se que os alunos podiam utilizar o 

conhecimento letra-som para facilitar o aprendizado da leitura, quando as letras 

correspondiam aos fonemas (por exemplo, p para /p/).   

Diferentemente dos resultados obtidos por Cardoso-Martins e colaboradores, Leite e 

Morais (2007) desenvolveram um estudo exploratório do tipo longitudinal, com 12 crianças 

(seis de uma escola particular e seis de uma escola pública) apresentando níveis conceituais 

de escrita distintos. O objetivo do trabalho foi observar nas crianças a gênese e evolução do 

conhecimento do nome das letras e suas relações com a psicogênese da escrita, além de 

possibilitar ver como tal interação se refletiu no aproveitamento das crianças durante a 

alfabetização. Foram realizados 5 encontros com as crianças ao longo do ano letivo; em tais 

encontros foi solicitada uma escrita espontânea de palavras e uma atividade de 

reconhecimento de letras. Durante o período do estudo os autores observaram um avanço 

quanto ao reconhecimento do nome das letras sem que tal fato apresentasse uma repercussão 

direta nos níveis conceituais das crianças. 

Mencionamos esta linha de pesquisas mais recentes porque acreditamos que uma 

possível influência do “conhecimento de nomes das letras” sobre a apropriação da escrita 

alfabética pode constituir, na realidade, não o efeito de uma variável isolada (saber nomear 
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letras), mas da interação deste conhecimento com as habilidades metafonológicas, enquanto a 

criança avança na compreensão de como os segmentos escritos notam segmentos orais.  O 

exame dessa questão, no entanto, não foi alvo de nosso estudo. 

Como já indicamos anteriormente, para aprender a escrever segundo a norma 

ortográfica, mesmo no que diz respeito às correspondências fonográficas regulares, não basta 

que os alunos desenvolvam sua “consciência fonológica”. Trataremos agora do segundo tipo 

de habilidades metalingüísticas que, segundo as evidências hoje disponíveis, estariam 

envolvidas neste processo de aprendizagem. 

1.2.2. Habilidades Metamorfossintáticas 

Referem-se às habilidades conscientes sobre os aspectos morfológicos e sintáticos da 

linguagem e o exercício de controle intencional sobre as regras de aplicação das normas 

gramaticais (GOMBERT, 1992). 

Consciência morfossintática é a capacidade que o sujeito possui de fazer 

considerações, de modo consciente, sobre as palavras enquanto categorias gramaticais e sua 

posição na frase (considerações sintáticas) e a flexão e a derivação das palavras 

(considerações morfológicas) (GUIMARÃES, 2005). 

Sabemos que a criança precisa utilizar diversas informações lingüísticas para 

aperfeiçoar a escrita alfabética convencional.  Se, num primeiro momento, o fundamental é a 

compreensão de que as grafias são geradas em correspondência com uma seqüência 

fonológica, para aperfeiçoar seu conhecimento, indo além da concepção alfabética, a criança 

necessita de outras informações – morfossintáticas (NUNES, BRYANT, E BINDMAN, 

1995). 

Para aprender a ler e escrever não é necessário apenas estabelecer relações som/grafia. 

No português, assim como em diversas línguas, não existe uma relação direta entre unidades 

sonoras e unidades gráficas, como já foi explicado anteriormente. Em muitas situações, a 
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forma escrita de uma palavra pode ser determinada por questões gramaticais (DEFIOR e 

SERRANO, 2005). Isto se aplica a todos os casos de regularidades morfológico-gramaticais, 

tratados em seção anterior. 

Para verificar a importância das habilidades metamorfossintáticas para o domínio da 

ortografia várias provas têm sido utilizadas, porém existem dificuldades específicas na 

elaboração das provas, que muitas vezes não refletem puramente o uso de tais habilidades. 

Diferentemente dos estudos em consciência fonológica, os testes utilizados para 

consciência morfossintática ainda não apresentam um volume intenso de estudos, o que 

dificulta o entendimento de sua importância para a escrita, assim como apresenta ainda uma 

dificuldade de mensuração (CORREA, 2005). 

 Rego e Buarque (1997) realizaram pesquisa com o objetivo de verificar a relação entre 

as habilidades metalingüísticas e o aprendizado da ortografia no português.  Participaram do 

estudo 46 crianças brasileiras de classe média baixa.  O estudo apresentou três momentos: 

avaliação quanto ao conhecimento metalingüístico das crianças no início da primeira série e 

quanto ao aprendizado da ortografia no final da primeira série e da segunda série. No início do 

estudo, a média de idades era de 7 anos e dois meses, no final da segunda série a amostra 

reduziu-se para 40 crianças com uma média de idade de 8 anos e sete meses. 

 No primeiro momento as crianças foram submetidas ao sub-teste verbal de memória 

para dígitos do WISC; tarefas de consciência fonológica (subtração de fonemas utilizando-se 

palavras e palavras inventadas); tarefas de consciência sintática: incluindo tarefa de correção 

de frases desordenadas, tarefa de categorização de palavras - compreendendo a categorização 

de palavras em ações (verbos), qualidade (adjetivo) ou nome (substantivo); e uma tarefa de 

leitura e compreensão de texto. 

 No segundo momento, final da primeira série, foi realizado um teste de ortografia 

(ditados de palavras e pseudopalavras, ditado de palavras e pseudopalavras para 
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complementação textual e ditado de palavras para completar as sentenças lidas pelo 

experimentador).  A partir dessa fase, as crianças foram divididas em dois grupos: o grupo A, 

que apresentava um maior domínio de regras ortográficas e o grupo B, formado pelas demais 

crianças. O ditado realizado tinha como meta verificar, por um lado, o domínio das seguintes 

regras vinculadas ao contexto grafo-fônico: a utilização dos dígrafos qu, gu rr e ss3 e a 

nasalização de vogais diante de p e b. Por outro lado, avaliou a notação das seguintes flexões 

que estão vinculadas a regras  morfossintáticas: a representação do ditongo /ow/ no passado 

dos verbos da primeira conjugação; a representação dos ditongos /iw/ e /ãw/, que no passado 

dos verbos são representados por iu e am como em "fugiu" e "paqueraram", assim como a 

representação da vogal final tônica /a/ que no infinitivo dos verbos é sempre ar, enquanto que 

no substantivo pode ser representada por ar e á, como em "colar" e "sofá". 

 Na terceira e ultima ocasião de coleta as crianças já estavam no final da 2ª série e 

foram submetidas a um teste de ortografia e de consciência sintática (categorização de 

palavras).  Foram divididas novamente em dois grupos, A e B, de acordo com o conhecimento 

das regras grafo-fônicas e de acordo com o conhecimento das regras morofológico-

gramaticais. 

 No final do estudo as autoras realizaram uma comparação entre os grupos e sua 

evolução, em relação ao domínio das regras no final da 1ª e da 2ª série e, mais uma vez foram 

estabelecidos grupos por regras: o grupo A formado por crianças que apresentaram uma 

evolução maior e o grupo B das que não apresentaram a mesma evolução. Posteriormente, 

realizaram uma comparação desses grupos com a evolução apresentada nas provas de 

habilidades metalingüísticas. 

 Os resultados obtidos pelas autoras sugeriram que a consciência metassintática seria, 

possivelmente, um fator importante na aquisição de aspectos ortográficos que envolvam o 

                                                
3 As autoras reduziram o emprego do ss à condição de regra contextual. Como vimos em outra seção, o uso de ss 
também envolve regra morfológico-gramatical (p. ex: visse) e muitos casos irregulares (p. ex: passo e paço). 
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conhecimento da classe gramatical a que uma palavra pertence.  A consciência fonológica, 

por sua vez, seria importante para a aquisição de regras ortográficas de outra natureza, aquelas 

que dependem de uma análise mais minuciosa do contexto grafo-fônico da palavra.   

 No estudo acima observamos que foi utilizada a tarefa de correção de frases como uma 

das provas para observar a consciência sintática das crianças, porém, segundo Correa (2005), 

se  a explicitação de correção poderia até apontar a reflexão da criança sobre o que foi 

solicitado, a dificuldade de explicitação não significaria necessariamente que não houvesse 

uma consciência do que se estava fazendo.  Além disso, as correções poderiam estar sendo 

feitas em relação ao conhecimento próprio que o aprendiz tem sobre a língua. 

 Estudo semelhante ao de Rego e Buarque (1997) foi desenvolvido por Queiroga, Lins 

e Pereira (2006). As últimas autoras pretenderam investigar a relação entre o conhecimento 

morfossintático e a ortografia em crianças do ensino fundamental. Participaram do estudo 120 

estudantes, sendo 60 crianças da segunda série (30 da rede pública e 30 da rede particular) e 

60 crianças da quarta série (30 da rede pública e 30 da rede particular). A coleta foi realizada 

através de um ditado de palavras, contextualizadas em frases, com o objetivo de avaliar a 

competência ortográfica e de um ditado de pseudopalavras também contextualizadas em 

frases, com o objetivo de verificar a capacidade de uso gerativo dos princípios ortográficos 

relacionados ao sufixo, desinência verbal e radicais.  Com o objetivo de avaliar a consciência 

sobre a formação de palavras do português, as crianças foram submetidas a uma prova de 

analogia de palavras dividida em duas partes. Na primeira parte as crianças buscavam 

semelhanças entre as palavras apresentadas e na segunda parte apresentavam justificativas 

para suas respostas. 

 Para as justificativas dadas as autoras criaram 7 categorias: 0 = Não encontrou 

semelhança (a criança não identifica semelhança entre as palavras), 1 = Não soube explicar (a 

criança não consegue justificar a semelhança entre as palavras), 2 = Morfossintaxe (a criança 
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explicita o conhecimento morfossintático para justificar a semelhança entre as palavras), 3 = 

Semântica (a criança justifica a semelhança entre as palavras de acordo com o significado), 4 

= Letra por letra (a criança justifica a semelhança entre as palavras de acordo com as letras 

que as compõem), 5 = Outros aspectos gramaticais, incluindo invenção de regra (a criança faz 

uso de outra regra gramatical, que não seja a regra em questão, para explicar a semelhança 

entre as palavras) e 6 = Fonologia (a criança recorre à fonologia das palavras para justificar a 

semelhança entre elas).  As autoras consideraram que apenas a categoria do tipo 2 era 

reveladora de conhecimento morfossintático. 

 Ainda segundo as autoras acima, o estudo permitiu concluir que as crianças 

apresentaram uma performance melhor durante a escrita de palavras reais do que de 

pseudopalavras, o que sugere a influência de pistas mnemônicas na escrita de grafias 

convencionais, com um rendimento superior das crianças de quarta série. 

 Na tarefa de analogia de palavras constataram que as crianças possuíam dificuldades 

em identificar segmentos comuns entre as palavras (os morfemas), além disso, apresentaram 

problemas em justificar a ocorrência destes segmentos. Concluíram que “as crianças parecem 

não estar sendo levadas a pensar sobre o conhecimento morfossintático, nem tampouco a 

explicitá-lo verbalmente”. Por fim, foi observado um efeito preditor do conhecimento 

morfossintático, explicitado nas justificativas, sobre o desempenho ortográfico na escrita de 

palavras. 

 Comentando o estudo de Queiroga, Lins e Pereira (2006) acima, cremos que o baixo 

desempenho na escrita de pseudopalavras pode não estar relacionado apenas a falta de 

conhecimento gerativo sobre as regras estudadas, mas a uma dificuldade específica no 

processo de discriminação da palavra ditada, visto que a pista semântica é perdida nesse tipo 

de prova, o que poderia dificultar a recuperação da palavra pela criança, no momento da sua 

escrita. 
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 Em relação às categorias estabelecidas para as justificativas emitidas, observa-se uma 

valorização da explicitação do conhecimento de forma exclusivamente verbal, inclusive 

deixando claro nas conclusões a importância de ser uma responsabilidade da escola 

desenvolver a capacidade de tal verbalização nas crianças. Convém ressaltar, entretanto, que 

existem outras formas de explicitação do conhecimento que não exclusivamente a forma 

verbal, tema que será aprofundado nesse trabalho no próximo tópico. 

Ainda no caso do português, Queiroga (2003) realizou estudo com objetivo de 

investigar se adolescentes e adultos com diferentes níveis de escolarização são capazes de 

usar gerativamente princípios ortográficos de natureza morfossintática e se são capazes de 

explicitar a consciência desses princípios. Participaram desse estudo 224 sujeitos, distribuídos 

em quatro grupos, sendo 56 concluintes do ensino fundamental II, 56 concluintes do ensino 

médio, e 112 universitários no último ano do curso (56 alunos da área de ciências humanas e 

56 da área de ciências exatas).  Os participantes foram submetidos a tarefas de ditado de 

palavras, ditado de pseudopalavras, julgamento de grafias e consciência morfossintática. As 

palavras utilizadas nas tarefas envolviam morfemas gramaticais (sufixo e desinência verbal) e 

morfemas lexicais (radicais). 

 Os resultados mostraram que os principais avanços aconteceriam no período 

compreendido entre o final dos ensinos fundamental e médio, não havendo mais ganhos 

importantes no período da graduação universitária, no que se refere à utilização das pistas 

morfossintáticas na ortografia das palavras. De acordo com as categorias estabelecidas pela 

autora nas tarefas de julgamento, observou que existe uma dificuldade de verbalizar o 

conhecimento morfossintático até o final da formação acadêmica. 

 No estudo acima observamos que a autora utilizava uma tarefa de julgamento, 

inclusive encontrando dificuldades na verbalização do conhecimento morfossintático. Mais 

uma vez deve ser salientado que a dificuldade de verbalização não necessariamente indicaria 
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que o indivíduo não tivesse domínio de tal conhecimento. Por outro lado, o sujeito poderia 

acertar por detectar a presença de uma dissonância na frase e, não necessariamente, um 

problema de agramaticalidade. 

Guimarães (2005) discute a relação à variação lingüística e a consciência 

metamorfossintática.  O estudo foi desenvolvido com 35 alunos de segunda, terceira e quarta 

série do ensino público de Curitiba. As provas utilizadas foram: Tarefas de leitura 

(reconhecimento de palavras e compreensão); tarefa de ditado; tarefa de avaliação da variação 

lingüística; avaliação de consciência morfossintática (uso gerativo de morfemas, analogias 

morfológicas, correções das violações gramaticais contidas nas frases). 

Os resultados revelaram que os níveis de variações lingüísticas tenderiam a se 

correlacionar negativamente com os desempenhos em leitura e escrita (tendem a grafar 

conforme o modo que falam), enquanto que a consciência morfossintática se correlacionaria 

positivamente. Porém, os resultados não mostraram uma relação direta entre variação 

lingüística e consciência morfossintática, ou seja, é possível para os sujeitos que usam 

variedades lingüísticas não-padrão o desenvolvimento da consciência morfossintática em um 

nível que possibilite a eles uma capacidade de escrita adequada. 

O estudo acima utilizou provas de produção para analisar a consciência 

morfossintática (uso gerativo de morfemas e analogias morfológicas), com o objetivo de 

permitir que a própria criança opere sobre aspectos morfossintáticos das palavras.  As provas 

de analogias são complexas e podem sobrecarregar, inclusive, a memória de trabalho. 

Sabemos também que nas provas de uso gerativo de morfemas, mesmo quando são utilizadas 

pseudopalavras, as figuras que geralmente são apresentadas para a criança apresentam um 

número de informações significativas que podem facilitar a produção, devido às pistas 

semânticas presentes nas mesmas (CORREA, 2005). 
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O papel das habilidades metamorfossintáticas sobre o desempenho ortográfico 

também foi evidenciado por pesquisas realizadas em outras línguas.  

Juul e Elbro (2004) estudaram cinco problemas na ortografia dinamarquesa, do ponto 

de vista gramatical (três tipos de flexões verbais, substantivos definidos em em, e nomes 

próprios).  Esses problemas foram particularmente analisados porque as condições 

gramaticais envolvidas aparecem com uma freqüência variada, dependendo do caso. Um 

grupo de 141 estudantes dinamarqueses com idade entre 10 e 17 anos foram submetidos a um 

teste com escrita de pseudopalavras com fonemas ambíguos, onde a escolha do grafema 

dependeria do contexto gramatical. Essas palavras foram apresentadas dentro de sentenças.  

Como resultado, foram identificadas três possíveis dificuldades no estabelecimento das 

relações entre a gramática e a ortografia: o problema em saber as possibilidades da ortografia 

pertinente, o problema em saber a categoria gramatical e o problema em fazer conexões, de 

fato, entre conhecimento da ortografia e categorias gramaticais. 

Ainda no sentido de mostrar a importância da consciência morfológica no aprendizado 

da ortografia – e acreditando que a tipologia de línguas específicas afeta o padrão de 

desenvolvimento da sua ortografia – Ravid (2001) desenvolveu um estudo na língua hebraica 

sobre o conhecimento morfológico, examinando a passagem do nível alfabético para o nível 

pós alfabético (escrita convencional ou ortográfica).   

A importância desse estudo se dá em virtude da complexidade morfológica do hebreu 

e de sua notação. Esta língua emprega duas versões da mesma ortografia, uma versão 

vocalizada, representada por consoantes e vogais – em que as consoantes são representadas 

por letras e as vogais por sinais diacríticos e letras – e uma outra versão não-vocalizada, que 

apresenta consoantes, enquanto que as vogais são representadas ambiguamente por quatro 

letras (AHWY).  Na versão não-vocalizada existe a utilização de mesmas consoantes de base 

que indicam a família de determinada palavra e essas letras aparecem no meio (raiz), 
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enquanto a primeira e a última são letras-padrão. A pesquisa de Ravid se deteve nessa versão 

não-vocalizada e foi desenvolvida em dois momentos. 

 No primeiro estudo, cujo objetivo foi examinar os “erros” naturais apresentados na 

escrita, participaram 378 crianças falantes nativas da língua hebraica, alunas de três escolas de 

classe média de Israel, com escolaridade variando da 1ª. à 6ª. série. Cada criança escreveu 

uma redação no final do ano escolar.  Na análise dos dados, cada palavra foi classificada 

como “de conteúdo” (substantivo, verbo, adjetivo e advérbio de modo) ou “gramatical” 

(pronomes, conjunções, preposições, etc.).  No caso do hebreu, as chamadas “palavras de 

conteúdo” são morfologicamente complexas, numerosas e variadas. Já as palavras de 

categoria gramatical são, geralmente, monossilábicas e morfologicamente simples, além de 

ocorrer em número menor, o que as torna mais freqüentes, e as faz variar menos. O resultado 

desse estudo mostrou que a ocorrência dos “erros” era determinada pela classe de palavras. As 

de conteúdo (verbo, adjetivo, etc) eram escritas corretamente mais tarde que as palavras 

gramaticais.  

O segundo estudo tomou por base 72 crianças de 2ª. a 4ª. séries.  Essas crianças foram 

submetidas a tarefas de escrita de palavras de conteúdo apresentadas em forma de sentenças.  

Os “erros” detectados foram classificados em “erros” de raiz – onde são as letras que 

determinam a família das palavras e são fixas em determinadas palavras, como já explicado 

acima - ou “erros” de função – incluindo 11 das 22 letras do alfabeto hebreu (afixos). 

Observou-se que as letras correspondentes a funções eram notadas corretamente mais cedo 

que as letras correspondentes à raiz.  A explicação dada para esse fato foi a mesma do estudo 

1: estas diferenças seriam atribuídas aos fatores de transparência, consistência e freqüência, 

junto com o crescimento do conhecimento fonológico e morfológico da língua. 

 Examinando o desempenho ortográfico de aprendizes falantes do inglês, Nunes, 

Bryant e Bindman (1995, 1997) realizaram estudos analisando tanto os aspectos sintáticos 
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(considerações sobre a classificação das palavras em categorias gramaticais e sua posição na 

frase) quanto morfológicos (considerações sobre a flexão e derivação de palavras).  Com base 

na hipótese de que a grafia de verbos no passado seria problemática para as crianças inglesas - 

a terminação ed utilizada como marcação do verbo regular no passado, não é pronunciada de 

forma fixa, só que a pronúncia do final do verbo depende do ambiente sonoro que precede a 

terminação - foram realizados vários estudos que envolveram: análise de textos produzidos 

livremente pelas crianças em sala de aula; análise de grafias produzidas em resposta a um 

ditado de palavras; estudo das correlações entre as grafias obtidas no ditado e a consciência 

sintática e morfológica; e um estudo envolvendo a grafia de verbos inventados. 

 Com o objetivo de buscar explicações para os níveis de ortografia utilizados pelas 

crianças, foram empregadas tarefas que avaliavam a consciência sintática e morfológica e os 

níveis de escrita.  Foi solicitado às crianças que realizassem transformações sistemáticas em 

determinadas palavras (tarefas de consciência morfológica) ou em sentenças (tarefas de 

consciência sintática). As tarefas foram: uso gerativo de morfemas (flexionar palavras 

inventadas ou gerar novas palavras inventadas por derivação); analogias morfológicas (A está 

para B como C está para D4)  e, finalmente, analogias sintáticas, que consistiam no mesmo 

raciocínio da tarefa anterior, porém agora relacionado a sentenças. 

 Ao final do estudo, os autores concluíram que as crianças passavam da tentativa de 

transcrever os sons da língua para o uso de estratégias em que buscavam coordenar a 

representação dos sons a aspectos morfossintáticos. Ao gerar a grafia de verbos regulares no 

passado, independentemente de variações na pronúncia, indicavam estar levando em conta a 

categoria morfogramatical a que estavam filiados.  Foi verificada, ainda, uma relação entre 

progresso no uso adequado de morfemas e progresso na leitura de palavras. 

                                                
4 Na tarefa as palavras do tipo A para B, tinham a mesma raiz, mas pertenciam a categorias gramaticais distintas. 
Já as A/C pertenciam à mesma categoria mas com radicais distintos, a partir do que era esperado que a criança, 
utilizando o radical de C, gerasse em D uma palavra da mesma categoria gramatical de B; 
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1.3 Redescrição Representacional: o Modelo de Karmiloff-Smith 

Segundo Karmiloff-Smith (1992a) a compreensão global dos mecanismos de mudança 

cognitiva exige uma epistemologia que inclua tanto o ponto de vista construtivista como 

considerações das predisposições inatas do ser humano.  Para essa autora, diferentemente de 

outros teóricos como Piaget ou Vigotsky, o desenvolvimento cognitivo assume uma 

perspectiva de domínio específico. Os avanços no conhecimento humano não estariam, 

portanto, submetidos a estágios gerais de desenvolvimento, mas ocorreriam em ritmos 

variados, considerando as restrições ou propriedades dos objetos de conhecimento de cada 

domínio. 

As predisposições inatas seriam de domínio específico e não modulares; não 

constituiriam uma arquitetura neuronal fixa nem encapsulada. Os módulos seriam um 

resultado do desenvolvimento cognitivo e não um ponto de partida (TOLCHINSKY, 1996). 

Segundo o modelo teórico em foco, durante o desenvolvimento existe uma capacidade 

de flexibilização e, nesse caso, o construtivismo de Piaget poderia ajudar a refletir sobre a 

mudança cognitiva; além disso, essa flexibilização leva a questionar o que supõem as teorias 

inatistas com relação ao detalhamento das especificações de nossas representações mentais.    

Segundo Karmiloff-Smith (1992a) o armazenamento de informações no cérebro do ser 

humano se dá de diferentes formas, ou seja, o sujeito pode aprender através de fontes internas 

e externas de mudanças.  

 O processo de armazenamento provocado por fatores externos pode se dar de diversas 

formas:  

1) Quanto às predisposições inatas, quando se apresentam especificadas de forma mais 

detalhada, o ambiente atua como um fator desencadeador, mediante o qual o organismo 

seleciona um parâmetro em detrimento de outro.  Por outro lado, quando essa predisposição 
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não é especificada de forma tão detalhada, quando é apenas um esboço, o ambiente influi na 

estruturação do cérebro.  

2) O fracasso na execução de uma atividade força a criança a recorrer a informação do 

meio físico.  

3) Emissões lingüísticas dos outros indivíduos, com os quais as crianças devem 

aprender a representar. 

 Além dessas fontes externas, poderia se pensar na mediação através de fontes internas:  

1) Processo de modularização, no qual a mente vai se modularizando à medida que vai 

se dando o desenvolvimento cognitivo. Acontece como um produto do próprio 

desenvolvimento, o que leva a módulos relativamente encapsulados. As predisposições inatas 

serviriam para restringir o tipo da informação que a mente da criança processa. Em outras 

palavras, os módulos não seriam pré-especificados.  

2) Processo de re-representação, ou Redescrição Representacional (doravante RR) que 

consiste na exploração interna da mente da informação que já foi armazenada mediante o 

processo de suas próprias representações.  

3) Mudança explícita de teorias, que consiste na elaboração e no desenvolvimento 

consciente de analogias, experimentos mentais, análise de contra-exemplos, etc 

(KARMILOFF-SMITH, 1992b). 

1.3.1. O Processo de Redescrição Representacional: 

 O trabalho de Karmiloff-Smith (1992a) se concentra em explicar a flexibilidade do 

desenvolvimento cognitivo, consiste numa tentativa de determinar as contribuições do 

domínio específico e o domínio geral para o desenvolvimento.  Define domínio como um 

conjunto de representações concentrando-se numa área específica do conhecimento. 

Tolchinsky e Teberosky (1992) defendem que a notação e a escrita devem ser 

consideradas como domínios específicos, ou seja, supõem que existem mecanismos 
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cognitivos específicos para a escrita.  Segundo elas, a diferenciação entre os sistemas 

notacionais é muito precoce, as crianças cedo não confundem mais, por exemplo, as 

características da escrita alfabética e da notação de números. 

 Segundo Karmiloff-Smith (1992b), a mente armazena múltiplas redescrições de 

conhecimento em diferentes níveis e diferentes formatos representacionais, os quais se tornam 

progressivamente mais sensíveis e explícitos.  

Num nível inicial, chamado de implícito, as representações adotam a forma de 

procedimentos que analisam os estímulos apresentados pelo meio. Nesse primeiro momento, 

esses princípios se encontram contidos em procedimentos para responder ao meio. Para que 

eles se tornem disponíveis e seus componentes se tornem acessíveis ao sujeito, é necessário 

que passem pelo processo de RR, ou seja, devem se tornar representados explicitamente, 

mesmo que não estejam acessíveis à consciência (Karmiloff-Simth, 1992b). 

A RR é um processo pelo qual a informação implícita na mente torna-se conhecimento 

explícito, primeiramente dentro de um domínio e, então, algumas vezes, entre domínios 

(KARMILOFF-SMITH, 1992a).  

Não há uma dicotomia rígida em relação ao conhecimento, onde esse se apresentaria 

de forma implícita ou explícita; durante o desenvolvimento, esse conhecimento vai passando 

por níveis intermediários que são denominados de Implícito, Explicito, Explícito Consciente e 

Explícito Consciente Verbal (MORAIS, 1998). Essas fases não correspondem a estágios de 

mudança de desenvolvimento relacionados à idade e sim descrevem um ciclo que ocorre 

dentro de diferentes microdomínios de conhecimento e ao longo de todo desenvolvimento. 

 Tolchinsky (1996) observa que, se no nível Implícito as representações são em forma 

de procedimentos (rotinas) e constituem uma resposta rápida do estímulo ao ambiente; o 

comportamento gerado nesse nível é menos flexível.  As representações só podem ser 

executadas do princípio ao fim, sem acesso a suas partes componentes. 
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 Nesse nível o indivíduo age de forma mecânica, limitada e rotineira. Posteriormente 

esses conhecimentos passam por um processo de explicitação, que se traduz em compreensão 

e domínios crescentes das partes e das relações entre as partes do que ele está aprendendo 

(MORAIS, 1998). 

 No nível Explícito, chamado por Karmiloff-Smith (1992) de Explicitação primária, 

existe simbolização e um primeiro processo de abstração e generalização dos dados do nível 

anterior.  Porém, apesar do sujeito usar as informações, ele não consegue manipulá-las de 

forma deliberada. Como sugere a autora, os dados já estão mais organizados na mente do 

sujeito que no nível anterior, mas ele não pode aceder aos mesmos. 

 No nível Explícito Consciente o sujeito sabe o porquê daquilo que está fazendo 

(MORAIS, 1998). Existe inter-relação de representações entre os sistemas, porém, se os 

dados não tiverem sido originalmente codificados lingüisticamente, não será possível uma 

explicitação verbal (KARMILOFF-SMITH, 1992). 

 Apenas no último nível, Explícito Consciente Verbal, o sujeito é capaz de verbalizar 

os porquês daquilo que está realizando (MORAIS, 1998). Torna-se possível uma verbalização 

independente da codificação original (KARMILOFF-SMITH, 1992). 

 Pode-se conceber caminhos diferentes, a partir dos quais o processo de RR pode ser 

realizado. Poderia envolver uma passagem do nível Implícito para um nível de explicitação 

primeiramente, sem acesso consciente, avançando posteriormente para um formato de acesso 

consciente e, finalmente, assumir uma possibilidade de verbalização. Nesse caso, observar-se-

ia uma hierarquia que não é confirmada em certos estudos empíricos, variando conforme o 

tipo de domínio de conhecimento em pauta (KARMILOFF-SMITH, 1992). 

 Karmiloff-Smith (1992) realizou alguns trabalhos sobre a linguagem e outras áreas do 

desenvolvimento cognitivo com base no modelo de RR.  Em relação ao desenho, solicitou a 

crianças entre 4;6 e 10 anos de idade que desenhassem uma casa e, em seguida, que 
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desenhassem uma casa que não existe. A mesma orientação foi dada em relação ao desenho 

de um animal e de um homem. 

 A autora partia da hipótese de que existia um período inicial durante o qual a criança 

seria capaz apenas de executar um procedimento em seu conjunto; em outras palavras, seria 

incapaz de ter acesso, de forma separada, a suas partes componentes e operar sobre elas. 

Posteriormente as crianças passariam a ter acesso, através do processo de RR, às partes do 

conhecimento previamente codificado como um procedimento, mas com algumas restrições 

nessa flexibilidade. Apenas em um momento posterior apresentariam uma crescente 

flexibilidade. 

 Os resultados obtidos puderam comprovar a hipótese levantada inicialmente.  Quando 

as crianças menores eram solicitadas a realizarem um desenho de uma casa, um animal ou um 

homem que não existem, elas apresentavam o desenho de forma normal, e pareciam incapazes 

de mudá-lo. As crianças que já apresentavam certa flexibilidade conseguiam apresentar 

algumas mudanças em relação à forma e ao tamanho dos elementos, mudanças da forma em 

seu conjunto e supressão de elementos, sendo este último recurso mais presente nas crianças 

de idade intermediária. Esses tipos de mudanças não implicavam uma interrupção ou um re-

ordenamento de restrições seqüenciais no procedimento de desenhar. As crianças com uma 

flexibilidade ainda maior produziram mudanças de outros tipos como inserção de novos 

elementos da mesma categoria conceitual, mudança da posição e da orientação e inserção de 

elementos de outras categorias conceituais. Essas mudanças aconteceram quase que em sua 

totalidade unicamente nos desenhos de crianças de mais idade, e consistiram num re-

ordenamento de seqüências, interrupções e inserção de sub-rotinas, e uso de representações de 

outras categorias conceituais, o que demonstra um conhecimento mais explícito, capaz de 

dominar as partes e observar as relações entre elas. 
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 Segundo Karmiloff-Smith (1992a), o processo de RR não implica a destruição ou 

substituição das representações originais; essas permaneceriam intactas na mente e poderiam 

ser acessadas a qualquer momento, caso haja necessidade de rapidez e automatismo.  As RR 

são indispensáveis para aqueles objetivos que exijam um conhecimento mais explícito, como 

no caso das situações de ensino/aprendizagem de conteúdos escolares.  Poder-se-ia executar 

melhor algum procedimento quando existem razões intrínsecas que levem a buscar 

compreender as razões do saber fazer. (KARMILOFF-SMITH, 1992). 

 Quando acontece a redescrição num determinado domínio de conhecimento e as 

representações explícitas podem ser manipuláveis conscientemente, a criança conseguiria 

então proceder à transgressão das informações a ele relacionadas  O recurso metodológico da 

transgressão intencional serve para explorar os distintos níveis de conhecimentos, em distintos 

domínios de conhecimento,  inclusive a ortografia, como veremos a seguir.  

1.3.2. A Redescrição de Conhecimentos Ortográficos: 

 Sabemos que a ortografia brasileira apresenta regularidades e irregularidades e a 

apropriação dessas restrições ora se dá através da compreensão dos princípios gerativos da 

norma e ora através da memorização.  

 Morais (1995) realizou estudos tentando observar a relação existente entre os “erros” e 

acertos apresentados pela criança, ao escrever, e o nível de conhecimento internamente 

elaborado por ela sobre a norma ortográfica. Partindo do modelo de Redescrição 

Representacional há pouco revisto, este autor assumiu que, também  no caso da ortografia, o 

aprendiz reelaboraria continuamente as informações sobre a escrita correta das palavras. 

Tentando atingir os objetivos propostos no trabalho, foram aplicadas diversas tarefas: uma 

tarefa de ditado, com o objetivo de analisar o desempenho dos alunos em relação ao domínio 

das regras ortográficas; uma tarefa de transgressão intencional, com o objetivo de obter 

informações sobre o nível de explicitação que os alunos apresentavam em relação aos casos 
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de regularidades e irregularidades ortográficas do português; e, por fim, uma entrevista 

clínica, cujo objetivo seria verificar a capacidade do aprendiz para verbalizar regras e 

irregularidades de nossa ortografia (explicitação consciente verbal). 

 A realização do trabalho acima referido possibilitou ainda examinar o rendimento 

ortográfico apresentado por crianças de diferentes níveis sócio-culturais e tempos de 

escolaridade, visto que participaram do estudo 116 crianças de segunda a quarta série, alunos 

de uma escola pública e outra particular, de Recife. Os resultados mostraram que o 

rendimento ortográfico dos alunos da escola pública era sistematicamente inferior ao 

observado entre alunos da escola particular. Segundo o autor, esse dado poderia ser justificado 

pelas oportunidades diferenciadas de acesso à língua escrita vividas pelos dois grupos. 

 Em relação ao conhecimento ortográfico do aprendiz e à elaboração do conhecimento 

sobre as restrições ortográficas, pôde-se observar que os alunos com melhor ortografia 

conseguiam inventar muito mais “erros” propositais na tarefa de transgressão. Isso 

demonstrava mais conhecimento explícito.  O desempenho das crianças na tarefa de 

transgressão foi classificado, pelo pesquisador, de forma distinta; essa classificação 

apresentava relação não só com a quantidade de “erros” que a criança era capaz de produzir, 

mas com a sofisticação desses “erros”. As transgressões apresentadas pelos alunos com baixo 

rendimento ortográfico mostravam que eles tinham um menor conhecimento das regras e 

irregularidades, visto que praticavam omissões, substituições ou acréscimos de letras que não 

constituem dificuldades ortográficas.  Por outro lado, os alunos que apresentaram bom 

desempenho ortográfico produziam muito mais transgressões sobre as regras (contextuais e 

morfossintáticas) e irregularidades.  

 Durante a realização das entrevistas também pôde ser percebido que os alunos tiveram 

mais facilidade para escrever corretamente as palavras do que explicar as suas transgressões. 

Segundo o autor, isto seria devido ao fato de na entrevista exigir-se o nível de conhecimento 
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mais elaborado, que seria o nível de conhecimento explícito consciente verbal. Além disso, 

verificou-se que era mais fácil para os sujeitos indicar a inexistência de regras que verbalizar 

as regras transgredidas. Foi possível concluir, ainda, que as crianças que possuíam uma 

ortografia melhor tinham conhecimentos elaborados em um nível mais alto (explícito 

consciente verbal), diferentemente das crianças com fraco desempenho ortográfico e que a 

verbalização de certas regras morfológico-gramaticais era mais difícil, mesmo para os alunos 

com bom desempenho ortográfico. 

Compreendendo que o aprendiz já alfabetizado exerce diante da notação escrita de sua 

língua um ativo processo ao apropriar-se da mesma, Melo (1997), Morais, (1999), Moura 

(1999), Moura e Morais (1999), Melo (2000) e Melo & Morais (2001) desenvolveram estudos 

de intervenção, a fim de verificar a importância de levar as crianças a refletirem 

conscientemente sobre a norma ortográfica, na escola.   

A pesquisa de Melo (1997), teve o objetivo de desenvolver e avaliar os efeitos de uma 

prática pedagógica alternativa para o ensino de regras ortográficas contextuais em sala de 

aula, especificamente o uso do r e rr.  Participaram crianças de primeira e segunda série do 

primeiro grau. As crianças foram divididas em três grupos para cada série e foram avaliadas 

em dois momentos, antes e depois da intervenção.  A didática alternativa, aplicada nos grupos 

experimentais, levava os alunos a descobrirem e verbalizarem as restrições regulares 

subjacentes ao emprego dos grafemas (r ou rr). Nos resultados finais houve uma 

superioridade nos grupos experimentais em relação aos grupos-controle, quanto ao progresso 

na aquisição da regra trabalhada.  Tal progresso foi confirmado não só nos altos índices de 

aquisição, mas também na estabilidade do aprendido. Observou-se que entre as crianças dos 

grupos-controle as estratégias de aprendizagem pareciam estar mais fortemente ligadas à 

memória, não encontrando correspondências diretas em relação à compreensão.  Verificou, 

ainda, a autora, que, apesar da eficácia da proposta alternativa adotada para o ensino da 
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ortografia, seus efeitos não eram transferidos para outra regra (uso de m ou n em final de 

sílaba), tornando-se necessário trabalhar cada regra como um objeto específico dentro do 

domínio ortográfico. 

Um outro estudo desenvolvido por Morais (1999) teve também como objetivo propor 

inovações no tratamento didático das questões ortográficas. Com base no modelo de 

Redescrição Representacional de Karmiloff-Smith, a proposta pedagógica adotada tinha como 

objetivo desencadear uma sistemática de reflexão, buscando promover a tomada de 

consciência sobre certas regras contextuais trabalhadas (empregos do g e gu, de c ou qu, de r 

ou rr, de e ou i e o ou u no final de palavras e os usos regulares contextuais do s e do j).  

Participaram desse estudo 165 crianças de terceira e quarta séries de três escolas 

públicas municipais de Recife. A fim de contrastar o efeito de distintas didáticas de ortografia, 

foram elaborados diferentes enfoques de ensino-aprendizagem, aplicados a três tipos de 

grupos, denominados de Controles Correntes (CC), Controles Tradicionais (CT), e 

Experimentais (E).   

 Nos grupos CC não houve nenhum tipo de intervenção específica. Os alunos 

vivenciaram um ensino assistemático de ortografia, que na ocasião era comum nas escolas 

públicas do Recife. Nos grupos CT houve um ensino sistemático das correspondências 

fonográficas contextuais mencionadas, mas os tipos de atividades não eram promotores de 

explicitação. Por outro lado, nos grupos E praticou-se um ensino sistemático voltado ao 

debate e à explicitação sobre as regras ortográficas enfocadas. 

Foram utilizadas quatro tarefas como medidas de desempenho: ditado de texto com 

palavras reais, ditado de frases com palavras inventadas e apenas os grupos CT e E foram 

ainda submetidos à tarefa de transgressão e a uma entrevista clínica, a fim de verificar a 

capacidade de verbalização das transgressões praticadas pelos aprendizes durante as 

atividades. Embora todos os alunos das turmas envolvidas tenham participado dos pré e pós-
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testes naquelas tarefas, teve-se o cuidado de compor subgrupos com rendimentos iniciais 

idênticos, ao verificar os efeitos dos diferentes tipos de ensino praticados 

 Na situação de pós-teste, em relação ao ditado de texto de palavras reais, na terceira 

série, observou-se que o grupo E apresentou significativamente menos “erros” que os grupos 

CT ou os grupos CC. Na quarta série o grupo E também evoluiu mais que os outros, porém 

esse avanço foi mais significativo em relação ao grupo CC. Na tarefa de ditado de palavras 

inventadas não foram encontradas, no pós-teste, diferenças significativas em nenhuma das 

séries das três escolas investigadas, embora se tenha registrado uma redução do número de 

“erros” naquela tarefa para as crianças do grupo E de ambas as séries. O autor propõe que 

talvez isso possa ser explicado pelo fato de que obter êxito na grafia de palavras que não 

existem exige um nível bastante elaborado de representações no nível explícito, o que envolve 

um conhecimento ortográfico mais elaborado do ponto de vista metalingüístico. Segundo 

Morais (1999), esse tipo de dificuldade encontrada sugere que os “erros” apresentados em 

pseudopalavras não deveriam ser tomados como indicador absoluto de desconhecimento 

daquelas regras. 

 As produções dos grupos CT e E em relação às tarefas de transgressão foram 

analisadas sob o ponto de vista quantitativo (quantidade de transgressões) e qualitativo. Do 

ponto de vista quantitativo, no pós-teste, tanto na terceira como na quarta séries o grupo E 

passou a transgredir significativamente mais que o grupo CT.  Do ponto de vista qualitativo, 

também foi observada uma evolução mais significativa nos grupos E, tanto de terceira como 

de quarta séries. 

 Como conclusão final, Morais (1999:13) afirmava que  

“um melhor desempenho ortográfico pode ser obtido através de 
estratégias de ensino que levem o aprendiz a tomar consciência, a um 
nível explícito, das restrições regulares de nossa notação escrita. 
Defendemos, então, que um ensino sistemático de ortografia, baseado 
no debate e na reflexão das restrições da norma ortográfica, 
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possibilita uma maior capacidade dos alunos notarem corretamente as 
palavras”. 
 

A fim de detectar se um ensino que promove a explicitação dos porquês da norma 

contribui para a compreensão e conscientização dos princípios ortográficos das regras 

contextuais que envolvem a nasalização, Moura (1999) e Moura e Morais (1999) realizaram 

uma pesquisa com um desenho semelhante ao do último estudo. Participaram 57 alunos, de 

três turmas distintas, do segundo ciclo (terceira série), de duas escolas públicas de Recife. 

Como resultados, observou-se novamente que as crianças do G2 (ensino sistemático 

tradicional) avançaram mais em relação ao desempenho inicial que as do G1 (ausência de 

ensino sistemático).  Por sua vez as crianças do G3 que, além de um ensino sistemático, como 

as do G2, foram submetidas a uma prática de explicitação das regras focalizadas, foram 

superiores às do G2 em relação ao desempenho no final da intervenção, revelando-se mais 

capazes de refletir e verbalizar o que iam descobrindo sobre as marcas de nasalização em 

nossa norma ortográfica. 

No que concerne ao aprendizado de regularidades morfológicas de nossa notação 

escrita, Melo (2001) e Melo & Morais (2001) também implementaram seqüências didáticas 

distintas, a fim de avaliar seus efeitos sobre o rendimento ortográfico do aluno. Participaram 

do estudo 60 estudantes de terceira série de escolas públicas da rede municipal de ensino do 

Recife.  Tal como nas duas pesquisas por último revisadas, cada escola constituiu um grupo e 

cada grupo foi submetido a um modelo distinto de ensino-aprendizagem (agora,  das 

restrições regulares do tipo morfológico). Os alunos também foram submetidos a um ditado 

de palavras, a um ditado de pseudopalavras, a uma tarefa de transgressão intencional e a uma 

entrevista clínica5 , com testagens em dois momentos distintos (início e final da intervenção).  

                                                
5 O grupo experimental (GE), foi submetido a um programa de intervenção didática alternativo que visou à 
explicitação das restrições morfológicas trabalhadas; o grupo controle tradicional (GCT) teve a mesma carga 
horária de ensino sistemático do grupo anterior, porém através de estratégias didáticas tradicionais (ditado, 
cópia, etc) na ausência de um trabalho específico de reflexão sobre a escrita das palavras estudadas; o grupo 
controle corrente (GCC) vivenciou o ensino assistemático de ortografia praticado  na rede publica, não sofrendo 
nenhum tipo de intervenção especifica que focalizasse as regras morfológicas tratadas nos grupos anteriores. 
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Os “erros” cometidos no pré-teste serviram para o planejamento de sessões de ensino 

desenvolvidas em duas escolas (GE e GCT). 

Os resultados mostraram que, após a intervenção, na tarefa de ditado com palavras 

reais, os sujeitos do GE apresentaram um desempenho significativamente melhor na notação 

das regras ensinadas do que os aprendizes dos GCT e GCC. Também nessa pesquisa o GCT 

apresentou um melhor desempenho que os sujeitos do GCC, o que levou os pesquisadores a 

concluir que uma prática de ensino sistemática, mesmo que nos moldes tradicionais, produzia 

melhores resultados que a falta de um ensino organizado de ortografia. 

Em relação às transgressões e à explicitação verbal de regras, foi observado que os 

sujeitos do GE apresentaram um desempenho superior aos sujeitos dos demais grupos. Como 

conclusão, Melo (2001) e Melo e Morais (2001) afirmaram que é possível obter uma melhoria 

no desempenho ortográfico em determinadas restrições de caráter regular morfológico, 

através de estratégias que levem o aprendiz a tomar consciência, em um nível explicito, 

dessas restrições. 

 Cavalcante (2000), por sua vez, estudou, de forma associada, duas regras discutidas 

em pesquisas anteriores (o uso do r e do rr e a nasalização, porém especificamente o uso de 

m ou n diante de p e b e diante das demais consoantes), com o objetivo de verificar como os 

diferentes níveis de conhecimento ortográfico são influenciados pela escolaridade e se 

existem conexões entre os mesmos. Participaram 60 crianças, sendo 30 alunos de segunda 

série e 30 alunos de quarta série do ensino fundamental de duas escolas particulares do 

Recife.  As crianças foram submetidas a tarefas distintas: ditado de palavras e pseudopalavras, 

transgressão intencional e entrevista clínica.  Seu estudo comprovou, como no de Melo, que o 

fato da criança dominar parte de uma regra não facilitava a transferência desse conhecimento 

para outras regras.  Por exemplo, em relação ao uso do r e do rr observou-se uma dificuldade 

maior na notação do r entre consoante e vogal, independentemente da escolaridade.  Por outro 
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lado, verificou-se que tanto as representações de /h/ e de /r/ intervocálico quanto do /h/ inicial 

não demonstraram problemas, encontrando-se altos índices de aquisição na segunda e na 

quarta série.  Em relação à nasalização, houve diferença significativa da notação correta do m 

antes de p e b, tanto nas palavras quanto nas pseudopalavras.  Porém, na notação da 

nasalização diante das demais consoantes, não houve diferença significativa nas segundas e 

quartas séries no ditado de palavras, enquanto que nas pseudopalavras houve diferença 

significativa. A autora interpretou que teria havido um efeito da memorização em palavras 

conhecidas, no caso da segunda série, e um efeito de consciência maior no caso dos alunos da 

quarta série, que obtiveram melhor resultado na escrita de pseudopalavras. Em relação à 

capacidade de transgressão, foi observada uma influencia maior da escolaridade, visto que as 

crianças de quarta série apresentaram um domínio maior nessa atividade em todas as regras 

estudadas.  Na entrevista clínica, houve diferença entre os desempenhos dos alunos de 

segunda e quarta série unicamente quanto à representação do r entre consoante e vogal.  

 A relação entre um ensino promotor da tomada de consciência das regularidades e o 

desempenho ortográfico foi também constatada em pesquisas realizadas com aprendizes que 

falavam outros idiomas. 

 Post e Carreker (2002) desenvolveram um estudo com dois grupos de 70 crianças de 

língua inglesa, que estavam aprendendo palavras com terminação “ion” decorrente de 

empréstimo latino.  Nesse caso as terminações são a mesma, mas apresentam uma variação 

alofônica, ou seja, uma variação na produção do som, dependendo do fonema que vem antes 

ou depois da terminação e que aumenta a sua duração.  Esse fenômeno lingüístico não é 

representado na notação daquela língua. Os resultados mostraram que, assim como na língua 

portuguesa, uma instrução explícita apresentando as propriedades lingüísticas e ortográficas 

das palavras podia levar a um sucesso na aprendizagem dos alunos. 
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CAPÍTULO II - MÉTODO 

2.1. Amostra: 

Este estudo foi realizado com um total de 40 crianças (20 crianças de uma escola 

pública e 20 crianças de uma escola particular), da cidade do Recife-PE, sendo estas divididas 

quanto à escolaridade (2ª e 4ª séries), grupo sociocultural (alunos de meio popular, 

freqüentando escola pública e alunos de classe média, freqüentando escola do ensino 

privado)6 e desempenho ortográfico (baixo ou alto).   

As crianças foram selecionadas a partir da aplicação de uma tarefa de ditado composta 

de 22 regras regulares contextuais e 10 regras morfológico-gramaticais. As participantes da 

amostra final foram divididas em subgrupos, formando os seguintes subgrupos: Grupo 

Sociocultural 1 (GSC1) – composto por 20 crianças, sendo 10 crianças da 2ª série, com idade 

média de 9,4 anos e 10 crianças da 4ª série de classe popular, com idade média de 11,2 anos; e 

o Grupo Sociocultural 2 (GSC2) – composto por 20 crianças, sendo 10 crianças da 2ª série 

com idade média de 8,7 anos e 10 crianças da 4ª série da classe média, com idade média de 

10,8 anos. As 10 crianças escolhidas de cada série foram selecionadas a partir da quantidade 

de erros apresentadas no ditado, dessa forma, foram escolhidas 5 crianças de cada série que 

apresentaram menor quantidade de erros nas regras estudadas, essas foram classificadas como 

tendo alto desempenho ortográfico; e 5 crianças que apresentaram uma maior quantidade de 

erros nas regras estudadas, sendo classificadas como apresentando baixo desempenho 

ortográfico. Estas últimas já escreviam alfabeticamente. 

 

 

 

 

                                                
6 As duas escolas selecionadas eram formadas por públicos bem distintos.  A escola pública era formada por 
crianças de baixa-renda e estava localizada em uma comunidade carente. Por outro lado, a escola particular foi 
uma escola de médio porte, freqüentada por alunos de classe média alta da cidade do Recife. 
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2.2. Materiais e Procedimentos 

2.2.1.Teste de Inteligência 

As crianças foram avaliadas em dois subtestes psicométricos de inteligência: os 

subtestes vocabulário e dígitos do WISC7.  A testagem foi realizada individualmente e 

analisada de acordo com as instruções especificadas no manual.  Convém ressaltar que os 

resultados demonstraram que as crianças que participaram desse estudo não apresentaram 

desempenho abaixo das médias esperadas pelos autores dos sub-testes do WISC. 

 

2.2.2 Tarefa de Ditado de Palavras Reais (DPR). 

Todas as crianças pertencentes a turmas de segunda e quarta séries, das escolas 

selecionadas, realizaram uma atividade de ditado de texto, adaptado de Melo (2001). O texto 

usado aparecia com lacunas, onde deveriam notar palavras que continham restrições 

• do tipo regular contextual: (usos do c ou qu e do g ou gu para notar os fonemas /k/ e 

/g/; usos do r ou rr; usos de m, nh, n ou ~ para marcar a nasalização; empregos de  o 

ou u com o som /u/ e de e ou i com o som /i/ no final de palavras; s inicial antes de a, 

o e u; z inicial e uso do j antes de a, o e u). 

• do tipo morfológico-gramatical: notação dos sufixos de derivação lexical ([eza], [ez] 

com s ou z; do Sufixo ice em substantivos e de coletivos terminados com l) e flexões 

verbais (u no final de verbos na terceira pessoa do passado perfeito do indicativo; 

flexões do imperfeito do subjuntivo terminando com ss; r em infinitivos; n do 

gerúndio; ão na terceira pessoa do plural no futuro e o uso do m no final em todas as 

outras formas da terceira pessoa do plural de todos os tempos verbais). (cf. Apêndice 

1). 

                                                
7 WECHSLER, D. WISC. Escala de Inteligência Wechsler para Crianças. Manual de aplicação. Rio de Janeiro, 
CEPA, s.d. 
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 O ditado foi aplicado coletivamente pela pesquisadora em cada turma.  Tomamos o 

cuidado de não artificializar a pronúncia das palavras, ao ditar. 

 O objetivo dessa tarefa foi avaliar o rendimento dos sujeitos na notação das regras 

mencionadas e selecionar as crianças participantes e subdividi-las em grupo, de acordo com 

seu desempenho no ditado (5 apresentando alto desempenho e 5 apresentando baixo 

desempenho em cada turma). Como já dito, em cada turma, eram selecionados os cinco 

sujeitos com melhor rendimento e os cinco que tiveram pior rendimento. Apenas as crianças 

selecionadas foram submetidas às atividades que descreveremos em seguida. 

Durante a execução do Ditado de Palavras Reais (DPR), aproveitamos para observar o 

comportamento dos alunos em relação à proposta. Observamos que as crianças do GSC1 

levaram um tempo maior na realização do ditado, o que nos levou, inclusive, a realizá-lo em 

dois dias, para não prejudicar o andamento das atividades pedagógicas da turma e para que o 

efeito do cansaço não interferisse nos resultados.  Comportamento diferente foi apresentado 

pelas crianças do GSC2, independentemente da escolaridade. Essas crianças revelaram um 

envolvimento maior e tentavam antecipar qual palavra completaria a próxima lacuna do texto. 

A atividade foi realizada em apenas um dia e concluída em aproximadamente 30 minutos. 

 

2.2.3. Tarefa de Ditado de Palavras Inventadas (DPI). 

Com o objetivo de avaliar a capacidade dos aprendizes para usar gerativamente as 

regras investigadas, foi realizado um ditado de palavras inventadas, através de um texto com 

complementação de lacunas, adaptado de Melo (2001). As palavras notadas no ditado 

apresentavam as restrições do tipo regular contextual e morfológico-gramatical citadas na 

tarefa anterior (cf. Apêndice 2). O ditado foi aplicado coletivamente pela pesquisadora em 

cada turma. Também tomamos o cuidado de não artificializar a pronúncia das palavras, ao 

ditar.  
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Antes do início da atividade, as crianças foram avisadas de que iriam escrever palavras 

desconhecidas, mas que possuíam uma forma correta de serem escritas. 

Foi entregue às crianças uma folha com lacunas que deveriam ser preenchidas com as 

palavras ditadas.  O uso do texto para preenchimento se fez necessário porque proporcionava 

uma contextualização necessária para que a criança tivesse uma visão mais ampla do ponto de 

vista sintático-semântico e pudesse tomar decisões sobre a notação da palavra. 

 O tempo de execução dessa atividade foi maior que o tempo de execução da atividade 

de DPR, inclusive no GSC2.  As crianças tinham dificuldade de entender a palavra que estava 

sendo ditada e exigiam, freqüentemente, a repetição da mesma. Observamos, nessa ocasião, 

que o processo de discriminação auditiva ficava um pouco prejudicado, pois a criança perdia a 

referência do significado das palavras. 

A tarefa de DPI no GSC1 foi realizada em três encontros, pelas mesmas razões 

explicadas para a tarefa de DPR e no GSC2 em um encontro apenas, mas com uma duração 

maior do que a tarefa de DPR, cerca de 50 minutos. Observamos ainda uma tentativa das 

crianças do GSC2 a buscar um significado real para as palavras ditadas, chegando a verbalizar 

esses possíveis significados. 

 A utilização da tarefa DPI é importante porque elimina a possibilidade da criança 

escrever corretamente pela familiaridade com as palavras.  Dessa forma, é um tipo de tarefa 

muito empregada nos estudos com o objetivo de verificar o uso gerativo de regras pelo 

indivíduo.  O fato das crianças solicitarem a repetição da palavra deixa a dúvida, contudo, 

sobre se a palavra foi notada de forma incorreta devido à dificuldade em discriminar a 

seqüência sonora ouvida, ou se ocorria pelo fato de não conseguir estabelecer uma 

compreensão em relação à sentença ditada, ou, ainda, por não ter um conhecimento gerativo 

da regra em pauta. 
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A tarefa de DPI foi a terceira atividade aplicada, após a prova de transgressão que será 

descrita a seguir. 

 

2.2.4. Tarefa de Transgressão. 

O objetivo dessa tarefa foi obter informações sobre o nível de explicitação que as 

crianças possuíam sobre suas representações em relação às regras estudadas. 

A partir de uma modificação da tarefa adotada por Morais (1995), foi entregue às 

crianças uma folha contendo o texto do ditado de palavras reais com lacunas a ser 

preenchidas, além dos ditados originais produzidos na primeira atividade.  As mesmas lacunas 

deveriam ser preenchidas, porém foi solicitado que reescrevessem as palavras como se fossem 

um menino estrangeiro chamado Francesco, que morava há muito tempo no Brasil, e 

dominava muito bem a língua portuguesa ao falar, mas que cometia  muitos “erros” na hora 

de escrever. (cf. Apêndice 3) 

As transgressões produzidas pelas crianças podiam variar, incluindo, por exemplo, 

trocas, omissões, acréscimos e transposições de grafemas, que apresentavam ou não algum 

outro grafema alternativo para a notação de determinadas correspondências fonográficas, 

restringidas ou não pela norma do português.  Ou, ainda, poderiam produzir alterações em 

relação a restrições não específicas da norma ortográfica e sim do sistema alfabético ou da 

própria língua portuguesa. 

Essa tarefa foi realizada de forma coletiva, no dia posterior à realização do ditado de 

palavras reais e foi conduzida pela pesquisadora. 
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2.2.5. Tarefas de Habilidades Metalingüísticas: 

O objetivo dessas provas foi identificar o domínio de habilidades 

metafonológicas e metamorfossintáticas por cada criança.  Essa atividade foi a quarta tarefa, 

aplicada após o ditado de palavras inventadas. 

 

2.2.5.1. Habilidades Metafonológicas: 

Foram elaboradas 10 provas de habilidades metafonológicas ( cf. Apêndice 4): 

� Identificação de palavras que começam com a mesma sílaba (IPCS);  

� Produção de palavras que começam com a mesma sílaba (PPCS);  

� Identificação de palavras que rimam.(IPR);  

� Produção de palavras que rimam (PPR);  

� Identificação de palavras que comecem com o mesmo fonema (IPCF); 

� Produção de palavras que comecem com o mesmo fonema (PPCF);  

� Separação de fonemas nas palavras (SF); 

� Contagem do número de fonemas de palavras (CF); 

� Adição de fonema nas palavras (AF); 

� Subtração de fonema nas palavras (SUBF). 

 Alguns cuidados inspirados em Moojen et al (2003) e Morais (2004), foram 

tomados na elaboração e aplicação dessas provas:  

1. foi evitado o uso de seqüências de palavras da mesma categoria semântica e variações 

no número de sílabas nas palavras apresentadas em cada seqüência para a criança;  

2. utilizamos figuras que representavam as palavras em pauta, para evitar a sobrecarga da 

memória de trabalho;  

3. tentamos evitar palavras desconhecidas;  
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4. nas provas fonêmicas (separação, contagem, adição e subtração de fonemas) foi dada 

preferência às palavras que continham fonemas com presença do traço de 

continuidade;  

5. em todas as provas, antes da sua aplicação, eram dados dois exemplos e realizados 

dois treinos com as crianças, na tentativa de evitar que a prova não fosse realizada 

com sucesso devido a dificuldades de compreensão da mesma. No momento do treino, 

em caso de erro, houve a correção por parte da pesquisadora;  

6. após o treino em cada tarefa havia quatro itens de exame propriamente ditos. 

7. nas provas de identificação e produção de segmentos sonoros foram solicitadas 

justificativas, independentemente de as crianças terem apresentado erro ou acerto. 

As provas foram apresentadas em seqüências diferentes para as crianças, na 

tentativa de eliminarmos um efeito de ordem. Em cada tarefa os escores de acertos possíveis 

em cada prova variou de 0 a 4. 

 

Provas de Identificação 

Foi solicitado à criança que identificasse, entre quatro palavras, as duas que 

apresentavam o mesmo “pedaço” ou “sonzinho”. Essa identificação aconteceu em relação a 

sílabas - inicial (IPCS) ou final (IPR) – e em relação ao fonema inicial (IPCF). Cada tarefa foi 

realizada através de figuras onde a pesquisadora falou o nome de cada uma das figuras. As 

mesmas foram deixadas à mostra, até que a criança concluísse a realização de cada item da 

prova. 

 

Provas de Produção: 

Foi produzida uma palavra para a criança e solicitado que ela apresentasse uma outra 

palavra que começasse com o mesmo “pedaço” ou “sonzinho”, podendo ser sílaba (PPCS) ou 
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fonema (PPCF), ou que terminasse com o  mesmo “pedaço” (PPR). Nessas provas foram 

considerados acertos apenas as palavras produzidas com a fonética exatamente igual à palavra 

dada. Por exemplo, no caso da produção da sílaba inicial, quando dada pela pesquisadora a 

palavra CACHORRO, não foi aceita como acerto a produção pela criança da palavra 

CANTO, pois a sílaba inicial da primeira seria [ka] e da segunda [kã].  Esse rigor é justificado 

na tentativa de eliminar a influência da forma escrita da palavra e não sua fonologia. O 

mesmo raciocínio foi estabelecido para produção das sílabas finais. 

No caso da prova PPCF (Produção de palavras que comecem com o mesmo fonema), 

os acertos das crianças foram divididos em dois grupos: o grupo 1, formado por produções 

que apresentaram semelhança apenas no fonema inicial e o grupo 2, formado por produções 

que apresentaram semelhança na sílaba inicial.  Essa subdivisão foi estabelecida com o 

objetivo de identificar se a criança pensava sobre a sílaba ou o fonema inicial da palavra. 

 

Provas de Segmentação de Sons 

Nessas tarefas era solicitado à criança que acrescentasse fonema (adição - AF), 

retirasse fonema (subtração - SUBF), separasse os fonemas (SF) ou contasse os fonemas (CF).  

No caso das provas AF e SUBF as crianças sempre deveriam gerar palavras reais. Em 

relação às provas SF e CF, foram entregues às crianças tampas de garrafas, para que elas, caso 

desejassem, as usassem como apoio nas operações de segmentação ou contagem. As 

tampinhas tiveram o objetivo de evitar que a criança falasse rapidamente os sons e se 

equivocasse por não ter registrado mentalmente a quantidade de segmentos que pronunciou. 

 

2.2.5.2. Habilidades Metamorfossintáticas 

 Essas atividades foram baseadas nos trabalhos de Nunes, Bryant e Bindman (1995) .  

O objetivo foi verificar o nível de consciência das crianças sobre os processos de formação de 
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palavras e frases, tratando, especificamente, dos processos derivacionais por sufixação e das 

flexões verbais, que foram foco desse estudo (cf. Apêndice 5). 

 Foram utilizadas sentenças, lidas pelo pesquisador, que deveriam ser complementadas 

pelas crianças.  As palavras, foco do estudo, eram palavras inventadas, eliminando, dessa 

forma, a facilitação pela freqüência de uso das mesmas. 

 Em relação ao uso gerativo de morfemas, foram apresentadas às crianças seis 

sentenças onde, em um grupo de sentenças, a criança deveria estar atenta à sufixação (al final 

de coletivo, esa/ês em adjetivos, eza/ez em substantivos derivados de adjetivos e ice em 

substantivos). Em outro grupo deveria estar atenta à flexão verbal (u na flexão verbal do 

passado, r no infinitivo, ão no futuro, am na flexão verbal da 3ª pessoa do plural, n do 

gerúndio e ss do subjuntivo).  Os escores de acertos dessa prova variaram de 0 a 6. Como as 

palavras inventadas, nessa tarefa, não eram ditadas e, talvez, por ser uma atividade realizada 

individualmente, as crianças pareciam não apresentar o mesmo problema que os observados 

na prova de DPI, que foi realizado de forma coletiva. 

Também foi realizada uma prova de analogia sintática. Correa (2004) apresenta como 

dificuldade nessa prova o uso do raciocínio por analogia, pois, segundo a autora, só 

estaríamos conseguindo avaliar as habilidades metassintáticas daquelas crianças que também 

possuíssem habilidades de fazer uso de analogias.  Dessa forma, na tentativa de minimizar tal 

problema, foram apresentadas, antes da prova, sentenças adicionais, sendo duas tomadas 

como itens de exemplos e duas para itens-treino.  Os escores de acertos dessa prova variaram 

de 0 a 4 e todas as sentenças foram baseadas em flexão verbal. 

 

Uso Gerativo de Morfemas 

A criança deveria produzir palavras que faltavam em uma sentença. Antes desse 

complemento, a pesquisadora falava várias sentenças onde a palavra inventada aparecia 
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flexionada três vezes, no caso dos verbos.  A criança deveria manter o radical e fazer uso da 

flexão adequada, de acordo com a sentença dada. Foram utilizadas figuras para facilitar a 

compreensão frasal. Nessa atividade, alguns cuidados foram tomados na construção da 

palavra inventada: todas eram “verbos” de primeira conjugação (terminação “ar”) e as 

palavras inventadas eram sempre dissílabas. Por exemplo, a pesquisadora apresentava uma 

figura de um boneco bebendo algo e falava “esse homem está tropando suco. Todo dia ele 

tropa. Ontem ele tropou suco. O que ele vai fazer amanha? Ele vai ______ (tropar)”.  Foi 

utilizada uma sentença para cada flexão verbal estudada. 

Em relação à sufixação, a pesquisadora produzia, em uma sentença primeira, uma 

palavra inventada e sua possível derivação.  Em uma outra sentença era dada uma palavra 

semelhante à primeira e, seguindo o exemplo anterior, a criança deveria apresentar a 

derivação correspondente. Por exemplo, Daniel é muito confulo. Ele vive fazendo confulice.  

Júlia é muito batula. Ela vive fazendo ____________ (batulice). 

 

Uso de Analogias Sintáticas 

 Essa atividade foi estruturada segundo o esquema: A está para B, assim como C está 

para D.  A e B eram duas sentenças, por exemplo, uma frase com o verbo no presente (João 

canta muito) e outra no passado (João cantou muito); C era uma outra frase com a mesma 

estrutura sintática da frase A, em nosso exemplo, uma sentença no presente (João caça muito) 

e D, uma frase a ser complementada pela criança, operando a transformação observada de A 

para B. No exemplo, a criança deveria dizer a frase C com o verbo no passado (João caçou 

muito). No caso de nosso exemplo, a intenção seria a de que a criança pudesse mostrar o 

reconhecimento e produção da relação entre presente e passado dos verbos. 
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Nessa atividade foram utilizados dois fantoches para representar a seqüência de 

sentenças. Por exemplo, um fantoche representava as sentenças A e C e um outro fantoche as 

sentenças B e D. À criança cabia produzir a fala D do segundo fantoche. 

Comparando as provas que foram utilizadas na tarefa de consciência 

metamorfossintática, evidenciou-se uma dificuldade maior das crianças na realização da prova 

de analogias sintáticas.  Mesmo tendo o cuidado de, antes da realização da prova, apresentar 

dois itens-exemplo e dois itens-treino, para minimizar a dificuldade da mesma, pudemos 

observar que a compreensão da prova foi facilitada, porém o efeito da sobrecarga da memória 

recente parece não ter sido controlado. 

 

2.2.6. Entrevista Clínica 

O objetivo dessa atividade foi verificar que regras ortográficas do tipo regular 

contextual e mofológico-gramatical a criança elaborava num nível explicito consciente verbal. 

Foi realizada uma entrevista clínica com todas as crianças, indagando-lhes sobre os 

porquês dos “erros” individualmente inventados na tarefa de transgressão. Perguntávamos se 

havia alguma regra para que a palavra fosse escrita corretamente e, em caso de afirmarem 

positivamente, qual seria essa regra.  Foi selecionada previamente uma palavra de cada regra 

trabalhada nesse estudo, para ser objeto de indagação durante a entrevista. Caso a criança não 

tivesse transgredido a regra em questão, a pesquisadora cometia a transgressão durante a 

entrevista e perguntava à criança qual o possível problema.  Foram desconsideradas as regras 

em que a criança não conseguiu produzir nenhuma das palavras corretamente no ditado de 

palavras reais. (cf. exemplo de entrevista no Apêndice 6). 
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CAPÍTULO III - ANÁLISE QUANTITATIVA DO DESEMPENHO NO DITADO DE 

PALAVRAS REAIS (DPR) 

 O DPR foi composto de palavras envolvendo a notação de correspondências 

fonográficas (CFG) do tipo contextuais (22 regras) e de CFG do tipo morfológico-gramaticais 

(10 regras). Os “erros” apresentados pelas crianças foram contabilizados de acordo com a 

regra violada. Nas regras contextuais, o escore poderia variar de 0 a 22 (zero ou um por regra) 

e nas regras morfológico-gramaticais de 0 a 10 (idem). 

 

3.1. Resultados da Análise Quantitativa do Desempenho no DPR nas 

correspondências fonográficas do Tipo Contextual 

Os resultados concernentes ao desempenho global das crianças dos diferentes grupos 

socioculturais nas correspondências fonográficas contextuais no DPR, segundo a escolaridade 

e desempenho ortográfico, aparecem na tabela 1. 

Para analisar estatisticamente as diferenças entre as médias de acertos de cada 

subgrupo sociocultural na notação de correspondências fonográficas do tipo regular 

contextual em cada uma das regras utilizadas e no conjunto de regras contextuais no DPR, 

foram realizadas Análises de Variância Bi-variadas, cujos fatores inter-sujeitos foram grupo 

sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico. As Tabelas de 2 a 24 apresentam os 

resultados global e aqueles obtidos em cada uma das regras separadamente. 

 

3.1.1. Análise do Desempenho Global no DPR Referente às Regras 

Contextuais 

A tabela 2 ilustra os dados analisados referentes à média total de acertos na prova de 

DPR, relacionados às 22 regras contextuais analisadas nesse estudo. 
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Tabela 1: Desempenho no Ditado de Palavras Reais com Regras Contextuais (DPRC) segundo grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico em relação ao 
desempenho global e às 22 regras : “r” em encontro c(r)v; “r forte” entre vogais rr; /r/ entre vogais v(r)v; “r forte” em início de sílaba rv; “r forte” no começo de sílaba 
precedida por consoante r(n,l,s); “r” em final de sílabas v(r)c; ã em final de substantivos; nasalização com o uso do dígrafo nh; ão em final de substantivos; m em final de 
sílaba; n em final de sílaba;o final; u final; e final; i final; c antes de a, o, u; g antes de a, o, u; uso de dígrafo gu; s antes de a, o, u; uso de dígrafo qu; z inicial; j antes do 
a,o,u. 

GSC1 GSC2 

2ª 4ª 2ª 4ª 

A B A B A B A B 

 

X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP 

TOTDPRC 18,4000 1,9494 12,6000 1,1402 19,4000 1,1402 12,8000 1,7889 21,0000 0,7071 15,4000 1,8166 21,4000 0,8944 20,0000 1,0000 

c(r)v 0,80 0,45 0,80 0,45 0,80 0,45 0,20 0,45 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

rr 0,60 0,55 0,00 0,00 0,80 0,45 0,00 0,00 0,80 0,45 0,20 0,45 1,00 0,00 0,80 0,45 

v(r)v 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,80 0,45 1,00 0,00 1,00 0,00 

rv 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,80 0,45 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

r(n,l,s) 0,20 0,45 0,60 0,55 0,60 0,55 0,80 0,45 0,60 0,55 0,60 0,55 0,80 0,45 0,20 0,45 

v(r)c 0,80 0,45 0,20 0,45 1,00 0,00 0,20 0,45 0,80 0,45 0,20 0,45 1,00 0,00 0,80 0,45 

ã 1,00 0,00 0,40 0,55 0,80 0,45 0,80 0,45 1,00 0,00 0,60 0,55 1,00 0,00 1,00 0,00 

nh 1,00 0,00 0,40 0,55 1,00 0,00 0,40 0,55 1,00 0,00 0,60 0,55 1,00 0,00 1,00 0,00 

ão 1,00 0,00 0,60 0,55 1,00 0,00 0,80 0,45 1,00 0,00 0,60 0,55 1,00 0,00 1,00 0,00 

m 0,60 0,55 0,20 0,45 1,00 0,00 0,60 0,55 1,00 0,00 0,40 0,55 1,00 0,00 0,80 0,45 

n 0,40 0,55 0,00 0,00 0,60 0,55 0,20 0,45 1,00 0,00 0,20 0,45 0,80 0,45 0,60 0,55 

o 1,00 0,00 0,40 0,55 1,00 0,00 0,40 0,55 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

u 1,00 0,00 0,80 0,45 1,00 0,00 0,60 0,55 0,80 0,45 0,60 0,55 1,00 0,00 1,00 0,00 

e 0,60 0,55 0,20 0,45 0,80 0,45 0,40 0,55 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

i 0,80 0,45 1,00 0,00 0,80 0,45 0,80 0,45 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

c 1,00 0,00 1,00 0,00 0,80 0,45 0,40 0,55 1,00 0,00 0,60 0,55 0,80 0,45 1,00 0,00 

g 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

gu 0,80 0,45 0,20 0,45 0,80 0,45 0,20 0,45 1,00 0,00 0,80 0,45 1,00 0,00 1,00 0,00 

s 1,00 0,00 0,80 0,45 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

qu 0,80 0,45 0,40 0,55 0,60 0,55 0,60 0,55 1,00 0,00 0,80 0,45 1,00 0,00 1,00 0,00 

z 1,00 0,00 0,60 0,55 1,00 0,00 0,80 0,45 1,00 0,00 0,60 0,55 1,00 0,00 0,80 0,45 

j 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,80 0,45 1,00 0,00 0,80 0,45 1,00 0,00 1,00 0,00 

Legenda: GSC1=grupo sociocultural 1 (escola pública); GSC2=grupo sociocultural 2 (escola particular); 2a= segunda série; 4a = quarta série; A= alto desempenho ortográfico; B=baixo 
desempenho ortográfico; TOTDPRC= total de acertos no ditado de palavras reais contextuais. 
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Tabela 2: Análise de variância do total geral de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 24,025 24,025 12,645 0,001 
Grupo sociocultural 1 133,225 133,225 70,118 <0,001 
Desempenho 
ortográfico 

1 235,225 235,225 123,803 <0,001 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 9,025 9,025 4,750 0,037 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 7,225 7,225 3,803 0,060 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 18,225 18,225 9,592 0,004 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 15,625 15,625 8,224 0,007 

Erro (intra) 32 60,800 1,900     
Total 40 12929,000    

 
De acordo com a tabela 2, pode-se observar que para o total geral de acertos na 

notação de palavras com correspondências fonográficas do tipo contextual foram encontradas 

diferenças significativas em relação à escolaridade, ao grupo sociocultural e ao desempenho 

ortográfico. Também foram significativos os efeitos das interações escolaridade X grupo 

sociocultural, grupo sociocultural X desempenho ortográfico e escolaridade X grupo 

sociocultural X desempenho ortográfico. Verificou-se um rendimento superior para as 

crianças da 4ª série, do GSC2 e de alto desempenho ortográfico. 

 
3.1.2. Análise do Desempenho na Regra Contextual r em encontro c(r)v 

em DPR 

A tabela 3 ilustra os dados agora analisados, referentes à regra contextual r em 

encontro c(r)v durante o DPR. 

Observa-se que para a regra contextual r em grupos consonantais c(r)v encontrou-se 

diferença significativa apenas em relação ao grupo sociocultural, sendo o rendimento superior 

para as crianças do GSC2 (tabela 3). 
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Tabela 3: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas r em encontro  c(r)v durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,225 0,225 2,250 0,143 
Grupo sociocultural 1 1,225 1,225 12,250 0,001 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 2,250 0,143 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,225 0,225 2,250 0,143 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 2,250 0,143 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 2,250 0,143 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,225 0,225 2,250 0,143 

Erro (intra) 32 3,200 0,100   
Total 40 33,000    

 

3.1.3. Análise do Desempenho na Regra Contextual “r forte” entre vogais 

(rr) em DPR. 

A tabela 4 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual “r forte” 
entre vogais (rr) durante o DPR. 
 
Tabela 4: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo “r forte” entre vogais (rr) durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,625 0,625 4,545 0,041 
Grupo sociocultural 1 1,225 1,225 8,909 0,005 
Desempenho 
ortográfico 

1 3,025 3,025 22,000 <0,001 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,225 0,225 1,636 0,210 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,182 0,673 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,636 0,210 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,225 0,225 1,636 0,210 

Erro (intra) 32 4,400 0,138   
Total 40 21,000    
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De acordo com a tabela 4, pode-se observar que para a regra contextual “r forte” entre 

vogais (rr) foi encontrada diferença significativa em relação à escolaridade, grupo 

sociocultural e desempenho ortográfico. Verificou-se um rendimento superior para as crianças 

da 4ª série, do GSC2 e de alto desempenho ortográfico. Não houve efeito significativo das 

interações analisadas. 

 
3.1.4. Análise do desempenho na regra contextual /r/ entre vogais v(r)v em 

DPR. 

A tabela 5 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo /r/ 

entre vogais v(r)v durante o DPR: 

Tabela 5: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual /r/ entre vogais v(r)v durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª 
e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Erro (intra) 32 0,800 2,500E-02   
Total 40 39,000    

 

De acordo com a tabela 5, pode-se observar que para a regra contextual /r/ entre 

vogais v(r)v não foi encontrada diferença significativa em nenhum dos fatores inter-sujeitos 

observados. As médias de acertos praticamente não apresentaram diferenças, 

independentemente da variável analisada. As crianças apresentaram um bom rendimento 

nessa regra. 
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3.1.5. Análise do desempenho na regra contextual “r forte” em início de 

sílaba rv em DPR 

A tabela 6 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo “r 

forte” em início de sílaba rv durante o DPR. Observa-se que para a regra contextual “r forte” 

em início de sílaba rv não foi encontrada diferença significativa em nenhum dos fatores inter-

sujeitos observados.  Praticamente não houve erros durante a notação dessa regra, 

consequentemente não foi observada diferença significativa na média de acertos. 

Tabela 6: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual “r forte” em início de sílaba rv durante o DPR, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Erro (intra) 32 ,800 2,500E-02   
Total 40 39,000    

 

3.1.6. Análise do desempenho na regra contextual “r forte” no começo de 

sílaba precedida por consoante r(n,l,s) em DPR 

A tabela 7 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo “r 

forte” no começo de sílabas precedida por consoante r(n,l,s) durante o DPR. 

Verificou-se que para a regra contextual “r forte” no começo de sílaba precedida por 

consoante r(n,l,s) não foi encontrada diferença significativa em nenhum dos fatores inter-

sujeitos observados.  As crianças dos distintos grupos, apesar de apresentarem erros no uso 

dessa regra, não tiveram diferenças entre as médias de acertos (vide tabela 7). 
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Tabela 7: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo regular contextual r(n,l,s) durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 1,000E-01 1,000E-01 0,400 0,532 
Grupo sociocultural 1 0,000 0,000 0,000 1,000 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,400 0,400 1,600 0,215 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 1,600 0,215 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,900 0,900 3,600 0,067 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 0,400 0,532 

Erro (intra) 32 8,000 0,250   
Total 40 22,000    

 

3.1.7. Análise do desempenho na regra contextual r em final de sílabas 

v(r)c em DPR 

A tabela 8 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo r em 

final de sílabas v(r)c durante o DPR. 

Tabela 8: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual “r” em final de sílabas v(r)c durante o DPR, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,625 0,625 4,167 0,050 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 1,500 0,230 
Desempenho 
ortográfico 

1 3,025 3,025 20,167 <0,001 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,225 0,225 1,500 0,230 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,167 0,686 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,500 0,230 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,225 0,225 1,500 0,230 

Erro (intra) 32 4,800 0,150   
Total 40 25,000    

 



 110 

De acordo com a tabela 8 pode-se observar que para a regra contextual r em final de 

sílabas v(r)c foi encontrada diferença significativa em relação à escolaridade e ao 

desempenho ortográfico, sendo o rendimento superior para as crianças de 4ª série e com 

desempenho ortográfico Alto. 

 
3.1.8. Análise do desempenho na regra contextual ã no final de 

substantivos em DPR 

A tabela 9 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo ã no 

final de substantivos durante o DPR: 

Tabela 9: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual nasalização com uso do til no “a” final em substantivos (ã) durante o DPR, 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,225 0,225 1,800 0,189 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 1,800 0,189 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,625 0,625 5,000 0,032 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,625 0,625 5,000 0,032 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Erro (intra) 32 4,000 0,125   
Total 40 33,000    

 

De acordo com a tabela 9, pode-se observar que para a regra contextual nasalização 

com uso do til no a final em substantivos (ã) foi encontrada diferença significativa em relação 

ao desempenho ortográfico e na interação escolaridade X desempenho ortográfico.  Os alunos 

com alto desempenho ortográfico que cursavam a segunda série tiveram rendimento superior. 

Em relação à 4ª série, não se observaram diferenças entre os alunos com desempenhos 

ortográficos distintos. 
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3.1.9. Análise do desempenho na regra contextual nasalização com o uso 

do dígrafo nh em DPR 

A tabela 10 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo 

nasalização com o uso do dígrafo nh durante o DPR: 

Tabela 10: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual nasalização com o uso do dígrafo nh durante o DPR, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,100 0,100 0,889 0,353 
Grupo sociocultural 1 0,400 0,400 3,556 0,068 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,600 1,600 14,222 0,001 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,889 0,353 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,889 0,353 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 3,556 0,068 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 0,889 0,353 

Erro (intra) 32 3,600 0,113   
Total 40 32,000    

 

De acordo com a tabela 10, pode-se observar que para a regra contextual nasalização 

com o uso do dígrafo nh foi encontrada diferença significativa apenas em relação ao 

desempenho ortográfico, sendo o rendimento superior verificado entre as crianças com alto 

desempenho ortográfico. Não houve efeito significativo das interações analisadas, embora a 

interação grupo sociocultural X desempenho ortográfico quase tenha alcançado a 

significância. Assim, é curioso observar que para os alunos da 4ª série do GSC2 não diferiram 

as médias de acertos entre os alunos com desempenhos ortográficos distintos.  
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3.1.10. Análise do desempenho na regra contextual ão  em final de 

substantivos em DPR 

A tabela 11 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo ão 

em final de substantivos durante o DPR. Verificou-se que para essa regra foi encontrada 

diferença significativa apenas em relação ao desempenho ortográfico, sendo superiores os 

acertos entre as crianças com alto desempenho ortográfico. 

Tabela 11: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual ão em final de substantivos durante o DPR, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,225 0,225 2,250 0,143 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 0,250 0,620 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,625 0,625 6,250 0,018 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,250 0,620 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 2,250 0,143 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,250 0,620 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,250 0,620 

Erro (intra) 32 3,200 0,100   
Total 40 35,000    

  
 
 

3.1.11. Análise do desempenho na regra m final de sílaba em DPR 

A tabela 12 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo m 

em final de sílaba durante o DPR. Observa-se que para essa regra contextual foi encontrada 

diferença significativa apenas em relação à escolaridade e ao desempenho ortográfico, sendo 

rendimento superior para as crianças de 4ª série e com desempenho ortográfico Alto (tabela 

12). 
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Tabela 12: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual m em final de sílaba durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 
4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,900 0,900 5,538 0,025 
Grupo sociocultural 1 0,400 0,400 2,462 0,127 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,600 1,600 9,846 0,004 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,100 0,100 0,615 0,439 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,615 0,439 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 0,615 0,439 

Erro (intra) 32 5,200 0,163   
Total 40 28,000    
 
 
 

3.1.12. Análise do desempenho na regra contextual n em final de sílaba em 

DPR 

A tabela 13 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo n 

em final de sílaba durante o DPR. 

Tabela 13: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual n em final de sílaba durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 
4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,225 0,225 1,200 0,281 
Grupo sociocultural 1 1,225 1,225 6,533 0,016 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,025 2,025 10,800 0,002 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,133 0,717 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,200 0,281 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,133 0,717 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,225 0,225 1,200 0,281 

Erro (intra) 32 6,000 0,188   
Total 40 19,000    
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De acordo com a tabela 13, pode-se observar que para a regra contextual n em final de 

sílaba foi encontrada diferença significativa em relação ao grupo sociocultural e ao 

desempenho ortográfico, sendo o rendimento superior entre as crianças do GSC2 e com 

desempenho ortográfico Alto. Não houve efeito significativo das interações analisadas. 

 
3.1.13. Análise do desempenho na regra contextual o final em DPR 

A tabela 14 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo o 

final durante o DPR. Foi percebido que para essa regra foi encontrada diferença significativa 

em relação ao grupo sociocultural e ao desempenho ortográfico, além da interação entre esses 

dois fatores. Foi observado um rendimento superior entre as crianças do GSC2 e com 

desempenho ortográfico Alto. Porém, foi possível observar que no GSC2 não existia 

diferença nas médias entre as crianças, independentemente de seu desempenho ortográfico e 

entre os grupos GSC1 e GSC2 as diferenças na média de acertos só apareceram em relação às 

crianças de baixo desempenho ortográfico; nesse caso, os acertos eram superiores entre as 

crianças de alto desempenho (tabela 14). 

Tabela 14: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual o final durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000 0,000 1,000 
Grupo sociocultural 1 0,900 0,900 12,000 0,002 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,900 0,900 12,000 0,002 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,900 0,900 12,000 0,002 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Erro (intra) 32 2,400 7,500E-02   
Total 40 34,000    
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3.1.14. Análise do desempenho na regra contextual  u final em DPR 

A tabela 15 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo u 

final durante o DPR. 

Tabela 15: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual u final durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,100 0,100 0,800 0,378 
Grupo sociocultural 1 0,000 0,000 0,000 1,000 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 3,200 0,083 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,400 0,400 3,200 0,083 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,800 0,378 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 0,800 0,378 

Erro (intra) 32 4,000 0,125   
Total 40 34,000    

 
Observou-se que para a regra contextual u não foi encontrada diferença significativa 

em nenhum dos fatores inter-sujeitos observados. Não houve diferenças na média de acertos 

para a notação dessa regra (tabela 15). 

 
3.1.15. Análise do desempenho na regra contextual e final em DPR 

A tabela 16 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo e 

final durante o DPR. De acordo com essa tabela, pode-se observar que para a regra contextual e final 

foi encontrada diferença significativa apenas em relação ao grupo sociocultural (GSC), apresentando 

rendimento superior as crianças do GSC2.  
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Tabela 16: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual e final durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 1,000E-01 1,000E-01 0,800 0,378 
Grupo sociocultural 1 2,500 2,500 20,000 <0,001 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 3,200 0,083 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,100 0,100 0,800 0,378 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 3,200 0,083 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Erro (intra) 32 4,000 0,125   
Total 40 30,000    

 
3.1.16. Análise do desempenho na regra contextual i final em DPR 

A tabela 17 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo i 

final durante o DPR. Verificou-se que para essa regra não foi encontrada diferença 

significativa em nenhum dos fatores inter-sujeitos observados. As crianças praticamente não 

apresentaram erros durante a notação dessa regra, consequentemente não houve diferença 

significativa na média de acertos. 

Tabela 17: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual i final durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,333 0,568 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 3,000 0,093 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,333 0,568 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,333 0,568 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,333 0,568 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,333 0,568 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,333 0,568 

Erro (intra) 32 2,400 7,500E-02   
Total 40 37,000    
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3.1.17. Análise do desempenho na regra contextual c antes de a, o u em 

DPR 

A tabela 18 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo c 

antes de a, o u durante o DPR. Foi encontrada diferença significativa na interação 

escolaridade X grupo sociocultural e na interação entre escolaridade X grupo sociocultural X 

desempenho ortográfico.  Em relação à escolaridade observou-se que entre as crianças do 

GSC1 houve um rendimento superior dos alunos da 2ª série em relação aos de 4ª série, 

independentemente do desempenho ortográfico. No GSC2 observou-se um rendimento 

superior das crianças de 2ª série de alto desempenho ortográfico em relação às crianças de 4ª 

série de alto desempenho ortográfico e um rendimento superior das crianças de 4ª série de 

baixo desempenho ortográfico em relação às crianças de 2ª série de baixo desempenho 

ortográfico.  

Tabela 18: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual c antes de a, o u durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,225 0,225 1,800 0,189 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,800 0,189 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,625 0,625 5,000 0,032 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,625 0,625 5,000 0,032 

Erro (intra) 32 4,000 0,125   
Total 40 33,000    
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3.1.18. Análise do desempenho na regra contextual g antes de a, o u em 

DPR 

A tabela 19 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo g 

antes de a, o, u durante o DPR. 

Tabela 19: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual g antes de a, o u durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000 , , 
Grupo sociocultural 1 0,000 0,000 , , 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 , , 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000 , , 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 , , 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 , , 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000 , , 

Erro (intra) 32 0,000 0,000   
Total 40 40,000    

 

De acordo com a tabela 19, pode-se observar que para a regra contextual g antes de a, 

o, u não foi encontrada diferença significativa em nenhum dos fatores inter-sujeitos 

observados. Observamos inclusive que nenhuma das crianças apresentaram erros em relação a 

esta regra. 

 

3.1.19. Análise do desempenho na regra contextual uso de dígrafo gu em 

DPR 

A tabela 20 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo 

dígrafo com gu durante o DPR. Pode-se observar que para essa regra foi encontrada diferença 

significativa em relação ao grupo sociocultural e ao desempenho ortográfico, além da 

interação entre esses dois fatores.  Observou-se um rendimento superior para as crianças do 
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GSC2 e para as crianças de alto desempenho ortográfico. Porém, é interessante observar que 

para as crianças do GSC2 da 4ª série não houve diferença entre a média de acertos, 

independentemente do desempenho ortográfico, pois não apresentaram erros durante a 

notação dessa regra. 

Tabela 20: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual dígrafo gu durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 
Grupo sociocultural 1 2,025 2,025 16,200 <0,001 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,225 1,225 9,800 0,004 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,625 0,625 5,000 0,032 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Erro (intra) 32 4,000 0,125   
Total 40 29,000    

 
 
 

3.1.20. Análise do desempenho na regra contextual s antes de a, o, u em 

início de palavra  em DPR 

A tabela 21 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo s 

antes de a, o, u durante o DPR. Verificou-se que para essa regra não foi encontrada diferença 

significativa em nenhum dos fatores inter-sujeitos observados. As crianças praticamente não 

apresentaram erros no uso dessa regra. 
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Tabela 21: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual s antes de a, o, u em início de palavra durante o DPR, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Erro (intra) 32 0,800 2,500E-02   
Total 40 39,000    

 

3.1.21. Análise do desempenho na regra contextual dígrafo qu em DPR 

A tabela 22 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo 

dígrafo qu durante o DPR. Observou-se que para a regra contextual dígrafo qu foi encontrada 

diferença significativa apenas em relação ao grupo sociocultural, verificando-se um 

rendimento superior entre as crianças do GSC2. 

Tabela 22: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual dígrafo qu durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,154 0,697 
Grupo sociocultural 1 1,225 1,225 7,538 0,010 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,385 0,248 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,154 0,697 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,385 0,248 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,154 0,697 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,154 0,697 

Erro (intra) 32 5,200 0,163   
Total 40 31,000    
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3.1.22. Análise do desempenho na regra contextual z inicial em DPR 

A tabela 23 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo z 

inicial durante o DPR: 

Tabela 23: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual z inicial durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,100 0,100 0,800 0,378 
Grupo sociocultural 1 0,000 0,000 0,000 1,000 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,900 0,900 7,200 0,011 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,100 0,100 0,800 0,378 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Erro (intra) 32 4,000 0,125   
Total 40 34,000    

 

De acordo com a tabela 23, pode-se observar que para a regra contextual z inicial foi 

encontrada diferença significativa apenas em relação ao desempenho ortográfico, obtendo 

rendimento superior as crianças de desempenho ortográfico alto.  

 
 

3.1.23. Análise do desempenho na regra contextual j antes de a, o u em 

DPR 

A tabela 24 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo j 

antes de a, o, u durante o DPR. Os dados apontaram que para essa regra não foi encontrada 

diferença significativa em nenhum dos fatores inter-sujeitos observados. As crianças 

praticamente não apresentaram erros durante a notação dessa regra. 
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Tabela 24: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual j antes de a, o, u durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000 0,000 1,000 
Grupo sociocultural 1 0,000 0,000 0,000 1,000 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 2,000 0,167 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 1,000E-01 1,000E-01 2,000 0,167 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 2,000 0,167 

Erro (intra) 32 1,600 5,000E-02   
Total 40 38,000    

 

3.2. Resultados da Análise Quantitativa do Desempenho no DPR nas 

correspondências fonográficas do Tipo Morfológico-Gramaticais (DPRM) 

A tabela 25 apresenta os resultados concernentes ao desempenho global das crianças 

dos diferentes grupos socioculturais na notação de correspondências fonográficas de tipo 

regular morfológico-gramatical no DPR, segundo a escolaridade e desempenho ortográfico. 

Para analisar estatisticamente as diferenças entre médias de erros de cada subgrupo 

sociocultural na notação de palavras do tipo morfológico-gramatical, em cada uma das regras 

utilizadas nesse estudo durante o DPR, foram realizadas  Análises de Variância Bi-variadas, 

cujos fatores inter-sujeitos foram grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico. 

As Tabelas de 26 a 36 apresentam os resultados obtidos para cada uma das regras 

separadamente. 
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TABELA 25: Relação entre o DPRM, grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico na correspondências fonográficas morfológico-gramatical em relação 
ao desempenho global e as 10 regras do tipo: r dos verbos no infinitivo; ão nos verbos do futuro; am na flexão verbal da 3ª pessoa do plural; u na flexão verbal do 
passado; al final de coletivos; n do gerúndio ; ss do subjuntivo ; eza/ez em substantivos derivados de adjetivos; esa/ês em adjetivos; ice em substantivos. 

GSC1 GSC2 

2ª 4ª 2ª 4ª 

A B A B A B A B 

 

X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP 

TOTDPRM 2,8000 2,1679 1,0000 0,7071 3,6000 0,5477 1,0000 0,7071 5,0000 1,8708 2,8000 1,9235 8,6000 1,5166 4,6000 1,5166 

r 0,20 0,45 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,40 0,55 0,40 0,55 1,00 0,00 0,60 0,55 

ão 0,40 0,55 0,60 0,55 0,20 0,45 0,40 0,55 0,80 0,45 0,20 0,45 0,80 0,45 0,80 0,45 

am 0,40 0,55 0,00 0,00 0,80 0,45 0,00 0,00 0,80 0,45 0,40 0,55 1,00 0,00 0,60 0,55 

u 0,40 0,55 0,00 0,00 0,40 0,55 0,20 0,45 0,20 0,45 0,20 0,45 0,80 0,45 0,40 0,55 

al 0,60 0,55 0,20 0,45 0,80 0,45 0,20 0,45 0,80 0,45 0,40 0,55 0,80 0,45 0,40 0,55 

n 0,40 0,55 0,00 0,00 0,60 0,55 0,00 0,00 1,00 0,00 0,40 0,55 1,00 0,00 0,60 0,55 

ss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,55 0,00 0,00 

eza/ez 0,40 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,55 0,20 0,45 1,00 0,00 0,40 0,55 

esa/ês 0,00 0,00 0,20 0,45 0,40 0,55 0,20 0,45 0,40 0,55 0,40 0,55 1,00 0,00 0,60 0,55 

ice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,60 0,55 0,20 0,45 

Legenda: GSC1=grupo sociocultural 1(escola pública); GSC2=grupo sociocultural 2 (escola particular); 2a=2a série; 4a=4a série; A=alto desempenho ortográfico; B=baixo 
desempenho ortográfico; TOTDPRM= total geral no ditado de palavras reais morfológico-gramaticais. 
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3.2.1. Análise do desempenho global no DPR referente às regras 

morfológico-gramaticais 

A tabela 26 ilustra os dados analisados referentes à média total de acertos na prova de 

DPR relacionados às 10 regras regulares morfológico-gramaticais analisadas nesse estudo. 

Observou-se que para o total geral de acertos na notação de palavras com 

correspondências fonográficas do tipo regular morfológico-gramatical foi encontrada 

diferença significativa em relação à escolaridade, ao grupo sociocultural e ao desempenho 

ortográfico, além da interação escolaridade X grupo sociocultural.  

Observou-se um rendimento superior do GSC2 e das crianças com alto desempenho 

ortográfico. Em relação à escolaridade verificou-se um rendimento superior para as crianças 

da 4ª série, porém as crianças do GSC1 de baixo desempenho ortográfico não apresentaram 

diferença na média de acertos, independentemente da série escolar. 

Tabela 26: Análise de variância do total geral de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical durante o DPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 24,025 24,025 10,798 0,002 
Grupo sociocultural 1 99,225 99,225 44,596 <0,001 
Desempenho 
ortográfico 

1 70,225 70,225 31,562 <0,001 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 13,225 13,225 5,944 0,021 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 4,225 4,225 1,899 0,178 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,025 2,025 0,910 0,347 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,625 0,625 0,281 0,600 

Erro (intra) 32 71,200 2,225     
Total 40 825,000    
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3.2.2. Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical r 

(infinitivo) em DPR 

A tabela 27 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico-

gramatical do tipo r (infinitivo) durante o DPR: 

Tabela 27: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical r (infinitivo) durante o DPR, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 

Escolaridade 1 0,400 0,400 2,462 0,127 

Grupo sociocultural 1 2,500 2,500 15,385 <0,001 

Desempenho 

ortográfico 

1 0,400 0,400 2,462 0,127 

Escolaridade X Grupo 

sociocultural 

1 0,400 0,400 2,462 0,127 

Escolaridade X 

Desempenho 

ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,615 0,439 

Grupo sociocultural X 

Desempenho 

ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X Grupo 

sociocultural X 

Desempenho 

Ortográfico 

1 0,100 0,100 0,615 0,439 

Erro (intra) 32 5,200 0,163   

Total 40 14,000    

 

 De acordo com a tabela 27, pode-se observar que para a regra morfológico-gramatical 

r (infinitivo) encontrou-se diferença significativa apenas em relação ao grupo sociocultural, 

obtendo desempenho superior as crianças do GSC2. 

 
3.2.3. Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical ão nos 

verbos do futuro em DPR 

A tabela 28 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico-

gramatical do tipo ão nos verbos do futuro durante o DPR. Observou-se que para a regra 

morfológico-gramatical ão nos verbos do futuro não foi encontrada diferença significativa em 
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nenhum dos fatores inter-sujeitos observados. Todos os subgrupos erraram em proporções 

semelhantes, aproximando as médias de acertos. 

Tabela 28: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical ão nos verbos do futuro durante o DPR, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,105 0,748 
Grupo sociocultural 1 0,625 0,625 2,632 0,115 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,105 0,748 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,625 0,625 2,632 0,115 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 0,947 0,338 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,625 0,625 2,632 0,115 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,225 0,225 0,947 0,338 

Erro (intra) 32 7,600 0,238   
Total 40 21,000    

 

3.2.4. Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical am na 

flexão verbal da 3ª pessoa do plural em DPR 

A tabela 29 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico-

gramatical do tipo am na flexão verbal da 3ª pessoa do plural durante o DPR. Observou-se 

que para a regra morfológico-gramatical am na flexão verbal da 3ª pessoa do plural 

encontrou-se diferença significativa apenas em relação ao grupo sociocultural e ao 

desempenho ortográfico, sendo o desempenho superior para as crianças do GSC2 e com 

desempenho ortográfico alto. 
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Tabela 29: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical am na flexão verbal da 3ª pessoa do plural durante o DPR, 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,400 0,400 2,462 0,127 
Grupo sociocultural 1 1,600 1,600 9,846 0,004 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500 2,500 15,385 <0,001 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,100 0,100 0,615 0,439 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,615 0,439 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 0,615 0,439 

Erro (intra) 32 5,200 0,163   
Total 40 20,000    

 
3.2.5. Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical u na flexão 

verbal do passado em DPR 

A tabela 30 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico-

gramatical do tipo u na flexão verbal do passado durante o DPR: 

Tabela 30: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical u na flexão verbal do passado durante o DPR, tendo como 
fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e 
baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,625 0,625 2,941 0,096 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 1,059 0,311 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,625 0,625 2,941 0,096 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,225 0,225 1,059 0,311 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,118 0,734 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,118 0,734 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,225 0,225 1,059 0,311 

Erro (intra) 32 6,800 0,213   
Total 40 13,000    

 



 128 

 De acordo com a tabela 30, pode-se observar que para a regra morfológico-gramatical 

u da flexão verbal no passado não foi encontrada diferença significativa em nenhum dos 

fatores inter-sujeitos observados.  Todos os subgrupos erraram em proporções semelhantes. 

 

3.2.6. Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical al em final 

de coletivos em DPR 

A tabela 31 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico-

gramatical do tipo al em final de coletivo durante o DPR: 

Tabela 31: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical al em final de coletivo durante o DPR, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,105 0,748 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 0,947 0,338 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,025 2,025 8,526 0,006 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,105 0,748 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,105 0,748 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,105 0,748 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,105 0,748 

Erro (intra) 32 7,600 0,238   
Total 40 21,000    

 
 De acordo com a tabela 31, pode-se observar que para a regra morfológico-gramatical 

al em final de coletivo encontrou-se diferença significativa apenas em relação ao desempenho 

ortográfico, sendo o rendimento superior entre as crianças de alto desempenho ortográfico.  

 
3.2.7. Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical n do 

gerúndio em DPR 

De acordo com a tabela 32, pode-se observar que para a regra morfológico-gramatical 

n do gerúndio encontrou-se diferença significativa apenas em relação ao grupo sociocultural e 
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ao desempenho ortográfico, sendo o rendimento superior para as crianças do GSC2 e de alto 

desempenho ortográfico. Observou-se, porém, que para as crianças de 4ª série de alto 

desempenho ortográfico não houve diferença na média de acertos, independentemente do 

grupo sociocultural. Não houve, contudo, efeito significativo das interações analisadas. 

Tabela 32: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical n do gerúndio durante o DPR, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,100 0,100 0,667 0,420 
Grupo sociocultural 1 2,500 2,500 16,667 <0,001 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500 2,500 16,667 <0,001 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 0,667 0,420 

Erro (intra) 32 4,800 0,150   
Total 40 20,000    

 

3.2.8. Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical ss do 

subjuntivo em DPR 

A tabela 33 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico-

gramatical do tipo ss do subjuntivo  durante o DPR.   

Observou-se que para a regra morfológico-gramatical ss do subjuntivo  encontrou-se 

diferença significativa em relação à escolaridade e ao desempenho ortográfico, e na interação 

entre esses dois fatores. O rendimento superior ocorreu entre as crianças da 4ª série, porém as 

crianças com baixo desempenho ortográfico, independentemente do grupo sociocultural, não 

apresentaram diferenças na média de acertos.  
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Tabela 33: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical ss do subjuntivo  durante o DPR, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interaçõesescolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,400 0,400 6,400 0,017 
Grupo sociocultural 1 1,000E-01 1,000E-01 1,600 0,215 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 6,400 0,017 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,100 0,100 1,600 0,215 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 6,400 0,017 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 1,600 0,215 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 1,600 0,215 

Erro (intra) 32 2,000 6,250E-02   
Total 40 4,000    

 

3.2.9. Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical eza/ez em 

substantivos derivados de adjetivos durante o DPR 

A tabela 34 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico-

gramatical do tipo eza/ez em substantivos derivados de adjetivos durante o DPR. 

Tabela 34: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical eza/ez em substantivos derivados de adjetivos durante o DPR, 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,182 0,673 
Grupo sociocultural 1 2,025 2,025 14,727 0,001 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,225 1,225 8,909 0,005 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,625 0,625 4,545 0,041 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,182 0,673 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,636 0,210 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,225 0,225 1,636 0,210 

Erro (intra) 32 4,400 0,137   
Total 40 13,000    
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De acordo com a tabela 34, pode-se observar que para a regra morfológico-gramatical 

eza/ez em substantivos derivados de adjetivos encontrou-se diferença significativa em relação 

ao grupo sociocultural e ao desempenho ortográfico, além da interação entre escolaridade X 

grupo sociocultural. O rendimento superior apareceu para o GSC2 e para as crianças com alto 

desempenho ortográfico. Porém, as crianças de 4ª série do GSC1 não apresentaram diferenças 

na média de acertos, independentemente do desempenho ortográfico. 

 
3.2.10. Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical esa/ês em 

adjetivos no DPR 

A tabela 35 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico-

gramatical do tipo esa/ês em adjetivos durante o DPR. 

Tabela 35: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical esa/es e adjetivos durante o DPR, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,900 0,900 4,500 0,042 
Grupo sociocultural 1 1,600 1,600 8,000 0,008 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,100 0,100 0,500 0,485 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,100 0,100 0,500 0,485 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 2,000 0,167 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,100 0,100 0,500 0,485 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Erro (intra) 32 6,400 0,200   
Total 40 16,000    

 
 De acordo com a tabela 35, pode-se observar que para a regra morfológico-gramatical 

esa/ês encontrou-se diferença significativa em relação à escolaridade e ao grupo sociocultural. 

Embora o rendimento superior tenha ocorrido entre as crianças da 4ª série, as crianças de 

baixo desempenho ortográfico do GSC1 não apresentaram diferenças na média de acertos, 

independentemente da série escolar. 
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Em relação ao grupo sociocultural, observou-se um rendimento superior do GSC2.  

 
3.2.11. Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical ice em 

substantivos durante o DPR 

A tabela 36 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico-

gramatical do tipo ice em substantivos durante o DPR. 

Tabela 36: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical ice em substantivos durante o DPR, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,225 0,225 2,571 0,119 
Grupo sociocultural 1 0,625 0,625 7,143 0,012 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,286 0,597 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,225 0,225 2,571 0,119 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 2,571 0,119 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,286 0,597 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,225 0,225 2,571 0,119 

Erro (intra) 32 2,800 8,750E-02   
Total 40 5,000    

 

De acordo com a tabela 36 pode-se observar que para a regra morfológico-gramatical 

ice em substantivos encontrou-se diferença significativa apenas em relação ao grupo 

sociocultural, obtendo rendimento superior as crianças do GSC2.  

 

3.3. Síntese e Discussão dos resultados encontrados na tarefa de Ditado de 

Palavras Reais (DPR). 

A tabela 37 apresenta uma síntese dos resultados discutidos anteriormente para o DPR 

referente às correspondências fonográficas contextuais. 
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Tabela 37: Síntese dos resultados obtidos na notação de palavras com correspondências fonográficas 
regulares contextuais durante o DPR tendo como fatores: escolaridade (ESC), grupo sociocultural (GSC), 
desempenho ortográfico (DO) e a interação escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 

 ESC GSC DO GSCxESC ESCXDO GSCXDO ESCXGSCXDO 

TOTDPRC p=0,001 

2ª<4ª 

 

p<0,001 

GSC1<GSC2 

p<0,001 

A>B 

p<0,04 

 

NS p=0,004 p=0,007 

c(r)v NS p=0,001 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

rr p<0,05 

2ª<4ª 

p=0,005 

GSC1<GSC2 

 

p<0,001 

A>B 

NS NS NS NS 

v(r)v NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

rv NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

r(n,l,s) NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

v(r)c p=0,05 

2ª<4ª 

 

NS p<0,001 

A>B 

NS NS NS NS 

ã NS NS p<0,04 

A>B 

 

NS p<0,04 NS NS 

nh NS NS p=0,001 

A>B 

 

NS NS NS NS 

ão NS NS p<0,02 

A>B 

 

NS NS NS NS 

m p<0,03 

2ª<4ª 

NS p=0,004 

A>B 

 

NS NS NS NS 

n NS p<0,02 

GSC1<GSC2 

p=0,002 

A>B 

 

NS NS NS NS 

o NS p=0,002 

GSC1<GSC2 

p=0,002 

A>B 

 

NS NS p=0,002 NS 

u NS NS NS 

 

NS NS NS NS 

e NS p<0,001 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

i NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

c NS NS NS p<0,04 

 

NS NS p<0,04 

g NS NS NS NS NS NS NS 

gu NS p<0,001 

GSC1<GSC2 

p=0,004 

A>B 

 

NS p<0,04 NS NS 

s NS NS NS 

 

NS NS NS NS 

qu NS p<0,02 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

z NS NS p<0,02 

A>B 

 

NS NS NS NS 

j NS NS NS NS NS NS NS 

Legenda: ESC= escolaridade; GSC=grupo sociocultural; DO=desempenho ortográfico; TOTDPRC= total geral 
de acertos no ditado de palavras reais contextuais; NS= não significante; A= alto desempenho ortográfico; B= 
baixo desempenho ortográfico. 
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 O efeito das três variáveis analisadas (escolaridade, grupo sociocultural e desempenho 

ortográfico) foi significativo sempre que se considerou os totais globais de acertos, no sentido 

de as crianças de 4ª. Série, do GSC2 e com alto desempenho ortográfico apresentarem 

melhores resultados.  

 Considerando os 22 casos de regras contextuais, vemos que a influência das variáveis 

se deu de forma distinta, sendo menor o efeito da escolaridade, em segundo lugar aparecendo 

o do grupo sociocultural e, finalmente, apresentando efeito superior a variável desempenho 

ortográfico. 

 Verificamos que o efeito da escolaridade foi observado como significativo apenas para 

três regras: r forte entre vogais (rr), r em final de sílabas v(r)c e m em final de sílabas.  

Constatamos que houve um rendimento superior com o avanço da escolaridade. 

Em relação ao grupo sociocultural, observamos na tabela 37 que os alunos do GSC1 

apresentaram uma quantidade maior de violações que seus pares do GCS2 no caso das 

seguintes regras: r em encontro c(r)v, r forte entre vogais (rr), n em final de sílabas, o final, e 

final, uso do dígrafo gu e uso do dígrafo qu.  Esse fato pode ser explicado por diversos 

fatores, não controlados nessa pesquisa. Tal como evidenciaram os dados de Morais (1995), 

fica patente a desvantagem das crianças de meio popular no que se refere ao domínio 

ortográfico. As diferentes oportunidades sociais de convívio com a escrita seriam um dos 

prováveis fatores gerais responsáveis por essa desvantagem. 

O efeito do desempenho ortográfico foi o mais marcante nessa prova. Observamos dez 

regras com efeito significativo: r forte entre vogais (rr), r em final de sílabas v(r)c, ã em final 

de substantivos, nasalização com o uso do dígrafo nh, ão em final de substantivos, m em final 

de sílabas, n em final de sílabas, o final, uso do dígrafo gu e z inicial. As crianças com alto 

desempenho ortográfico sempre demonstraram, naqueles casos, uma tendência a apresentar 

menos violações que as crianças com baixo desempenho ortográfico. O predomínio do fator 
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desempenho ortográfico nessa prova poderia ser decorrente do efeito de seleção, porém 

chama a atenção que em 12 das 22 regras contextuais não houve efeito significativo da 

variável agora enfocada. 

Comparando as 22 regras contextuais estudadas, é possível perceber que algumas 

delas parecem ser mais complexas que outras, mesmo apresentando semelhanças entre si.  

Observou-se que o uso do o com som de /u/ átono em final de palavras parecia ser mais claro 

para as crianças do GSC2 e de desempenho ortográfico alto, porém o conhecimento dessa 

regra contextual parecia não ajudar a compreensão de uma regra semelhante, que é o uso do e 

com som de /i/ átono em final de palavras.  Com o aumento de número de erros, observamos 

diferença significativa apenas em relação ao grupo sociocultural com um rendimento superior 

das crianças do GSC2. 

Rego (2005) e Nunes, Buarque e Bryant (1992) afirmam que uma regra pode ser 

utilizada gerativamente na leitura e não na escrita, assim como regras de complexidade 

semelhante podem ser adquiridas em momentos distintos da escolaridade. Desse modo, nem 

sempre as palavras grafadas corretamente podem assegurar um conhecimento ortográfico 

consolidado, isto é, o uso gerativo de regras semelhantes ou que envolvem a competição de 

grafemas notando um mesmo som.  Uma grafia correta poderia ser resultado de uma 

familiaridade com a notação de palavras específicas ou, no caso da oposição o/u final, sofrer a 

influência da freqüência de palavras em que aparecem e, no caso do português, especialmente 

do fato do o final ser marcador de gênero. 

Ao observarmos o uso do g/gu, é possível verificar que o uso do gu apareceu com 

diferenças significativas em relação ao grupo sociocultural, desempenho ortográfico e na 

interação escolaridade X desempenho ortográfico. Entretanto, o uso do g apareceu como não 

produtor de diferenças para qualquer um dos fatores analisados (Tabela 37). O domínio do 

uso gu pareceu não sofrer influência com o avanço da escolaridade, porém pareceu ser 
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facilitado por um melhor desempenho ortográfico. O rendimento superior também foi 

observado no GSC2. 

Comparando o uso dos dígrafos do tipo rr, gu e qu, os dados parecem apontar para 

uma dificuldade maior das crianças pertencentes ao GSC1.  O rr pareceu ser o dígrafo que 

impôs uma dificuldade maior, apresentando uma diferença significativa não só em relação ao 

grupo sociocultural, como também para os alunos de 2ª série e para o grupo de baixo 

desempenho ortográfico. Porém, comparando o uso do r e do rr, observamos que existia uma 

tendência das crianças grafarem com rr para o som /h/. Isto também foi percebido no trabalho 

de Rego e Buarque (2002), que observaram uma tendência das crianças em usar de forma 

consistente o rr tanto no contexto intervocálico como entre consoante e vogal.  As autoras 

explicam que esse fato talvez aconteça porque em ambos os contextos o som /h/ apareça no 

meio das palavras, além disso, as palavras que apresentam o som /h/ entre consoante e vogal 

são muito menos freqüentes na língua portuguesa.  

O dígrafo qu pareceu ser aquele que impunha menor dificuldade em comparação com 

os outros dígrafos já analisados.  Para essa regra encontramos diferença significativa apenas 

em relação ao grupo sociocultural, com um rendimento superior das crianças do GSC2. 

Resultado semelhante também foi encontrado em Morais (1995).  Segundo os achados 

desse autor, as crianças estudadas parecem entender mais claramente o qu como uma unidade 

gráfica, o que não acontece para os outros dígrafos.  Por exemplo, a tendência da criança seria 

substituir o dígrafo pelas consoantes g (para o dígrafo gu) e r (para o dígrafo rr). O autor 

ainda sugere que esse fato pode ser explicado porque a seqüência gu, em português, não 

funciona como dígrafo quando antecede a vogal a (água), enquanto que o q nunca aparece em 

outra situação, na língua portuguesa, que não seja junto ao u, como o dígrafo qu. 

 A tabela 38 apresenta uma síntese dos resultados discutidos anteriormente para o DPR 

referente às correspondências fonográficas  morfológico-gramaticais. 
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Tabela 38: Síntese dos resultados obtidos na notação de palavras com correspondências fonográficas 
regulares morfológico-gramaticais durante o DPR tendo como fatores: escolaridade (ESC), grupo 
sociocultural (GSC), desempenho ortográfico (DO) e a interação escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 ESC GSC DO GSCxESC ESCXDO GSCXDO ESCXGSCXDO 

TOTDPRM p=0,002 

2ª<4ª 

 

p<0,001 

GSC1<GSC2 

p<0,001 

A>B 

p<0,03 NS NS NS 

r NS p<0,001 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

ão NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

am NS p=0,004 

GSC1<GSC2 

 

p<0,001 

A>B 

NS NS NS NS 

u NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

al NS NS 

 

p=0,006 

A>B 

NS NS NS NS 

n NS p<0,001 

GSC1<GSC2 

 

p<0,001 

A>B 

NS NS NS NS 

ss p<0,02 

2ª<4ª 

 

NS p<0,02 

A>B 

NS p<0,02 NS NS 

eza/ez NS p=0,001 

GSC1<GSC2 

 

p=0,005 

A>B 

p<0,05 NS NS NS 

esa/es p<0,05 

2ª<4ª 

p=0,008 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

ice NS p<0,02 

GSC1<GSC2 

NS NS NS NS NS 

Legenda: ESC= escolaridade; GSC=grupo sociocultural; DO=desempenho ortográfico; TOTDPRM= total geral 
de acertos no ditado de palavras reais morfológico-gramaticais; NS= não significante; A= alto desempenho 
ortográfico; B= baixo desempenho ortográfico. 

 

Observando a tabela 38, percebemos que houve efeito significativo nas três variáveis 

analisadas (escolaridade, grupo sociocultural e desempenho ortográfico), quando examinamos 

os totais globais de acertos.  As crianças de 4ª série, do GSC2 e com alto desempenho 

ortográfico apresentaram um rendimento superior. 

Comparando as 10 regras analisadas, observamos que existiu uma influência maior 

sobre o índice de acertos na notação de palavras com correspondências fonográficas do tipo 

morfológico-gramaticais, primeiro em relação ao grupo sociocultural, seguido do desempenho 

ortográfico e por fim em função da escolaridade.  Apesar do desempenho ortográfico ter sido 

utilizado como seleção das crianças participantes do nosso estudo, observamos em relação às 

correspondências fonográficas morfológico-gramaticais um discreto predomínio da variável 
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grupo sociocultural quando comparado ao desempenho ortográfico.  Talvez a explicação 

possa estar ligada ao próprio índice de acertos.  Os acertos nas correspondências fonográficas 

desse tipo foram muito inferiores aos acertos nas correspondências fonográficas contextuais, o 

que pode ser verificado através das médias globais de acertos, diminuindo consequentemente 

o efeito do desempenho ortográfico. 

Observando ainda a tabela 38, percebemos que, em relação à escolaridade, houve 

efeito significativo apenas sobre duas regras: ss do subjuntivo e esa/ês em adjetivos.  

Assim como nas correspondências fonográficas contextuais, para as correspondências 

fonográficas do tipo morfológico-gramatical estudos prévios apontam que também existem 

algumas regras que são mais acessíveis que outras. Além disso, tais estudos confirmam que o 

desempenho ortográfico, para este tipo de regras, melhora de acordo com o avanço da 

escolarização (MELO, 2001 e MELO & MORAIS, 2001). 

Das 10 regras estudadas, 6 regras apresentaram efeito significativo em função do 

grupo sociocultural: r dos verbos no infinitivo, am na flexão verbal da 3ª pessoa do plural, n 

do gerúndio , eza/ez em substantivos derivados de adjetivos; esa/ês em adjetivos e ice em 

substantivos. 

Por fim, quando consideramos o desempenho ortográfico, verificamos que 5 regras 

apresentaram efeito significativo: am na flexão verbal da 3ª pessoa do plural, al final de 

coletivos, n do gerúndio , ss do subjuntivo  e eza/ez em substantivos derivados de adjetivos. 

Das regras morfológico-gramaticais utilizadas nesse estudo, a que pareceu impor 

maior dificuldade para as crianças em DPR foi o uso do ss no subjuntivo, independentemente 

da variável estudada.  Apresentou-se, porém, um pouco melhor dominada pelas crianças de 4ª 

série com alto desempenho ortográfico. Melo (2001) também comprovou, em seu estudo, uma 

melhora para o uso dessa flexão verbal com o avanço da escolaridade. 
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O uso do sufixo ice foi a segunda regra a impor maior dificuldade para as crianças, 

apresentando uma discreta melhora entre as crianças do GSC2. 

Melo (2001) também pôde perceber uma dificuldade maior para o uso do sufixo de 

derivação ice, dentre outros sufixos. Além disso, percebeu ainda uma melhora em relação ao 

grupo sociocultural de classe média. 
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CAPÍTULO IV -  ANÁLISE QUANTITATIVA DO DESEMPENHO NO DITADO DE 

PALAVRAS INVENTADAS (DPI) 

 

 O ditado de palavras inventadas (DPI) foi composto de palavras envolvendo a notação 

de correspondências fonográficas (CFG) contextuais (22 regras) e de CFG do tipo 

morfológico-gramaticais (10 regras). As regras estudadas foram as mesmas do DPR. Os erros 

apresentados pelas crianças foram contabilizados de acordo com a regra violada. Nas regras 

contextuais, o escore poderia variar de 0 a 22 e nas regras morfológico-gramaticais de 0 a 10, 

usando-se os mesmos critérios de pontuação da tarefa anterior. 

 
4.1. Resultados da Análise Quantitativa do Desempenho no DPI na Notação de 

correspondências fonográficas do Tipo Contextual (DPIC) 

Os resultados concernentes ao desempenho global das crianças dos diferentes grupos 

socioculturais na notação de CFG (regulares contextuais) no DPI, segundo a escolaridade e 

desempenho ortográfico ilustram a tabela 39. 

Para analisar estatisticamente as diferenças entre médias de acertos de cada subgrupo 

sociocultural na notação de palavras do tipo contextual, em cada uma das regras utilizadas 

nesse estudo, durante o DPI, foram realizadas Análises de Variância Bi-variadas, cujos fatores 

inter-sujeitos foram grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico. As Tabelas 

de 40 a 62 apresentam os resultados obtidos em cada uma das regras separadamente. 

4.1.1.Análise do desempenho global no DPI referente às regras regulares 

contextuais 

A tabela 40 ilustra os dados analisados referentes à média total de acertos na prova de 

DPI, relacionados às 22 regras regulares contextuais analisadas nesse estudo. 
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TABELA 39: Relação entre o DPIC, grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico na CFG contextual em relação ao desempenho global e as 22 regras : “r” em 
encontro c(r)v; “r forte” entre vogais rr; /r/ entre vogais v(r)v; “r forte” em início de sílaba rv; “r forte” no começo de sílabas precedida por consoante r(n,l,s); “r” em final de 
sílabas v(r)c; ã em final de substantivos; nasalização com o uso do dígrafo nh; ão em final de substantivos; m em final de sílaba; n em final de sílaba; o final; u final; e final; i 
final; c antes de a, o, u; g antes de a, o, u; uso de dígrafo gu; s antes de a, o, u; uso de dígrafo qu; z inicial; j antes do a,o,u. 
 

GSC1 GSC2 

2ª 4ª 2ª 4ª 

A B A B A B A B 

 

X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP 

TOTDPIC 13,8000 3,1145 11,2000 1,6432 16,8000 2,2804 11,2000 1,3038 16,2000 2,2804 12,4000 2,0736 17,0000 3,6742 15,6000 1,8166 

c(r)v 0,60 0,55 0,40 0,55 0,80 0,45 0,40 0,55 1,00 0,00 0,60 0,55 1,00 0,00 0,80 0,45 

rr 0,40 0,55 0,00 0,00 0,60 0,55 0,00 0,00 0,60 0,55 0,40 0,55 0,60 0,55 0,60 0,55 

v(r)v 1,00 0,00 0,60 0,55 0,80 0,45 0,80 0,45 0,80 0,45 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

rv 0,80 0,45 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,80 0,45 1,00 0,00 0,80 0,45 1,00 0,00 

r(n,l,s) 0,80 0,45 0,40 0,55 0,40 0,55 0,40 0,55 0,60 0,55 0,40 0,55 0,80 0,45 1,00 0,00 

v(r)c 0,40 0,55 0,20 0,45 1,00 0,00 0,20 0,45 0,60 0,55 0,40 0,55 1,00 0,00 1,00 0,00 

ã 0,20 0,45 0,20 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,20 0,45 0,20 0,45 

nh 0,20 0,45 0,00 0,00 0,20 0,45 0,20 0,45 0,00 0,00 0,20 0,45 0,20 0,45 0,00 0,00 

ão 1,00 0,00 0,80 0,45 1,00 0,00 0,60 0,55 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,45 0,00 0,00 0,40 0,55 0,00 0,00 0,80 0,45 0,60 0,55 

n 0,20 0,45 0,00 0,00 0,80 0,45 0,00 0,00 0,80 0,45 0,40 0,55 0,80 0,45 0,80 0,45 

o 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,80 0,45 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

u 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,80 0,45 1,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 

e 0,80 0,45 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

i 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,80 0,45 0,80 0,45 0,80 0,45 0,60 0,55 0,60 0,55 

c 0,80 0,45 0,80 0,45 0,80 0,45 0,80 0,45 1,00 0,00 1,00 0,00 0,80 0,45 1,00 0,00 

g 0,80 0,45 0,60 0,55 1,00 0,00 0,60 0,55 1,00 0,00 0,20 0,45 1,00 0,00 0,60 0,55 

gu 0,40 0,55 0,20 0,45 0,40 0,55 0,20 0,45 0,60 0,55 0,20 0,45 0,60 0,55 0,20 0,45 

s 0,80 0,45 0,60 0,55 1,00 0,00 0,60 0,55 1,00 0,00 1,00 0,00 0,80 0,45 1,00 0,00 

qu 0,80 0,45 0,40 0,55 1,00 0,00 0,80 0,45 1,00 0,00 0,20 0,45 1,00 0,00 1,00 0,00 

z 0,20 0,45 0,20 0,45 0,60 0,55 0,20 0,45 0,60 0,55 0,20 0,45 1,00 0,00 0,00 0,00 

j 0,60 0,55 0,80 0,45 0,60 0,55 0,80 0,45 0,60 0,55 0,40 0,55 1,00 0,00 1,00 0,00 

Legenda: GSC1= grupo sociocultural 1(escola pública); GSC2 = grupo sociocultural 2 (escola particular); 2a= 2a série; 4a=4a série; A= alto desempenho ortográfico; B=baixo desempenho 
ortográfico; TOTDPIC = Total geral de acertos do ditado de palavras inventadas contextuais. 
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Tabela 40: Análise de variância do total geral de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo regular contextual durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GS1 e GS2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 30,625 30,625 5,373 0,027 
Grupo sociocultural 1 42,025 42,025 7,373 0,011 
Desempenho 
ortográfico 

1 112,225 112,225 19,689 <,001 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,625 0,625 0,110 0,743 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 0,039 0,844 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 5,625 5,625 0,987 0,328 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 18,225 18,225 3,197 0,083 

Erro (intra) 32 182,400 5,700     
Total 40 8543,000    

 
De acordo com a tabela 40, pode-se observar que para o total geral de acertos na 

notação de palavras com correspondências fonográficas do tipo contextual foi encontrada 

diferença significativa em relação à escolaridade, ao grupo sociocultural e ao desempenho 

ortográfico.  

Em relação à escolaridade, observou-se um rendimento superior para as crianças de 4ª 

série.  

Em relação ao grupo sociocultural e ao desempenho ortográfico, verificou-se um 

rendimento superior no GSC2 e nas crianças com alto desempenho ortográfico.  

 

4.1.2. Análise do desempenho na regra contextual r em encontro c(r)v em 

DPI 

A tabela 41 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual c(r)v 

durante o DPI.  Observou-se que para a regra contextual r em encontro c(r)v encontra-se 

diferença significativa apenas em relação ao grupo sociocultural, e ao desempenho 

ortográfico. Obtiveram rendimento superior as crianças do GSC2 e com desempenho 

ortográfico alto.  
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Tabela 41: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual r em encontro c(r)v durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 
4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,100 0,100 0,500 0,485 
Grupo sociocultural 1 0,900 0,900 4,500 0,042 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,900 0,900 4,500 0,042 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 0,500 0,485 

Erro (intra) 32 6,400 0,200   
Total 40 28,000    

 

4.1.3. Análise do desempenho na regra contextual “r forte” entre vogais 

(rr) em DPI 

A tabela 42 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual “r forte” 

entre vogais (rr) durante o DPI: 

Tabela 42: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual r forte” entre vogais (rr) durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade 
(2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,100 0,100 0,444 0,510 
Grupo sociocultural 1 0,900 0,900 4,000 0,054 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,900 0,900 4,000 0,054 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 1,778 0,192 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 0,444 0,510 

Erro (intra) 32 7,200 0,225   
Total 40 16,000    
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De acordo com a tabela 42, pode-se observar que para a regra contextual “r forte” 

entre vogais (rr) não foi encontrada diferença significativa em nenhum dos fatores inter-

sujeitos observados, pois os subgrupos erravam em proporções semelhantes. 

 
4.1.4. Análise do desempenho na regra contextual /r/ entre vogais v(r)v em 

DPI 

A tabela 43 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual /r/ entre 

vogais v(r)v durante o DPI. 

Tabela 43: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual /r/ entre vogais v(r)v durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 
4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,222 0,641 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 2,000 0,167 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,222 0,641 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,222 0,641 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,222 0,641 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 2,000 0,167 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,225 0,225 2,000 0,167 

Erro (intra) 32 3,600 0,113   
Total 40 35,000    

 

De acordo com a tabela 43, pode-se observar que para a regra contextual /r/ entre 

vogais v(r)v não foi encontrada diferença significativa em nenhum dos fatores inter-sujeitos 

observados. As crianças não apresentaram muitos erros, aproximando-se as médias de acertos. 

 

4.1.5. Análise do desempenho na regra contextual “r forte” em início de 

sílaba rv em DPI 

A tabela 44 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual “r forte” em 

início de sílaba rv durante o DPI. Observou-se que para a regra contextual “r forte” em início 
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de sílaba rv não foi encontrada diferença significativa em nenhum dos fatores inter-sujeitos 

observados. As crianças não apresentaram muitos erros, o que aproximou as médias de 

acertos. 

Tabela 44: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual “r forte” em início de sílaba rv durante o DPI, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,333 0,568 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 0,333 0,568 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 3,000 0,093 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,333 0,568 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,333 0,568 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,333 0,568 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,333 0,568 

Erro (intra) 32 2,400 7,500E-02   
Total 40 37,000    

 

4.1.6. Análise do desempenho na regra contextual “r forte” no começo de 

sílabas precedida por consoante r(n,l,s) em DPI 

A tabela 45 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual “r forte” no 

começo de sílabas precedida por consoante r(n,l,s)durante o DPI. De acordo com essa tabela, 

pode-se observar que para a regra contextual “r forte” no começo de sílabas precedida por 

consoante r(n,l,s) não foi encontrada diferença significativa em nenhum dos fatores inter-

sujeitos observados. Todos os subgrupos erraram em proporções semelhantes.  
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Tabela 45: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual “r forte” no começo de sílabas precedida por consoante r(n,l,s) durante o 
DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,100 0,100 0,421 0,521 
Grupo sociocultural 1 0,400 0,400 1,684 0,204 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,421 0,521 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,900 0,900 3,789 0,060 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 1,684 0,204 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,100 0,100 0,421 0,521 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Erro (intra) 32 7,600 0,238   
Total 40 24,000    

 

4.1.7. Análise do desempenho na regra contextual r em final de sílabas 

v(r)c em DPI 

A tabela 46 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual r em final 

de sílabas v(r)c durante o DPI. 

Tabela 46: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual “r” em final de sílabas v(r)c durante o DPI, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 1,600 1,600 9,846 0,004 
Grupo sociocultural 1 0,900 0,900 5,538 0,025 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,900 0,900 5,538 0,025 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,615 0,439 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,100 0,100 0,615 0,439 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 2,462 0,127 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,400 0,400 2,462 0,127 

Erro (intra) 32 5,200 0,163   
Total 40 24,000    
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De acordo com a tabela 46, pode-se observar que para a regra contextual r em final de 

sílabas v(r)c foi encontrada diferença significativa em relação à escolaridade, grupo 

sociocultural e desempenho ortográfico. Observou-se um rendimento superior para as crianças 

da 4ª série, para as crianças do GSC2 e para as crianças com alto desempenho ortográfico. 

Não houve efeito significativo das interações analisadas. 

 

4.1.8. Análise do desempenho na regra contextual ã em final de 

substantivos no DPI 

A tabela 47 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual ã final de 

substantivos durante o DPI. 

Tabela 47: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual ã final de substantivos durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª 
e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,225 0,225 1,800 0,189 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Erro (intra) 32 4,000 0,125   
Total 40 5,000    

 

De acordo com a tabela 47, pode-se observar que para a regra contextual ã final de 

substantivos não foi encontrada diferença significativa em nenhum dos fatores inter-sujeitos 

observados. Todos os subgrupos erraram em proporções semelhantes.  
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4.1.9. Análise do desempenho na regra contextual nasalização com o uso 

do dígrafo nh em DPI 

De acordo com a tabela 48, pode-se observar que para a regra contextual nasalização 

com o uso do dígrafo nh, durante o Ditado de Palavras Inventadas (DPI) não foi encontrada 

diferença significativa em nenhum dos fatores inter-sujeitos observados. Todos os subgrupos 

erraram em proporções semelhantes.  

Tabela 48: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual nasalização com o uso do dígrafo nh durante o DPI, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,225 0,225 1,800 0,189 

Erro (intra) 32 4,000 0,125   
Total 40 5,000    

 
 
 

4.1.10. Análise do desempenho na regra contextual ão em final de 

substantivos em DPI 

A tabela 49 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual ão em final 

de substantivos durante o DPI. De acordo com essa tabela, pode-se observar que para a regra 

contextual ão em final de substantivos não foi encontrada diferença significativa em nenhum 

dos fatores inter-sujeitos observados. As crianças praticamente não apresentaram erros 

durante a notação dessa regra. 
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Tabela 49: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual ão em final de substantivos durante o DPI, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,400 0,532 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 3,600 0,067 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 3,600 0,067 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,400 0,532 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,400 0,532 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 3,600 0,067 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,400 0,532 

Erro (intra) 32 2,000 6,250E-02   
Total 40 37,000    
 

 

4.1.11. Análise do desempenho na regra contextual m em final de sílaba 

em DPI 

A tabela 50 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual m em final 

de sílaba durante o DPI. 

Tabela 50: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual m em final de sílaba durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 
4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,025 2,025 16,200 <0,001 
Grupo sociocultural 1 0,625 0,625 5,000 0,032 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,225 1,225 9,800 0,004 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,800 0,189 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,625 0,625 5,000 0,032 

Erro (intra) 32 4,000 0,125   
Total 40 13,000    
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De acordo com a tabela 50, pode-se observar que para a regra contextual m em final 

de sílaba foi encontrada diferença significativa em relação à escolaridade, ao grupo 

sociocultural e ao desempenho ortográfico, além da interação escolaridade X grupo 

sociocultural X desempenho ortográfico. Encontramos um rendimento superior entre as 

crianças de 4ª série. Em relação ao desempenho ortográfico observou-se que houve um 

rendimento superior das crianças com alto desempenho ortográfico, com exceção das crianças 

do GSC1 da 2ª série, que não apresentaram diferença nas médias de acertos, 

independentemente do desempenho ortográfico.  

 

4.1.12. Análise do desempenho na regra contextual n em final de sílaba em 

DPI 

Na tabela 51, observou-se que para a regra contextual n, no Ditado de Palavras 

Inventadas (DPI), foi encontrada diferença significativa em relação ao grupo sociocultural e 

ao desempenho ortográfico, sendo o rendimento superior das crianças do GSC2 e com alto 

desempenho ortográfico.  

Tabela 51: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual n em final de sílaba durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 
4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,625 0,625 3,846 0,059 
Grupo sociocultural 1 2,025 2,025 12,462 0,001 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,225 1,225 7,538 0,010 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,154 0,697 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,154 0,697 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,385 0,248 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,625 0,625 3,846 0,059 

Erro (intra) 32 5,200 0,163   
Total 40 19,000    
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4.1.13. Análise do desempenho na regra contextual o final em DPI 

De acordo com a tabela 52, pode-se observar que para a regra contextual o final, no 

Ditado de Palavras Inventadas (DPI), não foi encontrada diferença significativa em nenhum 

dos fatores inter-sujeitos observados. As crianças praticamente não apresentaram erros 

durante a notação dessa regra em todos os subgrupos. 

Tabela 52: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual o final durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Erro (intra) 32 0,800 2,500E-02   
Total 40 39,000    

 
 

4.1.14. Análise do desempenho na regra contextual u final em DPI 

A tabela 53 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual u final 

durante o DPI. Observou-se que para a regra contextual u final foi encontrada diferença 

significativa em relação à escolaridade e ao grupo sociocultural. Também foi encontrada 

diferença significativa na interação entre esses dois fatores. Em relação ao grupo 

sociocultural, observou-se um rendimento superior do GSC1, exceto entre as crianças de 2ª 

série de baixo desempenho ortográfico, que não apresentaram diferenças nas médias de 

acertos, independentemente do grupo sociocultural.  
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As crianças do GSC1 não apresentaram diferença nas médias de acertos, em função da 

escolaridade e do desempenho ortográfico e as crianças do GSC2 de 2a série apresentaram 

rendimento superior em relação aos seus pares da 4a série. 

Tabela 53: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual u final durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 1,600 1,600 32,000 <0,001 
Grupo sociocultural 1 2,500 2,500 50,000 <0,001 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,100 0,100 2,000 0,167 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 1,600 1,600 32,000 <0,001 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,100 0,100 2,000 0,167 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Erro (intra) 32 1,600 5,000E-02   
Total 40 30,000    
 

 

4.1.15. Análise do desempenho na regra contextual e final em DPI 

A tabela 54 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual e final 

durante o DPI. Observou-se que para essa regra não foi encontrada diferença significativa em 

nenhum dos fatores inter-sujeitos observados.  As crianças praticamente não apresentaram 

erros durante a notação dessa regra. 
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Tabela 54: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual e final durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Erro (intra) 32 0,800 2,500E-02   
Total 40 39,000    

 

4.1.16. Análise do desempenho na regra contextual i final em DPI 

De acordo com a tabela 55, pode-se observar que para a regra contextual i final, no 

Ditado de Palavras Inventadas (DPI), foi encontrada diferença significativa apenas em relação 

ao grupo sociocultural, sendo o rendimento superior para as crianças do GSC1.  

Tabela 55: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual i final durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,225 0,225 1,500 0,230 
Grupo sociocultural 1 0,625 0,625 4,167 0,050 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,167 0,686 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,167 0,686 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,167 0,686 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,167 0,686 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,167 0,686 

Erro (intra) 32 4,800 0,150   
Total 40 33,000    
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4.1.17. Análise do desempenho na regra contextual c antes de a, o, u em 

DPI 

A tabela 56 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual c antes de a, 

o, u durante o DPI. 

Tabela 56: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual c antes de a, o, u durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 1,800 0,189 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Erro (intra) 32 4,000 0,125   
Total 40 35,000    

 

De acordo com a tabela 56, pode-se observar que para a regra contextual c antes de a, 

o, u não foi encontrada diferença significativa em nenhum dos fatores inter-sujeitos 

observados. As crianças praticamente não apresentaram erros durante a notação dessa regra. 

 
4.1.18. Análise do desempenho na regra contextual g antes de a, o, u em 

DPI 

A tabela 57 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual g antes de a, 

o, u durante o DPI. Observou-se que para essa regra foi encontrada diferença significativa 

apenas em relação ao desempenho ortográfico, obtendo resultados superiores as crianças de 

desempenho ortográfico alto.  
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Tabela 57: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual g antes de a, o, u durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,225 0,225 1,385 0,248 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 0,154 0,697 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,025 2,025 12,462 0,001 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,154 0,697 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,154 0,697 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,385 0,248 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,225 0,225 1,385 0,248 

Erro (intra) 32 5,200 0,163   
Total 40 29,000    
  

 

4.1.19. Análise do desempenho na regra contextual uso de dígrafo gu em 

DPI 

A tabela 58 ilustra os dados analisados referentes à regra contextual uso de dígrafo gu 

durante o DPI. 

Observou-se que para a regra contextual uso de dígrafo gu não foi encontrada 

diferença significativa em nenhum dos fatores inter-sujeitos observados. Todos os subgrupos 

erraram em proporções semelhantes. 
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Tabela 58: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual uso de dígrafo gu durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000 0,000 1,000 
Grupo sociocultural 1 1,000E-01 1,000E-01 0,400 0,532 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,900 0,900 3,600 0,067 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,100 0,100 0,400 0,532 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Erro (intra) 32 8,000 0,250   
Total 40 14,000    

 

4.1.20. Análise do desempenho na regra contextual s antes de a, o, u em 

DPI 

A tabela 59 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual s antes de a, 

o, u durante o DPI. 

Tabela 59: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual s antes de a, o, u durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000 0,000 1,000 
Grupo sociocultural 1 0,400 0,400 3,200 0,083 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,800 0,378 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,100 0,100 0,800 0,378 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 3,200 0,083 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 0,800 0,378 

Erro (intra) 32 4,000 0,125   
Total 40 34,000    
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De acordo com a tabela 59, pode-se observar que para a regra contextual s antes de a, 

o, u não foi encontrada diferença significativa em nenhum dos fatores inter-sujeitos 

observados. As crianças praticamente não erraram durante a notação dessa regra. 

 
4.1.21. Análise do desempenho na regra contextual uso de dígrafo qu em 

DPI 

A tabela 60 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual uso de 

dígrafo qu durante o DPI. Observou-se que para  essa regra foi encontrada diferença 

significativa em relação à escolaridade e ao desempenho ortográfico, além da interação entre 

esses dois fatores. Verificou-se que houve um rendimento superior da 4ª série, exceto entre as 

crianças do GSC2 de alto desempenho ortográfico, que não apresentaram diferença na média 

de acertos, independentemente da série escolar. 

Tabela 60: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual uso de dígrafo qu durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 1,225 1,225 10,889 0,002 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 0,222 0,641 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,225 1,225 10,889 0,002 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,222 0,641 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,625 0,625 5,556 0,025 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,222 0,641 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,225 0,225 2,000 0,167 

Erro (intra) 32 3,600 0,113   
Total 40 31,000    
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4.1.22. Análise do desempenho na regra contextual z inicial em DPI 

A tabela 61 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual z inicial 

durante o DPI. Verificou-se que para a regra contextual z inicial foi encontrada diferença 

significativa apenas em relação ao desempenho ortográfico. Obtendo resultados superiores às 

crianças de desempenho ortográfico alto.  

Tabela 61: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual z inicial durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,225 0,225 1,286 0,265 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 1,286 0,265 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,025 2,025 11,571 0,002 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,143 0,708 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,625 0,625 3,571 0,068 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,625 0,625 3,571 0,068 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,143 0,708 

Erro (intra) 32 5,600 0,175   
Total 40 15,000    

 

4.1.23. Análise do desempenho na regra contextual j antes do a, o, u em 

DPI 

A tabela 62 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual j antes do a, 

o, u durante o DPI.  

Verificou-se que para a regra contextual j antes de a, o, u, não foi encontrada 

diferença significativa em nenhum dos fatores inter-sujeitos observados. Todos os subgrupos 

erraram em proporções semelhantes. 
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Tabela 62: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual j antes do a, o, u durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,625 0,625 3,125 0,087 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 0,125 0,726 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,125 0,726 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,625 0,625 3,125 0,087 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,125 0,726 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,125 0,297 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,125 0,726 

Erro (intra) 32 6,400 0,200   
Total 40 29,000    

 

4.2. Resultados da Análise Quantitativa do Desempenho no DPI na Notação de 

correspondências fonográficass do Tipo Morfológico-Gramatical 

Os resultados concernentes ao desempenho global das crianças dos diferentes grupos 

socioculturais na notação de correspondências fonográficas de tipo morfológico-gramatical no 

Ditado de Palavras Inventadas (DPI), segundo a escolaridade e desempenho ortográfico são 

ilustrados na tabela 63.  

Para analisar estatisticamente as diferenças entre médias de erros de cada subgrupo 

sociocultural na notação de palavras do tipo regular morfológico-gramatical em cada uma das 

regras utilizadas nesse estudo, durante o DPI, foram realizadas Análises de Variância Bi-

variada, cujos fatores inter-sujeitos foram grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 

ortográfico. As Tabelas de 64 a 74 apresentam os resultados obtidos em cada uma das regras 

separadamente. 
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TABELA 63: Relação entre o Ditado de Palavras Inventadas Morfológico-gramaticais, grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico na 
correspondências fonográficas morfológico-gramatical em relação ao desempenho global e as 10 regras do tipo: r dos verbos no infinitivo; ão nos verbos do 
futuro; am na flexão verbal da 3ª pessoa do plural; u na flexão verbal do passado; al final de coletivos; n do gerúndio ; ss do subjuntivo ; eza/ez em 
substantivos derivados de adjetivos; esa/ês em adjetivos; ice em substantivos. 

GSC1 GSC2 

2ª 4ª 2ª 4ª 

A B A B A B A B 

 

X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP 

TOTDPIM 2,2000 1,3038 1,6000 0,8944 3,6000 1,3416 1,6000 0,8944 3,2500 1,8930 2,8000 2,4900 4,4000 2,1909 4,0000 2,1213 

r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,20 0,45 0,20 0,45 0,40 0,55 0,00 0,00 

ão 0,00 0,00 0,80 0,45 0,40 0,55 0,60 0,55 0,20 0,45 0,40 0,55 0,20 0,45 0,60 0,55 

am 0,60 0,55 0,00 0,00 0,40 0,55 0,00 0,00 0,20 0,45 0,20 0,45 0,40 0,55 0,40 0,55 

u 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,55 0,80 0,45 0,20 0,45 

al 0,60 0,55 0,00 0,00 0,80 0,45 0,60 0,55 0,80 0,45 0,60 0,55 1,00 0,00 1,00 0,00 

n 0,20 0,45 0,00 0,00 0,60 0,55 0,00 0,00 0,25 0,50 0,20 0,45 0,80 0,45 0,60 0,55 

ss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 

eza/ez 0,20 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,55 0,20 0,45 0,20 0,45 0,20 0,45 

esa/ês 0,60 0,55 0,40 0,55 0,40 0,55 0,40 0,55 0,40 0,55 0,20 0,45 0,20 0,45 0,60 0,55 

ice 0,00 0,00 0,20 0,45 0,60 0,55 0,00 0,00 0,40 0,55 0,40 0,55 0,20 0,45 0,40 0,55 

Legenda: GSC1= grupo sociocultural 1 (escola pública); GSC2= grupo sociocultural 2 (escola particular); 2ª= 2ª série; 4ª=4ªsérie; A=alto desempenho ortográfico; B= 

baixo desempenho ortográfico; TOTDPIM= total geral de acertos no ditado de palavras inventadas morfológico-gramaticais. 
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4.2.1.Análise do desempenho global no DPI referente às regras 

morfológico-gramaticais 

A tabela 64 ilustra os dados analisados referentes à média total de acertos na prova de 

DPI relacionados às 10 regras morfológico-gramaticais analisadas nesse estudo. 

Observou-se que para o total geral de acertos na notação de palavras com 

correspondências fonográficas do tipo morfológico-gramatical foi encontrada diferença 

significativa apenas em relação ao grupo sociocultural, sendo rendimento superior do GSC2.  

Tabela 64: Análise de variância do total geral de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GS1 e GS2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade 
e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 8,523 8,523 2,836 0,102 
Grupo sociocultural 1 18,002 18,002 5,991 0,020 
Desempenho 
ortográfico 

1 7,214 7,214 2,401 0,131 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,547 0,547 0,182 0,673 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,105 1,105 0,368 0,549 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 1,856 1,856 0,618 0,438 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 1,274 1,274 0,424 0,520 

Erro (intra) 31 93,150 3,005     
Total 39 466,000    

 

4.2.2.Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical 

r(infinitivo). 

A tabela 65 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico gramatical 

r (infinitivo) durante o DPI. 

 De acordo com a tabela 65, pode-se observar que para essa regra não foi encontrada 

diferença significativa em nenhum dos fatores inter-sujeitos observados.  Todos os subgrupos 

erraram em proporções semelhantes. 
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Tabela 65: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical r (infinitivo) durante o DPI, tendo como fatores: escolaridade 
(2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,222 0,641 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 2,000 0,167 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 2,000 0,167 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,222 0,641 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 2,000 0,167 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,222 0,641 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,222 0,641 

Erro (intra) 32 3,600 0,113   
Total 40 5,000    

 
4.2.3.Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical nos verbos 

do futuro ão 

A tabela 66 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico gramatical 

nos verbos do futuro ão durante o DPI.  Verificou-se que para essa regra foi encontrada 

diferença significativa apenas em relação ao desempenho ortográfico, observando-se um 

rendimento superior das crianças com baixo desempenho ortográfico. 

Tabela 66: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical nos verbos do futuro ão durante o DPI, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,100 0,100 0,444 0,510 
Grupo sociocultural 1 1,000E-01 1,000E-01 0,444 0,510 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,600 1,600 7,111 0,012 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,100 0,100 0,444 0,510 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,100 0,100 0,444 0,510 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,400 0,400 1,778 0,192 

Erro (intra) 32 7,200 0,225   
Total 40 16,000    
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4.2.4.Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical am na 

flexão verbal da 3ª pessoa do plural 

A tabela 67 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico gramatical 

am na flexão verbal da 3ª pessoa do plural durante o DPI. 

Tabela 67: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical am na flexão verbal da 3ª pessoa do plural durante o DPI, 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,125 0,726 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 0,125 0,726 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,625 0,625 3,125 0,087 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,225 0,225 1,125 0,297 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,125 0,726 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,625 0,625 3,125 0,087 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,125 0,726 

Erro (intra) 32 6,400 0,200   
Total 40 11,000    

De acordo com a tabela 67, pode-se observar que para a regra morfológico-gramatical 

am na flexão verbal da 3ª pessoa do plural não foi encontrada diferença significativa em 

nenhum dos fatores inter-sujeitos observados. Todos os subgrupos erraram em proporções 

semelhantes. 

 

4.2.5.Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical u na flexão 

verbal do passado 

A tabela 68 ilustra os dados agora analisados, referentes à regra morfológico- 

gramatical u na flexão verbal do passado durante o DPI. De acordo com essa tabela observou-

se que para a regra morfológico-gramatical u na flexão verbal do passado foi encontrada 

diferença significativa em relação ao grupo sociocultural e na interação escolaridade X 

desempenho ortográfico, sendo o rendimento superior do GSC2, exceto para as crianças da 2ª 
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série com alto desempenho ortográfico, que não apresentaram diferenças nas médias, 

independentemente do grupo sociocultural. 

Tabela 68: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical u na flexão verbal do passado durante o DPI, tendo como 
fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e 
baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 1,000E-01 1,000E-01 0,889 0,353 
Grupo sociocultural 1 0,900 0,900 8,000 0,008 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,400 0,400 3,556 0,068 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,900 0,900 8,000 0,008 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,889 0,353 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,400 0,400 3,556 0,068 

Erro (intra) 32 3,600 0,113   
Total 40 8,000    
 

 4.2.6.Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical al final de coletivos 

A tabela 69 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico-

gramatical al final de coletivos durante o DPI. 

Tabela 69: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical al final de coletivos durante o DPI, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 1,225 1,225 7,538 0,010 
Grupo sociocultural 1 1,225 1,225 7,538 0,010 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,625 0,625 3,846 0,059 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,154 0,697 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,385 0,248 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,385 0,248 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,154 0,697 

Erro (intra) 32 5,200 0,163   
Total 40 27,000    
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De acordo com a tabela 69, pode-se observar que para a regra morfológico-gramatical 

al final de coletivos encontrou-se diferença significativa apenas em relação à escolaridade e 

ao grupo sociocultural. Foi verificado um rendimento superior das crianças da 4ª série das 

oriundas do grupo sociocultural do GSC2.  

 
4.2.7.Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical n do 

gerúndio 

A tabela 70 ilustra os dados agora analisados, referentes à regra morfológico-

gramatical n do gerúndio durante o DPI. Observou-se que para a regra morfológico-

gramatical n do gerúndio encontrou-se diferença significativa apenas em relação à 

escolaridade, sendo o rendimento superior para as crianças de 4ª série. Não houve efeito 

significativo das interações analisadas. 

Tabela 70: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical n do gerúndio  durante o DPI, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 1,105 1,105 6,170 0,019 
Grupo sociocultural 1 0,668 0,668 3,732 0,063 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,668 0,668 3,732 0,063 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,183 0,183 1,024 0,319 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,183 0,183 1,024 0,319 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,183 0,183 1,024 0,319 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 3,788E-02 3,788E-02 0,212 0,649 

Erro (intra) 31 5,550 0,179   
Total 39 13,000    

 

4.2.8.Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical ss do 

subjuntivo 

A tabela 71 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico gramatical 

ss do subjuntivo  durante o DPI. Observou-se que para essa regra não foi encontrada diferença 
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significativa em nenhum dos fatores inter-sujeitos observados. Todos os subgrupos erraram 

em proporções semelhantes. 

Tabela 71: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical ss do subjuntivo  durante o DPI, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,333 0,568 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 0,333 0,568 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 3,000 0,093 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,333 0,568 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,333 0,568 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,333 0,568 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,333 0,568 

Erro (intra) 32 2,400 7,500E-02   
Total 40 3,000    

 
 
 

4.2.9.Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical eza/ez em 

substantivos derivados de adjetivos 

A tabela 72 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico gramatical 

eza/ez em substantivos derivados de adjetivos durante o DPI. Observou-se que para essa regra 

não foi encontrada diferença significativa em nenhum dos fatores inter-sujeitos observados. 

Todos os subgrupos erraram em proporções semelhantes. 
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Tabela 72: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical eza/ez em substantivos derivados de adjetivos durante o DPI, 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 1,000E-01 1,000E-01 0,727 0,400 
Grupo sociocultural 1 0,400 0,400 2,909 0,098 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,727 0,400 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,100 0,100 0,727 0,400 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Erro (intra) 32 4,400 0,138   
Total 40 6,000    

 

4.2.10.Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical esa/ês: 

A tabela 73 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico-

gramatical esa/ês em adjetivos durante o DPI. 

Tabela 73: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical esa/ês em adjetivos durante o DPI, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000 0,000 1,000 
Grupo sociocultural 1 1,000E-01 1,000E-01 0,364 0,551 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 1,000E-01 1,000E-01 ,364 0,551 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 1,455 0,237 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,364 0,551 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 0,364 0,551 

Erro (intra) 32 8,800 0,275   
Total 40 16,000    
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De acordo com a tabela 73, pode-se observar que para a regra morfológico-gramatical 

esa/ês em adjetivos não foi encontrada diferença significativa em nenhum dos fatores inter-

sujeitos observados. Todos os subgrupos erraram em proporções semelhantes. 

 
4.2.11.Análise do desempenho na regra morfológico-gramatical ice em 

substantivos. 

A tabela 74 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico gramatical 

ice durante o DPI. Verificou-se que para essa regra não foi encontrada diferença significativa 

em nenhum dos fatores inter-sujeitos observados. Todos os subgrupos erraram em proporções 

semelhantes. 

Tabela 74: Análise de variância do total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo morfológico-gramatical ice em substantivos.durante o DPI, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,125 0,726 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 1,125 0,297 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,125 0,726 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,225 0,225 1,125 0,297 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,125 0,297 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,125 0,297 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,625 0,625 3,125 0,087 

Erro (intra) 32 6,400 0,200   
Total 40 11,000    
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4.3. Síntese e Discussão dos Resultados Encontrados nas Tarefas de Ditado de 

Palavras Inventadas (DPI) e Comparação com os Resultados Encontrados nas Tarefas 

de Ditado de Palavras Reais (DPR). 

A tabela 75 apresenta uma síntese dos resultados discutidos anteriormente para o DPI 

referente às correspondências fonográficas regulares contextuais. 

Em DPI, o efeito das três variáveis analisadas (escolaridade, grupo sociocultural e 

desempenho ortográfico) foi significativo sempre que se considerou os totais globais de 

acertos, no sentido de as crianças de 4ª. Série, do GSC2 e com alto desempenho ortográfico 

apresentarem melhores resultados (tabela 75). 

Observou-se que o desempenho ortográfico pareceu ser um fator que tendia a interferir 

mais que outros fatores analisados, seguido do grupo sociocultural e, por fim, aparecia o 

efeito da escolaridade.  Esse dado pode sugerir que o desempenho ortográfico foi um 

facilitador na notação de palavras desconhecidas, ou seja, apesar das dificuldades impostas 

pela prova de DPI, como por exemplo, ausência do apoio do significado da palavra e uma 

possível dificuldade de discriminação auditiva, o domínio de regras ortográficas pode ter sido 

um facilitador para algumas regras. 

Analisando o fator escolaridade, foram observadas diferenças significativas apenas nas 

regras: r em final de sílabas v(r)c, m em final de sílaba, u final e uso de dígrafo qu (tabela 

75). 
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Tabela 75: Síntese dos resultados obtidos na notação de palavras com correspondências fonográficas 
regulares contextuais durante o DPI tendo como fatores: escolaridade (ESC), grupo sociocultural (GSC), 
desempenho ortográfico (DO) e a interação escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 

 ESC GSC DO GSCxESC ESCXDO GSCXDO ESCXGSCXDO 

TOTDPIC p<0,03 

2ª<4ª 

 

p<0,02 

GSC1<GSC2 

p<0,001 

A>B 

NS NS NS  NS 

c(r)v NS p<0,05 

GSC1<GSC2 

 

p<0,05 

A>B 

NS NS NS NS 

rr NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

v(r)v NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

rv NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

r(n,l,s) NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

v(r)c p=0,004 

2ª<4ª 

p<0,03 

GSC1<GSC2 

 

p<0,03 

A>B 

NS NS NS NS 

ã NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

nh NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

ão NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

m p<0,001 

2ª<4ª 

p<0,04 

GSC1<GSC2 

 

p=0,004 

A>B 

NS NS NS p<0,04 

n NS p=0,001 

GSC1<GSC2 

 

p<0,02 

A>B 

NS NS NS NS 

o NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

u p<0,001 

2ª>4ª 

p<0,001 

GSC1>GSC2 

 

NS p<0,001 NS NS NS 

e NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

i NS p=0,05 

GSC1>GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

c NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

g NS NS 

 

p=0,001 

A>B 

NS NS NS NS 

gu NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

s NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

qu p=0,002 

2ª<4ª 

 

NS p=0,002 

A>B 

NS p<0,03 NS NS 

z NS 

 

 

NS p=0,002 

A>B 

NS NS NS NS 

j NS NS NS NS NS NS NS 
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Em relação ao grupo sociocultural, observou-se o efeito significativo nas regras: r em 

encontro c(r)v, r em final de sílabas v(r)c, m em final de sílaba; n em final de sílaba, u final e 

i final (tabela 75). 

Chama a atenção a notação do grafema u em final de palavras. Apenas em relação a 

essa regra contextual observou-se um desempenho superior das crianças da segunda série e 

em relação ao grupo sociocultural um desempenho superior do GSC1.  Talvez a explicação 

para esta ocorrência tenha sido uma tendência das crianças escreverem as palavras inventadas 

observando mais as questões fonéticas; dessa forma apresentaram uma tendência a escrever as 

palavras com som de /u/ com o grafema u. Por outro lado, quando observamos a notação da 

regra contextual com o grafema o na escrita de palavras com som de /u/ átono, observamos 

que as crianças do GSC2 apresentavam um desempenho melhor. Talvez isso se deva ao fato 

das crianças dominarem melhor a regra contextual para o uso do o final, o que as faria buscar 

uma generalização da regra, ou seja, escreverem todas as palavras inventadas que terminam 

com u usando o, na tentativa de não cometerem erros ortográficos.  Tal fato foi sugerido na 

tabela 75, que mostra uma facilidade maior das crianças do GSC2 em utilizarem a regra 

contextual o com som de /u/ átono. 

 Finalmente, em relação ao desempenho ortográfico, foram observados em DPI efeitos 

significativos nas regras r em encontro c(r)v; r em final de sílabas v(r)c; m em final de 

sílaba; n em final de sílaba; g antes de a, o, u; uso de dígrafo qu e z inicial. 

 Verificamos que nas três variáveis estudadas a regra m em final de sílaba apareceu 

com diferenças significativas e a regra n em final de sílaba apareceu como significativa em 

relação ao grupo sociocultural e ao desempenho ortográfico. 

 Comparando o uso da marca de nasalização m/n, observamos que também em DPI 

revelou-se um domínio maior na notação do n que na notação do m. Morais (1995) também 

observou em seus estudos uma tendência de êxito maior na notação do n, explicando que isto 
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é previsível devido à maior freqüência de restrição de contextos do uso do n que a norma 

impõe, pois o uso do m está condicionado à ocorrência antes dos grafemas p/b nas palavras. 

Comparando a notação dos dígrafos qu/gu/rr, constatamos, assim como foi observado 

no DPR, uma facilitação maior para a escrita do dígrafo qu. Houve diferença significativa em 

relação à escolaridade e ao desempenho ortográfico, com rendimento superior da 4ª série e do 

grupo de desempenho ortográfico alto, enquanto as diferenças na notação dos outros dígrafos 

foram não significativas para todos os fatores observados. 

 A tabela 76 apresenta uma síntese dos resultados discutidos anteriormente para o DPI, 

referente às correspondências fonográficas regulares morfológico-gramaticais. 

Em relação às três variáveis estudadas, apenas o grupo sociocultural apresentou efeito 

significativo, quando se considerou os totais globais de acertos, no sentido das crianças do 

GSC2 apresentarem melhores resultados. 

Na tabela 76 verifica-se que os fatores que mais se mostraram significativos foram o 

grupo sociocultural e a escolaridade e o menos significativo foi o desempenho ortográfico. 

Convém ressaltar, porém, que o índice de erros nessa prova foi alto, independentemente dos 

fatores analisados. 

Em relação à escolaridade, observamos um efeito significativo sobre as regras al final 

de coletivos e n do gerúndio. 

Considerando o grupo sociocultural, observamos que a regra al final de coletivos 

também apareceu como significativamente diferente, além da regra u na flexão verbal do 

passado. 

Por fim, em relação ao desempenho ortográfico apenas a regra ão em verbos do futuro 

se mostrou significativamente diferente. 

Comparando as regras morfológico-gramaticais estudadas, o uso do ss no subjuntivo 

pareceu impor uma maior dificuldade para as crianças pesquisadas. Porém, diferentemente do 
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que apontam outras pesquisas, como Melo (2001), o uso do sufixo ice pareceu ser o que 

impôs menos dificuldades, juntamente à notação do n do gerúndio. 

Tabela 76: Síntese dos resultados obtidos na notação de palavras com correspondências fonográficas 
regulares morfológico-gramaticais durante o DPI tendo como fatores: escolaridade (ESC), grupo 
sociocultural (GSC), desempenho ortográfico (DO) e a interação escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 ESC GSC DO GSCxESC ESCXDO GSCXDO ESCXGSCXDO 

TOTDPIM NS p=0,02 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

r NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

ão NS NS 

 

p<0,02 

A<B 

 

NS NS NS NS 

am NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

u NS p=0,008 

GSC1<GSC2 

 

NS NS p=0,008 NS NS 

al p<0,02 

2ª<4ª 

p<0,02 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

n p<0,02 

2ª<4ª 

 

NS NS NS NS NS NS 

ss NS 

 

NS NS NS NS NS NS 

eza/ez NS 

 

NS NS NS NS NS NS 

esa/es NS 

 

NS NS NS NS NS NS 

ice NS NS NS NS NS NS NS 

 

A tabela 77 apresenta uma síntese comparativa entre os resultados obtidos durante a 

realização do DPR e do DPI para as regras contextuais.  Para facilitar o entendimento, essa 

tabela será apresentada em cores distintas. Os valores marcados em azul são aqueles que 

produziram efeitos significativos tanto em DPR quanto em DPI, em amarelo os que 

apareceram como significativos só em DPR, e em verde, os que aparecem como significativos 

apenas em DPI. 

Apesar do efeito das três variáveis analisadas (escolaridade, grupo sociocultural e 

desempenho ortográfico) ter sido significativo sempre que se considerou os totais globais de 

acertos, tanto no caso do DPR como no caso do DPI, no sentido de as crianças de 4ª. série, do 

GSC2 e com alto desempenho ortográfico apresentarem melhores resultados, constatamos que 
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apenas no DPR verificou-se o efeito de interações entre grupo sociocultural e escolaridade, 

grupo sociocultural e desempenho ortográfico e escolaridade, grupo sociocultural e 

desempenho ortográfico. Isto atesta uma diferença obtida nos desempenhos das duas provas 

(tabela 77). 

 Na prova DPI vimos que existia um aumento geral de erros durante a notação das 

palavras, o que diminuiu a média de acertos e, consequentemente, percebeu-se menor 

quantidade de resultados significativos, comparando com os da prova DPR. 

No caso das regras contextuais, comparando as provas DPR e DPI, em relação à 

escolarização, encontramos diferença significativa em relação à notação da correspondências 

fonográficas regular contextual v(r)c e m (antes de p e b) em ambas as provas, o que 

evidencia uma dificuldade das crianças de segunda série em apresentar um conhecimento 

sobre essas regras.  

Os dados acima mencionados sugerem, mais uma vez, que o conhecimento em uma 

regra específica não é generalizado para outras regras, pois, como pudemos verificar, a 

facilidade no uso de outros tipos de nasalização não refletiu na facilitação do conhecimento 

do m (antes de p e b), assim como o uso do r em outras situações. Tal fato apóia a presença 

de uma hierarquia interna das regras, dentre o conjunto das regras estudadas, como sugere o 

estudo de Meireles e Correa (2005). Essas autoras evidenciaram que, em relação à 

nasalização, diante das consoantes, as crianças tenderiam, inicialmente, a omitir o marcador 

de nasalização.  Posteriormente, fariam uso dos marcadores indiscriminadamente, podendo 

utilizar, por exemplo, o ~. Após esta fase, constataram que a nasalização em final de sílaba, 

diante de consoantes, é feita com o uso do m ou n. O emprego do n diante de consoantes 

apareceria primeiro, enquanto que o m de final de sílaba só seria completamente adquirido em 

um estágio posterior. Nesse estudo, as crianças de 4ª série estiveram utilizando formas mais 
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adequadas: o m antes de p e b, enquanto que as crianças de 2ª série já teriam adotado o n 

como marcador de nasalização. 

A dificuldade da nasalização com o uso do m, por crianças de 2ª série, também foi 

evidenciada no estudo de Cavalcanti (2000). 

Além disso, recordamos que estudos desenvolvidos por Nunes, Buarque & Bryant 

(1992) apontam que não há estágios fixos no aprendizado da ortografia, o que faria com que 

algumas regras contextuais fossem aprendidas mais cedo que outras. 

Ainda na prova de DPR observamos que as crianças de 2ª série apresentaram um 

desempenho inferior ao das crianças de 4ª série em relação ao uso da correspondências 

fonográficas contextual do tipo rr e que, neste caso, não apareceu uma diferença significativa 

no DPI. Pode ser verificado que o número de erros aumentou na prova de DPI para estas 

regras, mesmo entre as crianças de 4ª série, o que aproxima mais o desempenho das crianças, 

independentemente da escolaridade. 

Vimos que na prova DPI, ainda em relação à escolaridade, apareceram diferenças 

significativas em relação ao domínio das regras u final e qu, o que nos leva a formular duas 

interpretações alternativas: em primeiro lugar, que durante a prova de DPR a notação dessas 

regras talvez tenha sido favorecida pela memória das palavras conhecidas, ou, então, que no 

caso da prova de DPI a notação tenha sido prejudicada pela discriminação auditiva, visto que 

a palavra perdia o seu significado e sem a recuperação semântica podia gerar uma dificuldade 

do indivíduo em perceber a “palavra” em si.  Ainda em relação à regra u final, chama à 

atenção o dado de que as crianças de 2ª série apresentaram um rendimento superior na prova 

DPI. Como sugerimos ao examinar os resultados de DPR, alvez isso seja explicado pelo fato 

dessas crianças notarem as palavras com base na fonética. 

 Considerando o grupo sociocultural, verificamos um efeito significativo tanto na prova 

de DPR como na prova de DPI, na regra r em encontro c(r)v e no uso do n em final de sílaba, 
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com um rendimento superior para o GSC2. Nesse caso, os rendimentos na notação das 

palavras foram mantidos apesar das dificuldades impostas pela prova de DPI (Tabela 77). 

 As regras “r forte” entre vogais (rr), o final, e final, uso do dígrafo gu e uso do dígrafo 

qu apareceram com diferenças significativas apenas na prova DPR.  Chama atenção o fato de 

que as regras o final e e final não apresentaram diferenças significativas durante a prova DPI, 

pois ocorreu um aumento de acertos durante essa prova pelas crianças do GSC1, 

independentemente da escolaridade. É curioso que as crianças, para essas duas regras, não 

poderiam realizar a escrita da palavra no DPI com base em pistas fonéticas; nesse caso, 

apenas o conhecimento da regra poderia ajudar durante a escrita. Mas, por que o suposto 

domínio da regra em DPI não ajudou a escrita durante o DPR? 

 Ainda em relação ao grupo sociocultural, encontramos diferença significativa apenas 

na prova de DPI para as regras r em final de sílabas v(r)c, m em final de sílabas, u final e i 

final.  Nesse caso, chama a atenção o dado de que as regras u e i final apresentaram um 

rendimento superior entre as crianças do GSC1. As crianças do GSC1 praticamente 

mantiveram nas duas provas o índice de acertos para essas duas regras, porém observamos 

que as crianças do GSC2 apresentaram um aumento considerável no número de erros (em 

DPI), quando comparamos as médias de acertos durante as duas provas. Isso nos leva a supor 

que o conhecimento da regra pelas crianças do GSC2 tenha levado à busca de generalização 

durante o DPI, a fim de evitar erros. Dessa forma, teriam procurado notar sempre com o ou e 

final. 

 Analisando o desempenho ortográfico, encontramos diferença significativa em ambas 

as provas (DPR e DPI) para as regras r em final de sílabas v(r)c, m em final de sílabas, n 

final de sílabas e z inicial. Para todas essas regras foi observada uma dificuldade maior 

durante a prova DPI, sendo consequentemente produzida uma queda na média de acertos. 
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 A regra “r forte” entre vogais rr apareceu com diferença significativa apenas na prova 

de DPR. Chama a atenção o fato de que somente essa regra produziu diferença significativa 

nessa prova para os três fatores analisados (escolaridade, grupo sociocultural e desempenho 

ortográfico). 

 Outras regras que apresentaram diferença significativa apenas na prova DPR foram ã 

em final de substantivos, nasalização com o uso do dígrafo nh, ão em final de substantivos, o 

final e uso do dígrafo gu. Para todas essas regras o rendimento foi superior entre as crianças 

com alto desempenho ortográfico.  Com exceção do o final, as crianças apresentaram uma 

dificuldade maior na notação das outras regras. 

 Ainda em relação ao desempenho ortográfico, observamos que as regras r em encontro 

c(r)v, g antes de a,o,u, e o uso do dígrafo qu apareceram com diferenças significativas apenas 

em DPI. 

 Considerando a disputa entre usos de g e gu, chama a atenção o dado de que a regra g 

antes de a,o,u apareceu como significativamente diferente apenas em DPI, com a variável 

desempenho ortográfico, enquanto só o uso do dígrafo gu apresentou diferença significativa 

em DPR, também relacionada ao desempenho ortográfico.  Analisando as médias de acertos, 

vimos que em ambas as regras houve dificuldade maior na prova de DPI.  No caso do g antes 

de a,o,u, houve 100% de acertos, porém na prova de DPI as crianças com baixo desempenho 

ortográfico começaram a apresentar erros nessa regra. Algumas vezes o erro apresentado 

decorria do uso do c onde deveriam usar g, o que reflete talvez um problema na discriminação 

auditiva dos sons. Com maior freqüência observamos a troca do g pelo gu, o que demonstra 

uma dificuldade maior no domínio da regra. Este dado curioso  merece ser melhor explorado: 

por que uma regra aparentemente dominada quando se notam palavras reais produziria 

dificuldades especiais durante um ditado de palavras inventadas? 
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 Em relação ao uso do dígrafo gu, durante o DPR foi observada uma maior dificuldade 

pelas crianças com baixo desempenho ortográfico, o que resultou em diferença significativa 

na prova estatística.  Durante o DPI, as dificuldades permaneceram, porém apareceram 

também algumas dificuldades nas crianças com alto desempenho ortográfico, o que 

aproximou a média de acertos dos dois subgrupos. Conseqüentemente não foi registrada 

diferença significativa nessa prova. 

De uma forma geral, é possível observar que a prova de DPI produziu maiores 

dificuldades para as crianças, e que tais dificuldades não estariam relacionadas apenas ao 

domínio das regras ortográficas de tipo contextual. 

A tabela 78 apresenta uma comparação entre o DPR e o DPI na notação de palavras 

com correspondências fonográficas regulares morfológico-gramaticais 
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Tabela 77: Síntese dos resultados obtidos na notação de palavras com CFG regulares contextuais durante o DPR e o DPI tendo como fatores: escolaridade (ESC), grupo sociocultural (GSC), 
desempenho ortográfico (DO) e a interação escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 

DPR DPI  

ESC GSC DO GSCXESC ESCXDO GSCXDO ESCXGSCXDO  ESC GSC DO GSCXESC ESCXDO GSCXDO ESCXGSCXDO 

TOTDPRC p=0,001 

4ª>2ª 

 

p<0,001 

GSC1<GSC2 

p<0,001 

A>B 

p<0,04 

 

NS p=0,004 p=0,007 TOTDPRI p<0,03 

2ª<4ª 

 

p<0,02 

GSC1<GSC2 

p<0,001 

A>B 

NS NS NS NS 

c(r)v NS p=0,001 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS c(r)v NS p<0,05 

GSC1<GSC2 

 

p<0,05 

A>B 

NS NS NS NS 

rr p<0,05 

2ª<4ª 

p=0,005 

GSC1<GSC2 

 

p<0,001 

A>B 

NS NS NS NS rr NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

v(r)v NS NS 

 

NS NS NS NS NS v(r)v NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

rv NS NS 

 

NS NS NS NS NS rv NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

r(n,l,s) NS NS 

 

NS NS NS NS NS r(n,l,s) NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

v(r)c p=0,05 

2ª<4ª 

 

NS p<0,001 

A>B 

NS NS NS NS v(r)c p=0,004 

2ª<4ª 

p<0,03 

GSC1<GSC2 

 

p<0,03 

A>B 

NS NS NS NS 

ã NS NS p<0,04 

A>B 

 

NS p<0,04 NS NS ã NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

nh NS NS p=0,001 

A>B 

 

NS NS NS NS nh NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

ão NS NS p<0,02 

A>B 

 

NS NS NS NS ão NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

m p<0,03 

2ª<4ª 

NS p=0,004 

A>B 

NS NS NS NS m p<0,001 

2ª<4ª 

p<0,04 

GSC1<GSC2 

p=0,004 

A>B 

NS NS NS p<0,04 
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n NS p<0,02 

GSC1<GSC2 

p=0,002 

A>B 

 

NS NS NS NS n NS p=0,001 

GSC1<GSC2 

 

p<0,02 

A>B 

NS NS NS NS 

o NS p=0,002 

GSC1<GSC2 

p=0,002 

A>B 

 

NS NS p=0,002 NS o NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

u NS NS NS 

 

NS NS NS NS u p<0,001 

2ª>4♂ 

p<0,001 

GSC1>GSC2 

 

NS p<0,001 NS NS NS 

e NS p<0,001 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS e NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

i NS NS 

 

NS NS NS NS NS i NS p=0,05 

GSC1>GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

c NS NS NS p<0,04 

 

NS NS p<0,04 c NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

g NS NS NS NS NS NS NS g NS NS 

 

p=0,001 

A>B 

NS NS NS NS 

gu NS p<0,001 

GSC1<GSC2 

p=0,004 

A>B 

 

NS p<0,04 NS NS gu NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

s NS NS NS 

 

NS NS NS NS s NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

qu NS p<0,02 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS qu p=0,002 

2ª<4ª 

 

NS p=0,002 

A>B 

NS p<0,03 NS NS 

z NS NS p<0,02 

A>B 

 

NS NS NS NS z NS 

 

 

NS p=0,002 

A>B 

NS NS NS NS 

j NS NS NS NS NS NS NS j NS NS NS NS NS NS NS 

Legenda: azul=valores significantes tanto em DPR quanto em DPI; amarelo= valores significantes apenas em DPR; verde= valores significantes apenas em DPI; ESC=escolaridade; GSC= grupo 
sociocultural; DO= desempenho ortográfico; TOTDPRC= total geral de acertos no ditado de palavras reais contextuais; TOTDPIC= total geral de acertos no ditado de palavras inventadas contextuais. 
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Tabela 78: Síntese dos resultados obtidos na notação de palavras com CFG regulares morfológico-gramaticais durante o DPR e o DPI tendo como fatores: escolaridade (ESC), 
grupo sociocultural (GSC), desempenho ortográfico (DO) e a interação escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

DPR DPI  

ESC GSC DO GSCXESC ESCXDO GSCXDO ESCXGSCXDO  ESC GSC DO GSCXESC ESCXDO GSCXDO ESCXGSCXDO

TOTDPRM p=0,002 

2ª<4ª 

p<0,001 

GSC1<GSC2 

p<0,001 

A>B 

p<0,03 NS NS NS TOTDPIM NS p=0,02 

GSC1<GSC2 

NS NS NS NS NS 

r NS p<0,001 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS r NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

ão NS NS 

 

NS NS NS NS NS ão NS NS 

 

p<0,02 

A<B 

NS NS NS NS 

am NS p=0,004 

GSC1<GSC2 

p<0,001 

A>B 

NS NS NS NS am NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

u NS NS 

 

NS NS NS NS NS u NS p=0,008 

GSC1<GSC2 

 

NS NS p=0,008 NS NS 

al NS NS 

 

p=0,006 

A>B 

NS NS NS NS al p<0,02 

2ª<4ª 

p<0,02 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

n NS p<0,001 

GSC1<GSC2 

p<0,001 

A>B 

NS NS NS NS n p<0,02 

2ª<4ª 

 

NS NS NS NS NS NS 

ss p<0,02 

2ª<4ª 

 

NS p<0,02 

A>B 

NS p<0,02 NS NS ss NS 

 

NS NS NS NS NS NS 

eza/ez NS p=0,001 

GSC1<GSC2 

 

p=0,005 

A>B 

p<0,05 NS NS NS eza/ez NS 

 

NS NS NS NS NS NS 

esa/es 

 

p<0,05 

2ª<4ª 

p=0,008 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS esa/es NS 

 

NS NS NS NS NS NS 

ice NS p<0,02 

GSC1<GSC2 

NS NS NS NS NS ice NS 

 

NS NS NS NS NS NS 

Legenda: azul=valores significantes tanto em DPR quanto em DPI; amarelo= valores significantes apenas em DPR; verde= valores significantes apenas em DPI; ESC=escolaridade; GSC= 
grupo sociocultural; DO= desempenho ortográfico; TOTDPRM= total geral de acertos no ditado de palavras reais morfológico-gramaticais; TOTDPIM= total geral de acertos no ditado de 
palavras inventadas morfológico-gramaticais. 
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É possível verificar, na tabela 78, que a maioria das diferenças significativas esteve 

concentrada exclusivamente na prova DPR.  Em geral, a notação das correspondências 

fonográficas morfológico-gramaticais apresentou uma maior dificuldade para as crianças e tal 

dificuldade teve a tendência em aumentar durante o DPI. 

Considerando o grupo sociocultural, foi significativo seu efeito tanto na prova DPR 

quanto DPI, apenas quanto ao total global de acertos, no sentido de as crianças do GSC2 

apresentarem melhores resultados.  O efeito dos demais fatores (escolaridade e desempenho 

ortográfico) além da interação entre grupo sociocultural e escolaridade foi significativo 

apenas na prova DPR. 

Observando o fator escolaridade, podemos perceber que as regras ss do subjuntivo e o 

sufixo esa/ês apresentaram diferenças significativas apenas no DPR. No caso do sufixo esa/ês 

houve uma melhora durante o DPI, o que aproximou as médias de acertos.  Posteriormente 

voltaremos a discutir melhor essa regra.  

Por outro lado, as regras al final de coletivo e n do gerúndio apresentaram diferenças 

significativas apenas na prova DPI.  Observando as médias de acertos, vemos que as crianças 

apresentaram um rendimento melhor no DPI e na segunda regra (n do gerúndio) apresentaram 

um desempenho pior na prova DPI. 

Ainda em relação à escolaridade, o rendimento sempre foi melhor para as crianças da 

4ª série. 

Em relação ao grupo sociocultural, observamos sempre um rendimento melhor das 

crianças do GSC2.  No DPR, elas foram significativamente superiores nas regras r dos verbos 

no infinitivo, am na flexão verbal da 3ª pessoa do plural, n do gerúndio ,eza/ez em 

substantivos derivados de adjetivos, esa/ês em adjetivos, ice em substantivos. Por outro lado, 

no DPI foram verificadas diferenças significativas apenas para as regras al final de coletivo e 

u na flexão verbal do passado. 
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Finalmente, em relação à variável desempenho ortográfico, constatamos um quadro 

semelhante para o rendimento superior das crianças de alto desempenho ortográfico.  As 

regras em que apareceram com rendimento significativamente superior no DPR foram am na 

flexão verbal da 3ª pessoa do plural, al final de coletivos, n do gerúndio, ss do subjuntivo , 

eza/ez em substantivos derivados de adjetivos.  No DPI, foram superiores apenas na notação 

da regra ão em verbos do futuro. 

Na tabela 78, considerando os sufixos eza/ez e esa/ês, verifica-se que, apesar de serem 

sufixos que refletem semelhanças entre as próprias regras, na prova de DPR apareceram 

diferenças estatisticamente significativas para o sufixo eza/ez em relação ao grupo 

sociocultural, ao desempenho ortográfico e na interação grupo sociocultural X escolaridade. 

Já para o sufixo esa/ês houve em DPR diferença significativa em função da escolaridade e do 

grupo sociocultural. Já na prova DPI, nenhuma diferença significativa pôde ser notada, 

independentemente do sufixo.  Esse aspecto está ligado ao fato de que no DPI o número de 

erros aumentou em relação ao DPR, aproximando as médias.  

Tanto para o DPR como no DPI uma dificuldade maior foi observada na notação do 

par eza/ez. Esses achados contrariam os resultados encontrados na pesquisa de Queiroga 

(2003), que verificou uma facilitação maior para o uso do sufixo eza/ez.  A diferença 

encontrada entre os estudos talvez se deva à escolaridade dos sujeitos que participaram das 

pesquisas. Os sujeitos da pesquisa de Queiroga (2003) eram concluintes do ensino 

fundamental II e alunos universitários, enquanto os sujeitos da nossa pesquisa eram alunos da 

2ª e 4ª série do ensino fundamental I. 

Pensando na hipótese de hierarquia interna das regras estudadas, conforme defendido 

por Meireles e Correa (2005), poderíamos supor que os nossos sujeitos já teriam passado de 

uma “fase fonética”, o que justificaria também uma maior freqüência de uso do sufixo esa/ês 

durante o DPI, e já apresentariam um uso mais consistente do s em relação ao z, diminuindo a 
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utilização de grafias alternativas. A adoção da letra s não refletiria necessariamente um 

conhecimento gramatical, mas, provavelmente, a aplicação do conhecimento da restrição de 

que o s teria valor sonoro /z/ quando se encontra entre vogais. Desse modo, o uso do s 

ocorreria, tanto nos adjetivos como nos substantivos. 

 
4.4. Análise das Correlações Bi-variadas nas Provas de Ditado de Palavras Reais 

(DPR) e Ditado de Palavras Inventadas (DPI). 

Em consideração aos resultados obtidos nas análises das provas aplicadas neste estudo, 

foram feitas conexões par a par, mediante a utilização da prova estatística Correlação de Rho 

de Spearman. Foi adotado o coeficiente de correlação com nível de significância p<0,01 para 

todas as provas estatísticas, a fim de evitar uma superestimação na interpretação das 

significâncias que apareceriam, já que foram efetuadas muitas comparações com dados dos 

mesmos sujeitos. 

A tabela 79 apresenta correlações entre os totais de acertos no DPR e os totais de 

acertos no DPI.  Observa-se significância em todas as correlações com p<0,001, com 

coeficientes superiores a 50%, o que sugere que as medidas tomadas, ligadas a um mesmo 

domínio de conhecimento, estão relacionadas. 

Tabela 79 – Correlações bi-variadas Rho de Spearman para totais gerais de acertos na notação no Ditado 
de Palavras Reais (DPR) e nos totais gerais de acertos na notação do Ditado de Palavras Inventadas (DPI), 
no Ditado de Palavras Inventadas com regras Contextuais (DPIC), no Ditado de Palavras Inventadas com 
regras Morfológico-gramaticais (DPIM), no Ditado de Palavras Reais com regras Contextuais (DPRC) e 
no Ditado de Palavras Reais com regras Morfológico-gramaticais (DPRM). 

  Rho n=40 p 
Total de Acertos DPR Total de Acertos DPI 0,737 <0,001 

Total de Acertos DPR Total de Acertos DPIC 0,729 <0,001 

Total de Acertos DPR Total de Acertos DPIM 0,614 <0,001 

Total de Acertos DPR Total de Acertos DPRC 0,948 <0,001 

Total de Acertos DPR Total de Acertos DPRM 0,922 <0,001 

Total de Acertos DPRC Total de Acertos DPIC 0,707 <0,001 

Total de Acertos DPRM Total de Acertos DPIM 0,682 <0,001 

Notas:rho: valor do coeficiente de correlação de Spearman; p:nível de singnificância (p<0,01) 

Como seria de esperar, as correlações mais altas se deram entre o rendimento global 

em DPR e o rendimento observado especificamente, na mesma prova, na notação de 
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correspondências com regras contextuais (DPRC) e com regras morfológico-gramaticais 

(DPRM). Note-se que, apesar de altas e significativas, foram inferiores as correlações entre os 

rendimentos no ditado de palavras reais (DPR) e no ditado de palavras inventadas (DPI) e 

especificamente na notação de regras contextuais (DPIC) e um pouco mais baixas ainda a 

correlação com a notação de regras morfológico-gramaticais em palavras inventadas (DPIM). 

 A tabela 80 apresenta as correlações entre cada uma das regras contextuais analisadas 

nesse estudo e os totais gerais de acertos no ditado de palavras reais (DPR) e no ditado de 

palavras reais contextuais (DPRC). Já na tabela 81 é possível observar as correlações entre os 

acertos gerais no DPR e no ditado de palavras reais morfológico-gramaticais (DPRM). 

Das 22 regras contextuais analisadas 11 apresentaram correlações tanto para o total 

global do DPR como para o DPRC. A maioria das correlações apresentaram coeficientes 

superiores a 50% (tabela 80). 

Tabela 80 – Correlações bi-variadas Rho de Spearman para as correspondências fonográficas 
contextuais e os totais de acertos no Ditado de Palavras Reais (DPR) e no Ditado de Palavras 
Reais Contextuais (DPRC). 

Notação Total de Acertos DPR Total de Acertos DPRC 

 Rho n=40 p Rho n=40 p 

c(r)v 0,478 0,002 0,471 0,002 

rr 0,731 <0,001 0,772 <0,001 

v(r)v 0,063 0,701 0,063 0,700 

rv 0,160 0,324 0,147 0,366 

r(n,l,s) -0,007 0,968 -0,033 0,840 

v(r)c 0,617 <0,001 0,652 <0,001 

ã 0,418 0,007 0,425 0,006 

nh 0,619 <0,001 0,622 <0,001 

ão 0,398 0,011 0,353 0,025 

m 0,574 <0,001 0,657 <0,001 

n 0,616 <0,001 0,682 <0,001 

o 0,590 <0,001 0,593 <0,001 

u 0,256 0,111 0,284 0,075 

e 0,552 <0,001 0,534 <0,001 

i 0,033 0,840 0,070 0,666 

c 0,277 0,083 0,336 0,034 

g , , , , 

gu 0,669 <0,001 0,665 <0,001 

s 0,209 0,196 0,203 0,210 

qu 0,500 0,001 0,478 0,002 

z 0,326 0,040 0,367 0,020 

j 0,184 0,254 0,240 0,135 

Notas:rho: valor do coeficiente de correlação de Spearman; p:nível de singnificância (p<0,01) 
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Na tabela 81 observou-se que das 10 regras morfológico-gramaticais, analisadas nesse 

estudo, 8 apresentaram correlações significativas no DPR (r, am, u, al, n, ss, eza/ez e esa/ês) e 

apenas a regra morfológico-gramatical ão não apresentou correlação no DPRM. Observou-se, 

ainda, que foram inferiores as correlações entre as regras morfológico-gramaticais, referidas 

acima e o total global no Ditado de Palavras Reais (DPR), com exceção da regra ss, que 

apresentou uma correlação superior àquela apresentada entre esta regra e o total global no 

Ditado de Palavras Reais Morfológico-gramaticais (DPRM). 

Tabela 81 – Correlações bi-variadas Rho de Spearman para as correspondências fonográficas 
Morfológico-gramaticais e os totais de acertos no Ditado de Palavras Reais (DPR) e no Ditado de Palavras 
Reais Morfológico-gramaticais (DPRM). 

Notação Total de Acertos DPR Total de Acertos DPRC 

 Rho n=40 p Rho n=40 p 

r 0,615 <0,001 0,720 <0,01 

ão 0,279 0,082 0,269 0,093 

am 0,713 <0,001 0,799 <0,001 
u 0,508 0,001 0,535 <0,001 
al 0,427 0,006 0,445 0,004 

n 0,776 <0,001 0,818 <0,001 

ss 0,464 0,003 0,434 0,005 

eza/ez 0,715 <0,001 0,736 <0,001 

esa/ês 0,410 0,01 0,438 0,005 

ice 0,371 0,018 0,427 0,006 

Notas:rho: valor do coeficiente de correlação de Spearman; p:nível de singnificância (p<0,01) 
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CAPÍTULO V - ANÁLISE NAS PROVAS DE HABILIDADES METAFONOLÓGICAS 

(HMTF) 

 

5.1. Análise Quantitativa nas Provas de Habilidades Metafonológicas (HMTF) 

A avaliação de habilidades metafonológicas foi composta de 11 atividades8. Para cada 

atividade foi feito um escore e comparado com as variáveis do estudo.  

Recordamos que as provas foram apresentadas em seqüências randomizadas, na 

tentativa de eliminarmos um efeito de ordem. Em cada tarefa os escores de acertos possíveis 

em cada prova variou de 0 a 4. 

Os resultados concernentes ao desempenho global das crianças dos diferentes grupos 

socioculturais nas provas de habilidades metafonológicas (HMTF), segundo a escolaridade e 

desempenho ortográfico aparecem na tabela 82, bem como o desempenho apresentado em 

cada prova. 

 Para analisar estatisticamente as diferenças entre médias de erros de cada subgrupo 

sociocultural em cada uma das provas nas atividades de Habilidades Metafonológicas, foram 

realizadas Análises de Variância Bi-variadas, cujos fatores inter-sujeitos foram grupo 

sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico. As Tabelas de 83 a 93 apresentam os 

resultados obtidos em cada uma das provas separadamente. 

 

 

                                                
8 Embora tenham sido 10 sub-tarefas, para efeitos de análise estaremos tratando a tarefa “Produção de Palavras com o 
Mesmo Fonema Inicial” como duas tarefas, em função do tipo de acerto produzido pelos sujeitos. Porém, para efeito de 
cálculo da média e do desvio-padrão, foi calculado apenas o resultado da prova PPF1, visto que as respostas classificadas 
como PPF2 seriam, na verdade, produção de sílaba inicial e não de fonema inicial. 
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Tabela 82: Médias de acertos nas Habilidades metafonológicas em função do grupo sociocultural, da escolaridade e do desempenho ortográfico 
GSC1 GSC2 

2ª 4ª 2ª 4ª 

A B A B A B A B 

 

X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP 

TOTHMTF 24,2000 7,5961 20,2000 5,4498 29,8000 4,9444 21,0000 5,9161 32,2000 3,1937 32,2000 3,7014 35,6000 3,2094 32,000 4,6904 

IPCS 3,80 0,45 3,60 0,55 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 

PPCS 2,80 0,84 3,00 0,71 2,40 1,82 2,80 0,84 3,20 0,84 3,40 0,89 3,60 0,89 3,40 0,55 

IPR 2,80 1,10 3,40 0,55 3,80 0,45 3,20 0,84 3,80 0,45 4,00 0,00 4,00 0,00 3,80 0,45 

PPR 2,20 1,10 1,20 1,64 3,20 0,84 2,00 1,87 3,20 0,84 3,80 0,45 4,00 0,00 3,20 0,84 

IPCF 3,40 0,89 2,40 1,14 3,80 0,45 2,80 1,30 4,00 0,00 4,00 0,00 3,80 0,45 3,80 0,45 

PPCF 0,40 0,89 0,60 0,89 0,60 0,89 0,20 0,45 1,20 0,84 1,00 1,00 1,40 0,55 0,40 0,89 

SF 0,80 1,30 0,80 0,84 1,80 2,05 1,20 0,84 2,40 1,82 1,60 1,67 3,20 1,79 3,00 1,41 

CF 2,80 1,10 3,00 1,22 3,20 0,45 1,80 1,30 3,20 1,30 3,40 0,55 3,60 0,89 3,40 0,89 

AF 2,60 1,14 1,60 1,82 3,60 0,89 2,00 1,58 3,40 0,89 3,00 1,22 4,00 0,00 3,40 0,55 

SUBF 2,60 1,52 0,60 1,34 3,40 1,34 1,00 1,73 3,80 0,45 3,00 1,73 4,00 0,00 3,60 0,89 

Legenda: GSC1= grupo sociocultural 1(escola pública); GSC2=grupo sociocultural 2(escola particular); 2a=2a série; 4a=4asérie; A= alto desempenho ortográfico; B=baixo 
desempenho ortográfico; TOTHMTF= total geral de acertos nas habilidades metafonológicas. IPCS=identificação de palavras que começam com a mesma sílaba; PPCS= 
produção de palavras que começam com a mesma sílaba; IPR= identificação de palavras que rimam; PPR= produção de palavras que rimam; IPCF= identificação de palavras que 
começam com o mesmo fonema; PPCF= produção de palavras que começam com o mesmo fonema; SF= separação de fonemas; CF= contagem de fonemas; AF= adição de 
fonemas; SUBF= subtração de fonemas. 
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5.1.1.Análise do desempenho global nas Habilidades metafonológicas 

(HMTF) 

A tabela 83 ilustra os dados analisados referentes à média total de acertos nas provas 

de habilidades metafonológicas. 

Tabela 83: Análise de variância do total geral de acertos durante a prova de Habilidades Metafonológicas, 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 70,225 70,225 2,826 0,102 
Grupo 
sociocultural 

1 801,025 801,025 32,234 <0,001 

Desempenho 
ortográfico 

1 189,225 189,225 7,615 0,009 

Escolaridade X 
Grupo 
sociocultural 

1 3,025 3,025 0,122 0,729 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 34,225 34,225 1,377 0,249 

Grupo 
sociocultural X 
Desempenho 
ortográfico 

1 42,025 42,025 1,691 0,203 

Escolaridade X 
Grupo 
sociocultural X 
Desempenho 
Ortográfico 

1 3,025 3,025 0,122 0,729 

Erro (intra) 32 795,200 24,850     
Total 40 33917,000    
 

De acordo com a tabela 83, pode-se observar que para o total geral de acertos nas 

provas de habilidade metafonológica foi encontrada diferença significativa em relação ao 

grupo sociocultural e ao desempenho ortográfico. Verificou-se rendimento superior do GSC2. 

Em relação ao desempenho ortográfico, observou-se rendimento superior das crianças com 

alto desempenho ortográfico. Não houve efeito significativo das interações analisadas. 
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5.1.2.Análise do desempenho na prova de Identificação de palavras que 

começam com a mesma sílaba (IPCS) 

A tabela 84 ilustra os dados analisados referente a prova de Identificação de palavras 

que começam com a mesma sílaba (IPCS). Observou-se que para essa prova não foi 

encontrada diferença significativa em nenhum dos fatores inter-sujeitos observados. As 

crianças praticamente não apresentaram erros durante a realização dessa prova. 

Tabela 84: Análise de variância do total de acertos na prova de identificação de palavras que começam 
com a mesma sílaba, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), 
desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,225 0,225 3,600 0,067 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 0,400 0,532 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 3,600 0,067 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,400 0,532 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 3,600 0,067 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,400 0,532 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,400 0,532 

Erro (intra) 32 2,000 6,250E-02   
Total 40 619,000    

  

5.1.3.Análise do desempenho na prova de Produção de Palavras que 

começam com a mesma Sílaba (PPCS): 

A tabela 85 ilustra os dados analisados referente a prova de HMTF do tipo PPCS. 

Observou-se que para a prova do tipo produção de palavras que começam com a mesma 

sílaba (PPCS), encontrou-se diferença significativa apenas em relação ao grupo sociocultural. 

Rendimento superior foi observado entre as crianças do GSC2.  
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Tabela 85: Análise de variância do total de acertos na prova PPCS, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 
4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,026 0,874 
Grupo sociocultural 1 4,225 4,225 4,333 0,045 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 0,231 0,634 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,625 0,625 0,641 0,429 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,026 0,874 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 0,231 0,634 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,225 0,225 0,231 0,634 

Erro (intra) 32 31,200 0,975   
Total 40 415,000    

   

5.1.4.Análise do desempenho na prova Identificação de palavras que 

rimam (IPR) 

A tabela 86 ilustra os dados analisados referente a prova de HMTF do tipo IPR. 

Tabela 86: Análise de variância do total de acertos na prova de IPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª 
e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,400 0,400 1,143 0,293 
Grupo sociocultural 1 3,600 3,600 10,286 0,003 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,400 0,400 1,143 0,293 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,600 1,600 4,571 0,040 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,400 0,400 1,143 0,293 

Erro (intra) 32 11,200 0,350   
Total 40 536,000    

 

 De acordo com a tabela 86, pode-se observar que para a prova identificação de 

palavras que rimam (IPR) encontrou-se diferença significativa em relação ao grupo 

sociocultural e na interação entre escolaridade e desempenho ortográfico. O rendimento 
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superior foi observado entre as crianças do GSC2.  Em relação à interação escolaridade X 

desempenho ortográfico, observamos que as crianças de 4ª. série de desempenho ortográfico 

alto apresentaram rendimento superior, porém o mesmo não aconteceu com as crianças de 

desempenho ortográfico baixo, visto que, as crianças de 2ª. série apresentaram um rendimento 

superior. 

 

5.1.5.Análise do desempenho na prova de Produção de palavras que 

rimam (PPR) 

A tabela 87 ilustra os dados analisados referente a prova de PPR. Observou-se que 

nessa prova houve diferença significativa em relação apenas ao grupo sociocultural, sendo o 

rendimento superior entre as crianças do GSC2.  

Tabela 87: Análise de variância do total de acertos na prova de PPR, tendo como fatores: escolaridade (2ª 
e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500 2,500 2,062 0,161 
Grupo sociocultural 1 19,600 19,600 16,165 <0,001 
Desempenho 
ortográfico 

1 3,600 3,600 2,969 0,095 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 1,600 1,600 1,320 0,259 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,600 1,600 1,320 0,259 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500 2,500 2,062 0,161 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,900 0,900 0,742 0,395 

Erro (intra) 32 38,800 1,213   
Total 40 396,000    

 

5.1.6.Análise do desempenho na prova de Identificação de palavras que 

começam com o mesmo fonema (IPCF): 

A tabela 88 ilustra os dados analisados referentes à prova de IPCF: 
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Tabela 88: Análise de variância do total de acertos na prova IPCF, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 
4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 1,000E-01 1,000E-01 0,182 0,673 
Grupo sociocultural 1 6,400 6,400 11,636 0,002 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500 2,500 4,545 0,041 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,900 0,900 1,636 0,210 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500 2,500 4,545 0,041 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Erro (intra) 32 17,600 0,550   
Total 40 520,000    

 
Verificou-se na tabela 88, que para a prova IPCF houve diferença significativa em 

relação ao grupo sociocultural, ao desempenho ortográfico e na interação grupo sociocultural 

X desempenho ortográfico. Em relação ao grupo sociocultural, verificamos rendimento 

superior do GSC2.  

Em relação ao desempenho ortográfico, observou-se rendimento superior para as 

crianças com alto desempenho ortográfico do GSC1. Para as crianças do GSC2 não houve 

diferença na média de acertos, independentemente da escolaridade e do desempenho 

ortográfico. 

 
5.1.7.Análise do desempenho na prova de Produção de palavras que 

começam com o mesmo fonema (PPCF) 

A tabela 89 ilustra os dados analisados referentes à prova PPCF.  Observou-se que para a 

prova PPCF encontrou-se diferença significativa em relação apenas ao grupo sociocultural, 

verificando-se um rendimento superior das crianças do GSC2. 
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Tabela 89: Análise de variância do total de acertos na prova PPCF, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 
4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,225 0,225 0,333 0,568 
Grupo sociocultural 1 3,025 3,025 4,481 0,042 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,225 1,225 1,815 0,187 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,037 0,849 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,225 1,225 1,815 0,187 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,625 0,625 0,926 0,343 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,037 0,849 

Erro (intra) 32 21,600 0,675   
Total 40 49,000    

 
 

5.1.8.Análise do desempenho na prova de Separação de Fonemas (SF) 

De acordo com a tabela 90, pode-se observar que para a prova SF encontrou-se 

diferença significativa em relação apenas ao grupo sociocultural. Verificando-se rendimento 

superior das crianças do GSC2.  

Tabela 90: Análise de variância do total de acertos na prova SF, tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto 
e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 8,100 8,100 3,484 0,071 
Grupo sociocultural 1 19,600 19,600 8,430 0,007 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,600 1,600 0,688 0,413 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,400 0,400 0,172 0,681 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,100 0,100 0,043 0,837 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,900 0,900 0,387 0,538 

Erro (intra) 32 74,400 2,325   
Total 40 242,000    
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5.1.9.Análise do desempenho na prova de Contagem de Fonemas (CF) 

A tabela 91 ilustra os dados analisados referente à prova CF. Observou-se que para 

essa prova houve diferença significativa em relação apenas ao grupo sociocultural, sendo o 

rendimento superior das crianças do GSC2.  

Tabela 91: Análise de variância do total de acertos na prova CF, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 1,000E-01 1,000E-01 0,098 0,757 
Grupo sociocultural 1 4,900 4,900 4,780 0,036 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,900 0,900 0,878 0,356 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,900 0,900 0,878 0,356 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500 2,500 2,439 0,128 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,900 0,900 0,878 0,356 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,900 0,900 0,878 0,356 

Erro (intra) 32 32,800 1,025   
Total 40 416,000    

 
 

5.1.10.Análise do desempenho na prova de Adição de Fonema (AF): 

A tabela 92 ilustra os dados analisados referente a prova AF. Para essa prova 

encontrou-se diferença significativa em relação ao grupo sociocultural e ao desempenho 

ortográfico, sendo o rendimento superior entre as crianças do GSC2 e aquelas com alto 

desempenho ortográfico.  
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Tabela 92: Análise de variância do total de acertos na prova AF, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª 
série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 3,600 3,600 2,743 0,107 
Grupo sociocultural 1 10,000 10,000 7,619 0,009 
Desempenho 
ortográfico 

1 8,100 8,100 6,171 0,018 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,100 0,100 0,076 0,784 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 0,305 0,585 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 1,600 1,600 1,219 0,278 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 0,076 0,784 

Erro (intra) 32 42,000 1,312   
Total 40 414,000    

 

5.1.11.Análise do desempenho na prova de Subtração de Fonemas 

(SUBF): 

A tabela 93, ilustra os dados analisados referente a prova de SUBF. Para essa prova 

observou-se diferença significativa em relação ao grupo sociocultural e ao desempenho 

ortográfico, sendo o rendimento superior entre as crianças do GSC2 e entre aquelas com alto 

desempenho ortográfico. 

Tabela 93: Análise de variância do total de acertos na prova de SUBF, tendo como fatores: escolaridade 
(2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500 2,500 1,550 0,222 
Grupo sociocultural 1 28,900 28,900 17,922 <0,001 
Desempenho 
ortográfico 

1 19,600 19,600 12,155 0,001 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,100 0,100 0,062 0,805 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 6,400 6,400 3,969 0,055 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,400 0,400 0,248 0,622 

Erro (intra) 32 51,600 1,612   
Total 40 412,000    
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5.2. Síntese e Discussão dos Resultados Encontrados na Análise Quantitativa das 

Tarefas de Habilidades Metafonológicas. 

Percebemos que as crianças se cansavam mais facilmente na aplicação desse bloco de 

tarefas, independentemente do tempo de escolaridade, do grupo sociocultural e do 

desempenho ortográfico.  Foi estabelecido um total de 3 encontros, para realização da prova, a 

fim de eliminarmos o efeito do cansaço sobre sua realização. 

 A tabela 94 apresenta uma síntese dos resultados já apresentados anteriormente nas 

provas de habilidades metafonológicas (HMTF). 

O efeito das variáveis, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, analisadas nesse 

estudo, foi significativo em relação aos totais globais de acertos, no sentido de as crianças do 

GSC2 e de alto desempenho ortográfico apresentarem melhores resultados (tabela 94). 

Em nove das 10 provas encontramos diferenças estatisticamente significativas em 

relação ao grupo sociocultural e as crianças do GSC2 conseguiram apresentar um escore de 

acertos superior ao das crianças do GSC1. Esse fato talvez possa ser explicado por diferentes 

experiências que seriam proporcionadas nos contextos escolar e familiar dos diferentes grupos 

socioculturais com as modalidades oral e escrita da língua.  Segundo Ferreiro (2004), quando 

as crianças estão adquirindo a escrita necessitam passar o saber-fazer com a linguagem para 

um “pensar sobre a linguagem”. Dessa forma, podemos conceber que, além de um ensino 

sistemático da língua, é importante o contato com o objeto de aprendizagem, no caso a escrita.  

Como a escrita está diferencialmente inserida em vários contextos sociais, provavelmente as 

crianças do GSC2 apresentam um contato maior com a escrita que as crianças do GSC1.  

O ambiente de casa, a experiência educacional e o desenvolvimento da linguagem 

estabeleceriam uma inter-relação, contribuindo para uma melhor performance nas tarefas de 

habilidades de consciência fonológica, como também no aprendizado inicial da leitura 

(SOUZA, 2004). 
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Tabela 94: Síntese dos resultados obtidos nas provas de habilidades metafonológicas tendo como fatores: 
escolaridade (ESC), grupo sociocultural (GSC), desempenho ortográfico (DO) e a interação escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 ESC GSC DO GSCxESC ESCXDO GSCXDO ESCXGSCXDO 

TOTHMTF NS p<0,001 

GSC1<GSC2 

 

p=0,009 

A>B 

NS NS NS NS 

IPCS NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

PPCS NS p<0,05 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

IPR NS p=0,003 

GSC1<GSC2 

 

NS NS p<0,05 NS NS 

PPR NS p<0,001 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

IPCF NS p=0,002 

GSC1<GSC2 

 

p<0,05 

A>B 

NS NS p<0,05 NS 

PPCF NS p<0,05 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

SF NS p=0,007 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

CF NS p<0,04 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

AF NS p=0,009 

GSC1<GSC2 

 

p<0,02 

A>B 

NS NS NS NS 

SUBF NS p<0,001 

GSC1<GSC2 

p=0,001 

A>B 

NS NS NS NS 

 

Segundo a tabela 94, a prova de identificação de palavras que começam com a mesma 

sílaba (IPCS), parece não ser um instrumento importante para diferenciar as habilidades 

metafonológicas de crianças a partir da 2ª série. Isso talvez possa ser explicado por ser a 

sílaba uma unidade natural e estudos já terem mostrado que crianças, mesmo pequenas, já 

conseguem identificá-las (FERREIRO e TEBEROSKY, 1986). Por outro lado, a prova de 

produção de palavras que começam com a mesma sílaba (PPCS) já impunha algum tipo de 

dificuldade e, no nosso estudo, já começava a produzir uma diferença significativa segundo o 

grupo sociocultural: as crianças do GSC2 apresentaram uma facilidade maior na realização 

dessa prova. 

 Quando observamos a prova de identificação de palavras que começam com o mesmo 

fonema (IPCF), já não pudemos verificar a mesma habilidade observada na identificação de 
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sílabas.  Monitorar mentalmente aquela unidade sonora pareceu representar uma dificuldade 

maior, o que se evidenciou principalmente em relação ao grupo sociocultural, ao desempenho 

ortográfico e na interação entre esses dois fatores. Diversos estudos feitos em português (por 

exemplo, Cielo, 2002; Freitas; 2004; Morais, 2004 e Souza, 2005) também observaram uma 

dificuldade maior nas habilidades que envolvem a consciência fonêmica, sugerindo que essa 

surge mais tardiamente no desenvolvimento da criança e que está relacionada ao processo de 

alfabetização. 

 Estudos desenvolvidos em outras línguas ,como, por exemplo, inglês (Liberman et al, 

1974), francês (Gombert, 1992) e grego (Aidinis e Nunes, 2001) apontam que, assim como na 

língua portuguesa, a consciência de sílabas precede a consciência de fonemas. 

Nos nossos dados constatamos ainda que as crianças não apresentaram a mesma 

facilidade na identificação de rimas, quando comparamos tal habilidade com o desempenho 

na identificação de sílabas iniciais. Nesse caso já foi possível verificar diferença significativa 

em relação ao grupo sociocultural. Os estudos desenvolvidos por Cardoso-Martins (1995) e 

por Souza (2005) também apontaram para uma facilitação superior na identificação de sílabas 

iniciais em relação às sílabas finais, na língua portuguesa. 

A percepção da rima na língua portuguesa é mais fácil para palavras oxítonas do que 

para as palavras paroxítonas, assim como existe uma facilitação maior em monossílabos. Isso 

pode ser explicado pelo fato dos monossílabos apresentarem a rima da palavra coincidindo 

com a rima da sílaba, representando uma unidade fonológica natural (FREITAS, 2003). 

Recordamos que é consenso entre os autores que não existe uma hierarquia estrita 

entre as habilidades fonológicas, porém as que envolvem consciência fonêmica seriam as 

últimas a serem dominadas pelo aprendiz e poderiam ser facilitadas pelo aprendizado da 

leitura e a memória (cf. FREITAS, 2004; MORAIS, 2004; SOUZA, 2004). Entendemos que 

para as crianças desenvolverem um domínio de habilidades metafonológicas em relação ao 
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fonema são importantes dois requisitos básicos: a aquisição da forma lingüística em 

questão (diferentes níveis da fonologia), ou seja, a criança só pode tornar-se consciente de 

algo que já adquiriu ou domina conscientemente, mesmo que de forma não verbalizável; e a 

necessidade de haver uma demanda específica que gere o pensar conscientemente sobre 

a língua.  Como essa demanda só ocorre geralmente quando a criança entra para a escola, a 

consciência fonêmica parece se desenvolver quando a criança entra em contato com a leitura e 

a escrita (COIMBRA, 1997). 

Por outro lado, em relação à escolaridade, não encontramos diferenças estatisticamente 

significativas em relação a nenhuma das provas. Isto sugere que, mesmo para as provas que 

representaram maior dificuldade, a simples freqüência à escola, nos anos imediatamente 

posteriores à alfabetização, não implicaria necessariamente um desenvolvimento 

metafonológico. Como vimos, o grupo sociocultural revelou-se um fator mais determinante 

sobre aquele desenvolvimento e, em menor grau, a variável desempenho ortográfico. 

 O alto desempenho ortográfico pareceu favorecer o domínio das provas fonêmicas, 

visto que as diferenças significativas apareceram nas provas identificação de palavras que 

começam com o mesmo fonema (IPCF), adição de fonema (AF) e subtração de fonemas 

(SUBF). Esse fato talvez seja explicado por essas crianças terem um domínio melhor da 

notação, o que favoreceria a “materialização” do fonema através das letras, um dado que já foi 

comprovado nas pesquisas de Teberosky et al (1993) para o espanhol e por Morais (2004) 

para o português. Em lugar de recorrer a um processamento estritamente metafonológico, os 

sujeitos lançariam mão das imagens escritas das palavras que teriam conseguido armazenar 

em seu léxico mental. 
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5.3. Resultado da Análise Qualitativa nas provas de habilidades metafonológicas 

(HMTF). 

Analisar as justificativas infantis nessas tarefas foi um meio adicional de acessar seus 

conhecimentos explícitos verbais sobre unidades de nossa língua. 

As justificativas apresentadas pelas crianças durante a realização dessas tarefas foram 

agrupadas por semelhança, a fim de facilitar sua análise. Nas atividades de adição de fonema 

(AF) e subtração de fonemas (SUBF) não foi solicitada justificativa; nesse caso, a análise foi 

realizada levando-se em conta o tipo de erro e acerto realizado pela criança. 

Os resultados serão apresentados em quadros, para facilitar sua visualização. Nesses 

quadros aparecem os números de ocorrências daquela justificativa em determinada prova. O 

escore de cada atividade variou de 0 a 4. As justificativas foram ainda divididas em dois 

grupos: Erros e Acertos.  Esses grupos de erros e acertos foram estabelecidos de acordo com a 

resposta dada na prova, que poderia ser errada ou correta. 

Os resultados serão apresentados por atividades e as categorias exemplificadas com 

um extrato da produção das crianças.  Para identificar os sujeitos, os números 2 e 4 referir-se-

ão à escolaridade (2ª e 4ª série); o grupo sociocultural será marcado pela sigla PUB (pública) 

e PRI (privada); já o grupo A referir-se-á as crianças com alto desempenho ortográfico e o 

grupo B àquelas com baixo rendimento ortográfico. 

As categorias estabelecidas para as provas de habilidades metafonológicas foram 

assim definidas:  

a) “São Iguais”: a criança se limita a afirmar que os segmentos sonoros “são iguais”, sem 

indicar onde há semelhanças. 

b) “Começa / termina ou tem o mesmo som”: A criança utiliza a afirmação “começa com 

o mesmo som” ou “tem o mesmo som”, mas não indica onde há semelhança. 

Eis alguns exemplos: 
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Produção de Palavra que Começa com a mesma Sílaba (PPCS). 
2PRI A: 
P: Eu digo uma palavra e você me diz outra que comece com o mesmo pedaço. Me diga uma palavra que 
comece como a palavra: cachorro. 
C: Cacau. Porque tem o mesmo som. 
P: Pipoca. 
C: Pirex. Porque começa com o mesmo som 

 
Produção de Palavras que Rima (PPR) 
4PUB B: 
P: Eu digo uma palavra você diz outra que termine igual, que termina com o mesmo pedaço. Me diga uma 
palavra que termina como a palavra: Papel. 
C: Pardal. Porque termina com o mesmo som. 

 
Identificação de Palavras que Começam com a mesma Sílaba (IPCS) 
2PUB B: 
P: Qual dessas palavras começam iguais? 
Bola, Mala, Casa e Mapa? 
C: Mala e Mapa: é o mesmo som da letra. 
P: Buzina, xícara, canguru e chinelo? 
C: Xícara e chinelo: é o mesmo som da letra. 

 

c) “Começa / termina com a mesma sílaba ou tem o mesmo pedaço”: A criança afirma 

“começa com a mesma sílaba”, “tem o mesmo pedaço”, ou “termina com a mesma 

sílaba”, mas não aponta a sílaba semelhante. Por exemplo: 

Produção de Palavras que Rimam (PPR) 
4PRI A: c 
P: Eu digo uma palavra você diz outra que termine igual, que termina com o mesmo pedaço.Me diga uma 
palavra que termina como a palavra: Papel. 
C: Pastel. É uma rima. Termina com a mesma sílaba. 

 
d) “Fala as sílabas iniciais ou finais”16: A criança justifica a sua resposta apontando o 

ponto exato da semelhança. Exemplos: 

Identificação de Palavras que Começam com a mesma Sílaba (IPCS) 
2PRI A:  d 
P: Eu digo uma palavra e você me diz outra que comece com o mesmo pedaço. Me diga uma palavra que 
comece como a palavra: sofá. 
C: sozinho. Começa com [s⊃]. 

 
Identificação de Palavras que Rimam (IPR) 
2PUB A 
P: Quais são as duas palavras que terminam com o mesmo som? Berço, bolo, carta, osso? 
C: berço e osso. Tem [so]. 

 

                                                
16 No caso de rimas, sob o rótulo “sílaba final igual” incluímos também os casos onde os segmentos iguais 
compartilhados eram maiores que a sílaba ou intra-silábicos. 
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e) “Soletra a sílaba inicial ou final”: a criança identifica a sílaba, porém no momento de 

justificar sua resposta se refere às letras que compõem as sílabas. Exemplos: 

Identificação de Palavras que Começam com o mesmo Fonema (IPCF) 
4PUB B:  
P: Vou falar o nome de quatro figuras e você vai dizer quais são as duas que começam com o mesmo sonzinho: 
Mala, siri, moto, chapéu. 
C: Mala,Moto. “m” “o” com “m” “a” é o mesmo som do começo. 
P: Roda, Pia, Rato, Bola. 
C: roda, rato. Começa com “r” “a” e “r” “o” 

 
Identificação de Palavras que Rimam (IPR) 
2PUB A 
P: Quais são as duas palavras que terminam com o mesmo som? Pente, mola, dente carro? 
C: pente e dente. Termina com “n”, “t”, “e”. 
P: Martelo, cabeça, sorvete, castelo? 
C: martelo e castelo. Acaba com “l” e “o” 

 
f) “Fala a letra inicial/ final”: Aponta apenas a letra inicial das palavras. 

Produção de Palavras que Começam com o mesmo Fonema (PPCF) 
2PRI B:  
P; Eu digo uma palavra e você me diz outra que começa com o mesmo sonzinho. Não é para o primeiro pedaço 
ser todo igual,só o primeiro sonzinho: coco. 
C: Capa. Começa com o “ca” – o “c” e o “c” são o mesmo som. 

 

Produção de Palavra que Rima (PPR) 
2PUB A: 
P: Eu digo uma palavra e você me diz outra que termina igual, que termina com o mesmo pedaço. Me diga uma 
palavra que termina como a palavra papel? 
C: anel. Termina com “l” . 

 
g) “Tem a mesma palavra, termina com a mesma palavra”: No caso da primeira 

justificativa, confunde o conceito de sílaba ou fonema com palavra, pelo menos no 

momento da verbalização. 

Identificação de Palavras que Começam com o mesmo Fonema (IPCF) 
4PUB B: 
P: Vou falar o nome de quatro figuras e você vai dizer quais são as duas que começam com o mesmo sonzinho: 
gelo, cola, sapo e selo. 
C: sapo e selo. Começa com a mesma palavra.. 
P: pato, porta, chave, violão.. 
C: pato e porta. Começa com a mesma palavra. 

 
h) “Começa com o mesmo som, mas não com a mesma sílaba ou eles só têm o mesmo 

som, não começam com (o som tal) de (tal palavra)”: Nessa categoria a criança não só 

consegue identificar a semelhança entre as sílabas, mas tenta estabelecer a diferença 

entre letra e som. 
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Identificação de Palavras que Começam com a mesma Sílaba (IPCS) 
2PUB A:  
P: Qual dessas palavras começam iguais? Buzina, xícara, canguru e chinelo? 
C: Xícara e chinelo: começa com “x” e “ch” e “ch” e “i” tem som de “x”.. 

 
Identificação de Palavras que Começam com a mesma Sílaba (IPCS) 
2PRI A:  
P: Qual dessas palavras começam iguais? Buzina, xícara, canguru e chinelo? 
C: Xícara e chinelo: tem o mesmo som. A xícara não começa com “ch” como chinelo. Eles só têm o mesmo som. 

 

i) “Nenhuma começa igual ou não tem igual”: A criança emite a justificativa “Nenhuma 

começa igual” ou “não tem igual”, porque não consegue identificar semelhanças entre 

as sílabas. 

j) Não justifica ou dá justificativa que não demonstra reflexão metafonológica. Responde 

a questão, mas não justifica ou oferece uma resposta que não demonstra uma reflexão 

metafonológica. Ou ainda, responde a questão (que pode estar correta ou errada), 

porém não emite nenhum tipo de justificativa. 

Produção de Palavras que Comecem com o mesmo Fonema. (PPCF) 
2PUB A:  
P: Eu digo uma palavra e você me diz outra que começa com o mesmo sonzinho. Não é para o primeiro pedaço 
ser todo igual, só o primeiro sonzinho: Velho. 
C: venta. Porque é . 

 
Produção de Palavras que Comecem com a mesma Sílaba (PPCS) 
2PRI A: 
P: Eu digo uma palavra e você me diz outra que comece com o mesmo pedaço. Me diga uma palavra que 
comece como a palavra: Bacia. 
C: Balde. Porque só me lembrei dessa palavra. 

 
Produção de Palavras que Comecem com o mesmo Fonema (PPCF) 
2PUB B: 
P: Eu digo uma palavra e você me diz outra que começa com o mesmo sonzinho. Não é para o primeiro pedaço 
ser todo igual. Só o primeiro sonzinho: Coco? 
C: canalha. Porque é bom de dizer. 

 
k) “É a mesma letra”:  afirma isto, sem indicar a letra 

Produção de Palavras que Comecem com a mesma Sílaba (PPCS): 
4PUB B: 
P: Eu digo uma palavra e você me diz outra que comece com o mesmo pedaço. Me diga uma palavra que 
comece como a palavra:  
P: Bacia. 
C: Bala. Porque é a mesma letra. 
P: Pipoca. 
C: Picolé. Porque é a mesma letra. 
P: sofá. 
C: Solange. Porque é a mesma letra. 
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l) Não responde: a criança não responde a questão  

m)Fala o fonema: Justifica produzindo o fonema correspondente. 

Produção de Palavras que Comecem com o mesmo Fonema (PPCF) 
2PRI B:  t 
P: Eu digo uma palavra e você me diz outra que começa com o mesmo sonzinho. Não é para o primeiro pedaço 
ser todo igual,só o primeiro sonzinho:  Velho? 
C: vento.o /v/ é o mesmo som. 

 
n) Repete as duas palavras: Repete as palavras que julga haver semelhança, sem emitir 

justificativa. 

 
Análise Qualitativa das Justificativas dadas na Tarefa de Identificação de Palavras que 

Começam com a mesma Sílaba (IPCS). 

Na prova IPCS a criança recebia cartões com figuras e, após o pesquisador nomear 

cada figura, ela deveria apontar aquelas que começavam com a mesma sílaba. 

 O quadro 1 apresenta as justificativas dadas e o número de ocorrência das mesmas, em 

relação à escolaridade, ao grupo sociocultural e ao desempenho ortográfico, na atividade de 

identificação de palavras que começam com a mesma sílaba (IPCS), cujas respostas foram 

consideradas acertos. É importante observar que consideramos acerto quando a criança 

respondia a prova conforme o solicitado, independentemente do tipo de justificativa dada por 

ela no momento do teste ser coerente ou não. Por esta razão, é possível encontrar a mesma 

justificativa para respostas consideradas corretas e para aquelas consideradas erradas.  

O quadro 2 apresenta as justificativas dadas na mesma atividade, quando as respostas 

foram consideradas erros.  

De forma geral, as crianças apresentaram uma tendência a utilizar como justificativa a 

emissão das sílabas iniciais (d), conforme utilizado no treino da atividade.  Essa justificativa 

foi mais utilizada pelas crianças do GSC2 (quadro 1).  Observamos que essas crianças do 

GSC2 utilizaram justificativas do tipo e ou f, que sugerem uma escolha com base na escrita da 

palavra e não em relação ao seu som.  No caso das crianças do GSC1, houve uma tendência 
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de indicar a semelhança entre as palavras dizendo que começam ou terminam com o mesmo 

som ou a mesma sílaba, mas sem explicitar verbalmente o segmento sonoro em pauta. 

Em relação ao quadro 2, observamos que só uma das crianças utilizou a justificativa 

“são iguais” ao escolher um par errado. 

Quadro 1: Número e tipo de ocorrência de justificativas na atividade identificação de palavras que 
começam com a mesma sílaba para acertos, em relação a grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico.  

 Justificativas 
 a)São 

iguais. 
b)Começa 
ou tem o 
mesmo 

som. 

c)Começa 
com a 

mesma 
silaba ou 

tem o 
mesmo 
pedaço 

d)Fala 
as 

sílabas 
iniciais. 

e)Soletra 
a sílaba 
inicial. 

f)Fala a 
letra 

inicial/final 

g) Tem 
a 

mesma 
palavra, 
termina 
com a 

mesma 
palavra. 

h)Começam 
com o 

mesmo 
som, mas 
não com 
mesma 

sílaba ou 
eles só têm 
o mesmo 
som, não  
começam 

com C H de 
chinelo. 

2PUB A 8 3 4 0 3 0 0 1 
2PUB B 0 6 4 7 1 0 0 0 

         
4PUB A 5 6 4 1 0 2 2 0 
4PUB B 2 5 4 4 1 4 0 0 

Total 
PUB 

15 20 16 12 5 6 2 1 

         
2PRI A 0 1 4 8 0 7 0 0 
2PRI B 0 0 4 15 0 0 0 1 

         
4PRI A 2 1 5 10 1 0 0 1 
4PRI B 4 8 0 4 0 4 0 0 
Total 
PRI 

6 10 13 37 1 11 0 2 

         
Total 
Geral 

21 30 29 49 6 17 2 3 
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Quadro 2: Número e tipo de ocorrência de justificativas na atividade identificação de palavras que 
começam com a mesma sílaba para erros, em relação a grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico. 

  Justificativas 
 a)São 

iguais. 
i)Nenhum 
começa 
igual. Ou 
não tem 
igual. 

j)Não justifica ou 
dá justificativa 
que não 
demonstra 
reflexão 
metafonológica. 

2PUB A 1 0 0 

2PUB B 0 1 1 

    

4PUB A 0 0 0 

4PUB B 0 0 0 

Total 
PUB 

1 1 1 

    

2PRI A 0 0 0 

2PRI B 0 0 0 

    

4PRIA 0 0 0 

4PRIB 0 0 0 

Total 
PRI 

0 0 0 

    

Total 
Geral 

1 1 1 

 
 

A criança 4PUB B, abaixo, parece ter buscado a semelhança com a letra inicial da 

palavra e não com a sílaba inicial, porém, diferentemente da criança acima, ela conseguia 

encontrar a semelhança entre as sílabas iniciais de xícara e chinelo. Porém é importante notar 

que a mesma imaginava que a palavra chinelo seria escrita com x, logo, teria a mesma letra 

inicial da palavra xícara. Se analisarmos as demais respostas dessa criança, podemos observar 

que ela percebeu a sílaba no primeiro par (mala e mapa), porém no par galinha e garrafa ela 

continuava buscando a semelhança com a letra inicial. 

Identificação de Palavras que Começam com a mesma Sílaba (IPCS) 
4PUB B: 
P: Qual dessas palavras começam iguais? 
Bola, Mala, Casa e Mapa? 
C: Mala e Mapa: são iguais. Porque mala e mapa tem “ma” e “ma” no começo da palavra. 
P: Buzina, xícara, canguru e chinelo? 
C: Xícara e Chinelo: são iguais. Tem dois “ X”  no começo. 
P:Galinha, batata, garrafa, Lâmpada? 
C: Galinha e Garrafa são iguais. Têm “G”. 
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Ainda na mesma situação (xícara e chinelo), um outro caso que sugere que a criança 

estava buscando a semelhança entre as letras pode ser percebido pela justificativa ”i” 

(nenhuma começa igual) dada pela criança 2PUB B, conforme apresentado no extrato abaixo: 

Identificação de Palavras que Começam com a mesma Sílaba (IPCS) 
2PUB B: 
P: Qual dessas palavras começam iguais? 
C:Boné, boca, maçã, vela? 
C: boné e boca: começa com o mesmo som. 
P: Mala, bola, mapa, casa. 
C: Mala e Mapa: Tem o mesmo som. 
P: Buzina, xícara, canguru e chinelo? 
C: Não tem nenhuma que comece igual.. 
P:Galinha, batata, garrafa, Lâmpada? 
C: Galinha e Garrafa : tem o mesmo som.. 

 
Por outro lado, podemos observar que a criança 2PRI A, abaixo, conseguia não só 

perceber a relação som/ letra, como também era capaz de verbalizar tal conhecimento. 

Verificamos, ainda, que quando a criança justificava os seus achados, ela já mostrava 

claramente que estava buscando nas sílabas um ponto de comparação, conforme pode ser 

percebido no extrato abaixo: 

Identificação de Palavras que Começam com a mesma Sílaba (IPCS) 
2PRI A:  
P: Qual dessas palavras começam iguais? Bola, Mala, Casa e Mapa? 
C: Mala e Mapa: são iguais. Começa com “ma” 
P: Buzina, xícara, canguru e chinelo? 
C: Xícara e Chinelo: Tem o mesmo som. A xícara não começa com “C” “H” como chinelo. Eles só têm o 
mesmo som. 
P:Galinha, batata, garrafa, Lâmpada? 
C: Galinha e Garrafa começam com “ga”. 

 

Análise Qualitativa das Justificativas dadas na Tarefa de Produção de Palavras que 

Começam com a mesma Sílaba (PPCS): 

O quadro 3 apresenta as justificativas dadas e o número de ocorrência das mesmas, em 

relação à escolaridade, ao grupo sociocultural e ao desempenho ortográfico, na atividade 

produção de palavras que começam com a mesma sílaba, cujas respostas foram consideradas 

acertos. Já o quadro 4 apresenta as justificativas dadas na mesma atividade, quando as 

respostas foram consideradas erros.  Nessa atividade foram apenas aceitas produções 
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foneticamente iguais.  Ou seja, no caso das palavras que as sílabas iniciais eram vogais orais, 

por exemplo, não foram aceitas as produções das crianças com vogais nasais.  E no caso das 

vogais abertas ou fechadas só foram aceitas produções com vogais abertas ou fechadas, 

respectivamente. 

 Como na prova de Identificação de palavras que começam com a mesma sílaba 

(IPCS), houve uma tendência das crianças a utilizarem como justificativa falar as sílabas 

iniciais, com uma predominância em relação ao GSC2, no caso do quadro 3.  Porém, no 

quadro 4 observamos que as crianças apresentaram um predomínio da mesma justificativa, e 

não apresentaram respostas adequadas à prova. 

 Essa prova apresentou na análise quantitativa uma diferença estatística em relação ao 

grupo sociocultural.  A dificuldade da tarefa também foi observada no uso das justificativas.  

Aqui foi possível perceber uma maior freqüência de verbalização de justificativas sem 

reflexão metafonológica manifesta, tanto para os acertos quanto para os erros. 

Quadro 3: Número e tipo de ocorrência de justificativas na atividade produção de palavras que começam 
com a mesma sílaba - acertos em relação ao grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico. 

 Justificativas 
 a)São 

iguais. 
b)Começa 
ou tem o 
mesmo 
som. 

c)Começa/ 
termina 
com a 

mesma 
silaba ou 

tem o 
mesmo 
pedaço 

d)Fala 
as 

sílabas 
iniciais 

ou 
finais. 

e)Soletra 
a sílaba 
inicial ou 

final. 

f)Fala a 
letra 

inicial/ 
final. 

k)È a 
mesma 

letra 

j)Não justifica 
ou dá 

justificativa 
que não 

demonstra 
reflexão 

metafonológica 

2PUB A 8 0 0 1 2 0 1 1 
2PUB B 0 7 0 2 0 0 2 0 

         
4PUB A 3 3 4 2 0 1 0 0 
4PUB B 0 1 2 4 0 1 5 0 

Total 
PUB 

11 11 6 9 2 2 8 1 

         
2PRI A 0 3 0 12 0 0 0 1 
2PRI B 0 0 1 12 1 0 0 2 

         
4PRI A 0 0 7 10 0 0 0 0 
4PRI B 4 0 7 0 7 0 0 0 
Total 
PRI 

4 3 15 34 8 0 0 3 

         
Total 
Geral  

16 14 21 43 8 2 10 4 
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Quadro 4: Número e tipo de ocorrência de justificativas na atividade produção de palavras que começam 
com a mesma sílaba para erros, em relação a grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico.  

 Justificativas 
 a)São 

iguais. 
b)Começa 
ou tem o 
mesmo 
som. 

c)Começa/termina 
com a mesma 
silaba ou tem o 
mesmo pedaço 

d)Fala 
as 

sílabas 
iniciais 

ou 
finais. 

e)Soletra 
a sílaba 
inicial ou 

final. 

f)Fala a 
letra 

inicial/final. 

k)È a 
mesma 

letra 

j)Não 
justifica ou 

dá 
justificativa 

que não 
demonstra 

reflexão 
metafono-

lógica. 

m) Não 
responde 

2PUB 
A 

3 0 0 0 2 0 0 1 1 

2PUB 
B 

0 1 0 2 0 0 2 0 1 

          
4PUB 

A 
0 3 4 0 0 3 1 0 0 

4PUB 
B 

0 0 0 1 1 0 2 2 0 

Total 
PUB 

3 4 4 3 3 3 5 3 2 

          
2PRI 

A 
1 2 0 0 0 0 0 0 1 

2PRI 
B 

0 0 0 3 0 0 0 1 0 

          
4PRI 

A 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 

4PRI 
B 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Total 
PRI 

2 2 2 4 0 0 0 1 2 

          
Total 
Geral 

5 6 6 8 1 3 6 4 5 

 
 Podemos observar, no extrato abaixo, que a criança tentava produzir as palavras com a 

mesma sílaba inicial, porém é importante notar que as vogais nasais não eram consideradas 

como um diferencial. O que nos leva a supor que, provavelmente, ela estava pensando na 

grafia da palavra. É possível perceber, ainda, que no momento de produzir uma palavra com a 

mesma sílaba de sofá a criança produziu soma, mas achou alguma coisa estranha na 

sonoridade dessa palavra.  
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Produção de Palavras que Começam com a mesma Sílaba (PPCS) 
2PRI A: 
P: Eu digo uma palavra e você me diz outra que comece com o mesmo pedaço. Me diga uma palavra que 
comece como a palavra: cachorro. 
C: Cavalo. Porque tem o mesmo som inicial. 
P: Bacia. 
C: Banheiro [bã´eyru]. Porque tem o “ba”. 
P: Pipoca. 
C: Pipoqueiro. Porque tem o “pi” 
P: sofá. 
C: soma [‘soma]. Tem o mesmo som inicial. Eu acho que não é não. 
 

 No extrato abaixo, apesar de produzir a palavra corretamente e utilizar uma 

justificativa adequada, é possível perceber que a criança buscou uma relação semântica na 

escolha do par cachorro / carrapato, assim como a criança anterior buscou uma relação entre 

pipoca / pipoqueiro. Observamos, ainda, que a criança 4PUB B ora justificava com as sílabas 

iniciais, ora com a nomeação da letra inicial. 

Produção de Palavras que Começam com a mesma Sílaba (PPCS) 
4PUB B: 
P: Eu digo uma palavra e você me diz outra que comece com o mesmo pedaço. Me diga uma palavra que 
comece como a palavra: cachorro. 
C: Carrapato. Tem “ca” no começo de cachorro e carrapato. 
P: Bacia. 
C: Bastardo. Porque tem o “b” no começo. 
P: Pipoca. 
C: pilha. No começo de pilha tem “pi” igual a pipoca. 
 

Análise Qualitativa das Justificativas dadas na Tarefa de Identificação de Palavras que 

Rimam (IPR): 

O quadro 5 apresenta as justificativas dadas, e o número de ocorrência das mesmas, 

em relação à escolaridade, ao grupo sociocultural e ao desempenho ortográfico, na atividade 

identificação de palavras que rimam, cujas respostas foram consideradas acertos. O quadro 6 

apresenta as justificativas dadas na atividade identificação de palavras que rimam cujas 

respostas foram consideradas erros.   

Assim como nas provas anteriores, houve uma tendência da criança justificar sua 

escolha citando as sílabas finais. Chamou a atenção o fato desse predomínio ser bem maior 

entre as crianças do GSC2. Para as crianças do GSC1 apareceu uma tendência bem maior de 



 212 

justificativas do tipo “a” (são iguais) e o ponto de semelhança não era apontado pela criança.  

Convém ressaltar, porém, que essas crianças foram capazes de realizar a prova de forma 

satisfatória (quadro 5). 

 O predomínio das justificativas do tipo d, (pronunciando as sílabas semelhantes), entre 

as crianças do GSC2 e o predomínio da justificativa do tipo a (que não apontava o ponto de 

semelhança), pode indicar que as crianças do GSC1 apresentariam um conhecimento explícito 

verbal mais baixo sobre as propriedades das palavras, também nessa prova de identificação de 

palavras que rimam (IPR) (quadro 5). 

 Esse tipo de prova também impôs uma dificuldade maior para as crianças do GSC1, 

pois, como apresentado no quadro 6, nesse grupo houve 14 erros na realização da prova, 

enquanto que no GSC2 houve apenas 2. 

Quadro 5: Número e tipo de ocorrência de justificativas na atividade identificação de palavras que rimam 
para acertos, em relação ao grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico.  
 Justificativa 

 a)São 
iguais. 

b)Come
ça ou 
Tem o 
mesmo 
som no 
final. 

c)Começa
/Termina 
com a 
mesma 
silaba ou 
tem o 
mesmo 
pedaço 

d)Fala 
as 
sílabas 
iniciais 
/finais. 

e)Soletr
a a 
sílaba 
incial ou 
final. 

f)Fala a 
letra 
inicial/ 
final. 

k)Tem a 
mesma 
letra. 

g)Tem a 
mesma 
palavra 
/termina 
com as 
mesmas 
palavras. 
. 

2PUB A 8 0 2 0 3 1 0 0 

2PUB B 5 3 0 5 2 0 2 0 

         

4PUB A 0 10 6 0 0 0 0 3 

4PUB B 3 1 4 1 3 0 4 0 

TOTAL 
PUB 

16 14 12 6 8 1 6 3 

         

2PRI A 0 0 4 14 1 0 0 0 

2PRI B 0 0 0 17 2 0 1 0 

         

4PRI A 0 0 5 15 0 0 0 0 

4PRI B 8 5 0 5 1 0 0 0 

TOTAL 
PRI 

8 5 9 51 4 0 1 0 

         

TOTAL 
Geral 

24 19 21 57 12 1 7 3 
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Quadro 6: Número e tipo de ocorrência de justificativas na atividade identificação de palavras que rimam 
(IPR) para erros em relação ao grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico.  
 Justificativa 

 a)São 
iguais. 

b)Começa 
ou Tem o 
mesmo som 
no final. 

c)Começa/Termina 
com a mesma 
silaba ou tem o 
mesmo pedaço 

d)Fala as sílabas 
iniciais /finais. 

i)Não tem igual. l)Não responde 

2 PUB A 5 0 0 0 0 1 

2PUB B 0 0 0 1 1 1 

       

4PUB A 1 0 0 0 0 0 

4PUB B 1 1 1 1 0 0 

TOTAL 
PUB 

7 1 1 2 1 2 

       

2PRI A 0 0 0 0 0 1 

2PRI B 0 0 0 0 0 0 

       

4PRI A 0 0 0 0 0 0 

4PRI B 0 1 0 0 0 0 

TOTAL 
PRI 

0 1 0 0 0 1 

       

TOTAL 
Geral 

7 2 1 2 1 3 

 

Assim como nas provas de identificação de palavras que começam com a mesma 

sílaba (IPCS) e produção de palavras que começam com a mesma sílaba (PPCS), também 

nesta prova observamos justificativas onde as crianças soletravam a sílaba final, o que sugere 

que as mesmas estariam prestando atenção nas letras e não nos sons. 

Identificação de Palavras que Rimam (IPR) 
4PRI B: 
P: Quais são as duas palavras que terminam com o mesmo som? 
Chuva, leão, pião, osso. 
C: leão e pião. Terminam em “ão”. 
P: Pente, mola, dente, carro. 
C: pente, dente. Terminam em “t” “e”. 
P: Martelo, cabeça, sorvete, castelo. 
C: martelo, castelo. Mesmo som final. 
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Análise Qualitativa das Justificativas dadas na Tarefa de Produção de Palavras que 

Rimam (PPR): 

O quadro 7 apresenta as justificativas dadas e o número de ocorrências das mesmas, 

em relação à escolaridade, ao grupo sociocultural e ao desempenho ortográfico, na atividade 

produção de palavras que rimam (PPR), quando as respostas foram consideradas acertos. O 

quadro 8 apresenta as justificativas dadas na atividade PPR cujas respostas foram 

consideradas erros.  Nessa atividade, como na anterior, foram apenas aceitas produções 

foneticamente iguais.   

 

Quadro 7: Número e tipo de ocorrência de justificativas na atividade produção de palavras que rimam 
(PPR) acertos em relação ao grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico.  
 Justificativa 

 a)São 
iguais. 

b)Começa 
ou Tem o 
mesmo 
som no 
final. 

c)Começa 
/Termina com 
a mesma 
silaba ou tem 
o mesmo 
pedaço 

d)Fala 
as 
sílabas 
iniciais 
/finais. 

e)Soletra 
a sílaba 
incial ou 
final. 

f)Fala 
a letra 
inicial/ 
final. 

k)Tem a 
mesma 
letra. 

g)Tem a 
mesma 
palavra 
/termina 
com as 
mesmas 
palavras.  

j)Não justifica ou 
dá justificativa 
que não 
demonstra 
reflexão 
metafonológica. 

2PUB A 4 0 0 1 3 3 0 0 0 

2PUB B 0 4 0 1 0 0 1 0 0 

          

4PUB A 0 4 4 2 1 1 0 3 1 

4PUB B 4 1 4 0 0 0 1 0 0 

TOTAL 
PUB 

8 9 8 4 4 4 2 3 1 

          

2PRI A 0 0 0 16 0 0 0 0 0 

2PRI B 0 0 0 15 2 0 0 0 2 

          

4PRI A 3 0 5 12 0 0 0 0 0 

4PRI B 2 1 7 3 3 0 0 0 0 

TOTAL 
PRI 

5 1 12 46 5 0 0 0 2 

          

TOTAL 
Geral 

13 10 20 50 9 4 2 3 3 
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Quadro 8: Número e tipo de ocorrência de justificativas na atividade produção de palavras que rimam 
(PPR) erros em relação ao grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico.  
 Justificativa 

 a)São iguais. b)Começa ou Tem o 
mesmo som no final. 

c)Começa/Termi
na com a 
mesma silaba 
ou tem o mesmo 
pedaço 

k)Tem 
a 
mesma 
letra. 

g)Tem a 
mesma 
palavra 
/termina 
com as 
mesmas 
palavras  

j)Não justifica 
ou dá 
justificativa que 
não demonstra 
reflexão 
metafonológica
. 

l)Não 
responde 

2PUB A 0 0 0 0 1 0 8 

 2PUB B 0 3 0 0 0 0 11 

        

4PUB A 0 0 0 0 0 0 4 

4 PUB B 0 2 0 2 0 1 5 

TOTAL 
PUB 

0 5 0 2 1 1 28 

        

2PRI A 0 0 0 0 0 0 4 

2PRI B 0 0 1 0 0 0 0 

        

4PRI A 0 0 0 0 0 0 0 

4 PRI B 1 0 0 0 0 0 3 

TOTAL 
PRI 

1 0 1 0 0 0 7 

        

TOTAL 
Geral 

1 5 1 2 1 1 35 

 

 Chama a atenção, nessa prova, a grande dificuldade das crianças do GSC1 na sua 

realização. Comparando os quadros 7 e 8, podemos observar que apenas 43 das respostas 

apresentadas pelo GSC1 na prova foram consideradas como acertos; além disso, o tipo de 

justificativa mais comum entre eles foi a do tipo b “tem o mesmo som do final”, ou seja, 

apesar de demonstrar algum conhecimento, as crianças não apresentaram uma tendência a 

verbalizar o segmento sonoro semelhante entre as palavras, diferentemente das crianças do 

GSC2, o que pode refletir uma dificuldade maior na explicitação verbal pelas crianças do 

GSC1. 

Também é possível observar que houve uma tendência maior das crianças do GSC1 

em não emitir respostas, ocorrendo tal fato em 28 das respostas. Em contrapartida, para as 

crianças do GSC2 foram observadas 7 ocorrências desse tipo. Diante desse achado, subtende-

se que, para esse tipo de prova (PPR), as crianças do GSC1 pareciam não apenas ter 
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dificuldade de explicitação verbal, mas a própria explicitação do conhecimento parecia ser 

pouco acessível  Apesar desse dado, não seria adequado afirmar uma falta de conhecimento, 

pois a mesma criança poderia apresentar respostas satisfatórias durante a prova; 

provavelmente apenas algumas palavras pareciam indicar uma dificuldade maior, conforme 

pode ser observado nos extratos abaixo. 

Produção de Palavras que Rimam (PPR) 
2PRI B: 
P: Eu digo uma palavra você diz outra que termine igual, que termina com o mesmo pedaço. Me diga uma 
palavra que termina como a palavra: Papel. 
C: Papelão. Porque tem uma sílaba igual. 
P: Sapato. 
C: gato. No final tem [tu] 
P: Violão. 
C: leão. Termina com [ãw] 
P: Gente 
C: dente. Porque termina com “t” “e” 

 
 A criança 2PRI B acima, apresentou uma resposta incorreta na primeira situação 

(papel/papelão), parecendo que teria procurado uma semelhança na derivação da palavra e 

não na rima.  Porém, foi possível perceber que essa mesma criança foi capaz de continuar a 

prova corretamente, inclusive emitindo justificativas que demonstravam um conhecimento 

explícito verbal, no caso das demais justificativas. 

Produção de Palavras que Rimam (PPR) 
4PRI B: 
P: Eu digo uma palavra e você diz outra que termine igual, que termina com o mesmo pedaço. Me diga uma 
palavra que termina como a palavra: Papel. 
C: Pastel. Porque termina com a mesma sílaba. 
P: Sapato. 
C: rato. Porque termina com a mesma sílaba. 
P: Violão. 
C: cabelão. Porque termina com a mesma sílaba. 
P: Gente 
C: ................. 

 

 A criança 4PRI B, acima, pareceu compreender bem a dinâmica da atividade, 

realizando-a corretamente.  Apresentou justificativas que demonstram um conhecimento 

explícito, porém não conseguiu produzir uma palavra que rimasse com gente. Para aquele 

caso específico, poderíamos sugerir que ela não conseguiu acessar dentro do seu léxico uma 
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palavra que pudesse rimar com a palavra solicitada (gente), o que não representaria uma falta 

de conhecimento para produzir rimas. 

Podemos concluir que, assim como a falta de verbalização não demonstraria uma falta 

de conhecimento, a incapacidade de responder não poderia significar uma incapacidade geral 

de produzir rimas. 

 

Análise Qualitativa das Justificativas dadas na Tarefa de Identificação de Palavras que 

Começam com o mesmo Fonema (IPCF): 

O quadro 9 apresenta as justificativas dadas e o número de ocorrências das mesmas, 

em relação à escolaridade, ao grupo sociocultural e ao desempenho ortográfico, na atividade 

Identificação de Palavras que Começam com o mesmo Fonema (IPCF), cujas respostas foram 

consideradas acertos. Já o quadro 10 apresenta as justificativas dadas na atividade IPCF cujas 

respostas foram consideradas erros.   

Quadro 9: Número e tipo de ocorrência de justificativas na atividade identificação de palavras que 
começam com o mesmo fonema (IPCF) para acertos, em relação a grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico.  

 Justificativas 
 a)São 

iguais. 
b)Começa 
/termina 
ou tem o 
mesmo 
som. 

c)Começa 
/Termina 

com a 
mesma 

silaba ou 
tem o 

mesmo 
pedaço 

d)Fala 
as 

sílabas 
iniciais 
/ finais. 

e)Soletra 
a sílaba 
inicial / 
final. 

f)Fala 
a letra 
inicial/ 
final. 

g)Tem a 
mesma 

palavra / 
termina 
com a 

mesma 
palavra.. 

k)Tem 
a 

mesma 
letra. 

m)Fala 
o 

fonema. 

n)Repete 
as duas 
palavras. 

2PUB A 2 5 1 0 0 8 0 0 1 0 
2PUB B 0 6 0 3 0 1 0 1 0 1 

           
4PUB A 2 9 0 0 0 2 2 4 0 0 
4PUB B 1 3 0 3 2 0 2 2 0 0 
TOTAL 

PUB 
5 23 1 6 2 11 4 7 1 1 

           
2PRI A 0 6 0 0 0 4 0 5 5 0 
2PRI B 0 1 0 0 0 14 0 1 4 0 

           
4PRI A 0 4 0 2 0 7 0 0 6 0 
4 PRI B 0 7 0 0 0 11 0 0 1 0 
TOTAL 

PRI 
0 18 0 2 0 36 0 6 16 0 

           
TOTAL 
Geral 

5 41 1 8 2 47 4 13 17 1 
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Quadro 10: Número e tipo de ocorrência de justificativas na atividade identificação de palavras que 
começam com o mesmo fonema (IPCF) para erros, em relação ao grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico.  
 Justificativa 

 a)São 
iguais. 

b)Começa / 
termina ou 
tem o 
mesmo 
som. 

m)Fala o 
fonema. 

d)Fala 
as 
sílabas 
iniciais./ 
finais 

f)Fala 
a letra 
inicial / 
final. 

k)Tem a 
mesma 
letra. 

l)Não 
responde 

j)Não justifica  
ou dá justificativa que  
não demonstra reflexão 
metafonológica. 

2PUB A 1 0 0 0 0 1 0 1 

 2PUB B 1 0 0 1 1 1 4 1 

         

4PUB A 0 1 0 0 0 0 0 0 

4PUBB 1 1 2 1 0 0 1 0 

TOTAL 
PUB 

3 2 2 2 1 2 5 2 

         

2PRI A 0 0 0 0 0 0 0 0 

2PRI B 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

4PRI A 0 0 0 1 0 0 0 0 

4PRI B 0 1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
PRI 

0 1 0 1 0 0 0 0 

         

TOTAL 
Geral 

3 3 2 3 1 2 5 2 

 

Nessa prova (IPCF) observou-se uma tendência em emitir as letras iniciais e não os 

fonemas, principalmente no GSC2, conforme exemplificado no extrato abaixo: 

Identificação de Palavras que Começam com o mesmo Fonema (IPCF) 
2PRI A:  
P: Vou falar o nome de quatro figuras e você vai dizer quais são as duas que começam com o mesmo sonzinho: 
Mala, siri, moto, chapéu. 
C: Mala,Moto. Começa com “M”. 
P: Roda, Pia, Rato, Bola. 
C: roda, rato. Começa com “R”. 
P: Gelo, cola, sapo, selo. 
C: sapo, selo. Começa com “S” 
P: Pato,porta, chave, violão. 
C: pato, porta começa com “P”. 

 

As crianças do GSC1 apresentaram uma tendência a respostas mais gerais do tipo b, 

sem apontar o ponto exato da semelhança entre as palavras. Ainda pôde ser percebido que as 

crianças do GSC2 apresentaram um domínio maior em relação à produção dos fonemas que 
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as crianças do GSC1. Apenas uma criança (2PUB A) conseguiu produzir uma única vez o 

fonema que levou à escolha do par de palavras (Quadro 9).  

 No extrato abaixo, podemos observar que a criança produziu exatamente os fonemas 

iniciais das palavras inclusive o fonema /p/ que, por ser uma oclusiva, implica a tendência a 

acrescentar uma vogal após a emissão do fonema. 

Identificação de Palavras que Começam com o mesmo Fonema (IPCF) 
2PRI A: t 
P: Vou falar o nome de quatro figuras e você vai dizer quais são as duas que começam com o mesmo sonzinho: 
Mala, siri, moto, chapéu. 
C: Mala,Moto. Começa com /m/. 
P: Roda, Pia, Rato, Bola. 
C: roda, rato. Começa com /h/ 
P: Gelo, cola, sapo, selo. 
C: sapo, selo. Começa com /s/ . 
P: Pato,porta, chave, violão. 
C: pato, porta.  Começa com /p/. 

 

Análise Qualitativa das Justificativas dadas na Tarefa de Produção de Palavras que 

Começam com o mesmo Fonema (PPCF): 

Lembramos que, a prova PPCF foi analisada de dois modos: PPCF1, onde foram 

consideradas como acertos apenas as produções com os fonemas iniciais iguais e que não 

incluíam produções com sílabas iniciais completas.  E PPCF2 em que foram aceitas as 

respostas com sílabas iniciais iguais. 

O quadro 11 apresenta as justificativas dadas, e o número de ocorrência das mesmas, 

em relação à escolaridade, ao grupo sociocultural e ao desempenho ortográfico, na atividade 

PPCF1, cujas respostas foram consideradas acertos, ou seja, a criança produziu palavras 

apenas com o fonema inicial semelhante e não toda a sílaba. Os quadros 12 e 13 referem-se às 

justificativas dadas e o número de ocorrência das mesmas, em relação à escolaridade, ao 

grupo sociocultural e ao desempenho ortográfico, na modalidade PPCF2, cujas respostas 

foram consideradas acertos e produção de palavras que começam com o mesmo fonema 

(PPCF) cujas respostas foram consideradas erros, respectivamente. 
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 Independentemente das variáveis observadas (grupo sociocultural, escolaridade e 

desempenho ortográfico), enfatizamos que, de forma geral, as crianças apresentaram uma 

quantidade maior de respostas baseadas em sílabas e não em fonemas. Talvez, pelo fato das 

sílabas serem uma unidade natural, facilitando o processo de produção. 

Quadro 11: Número e tipo de ocorrência de justificativas na atividade produção de palavras que começam 
com o mesmo fonema1 (PPCF1) para acertos, em relação ao grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico.  

 Justificativa 
 a)São 

iguais. 
b)Começa 
termina ou 

tem o 
mesmo som. 

f)Fala a letra 
inicial / final. 

k)Tem a 
mesma 
letra. 

m)Fala o 
fonema. 

j)Não justifica 
ou dá justifica 

que não 
demonstra 

reflexão 
metafonológica. 

2PUB A 1 0 1 0 0 1 
2PUB B 0 2 0 0 0 1 

       
4PUB A 0 2 0 1 0 0 
4PUB B 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PUB 1 4 1 1 0 2 
       

2PRI A 0  4 0 0 1 1 
2PRI B 0 1 1 0 5 0 

       
4PRI A 0 3 2 0 2 0 
4 PRI B 0 1 0 0 1 0 

TOTAL PRI 0 9 3 0 9 1 
       

TOTAL 
Geral 

1 13 4 1 9 3 

 

Observando o quadro 11, percebemos que as crianças do GSC2 conseguiram produzir 

mais palavras com o mesmo fonema, inclusive produzindo como justificativa o fonema 

inicial, o que não foi conseguido pelas crianças do GSC1. 
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Quadro 12: Número e tipo de ocorrência de justificativas na atividade produção de palavras que começam 
com o mesmo fonema2 (PPCF2) para acertos, em relação ao grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico.  

 Justificativa 
 a)São 

iguais. 
b)Começa 

termina 
ou tem o 
mesmo 
som. 

c)Começa 
/ termina 

com a 
mesma 
silaba. 

d)Fala 
as 

sílabas 
iniciais 

ou 
finais. 

f)Fala 
a letra 
inicial / 
final. 

g)Tem 
a 

mesma 
palavra 

/ 
termina 
com a 

mesma 
palavra 

k)Tem 
a 

mesma 
letra. 

m)Fala 
o 

fonema. 

j)Não 
justifica ou 
dá justifica 

que não 
demonstra 

reflexão 
metafono-

lógica. 

2PUB A 2 0 0 0 6 1 0 0 2 
2PUB B 0 4 0 2 0 0 0 0 1 

          
4PUB A 0 7 0 0 0 0 0 0 0 
 4PUB 

B 
4 4 1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
PUB 

6 15 1 2 6 1 0 0 2 

          
2PRI A 0 3 0 5 1 0 0 2 0 
2PRI B 0 0 0 2 10 0 0 0 0 

          
4PRI A 0 3 0 2 1 0 0 4 0 
4PRI B 3 1 2 0 6 0 0 0 0 
TOTAL 

PRI 
3 7 2 9 18 0 0 6 0 

          
TOTAL 
Geral 

9 22 3 11 24 1 0 6 3 

 
Quadro 13: Número e tipo de ocorrência de justificativas na atividade produção de palavras que começam 
com o mesmo fonema (PPCF) para erros, em relação ao grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico. 

 Justificativa 

 a)São iguais. b)Começa ,/ 
termina ou 

tem o 
mesmo som. 

f)Fala a letra 
inicial / final 

k)Tem a 
mesma letra. 

l)Não 
responde. 

m)Fala o 
fonema. 

2PUB A 2 1 1 0 3 0 
2PUB B 0 5 0 1 4 0 

       
4PUB A 2 2 3 1 2 0 
4PUB B 3 2 0 1 4 0 

TOTAL PUB 7 10 4 3 13 0 
       

2PRI A 0 2 0 0 0 1 
2PRI B 0 0 1 0 0 0 

       
4PRI A 0 2 1 0 0 0 
4PRI B  4 0 2 0 0 0 

TOTAL PRI 4 4 4 0 0 1 
       

TOTAL 
Geral 

11 14 8 3 13 1 

 

Como foi referido anteriormente, o número de acertos na produção de palavras que 

começam com o mesmo fonema em PPCF2 foi superior aos acertos da produção de palavras 

que começam com o mesmo fonema em PPCF1, o que reforça uma facilidade maior das 
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crianças pensarem em sílabas e não em unidades menores, como no caso dos fonemas.  

Apesar disso, lembramos que, durante a aplicação da prova, nos itens de exemplo e treino, 

bem como na ordem dada antes da execução da atividade, foi salientado que a atenção da 

criança deveria estar sendo direcionada para o fonema inicial e não para a sílaba. 

No exemplo abaixo, observamos que, apesar da criança produzir uma palavra 

pensando no fonema inicial, emitia uma justificativa que inicialmente era baseada na sílaba e, 

posteriormente, através de uma auto-correção buscava a semelhança do grafema. 

Produção de Palavras que Começam com o mesmo Fonema (PPCF) 
2PRI B: 
P; Eu digo uma palavra e você me diz outra que começa com o mesmo sonzinho. Não é para o primeiro pedaço 
ser todo igual,só o primeiro sonzinho: coco. 
C: Capa. Começa com o “ca” – o “c” e o “c” são o mesmo som. 

 
No extrato seguinte (2PUB B), verifica-se que apenas na primeira palavra “coco” a 

criança buscava o fonema inicial, enquanto que nas demais respostas havia uma tendência em 

buscar a semelhança entre as sílabas e, na última palavra, a semântica teria pesado mais que a 

sonorização na escolha da palavra. 

Produção de Palavras que Começam com o mesmo Fonema (PPCF) 
2PUB B: 
P: Eu digo uma palavra e você me diz outra que começa com o mesmo sonzinho. Não é para o primeiro pedaço 
ser todo igual,só o primeiro sonzinho: coco. 
C: Canalha. Porque é bom de dizer. 
P: jacaré? 
C: jabuti. É bom de dizer. 
P: pipoca? 
C:[pi´pinu] porque começa com a mesma letra. 
P: Velho? 
C: velhinha. Começa com a mesma letra. 

 

 É também importante registrar que, ao produzirem palavras com sílabas iniciais iguais 

(vide Quadro 12), os sujeitos tenderam a justificar suas respostas verbalizando as letras 

iniciais compartilhadas, enquanto algo parecia impedi-los de nomear letras, quando acertavam 

produzindo palavras que apenas compartilhavam o mesmo fonema inicial (vide Quadro 11). 
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Análise Qualitativa das Respostas dadas na Tarefa de Separação de Fonemas(SF) 

Na prova SF não foi exigida justificativa.  Foram dadas tampinhas às crianças para que 

elas pudessem usá-las, caso desejassem, ao separar os fonemas das palavras.  Nos resultados 

abaixo apresentaremos a forma como a criança separou as palavras, independentemente ou 

não da utilização das tampinhas. 

O quadro 14 apresenta os procedimentos de separação dos fonemas na prova SF (erros 

e acertos), e o número de ocorrência dos mesmos, em relação à escolaridade, ao grupo 

sociocultural e ao desempenho ortográfico. 

 
Quadro 14: Número e tipo de separação das palavras na atividade SF para acertos e erros, em relação ao 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico. 
  ACERTOS ERROS 

  a)Segmenta 
os Fonemas 

b)Segmenta 
em Sílabas  

c)Pronuncia 
Fonemas e 
letras. 

d)Repete a 
palavra 
sem 
segmentar. 

e)Não 
responde 

f)Pronuncia 
Fonemas e 
sílabas 

2PUB A 4 0 9 1 1 5 

2PUB B 3 1 8 4 2 2 

       

4PUB A 9 0 7 3 0 1 

4PUB B 6 1 1 2 0 10 

TOTAL 
PUB 

22 2 25 10 3 18 

       

2PRI A 12 0 5 0 0 3 

2PRI B 8 0 10 0 0 2 

       

4PRI A 17 0 2 1 0 0 

4PRI B 15 0 2 2 0 1 

TOTAL 
PRI 

52 0 19 3 0 6 

       

TOTAL 
GERAL 

74 2 44 13 3 24 

 
Observou-se, nessa prova, uma facilidade maior na segmentação de fonemas vocálicos 

monossílabos do tipo VV. Nesses casos, aparecia um número grande de justificativas do tipo 

letra/fonema; na verdade não se sabe ao certo se essas crianças estavam isolando os fonemas 

ou dizendo os nomes das letras, no caso vogais. 
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Ainda nessa prova, quando as crianças produziam, por exemplo, [ε] na separação da 

palavra [ew], sua resposta era considerada como produção de letra e não de fonema, visto que, 

na palavra [ew] o fonema é /e/ e não /ε/, como no extrato apresentado abaixo: 

Separação de Fonemas (SF) 
2PUB A: 
P: Eu falo uma palavra e você repete como se ela estivesse partida em sonzinhos bem pequenininhos.  Para cada 
sonzinho que você falar você pega uma tampinha. Vamos começar? 
Vó. 
C: ................................. 
P: Rua 
C: “ru” /a/ 
P: Aula. 
C:/a/ /u/ “la”. 
P: Eu 
C: “E” /u/ 

 

Em relação aos acertos, podemos notar um domínio maior na emissão dos fonemas 

para o GSC2 e um aumento de acertos em função do avanço da escolaridade. O aumento da 

escolaridade sugere um contato maior da criança com a escrita, o que talvez tenha facilitado 

na produção dos fonemas pelas crianças da 4ª série. 

Vimos que houve uma tendência na produção de sílabas ao invés de fonemas.  

Fica patente, portanto, uma quase incapacidade dos sujeitos para pronunciar um a um os 

fonemas das palavras que lhes dizíamos, sem combiná-los com letras ou sílabas. 

Como se pode constatar nos extratos abaixo, as palavras monossílabas, quando não 

compostas apenas por vogais, tornavam-se uma dificuldade maior para as crianças. 

Produção de Palavras que Começam com o mesmo Fonema (PPCF) 
2PUB A: 
P: Eu falo uma palavra e você repete como se ela estivesse partida em sonzinhos bem pequenininhos.  Para cada 
sonzinho que você falar você pega uma tampinha. Vamos começar? 
Vó. 
C: “vó”. 
P: Eu 
C: /e/ /u/ 
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Produção de Palavras que Começam com o mesmo Fonema (PPCF) 
4PUB B: 
P: Eu falo uma palavra e você repete como se ela estivesse partida em sonzinhos bem pequenininhos.  Para cada 
sonzinho que você falar você pega uma tampinha. Vamos começar? 
Vó. 
C: “vó”. 
P: Eu 
C: /e/ /u/ 

 
 
Análise Qualitativa das Justificativas dadas na Tarefa de Contagem de Fonemas(CF) 

Na prova CF não foi exigida justificativa.  Também foram dadas tampinhas às 

crianças, para que elas, caso desejassem, as usassem ao contar os fonemas das palavras.  Nos 

resultados abaixo apresentaremos a forma como a criança procedeu ao contar os fonemas, 

independentemente da utilização das tampinhas.  Foi considerado acerto apenas quando a 

criança verbalizou a quantidade correta de fonemas. 

O quadro 15 apresenta os procedimentos de contagem dos fonemas na prova CF (erros 

e acertos), e o número de ocorrência dos mesmos, em relação à escolaridade, ao grupo 

sociocultural e ao desempenho ortográfico. 

Assim como na prova Separação de Fonemas (SF), observou-se um domínio maior na 

contagem de fonemas das crianças do GSC2 em relação às crianças do GSC1. O aumento da 

escolaridade também pareceu ser um facilitador nesse domínio (vide Quadro 15).  

Observou-se, ainda, que durante a contagem de fonemas os maiores problemas 

aconteceram na palavra chave.  Duas crianças do grupo 2PUB A, quatro crianças do grupo 

4PUB A, uma criança do grupo 2PRI A e duas crianças do grupo 2PRI B, contaram 

corretamente os sons das outras palavras apresentadas, porém na contagem da palavra chave 

indicaram estar pensando nas letras e não nos sons, pois, nesse momento, contavam 5 sons e 

explicavam c / h. 

Outras cinco crianças, uma do grupo 2PUB A, uma do grupo 2PUB B, uma do grupo 

4PUB A e uma do grupo 2PRI B, contaram os sons corretamente, porém soletraram a palavra 

chave da seguinte forma x, a, v, e indicando, dessa forma, que também estavam pensando nas 
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letras e não nos sons da palavra. Em síntese, também nessa prova temos uma clara indicação 

da dificuldade das crianças em operar sobre cada um dos fonemas das palavras. 

 
Análise Qualitativa das Respostas dadas na Tarefa de Adição de Fonema (AF) 

Na prova AF não foi exigida justificativa.  Foram considerados acertos apenas os 

casos em que a criança produzia a palavra esperada.  Os comportamentos ligados aos acertos 

e erros são apresentados no quadro 16. 

No quadro 16, vemos que as crianças do GSC2 apresentaram uma maior facilidade 

nessa prova que as crianças do GSC1; o desempenho na prova também melhorou em função 

do avanço da escolaridade e em função do desempenho ortográfico. 

 É possível percebermos, ainda, que, em geral, não ocorreu uma uniformidade nas 

respostas dadas pelas crianças. Ou seja, uma mesma criança pôde apresentar acertos e erros na 

mesma prova.  É importante ainda registrar que elas tenderam a buscar a formação de uma 

palavra com significado em sua língua, como, por exemplo, ao produzirem as palavras cuco e 

vaca como resultado da adição de /s/ em [uku], para o primeiro caso, e da adição de /f/ em 

[aka] para o segundo caso, conforme apresentado no extrato a seguir. Uma explicação 

possível para essa produção da criança pareceu estar associada a uma assimilação do fonema 

velar presente no segmento [uku] e, no segundo caso, a uma influência da discriminação em 

relação ao traço [+sonoro] do fonema, ou seja, a criança percebeu o fonema /f/ como se fosse 

o fonema /v/. 

Adição de Fonemas (AF) 
2PUB A: 
P: Eu vou dizer um sonzinho e você vai formar uma palavra. 
P: /s/ em [uku] 
C: [‘kuku] 

 
Adição de Fonemas (AF) 
2PUB A:  
P: Eu vou dizer um sonzinho e você vai formar uma palavra. 
P: /f/ em [aka]. 
C: [‘vaka] 
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Quadro 15: Número e tipo de procedimentos de contagem de fonemas na atividade CF: acertos e erros em relação ao grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico. 
 Acertos Erros 

  c)Fonema e 
Letra. 

e) Não 
fala ao 
contar os 
sons. 

f)Fone-
ma e 
silaba 

d) Repete a 
palavra. 

a)Fonema c)Fonema e 
 Letra. 

g) Não justifica ao 
contar os sons 
(geralmente conta 
como silabas) 

b)Sílabas f)Fonema e 
silaba 

e) Não responde nem 
conta os sons. 

d) Repete a palavra 
inteira. 

2PUB A 4 0 1 0 9 1 0 2 2 0 1 

2PUB B 5 4 2 0 4 0 3 1 0 1 0 

            

4PUB A 9 0 0 3 4 3 0 0 0 0 1 

4PUB B 0 4 0 0 5 0 3 5 2 0 1 

            

TOTAL PUB 18 8 3 3 22 4 6 8 4 1 3 

2PRI A 3 4 1 0 8 1 3 0 0 0 0 

2PRI B 8 0 1 1 7 1 0 0 1 1 0 

            

4PRI A 1 1 0 0 16 0 0 0 1 0 0 

4PRI B 0 0 1 1 15 0 0 1 1 0 1 

            

TOTAL PRI 12 5 3 2 46 2 3 1 3 1 1 

            

TOTAL 
GERAL 

30 13 6 5 68 6 9 9 7 2 4 
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Quadro 16: Realização da prova adição de fonemas (AF): tipos de acertos e erros em relação ao grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico.  
  

 Acertos Erros 

  a)Produz a 
palavra 
corretamente. 

b) Não 
responde 

c)Repete a 
palavra sem 
acrescentar 
o fonema 
inicial. 

d)Fala 
silabas 
aleatórias. 

e)Assimila 
um fonema 
presente 
na palavra. 

f)Adiciona 
o fonema 
emitido, 
mas 
distorce a 
palavra. 

g)Substitui 
o fonema 
dado por 
outro com 
diferença 
de traço 
sonoro. 

h)Produz 
palavras 
aleatórias. 

2PUB A 13 4 0 0 1 1 1 0 

2 PUB B 8 6 2 4 0 0 0 0 

         

4PUB A 18 0 0 0 0 2 0 0 

4PUB B 10 5 0 0 0 2 0 3 

TOTAL 
PUB 

49 15 2 4 1 5 1 3 

         

2PRI A 17 0 0 0 0 6 0 2 

2PRI B 15 0 0 0 0 3 0 2 

         

4PRI A 20 0 0 0 0 0 0 0 

4PRI B 17 1 0 0 0 2 0 0 

TOTAL 
PRI 

69 1 0 0 0 11 0 4 

         

TOTAL 
GERAL 

118 16 2 4 1 16 1 7 

 

Ainda em relação à prova de adição de fonemas (AF), algumas crianças apresentaram 

respostas aparentemente aleatórias, apesar dos exemplos e treinos realizados antes da 

realização das provas, como é possível observar nos extratos abaixo: 

Adição de Fonemas (AF) 
2PUB B 
P: Eu vou dizer um sonzinho e você vai formar uma palavra. Vamos começar? 
/š/ em [avi]. 
C: [i] 
P: /f/ em [aka]. 
C: [λε] 
P: /s/ em [uku] 
C: ........ 
P: /z/ em [ebra] 
C: ......... 
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Adição de Fonemas (AF) 
4PUB B: a/ f/ h 
P: Eu vou dizer um sonzinho e você vai formar uma palavra. Vamos começar? 
/š/ em [avi]. 
C: [‘šikara] 
P: /f/ em [aka]. 
C: [ī’ηaka] 
P: /s/ em [uku] 
C:[si’uku] 
P: /z/ em [ebra] 
C: [‘zebra] 

 

Análise Qualitativa das Respostas dadas na Tarefa de Subtração de Fonemas (SUBF) 

 
Na prova (SUBF) não foi exigida justificativa.  No caso dessa prova foi considerado 

acerto quando a criança produzia a palavra esperada e erro quando isso não acontecia (vide 

quadro 17).  No caso dos erros, descrevemos no quadro 17 as condutas da criança frente às 

solicitações da pesquisadora no momento da prova. 

Quadro 17: Realização da prova de subtração de fonemas (SUBF): tipos de acertos e erros em relação ao 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico.  
 Acertos Erros 

  a) Produz a 
palavra 
corretamente. 

b) Não 
responde 

c)Subtrai 
o fonema 
emitido, 
mas 
distorce a 
palavra. 

d)Substitui o 
fonema 
dado por 
outro com 
diferença de 
traço 
sonoro, 
produzindo 
apenas a 
primeira 
sílaba. 

e)Produz 
palavras 
aleatórias. 

f)Produz 
a 
primeira 
sílaba da 
palavra. 

g)Produz 
a ultima 
sílaba da 
palavra. 

h)Fala 
uma 
vogal 
aleatória 

2PUB A 13 4 2 0 1 0 0 0 

2PUB B 3 10 0 0 3 4 0 0 

         

4PUB A 17 1 0 0 0 1 1 0 

4PUB B 5 4 0 1 0 2 8 0 

TOTAL 
PUB 

38 19 2 1 4 7 9 0 

         

2PRI A 19 0 0 0 0 0 0 1 

2PRI B 15 0 0 0 0 0 5 0 

         

4PRI A 20 0 0 0 0 0 0 0 

4PRI B 18 1 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 
PRI 

72 1 0 0 1 0 5 1 

         

TOTAL 
GERAL 

110 20 2 1 5 7 14 1 
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 Assim como na prova de adição de fonemas (AF), não vimos uma sistematicidade nas 

respostas das crianças. É importante observar, nos exemplos abaixo, que no caso 2PUB A a 

criança tentava encontrar uma palavra com significado após a subtração, chegando à palavra 

asa, mas no outro exemplo, 2PRI A, apesar dos acertos apresentados pela criança durante a 

prova, ela pareceu produzir uma resposta aleatória emitindo apenas um a: 

Subtração de Fonemas 
2PUB A:  
P: Eu vou dizer o sonzinho que você vai tirar da palavra. 
Se eu tirar o /š/ de chave sobra? 
C:ave 
P: /m/ de massa? 
C: [aza] 
P: /f/ de fato? 
C:a to 
P: /l/ de luva? 
C: uva 
 
Subtração de Fonemas 
2PRI A:  
P: Eu vou dizer o sonzinho que você vai tirar da palavra. 
Se eu tirar o /š/ de chave sobra? 
C: ave 
P: /m/ de massa? 
C: [asa] 
P: /f/ de fato? 
C: /a/ 
P: /l/ de luva? 
C:uva 

 

 Ainda é possível observar um domínio maior da prova de subtração quando 

comparamos com a prova de produção de palavras que começam com o mesmo fonema1 

(PPCF1).  Em relação à prova adição de fonemas (AF), as crianças do GSC2 apresentaram um 

domínio maior nessa prova de subtração e as crianças do GSC1 um domínio maior na prova 

AF.  Constatamos ainda um domínio maior em função do avanço da escolaridade e do 

desempenho ortográfico. 

 

Análise da Ausência de Justificativas nas Provas de Habilidades Metalingüísticas. 

 Com exceção de quatro provas – Separação de fonemas (SF), Contagem de Fonemas 

(CF), Adição de Fonemas (AF) e Subtração de Fonemas (SUBF) - em todas as outras foram 
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solicitadas justificativas.  O quadro 18 apresenta, por provas, os quantitativos de respostas das 

crianças que não verbalizaram nenhum tipo de justificativa, levando em conta a escolaridade, 

desempenho ortográfico e grupo sociocultural.  

Verifica-se, nesse quadro, que as não-justificativas diminuíam com o aumento da 

escolaridade.  Diminuíam ainda entre as crianças do GSC2, chegando a não aparecerem nas 

crianças de quarta série desse grupo.  O maior índice de provas sem justificativas foi 

encontrado em crianças de 2PUB A.  Em relação ao desempenho ortográfico, parece não ter 

havido uma relação diretamente proporcional. 

Quadro 18: Número de vezes, por prova, que a criança não emitiu verbalmente nenhum tipo de 
justificativa em relação ao grupo sociocultural, desempenho ortográfico e escolaridade.  

 IPCS PPCS IPR PPR IPCF PPCF1 PPCF2 
2PUB A 0 2 0 0 1 3 1 
2PUB B 1 0 0 0 1 0 0 

ST 1 2 0 0 2 3 1 

4PUB A 0 0 0 1 0 0 0 
4PUB B 0 1 0 1 0 0 0 

ST 0 1 0 2 0 0 0 

2PRI A 0 0 0 0 0 0 0 
2PRI B 0 0 0 2 0 0 0 

ST 0 0 0 2 0 0 0 

4PRI A 0 0 0 0 0 0 0 
4PRI B 0 0 0 0 0 0 0 

ST 0 0 0 0 0 0 0 

  

5.4.Síntese e Discussão dos Resultados Encontrados na Análise Qualitativa na Prova 

de Habilidades Metafonológicas (HMTF). 

Vimos que na análise quantitativa houve um predomínio de diferenças estatisticamente 

significativas principalmente relacionadas ao fator grupo sociocultural.  Em relação à análise 

qualitativa, observamos que as diferenças na elaboração das justificativas também estavam 

relacionadas ao fator sociocultural, com uma superioridade das crianças do GSC2.  

De uma forma geral, as justificativas dadas pelos sujeitos do GSC1 pareciam indicar um 

conhecimento explícito verbal mais baixo sobre as palavras em nível metafonológico.  As 

respostas das crianças do GSC1 eram mais gerais, enquanto que as crianças do GSC2 

conseguiam emitir mais precisamente os segmentos sonoros semelhantes, principalmente nas 

provas de identificação de sílabas, rimas e fonemas. 
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Analisando as justificativas oferecidas, vimos que, apesar das crianças acertarem as 

provas, as verbalizações que eram emitidas nem sempre demonstraram para a pesquisadora 

como a criança estava percebendo a prova em questão.  Além disso, foi possível observar que, 

mesmo quando as crianças erravam as provas, algumas justificativas tendiam a se manter, 

como por exemplo, as categorias “são iguais” e “fala as sílabas iniciais”, que foram utilizadas 

como justificativas tanto para acertos quanto para erros.  Dessa forma, uma não verbalização 

ou a elaboração de uma justificativa pouco satisfatória não significaria uma falta de 

conhecimento por parte da criança. 

 As provas de identificação de palavras que começam com a mesma sílaba (IPCS) e 

produção de palavras que começam com a mesma sílaba (PPCS) pareceram não impor 

dificuldade para as crianças a partir de 2ª série, o que já foi verificado na análise quantitativa. 

Vimos que as justificativas emitidas foram variadas. Houve uma tendência maior das crianças 

emitirem a sílaba semelhante, principalmente as crianças do GSC2, enquanto que as crianças 

do GSC1 apresentaram a tendência de responder que a primeira sílaba ou primeiro pedaço era 

igual, porém não apontavam o ponto de semelhança.  

Apesar de acertarem a tarefa, constatamos que algumas crianças estavam pensando 

mais nas letras que nos sons, emitindo respostas do tipo: soletrar a sílaba inicial ou falar a 

letra inicial. Chamou também atenção o fato de que algumas crianças, apesar de acertarem 3 

itens da prova, não conseguiam achar a semelhança entre as figuras de um dos itens, pois era 

composto do dígrafo ch no par xícara e chinelo. 

Na prova produção de palavras que começam com a mesma sílaba (PPCS), apesar do 

pequeno número de respostas erradas (8), notamos, dentre as crianças que responderam 

inadequadamente,  uma tendência à emissão da mesma justificativa “falar as sílabas iniciais”, 

com uma superioridade das crianças do GSC1. Convém ressaltar, nesse caso, que, como não 
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eram aceitas como corretas respostas com variações nos tipos de vogais (orais, nasais, abertas 

ou fechadas), o número de erros apresentou uma tendência de aumento. 

Morais e Lima (1989) verificaram que nas provas de identificação e produção silábica 

as justificativas mais avançadas eram aquelas de crianças com níveis mais avançados de 

compreensão do sistema de notação alfabética, o que também parece corresponder aos nossos 

achados no domínio ortográfico. Como nossas crianças já se encontravam no nível pós-

alfabético, não verificamos muitos problemas nas justificativas emitidas. 

Nas provas de identificação de palavras que rimam (IPR) e produção de palavras que 

rimam (PPR) as crianças do GSC2 apresentaram uma tendência a justificar as respostas, 

citando a parte exata do ponto de semelhança, ou seja, citavam as sílabas finais, enquanto que 

os alunos do GSC1 apresentaram uma tendência em justificar afirmando apenas que “eram 

iguais”. O número de erros maior também foi percebido mais para as crianças do GSC1.  

Vimos, aindas que a prova de produção de palavras que rimam (PPR) impôs uma dificuldade 

maior que a prova identificação de palavras que rimam (IPR), não apenas para que 

justificassem suas respostas, como também puderam ser verificadas dificuldades em 

responder a prova. A maioria dos erros (35) foi decorrente de as crianças não emitirem 

nenhuma resposta durante a realização de tal prova. 

Na prova de identificação de palavras que começam com o mesmo fonema (IPCF) 

houve uma tendência das crianças do GSC2 em emitir a letra inicial das palavras, enquanto 

que as crianças do GSC1 emitiram justificativas mais gerais do tipo “começa ou tem o mesmo 

som”. Quando apareciam justificativas com produção dos fonemas, eram mais freqüentes 

entre as crianças do GSC2.  

A tendência das crianças em produzir as letras iniciais das palavras e não os fonemas 

seria explicada por Ferreiro (2004a) em função de uma necessidade da criança buscar uma 
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materialização para os fonemas, que seria permitida pela notação alfabética, nesse caso as 

letras. 

O sistema de escrita exige um primeiro nível de reflexão sobre a língua, mas é 

importante que o aprendiz descubra que a notação escrita tem propriedades específicas.  

Grande parte dessa reflexão tem a ver com as possibilidades da segmentação da fala, que 

envolve diferentes níveis de análise. Nesse âmbito, algumas segmentações preservam 

significado (palavras) e em outras segmentações os significados desaparecem (sílabas e 

fonemas).  A sílaba é uma unidade natural, porém o fonema está em um nível mais abstrato, 

apresentando uma diferenciação dificilmente audível e poucas vezes visível no nível da 

articulação. Os fonemas plosivos e os grupos consonantais não são emitidos de uma forma 

pura, apresentando-se sempre associados a uma vogal, por mais neutra que ela venha a ser. 

(FERREIRO, 2004b). 

Vimos que na prova produção de palavras que começam com o mesmo fonema 

(PPCF) houve uma tendência das crianças em produzir palavras que começavam com a 

mesma sílaba e não com o mesmo fonema, conforme solicitação da atividade, 

independentemente dos fatores estudados. Porém, ainda foi possível observar uma facilidade 

maior das crianças do GSC2 em produzir as palavras com o mesmo fonema.  As justificativas 

nessa prova passaram a ser mais gerais, com predomínio da categoria “começa ou tem o 

mesmo som”. Os resultados parecem estar de acordo com os obtidos por Morais e Lima 

(1989). No estudo desses autores foi possível perceber que os erros revelados pelas crianças, 

ao responderem tarefas de análise fonêmica, deviam-se freqüentemente ao fato de estarem 

operando sobre unidades silábicas das palavras.  Nossos estudos apontam que mesmo na fase 

pós-alfabética essa atitude parece ser mantida, inclusive por crianças de 4ª série. 

Nas provas separação de fonemas (SF), contagem de fonemas (CF), adição de 

fonemas (AF) e subtração de fonemas (SUBF), em que não foram solicitadas justificativas, 
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verificamos que os fatores que pareciam influir mais foram o aumento da escolaridade e o 

grupo sociocultural, com rendimento superior para as crianças do GSC2. 

Analisando o tipo de resposta dada pelas crianças, foi possível observar que na prova 

separação de fonemas (SF) houve uma facilitação na produção de palavras monossilábicas no 

formato VV.  Por sua vez, na prova CF, foi verificada uma dificuldade maior na contagem de 

palavras que apresentavam dígrafos, pois várias crianças apresentavam uma tendência em 

contar as letras e não os sons, logo o dígrafo era contado como duas letras e não como um 

som. 

Os estudos desenvolvidos por Morais e Lima (1989) e Morais (no prelo) revelaram 

que mesmo as crianças que apresentavam um nível de compreensão alfabética, e empregavam 

os grafemas do português obedecendo a seus potenciais valores sonoros, faziam-no 

independentemente de sua capacidade de isolar e contar os fonemas das palavras. Além disso, 

observaram que as crianças estavam pensando mais nas sílabas e, por esta razão, erravam 

durante a análise fonêmica.  Observamos nos nossos achados que as crianças que já se 

encontram no nível pós-alfabético e que já apresentam relativo domínio sobre a norma 

ortográfica do português apresentam uma tendência em pensar nas unidades menores das 

palavras como sendo as letras e não os sons. 

Em nosso estudo tentamos evitar fonemas plosivos nas provas fonêmicas, com 

exceção da prova de identificação de palavras que começam com o mesmo fonema (IPCF) e 

produção de palavras que começam com o mesmo fonema (PPCF), devido à dificuldade de 

produção isolada dos mesmos, o que poderia gerar uma dificuldade maior para as crianças. 

Segundo Ferreiro (2004b) nem todas as letras correspondem a fonemas, e muito menos a 

unidades isoláveis na emissão. Porém, em nosso estudo observamos que, mesmo evitando tais 

fonemas, as crianças ainda apresentavam a tendência de buscar apoio na grafia 
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correspondente ao som, o que seria difícil para crianças que ainda não apresentam domínio 

gráfico.  

Nas provas adição de fonemas (AF) e subtração de fonemas (SUBF), vimos que, além 

do rendimento superior das crianças do GSC2 e da 4ª série, verificava-se um rendimento 

superior das crianças com alto desempenho ortográfico.  Nessas provas pudemos observar 

uma falta de sistematicidade das respostas, ou seja, uma criança que acertava determinados 

itens da prova errava outros.  A facilitação era observada pela estrutura da palavra solicitada 

pela pesquisadora ou ainda pela discriminação auditiva. Observamos que a prova de adição de 

fonemas (AF) foi mais fácil que a prova de produção de palavras que começam com o mesmo 

fonema (PPCF), o que talvez possa ser justificado porque os fonemas eram emitidos pela 

pesquisadora e não pela criança, o que de certa forma poderia facilitar a produção.  

Constatamos, ainda, uma maior facilidade na prova adição de fonemas (AF) que na prova de 

subtração de fonemas (SUBF).  Guimarães (2003) observou que as provas de segmentação fonológica, 

como subtração de fonemas, podem ser facilitadas pelo tipo de palavras que são solicitadas para 

análise; assim, por exemplo, palavras monossílabas foram mais fáceis que palavras dissílabas com 

sílabas complexas. 

 

5.5. Análise das Correlações Bi-variadas nas Provas de Habilidades Metafonológicas 

(HTMF) e no Ditado de Palavras Reais (DPR). 

 A tabela 95 apresenta correlações entre as habilidades metafonológicas (HTMF) e os 

totais de acertos no Ditado de Palavras Reais (DPR), no Ditado de Palavras Reais Contextuais 

(DPRC) e no Ditado de Palavras Reais Morfológico-gramaticais (DPRM). Convém destacar 

que os totais do DPR, DPRC e DPRM se correlacionaram com os totais de acertos das provas 

de habilidades metafonológicas. Quando comparada cada prova das habilidades 

metafonológicas (HTMF) de forma individual com os totais do DPR, DPRC e DPRM não se 
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observou correlação nas provas silábicas, na identificação de rima e na Produção de Palavras 

que começam com o mesmo Fonema (PPCF2).  

Quando comparadas as correlações entre o Ditado de Palavras Reais (DPR), Ditado de 

Palavras Reais Contextuais (DPRC) e o Ditado de Palavras Reais Morfológico-gramaticais 

(DPRM), verificou-se que a maior correlação ocorreu no Ditado de Palavras Reais 

Morfológico-gramaticais (DPRM), principalmente para as provas fonêmicas: Separação de 

Fonemas (SF), Contagem de Fonemas (CF), Adição de Fonemas (AF) e Subtração de 

Fonemas (SUBF). Convém recordar, entretanto, que, quando foi realizada a análise das 

respostas das crianças, tínhamos constatado que muitas das verbalizações oferecidas durante 

as provas fonêmicas eram realizadas com base nas letras constituintes das palavras e não nos 

fonemas. 

Tabela 95 – Correlações bi-variadas Rho de Spearman para os totais de acertos das habilidades 
metafonológicas, para cada uma das habilidades e para os totais de acertos do Ditado de Palavras Reais 
(DPR), no Ditado de Palavras Reais Contextuais (DPRC) e no Ditado de Palavras Reais Morfológico-
gramaticais (DPRM). 

Habilidades 
Metafonológicas 

Total de Acertos DPR Total de Acertos DPRC Total de Acertos DPRM 

 Rho n=40 p Rho n=40 p Rho n=40 p 
Total de Acertos 

HMTF 

0,731 <0,001 0,619 <0,001 0,806 <0,001 

IPCS 0,301 0,059 0,298 0,061 0,274 0,087 

PPCS 0,279 0,081 0,249 0,121 0,269 0,093 

IPR 0,358 0,023 0,304 0,057 0,394 0,012 

PPR 0,406 0,009 0,328 0,039 0,516 0,001 

IPCF 0,494 0,001 0,380 0,016 0,534 <0,001 

PPCF1 0,335 0,035 0,244 0,130 0,403 0,01 

PPCF2 -0,151 0,353 -0,098 0,546 -0,163 0,314 

SF 0,430 0,006 0,370 0,019 0,472 0,002 

CF 0,390 0,013 0,276 0,084 0,472 0,002 

AF 0,587 <0,001 0,533 <0,001 0,569 <0,001 

SUBF 0,655 <0,001 0,617 <0,001 0,673 <0,001 

Notas:rho: valor do coeficiente de correlação de Spearman; p:nível de singnificância (p<0,01) 
Legenda: IPCS= Identificação de Palavras que Começam com a mesma Sílaba; PPCS= Produção de Palavras 
que Começam com a mesma Sílaba;IPR= Identificação de Palavras que Rimam; PPR= Produção de Palavras que 
Rimam; IPCF= Identificação de Palavras que Começam com o mesmo Fonema; PPCF1= Produção de Palavras 
que Começam com o mesmo Fonema 1; PPCF2= Produção de Palavras que Começam com o mesmo Fonema 2; 
SF= Separação de Fonemas; CF=Contagem de Fonemas; AF= Adição de Fonemas e SUBF= Subtração de 
Fonemas. 

 
Quando se analisou cada uma das regras contextuais estudadas e cada uma das 

habilidades metafonológicas, foram percebidas poucas correlações (cf. Anexo 1 ). Chama 
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atenção o aumento das correlações nas provas fonêmicas, principalmente na prova Subtração 

de Fonemas (SUBF).  Os resultados das correlações que alcançaram significância estão na 

tabela 96. 

Tabela 96 – Correlações bi-variadas Rho de Spearman para as correspondências fonográficas contextuais 
e as habilidades metafonológicas que apresentaram significância. 

CFG Contextual Habilidades 
Metafonológicas 

Rho n=40 P 

rr IPR 0,452 0,003 

rr AF 0,519 0,001 

rr SUBF 0,567 <0,001 

v(r)c AF 0,495 0,001 

v(r)c SUBF 0,540 <0,001 

ão SUBF 0,406 0,009 

n SF 0,413 0,008 

n AF 0,406 0,009 

n SUBF 0,419 0,007 

o IPR 0,407 0,009 

o SUBF 0,410 0,009 

e SUBF 0,567 <0,001 

gu IPCS 0,462 0,003 

gu SUBF 0,504 0,001 

qu SUBF 0,417 0,007 

z IPCS 0,412 0,008 

Notas:rho: valor do coeficiente de correlação de Spearman; p:nível de singnificância (p<0,01) 

 Se compararmos os resultados agora encontrados com aqueles obtidos na análise de 

correlações do capítulo anterior, vemos que aquelas assumiam mais freqüentemente valores 

mais altos. Isto sugere uma menor vinculação direta entre habilidades metafonológicas e o 

domínio de regras contextuais. O fato de que as correlações positivas resumidas na tabela 96 

se refiram a apenas oito das 22 regras contextuais estudadas, também demonstra o quanto o 

processamento metafonológico, ao menos numa etapa posterior à alfabetização inicial, não 

seria determinante para o rendimento na notação de várias regras contextuais. 
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CAPÍTULO VI - ANÁLISE QUANTITATIVA NAS PROVAS DE HABILIDADES 

METAMORFOSSINTÁTICAS (HM): 

 

Em relação ao uso gerativo de morfemas, foram apresentadas às crianças seis 

sentenças, sendo que em um grupo delas a criança deveria estar atenta à sufixação e, em outro 

grupo, à flexão verbal.  Os escores de acertos dessa prova variaram de 0 a 6. Na prova de 

analogia sintática, os escores de acertos variaram de 0 a 4 e todas as sentenças foram baseadas 

em flexão verbal. 

Os resultados concernentes ao desempenho global das crianças dos diferentes grupos 

socioculturais nas provas de habilidades metamorfossintáticas (HM), segundo a escolaridade e 

desempenho ortográfico, ilustram a tabela 97. 

 Para analisar estatisticamente as diferenças entre médias de erros de cada subgrupo 

sociocultural em cada uma das provas de habilidades metamorfossintáticas (HM), foram 

realizadas Análises de Variância Bi-variadas, cujos fatores inter-sujeitos foram grupo 

sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico. As Tabelas de 98 a 101 apresentam 

os resultados obtidos em cada uma das provas separadamente. 
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Tabela 97: Médias de acertos  nas habilidades metamorfossintáticas (HM), segundo grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico 
GSC1 GSC2 

2ª 4ª 2ª 4ª 

A B A B A B A B 

 

X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP 

TOTHM 9,0000 5,2915 7,0000 2,0000 12,2000 1,3038 11,8000 3,4928 13,4000 1,1402 12,6000 1,1402 14,8000 1,0954 14,4000 ,5477 

GMV 3,80 2,17 4,20 0,84 4,80 1,30 5,40 0,89 5,60 0,55 5,40 0,89 5,80 0,45 5,60 0,55 

GMS 3,00 2,00 1,20 0,84 4,60 1,52 4,00 2,35 5,00 1,00 4,80 1,10 5,60 0,55 5,40 0,55 

AS 2,20 1,64 1,60 1,14 2,80 1,30 2,40 1,34 2,80 0,45 2,40 0,89 3,40 0,55 3,40 0,89 

Legenda: GSC1 = grupo sociocultural 1 (escola pública); GSC2=grupo sociocultural 2(escola particular); 2a=2a série; 4a=4a série; A= alto desempenho 
ortográfico; B= baixo desempenho ortográfico; TOTHM= total geral de acertos na prova de habilidades metamorfossintáticas; GMV=uso gerativo de morfemas- 
verbos; GMS=Uso gerativo de morfemas – sufixos; AS= analogias sintáticas. 
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6.1.Análise do desempenho global na prova de habilidades metamorfossintáticas 

(HM). 

A tabela 98 ilustra os dados analisados referentes a média total de acertos na prova de 

Habilidades Metamorfossintáticas (HM). 

Tabela 98 Análise de variância do total de acertos na prova de HM, tendo como fatores: escolaridade (2ª e 
4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 78,400 78,400 12,544 0,001 
Grupo sociocultural 1 144,400 144,400 23,104 <0,001 
Desempenho 
ortográfico 

1 8,100 8,100 1,296 0,263 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 14,400 14,400 2,304 0,139 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500 2,500 0,400 0,532 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,900 0,900 0,144 0,707 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,900 0,900 0,144 0,707 

Erro (intra) 32 200,000 6,250     
Total 40 6114,000    

 

 De acordo com a tabela 98, observa-se que para o total geral de acertos encontrou-se 

diferença significativa apenas em função da escolaridade e do grupo sociocultural. Em relação 

à escolaridade, houve um rendimento superior da 4ª série e, em relação ao grupo 

sociocultural, houve um rendimento superior do GSC2. Não houve efeito significativo das 

interações analisadas. 

 
 

6.2.Análise quantitativa na prova Uso Gerativo de Morfemas- verbos (GMV). 

A tabela 99 ilustra os dados analisados referentes à média total de acertos na prova de 

GMV.  Encontrou-se diferença significativa apenas em relação ao grupo sociocultural, sendo 

o rendimento superior das crianças do GSC2.  
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Tabela 99: Análise de variância na prova de habilidades metamorfossintáticas (HM) do tipo uso gerativo 
de morfemas-verbos (GMV), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e 
GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 4,225 4,225 3,558 0,068 
Grupo sociocultural 1 11,025 11,025 9,284 0,005 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 0,189 0,666 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,025 2,025 1,705 0,201 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,021 0,886 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 1,225 1,225 1,032 0,317 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,021 0,886 

Erro (intra) 32 38,000 1,187   
Total 40 1087,000    

 

6.3.Análise quantitativa na prova Uso Gerativo de Morfemas- sufixos (GMS) 

A tabela 100 ilustra os dados analisados referentes à média total de acertos na prova de 

Uso Gerativo de Morfemas - Sufixos (GMS). 

Tabela 100: Análise de variância na prova de habilidades metamorfossintáticas (HM) do tipo GMS, tendo 
como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico 
(alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 19,600 19,600 10,248 0,003 
Grupo sociocultural 1 40,000 40,000 20,915 <0,001 
Desempenho 
ortográfico 

1 4,900 4,900 2,562 0,119 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 6,400 6,400 3,346 0,077 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,900 0,900 0,471 0,498 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500 2,500 1,307 0,261 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,900 0,900 0,471 0,498 

Erro (intra) 32 61,200 1,912   
Total 40 842,000    
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 De acordo com a tabela 100, pode-se observar que para a prova de uso gerativo de 

morfemas-sufixos (GMS) encontrou-se diferença significativa em relação à escolaridade e ao 

grupo sociocultural, sendo o rendimento superior das crianças de 4ª série e do GSC2. 

 

6.4.Análise quantitativa na prova de Uso de analogias sintáticas (AS). 

A tabela 101 ilustra os dados analisados referentes à média total de acertos na prova de 

Analogias Sintáticas (AS). 

Tabela 101: Análise de variância na prova de habilidades metamorfossintáticas (HM) do tipo AS, tendo 
como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico 
(alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 5,625 5,625 4,688 0,038 
Grupo sociocultural 1 5,625 5,625 4,688 0,038 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,225 1,225 1,021 0,320 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,021 0,886 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 0,187 0,668 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 0,187 0,668 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,021 0,886 

Erro (intra) 32 38,400 1,200   
Total 40 327,000    

  

De acordo com a tabela 101, pode-se observar que para a prova de analogias sintáticas 

(AS) encontrou-se diferença significativa em relação à escolaridade e ao grupo sociocultural, 

sendo o rendimento superior das crianças de 4ª série e do GSC2.  

 
 

6.5. Síntese e Discussão dos Resultados referentes às Provas de Habilidades 

metamorfossintáticas (HM). 

 A tabela 102 apresenta uma síntese dos resultados já apresentados anteriormente nas 

provas de Habilidades Metamorfossintáticas (HM). 
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Tabela 102: Síntese dos resultados obtidos nas proas de HM tendo como fatores: escolaridade (ESC), 
grupo sociocultural (GSC), desempenho ortográfico (DO) e a interação escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 ESC GSC DO GSCxESC ESCXDO GSCXDO ESCXGSCXDO 
TOTHM p=0,001 

2ª<4ª 
 

p<0,001 
GSC1<GSC2 

NS NS NS NS NS 

GMV NS p=0,005 
GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

GMS p=0,003 
2ª<4ª 

p<0,001 
GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

AS p<0,04 
2ª<4ª 

p<0,04 
GSC1<GSC2 

NS NS NS NS NS 

 

Conforme apresentado na tabela 102, as crianças mostraram um rendimento melhor 

com o avanço da escolarização na realização das provas quanto ao uso de sufixos e de 

analogias sintáticas.  Isto corrobora os achados de outros estudos (Rego e Buarque, 1997), que 

apontam uma melhora da consciência morfossintática em função da escolaridade.  

Em relação ao grupo sociocultural, houve diferenças significativas para o uso gerativo 

de morfemas, tanto para os verbos quanto para os sufixos, bem como para as analogias 

sintáticas, registrando-se um maior número de acertos nas crianças do GSC2.  Mais uma vez é 

possível especular que isto se deveria às diferentes experiências possibilitadas no contexto 

familiar e escolar com as modalidades oral e escrita da língua. 

Não foram observadas diferenças significativas em relação ao grupo de desempenho 

ortográfico. Embora outras pesquisas tenham apontado uma relação entre o desempenho 

naquelas habilidades e o rendimento ortográfico (cf, Rego e Buarque, 1997; Queiroga, Lins e 

Pereira, 2006) isto não foi constatado em nosso estudo. Esse fato talvez possa ser explicado 

por distintas razões. Em primeiro lugar, pelo fato de nossa pesquisa envolver um número 

maior de regras estudadas, pois, como já foi discutido anteriormente, poderia existir uma 

hierarquia interna em relação às regras ortográficas e nem todas seriam apreendidas com a 

mesma facilidade que outras regras.  Em segundo lugar, lembramos que, em nosso caso, o 

desempenho ortográfico foi avaliado separadamente em cada grupo sociocultural, o que faz 
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com que ele não seja um parâmetro de comparação global entre todos os sujeitos que 

compõem a amostra.  

Além disso, os tipos de provas utilizados para testar as habilidades 

metamorfossintáticas (HM) ainda não estão tão bem descritas na literatura como aquelas 

provas utilizadas para testar as habilidades metafonológicas (HMTF), havendo várias lacunas 

que precisam ser revistas. No estudo de Queiroga, Lins e Pereira (2006), o conhecimento 

morfossintático foi avaliado em função do tipo de justificativa verbal emitida pelo sujeito, ou 

seja, estava vinculado à verbalização de justificativas morfossintáticas.  Porém, como já 

afirmado, concebemos que a explicitação verbal é apenas um dos níveis  do conhecimento 

explícito consciente, não o único (KARMILOFF-SMITH, 1992). No nosso estudo não foram 

solicitadas justificativas nas provas morfossintáticas; foram consideradas como conhecimento 

morfossintático as respostas corretas.  

 

6.6. Análise das Correlações Bi-variadas nas Provas de Habilidades 

Metamorfossintaticas (HM) e Ditado de Palavras Reais (DPR). 

A tabela 103 apresenta correlações entre os totais de acertos no Ditado de Palavras 

Reais (DPR) e os totais de acertos nas habilidades metafonológicas e metamorfossintáticas. 

Tabela 103- Correlações bi-variadas Rho de Spearman para os totais de acertos do Ditado de Palavras 
Reais (DPR) e das habilidades metafonológicas e das habilidades metamorfossintáticas. 

  Rho n=40 p 
Total de Acertos DPR Total de Acertos 

HMTF 

0,731 <0,001 

Total de Acertos DPR Total de Acertos HM 0,592 <0,001 

Total de Acertos 

DPRC 

Total de Acertos 

HMTF 

0,619 <0,001 

Total de Acertos 

DPRC 

Total de Acertos HM 0,470 0,002 

Total de Acertos 

DPRM 

Total de Acertos 

HMTF 

0,806 <0,001 

Total de Acertos 

DPRM 

Total de Acertos HM 0,617 <0,001 
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A tabela 103 apresentou uma superioridade do índice de correlação entre o rendimento 

em palavras reais (DPR) e o rendimento geral em habilidades metafonológicas (HMTF), 

quando comparado ao desempenho em habilidades metamorfossintáticas (HM).  Além disso, 

percebeu-se uma correlação maior entre o total de acertos nos ditados de palavras reais 

contextuais (DPRC) e morfológico-gramaticais (DPRM) com o total de acertos nas 

habilidades metafonológicas (HMTF). 

Quando se analisa a correlação entre as correspondências fonográficas morfológico-

gramaticais e as habilidades metamorfossintáticas (vide tab. 104), é possível perceber que a 

prova de analogias sintáticas foi aquela que apresentou uma mais alta correlação significativa, 

estando concentrada nas flexões verbais r (infintivo), am na flexão verbal da 3ª pessoa do 

plural e n do gerúndio. Convém ressaltar que a prova de analogias sintáticas era baseada em 

flexões verbais com utilização de palavras reais.   

Tabela 104- Correlações bi-variadas Rho de Spearman para as correspondências fonográficas 
morfológico-gramaticais e cada uma das habilidades metamorfossintáticas. 

CFG 
Morfológico-
gramatical 

GMV GMS AS 

 Rho n=40 p Rho n=40 p Rho n=40 p 

r 0,222 0,168 0,376 0,017 0,484 0,002 

ão -0,065 0,689 -0,036 0,827 0,002 0,989 

am 0,177 0,274 0,368 0,020 0,405 0,01 

u 0,311 0,051 0,393 0,012 0,333 0,036 

al 0,243 0,132 0,386 0,014 0,251 0,119 

n 0,177 0,274 0,504 0,001 0,457 0,003 

Ss 0,113 0,489 0,238 0,139 0,273 0,088 

eza/ez 0,174 0,283 0,390 0,013 0,418 0,007 

esa/es 0,333 0,036 0,262 0,103 0,019 0,909 

ice/agem 0,092 0,574 0,229 0,155 0,265 0,098 

Notas:rho: valor do coeficiente de correlação de Spearman; p:nível de singnificância (p<0,01) 
Legenda: GMV= Uso gerativo de morfemas-verbos; GMS= Uso gerativo de morfemas- sufixos; AS= 
analogias sintáticas. 
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CAPÍTULO VII - RESULTADOS NA ATIVIDADE DE TRANSGRESSÃO 

 
Foram realizadas estatísticas descritivas para os escores de transgressões praticadas 

sobre cada uma das regras investigadas: contextuais e morfológico-gramaticais. Computamos 

também as transgressões praticadas sobre correspondências fonográficas diretas e irregulares, 

a fim de analisar as demonstrações dadas pelos sujeitos de possível conhecimento explícito 

consciente em relação a essas restrições da norma (regularidades diretas e irregularidades).  

Embora não fossem o objeto de nosso estudo, poderiam trazer informação adicional sobre 

como os subgrupos de sujeitos se assemelhavam ou não em seus níveis de conhecimento 

ortográfico. 

Classificamos as transgressões em dois grupos: com homofonia e sem homofonia. No 

caso de não-homofonia, ainda foi verificado o procedimento realizado pela criança - troca por 

pares mínimos, troca por grafemas aleatórios, trocas por grafemas que em outra situação 

apresentariam homofonia, transposição e omissão. Tais classificações serão discutidas na 

análise qualitativa. 

Ao analisar cada transgressão, foi considerada como homófona a alteração que 

resultava em uma notação semelhante no aspecto fônico. A produção analisada só era 

considerada transgressão quando a criança conseguia produzir de forma correta, no ditado, 

o grafema transgredido. Apenas as transgressões com homofonia serão apresentadas 

através de análise estatística. As transgressões do tipo não-homófono serão discutidas 

através da análise qualitativa. 
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TABELA 105: Relação entre a transgressão homófona contextual (THC), grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico. 
GSC1 GSC2 

2ª 4ª 2ª 4ª 

A B A B A B A B 

 

X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP 

TOTTHC 0,8000 1,0954 0,2000 0,4472 3,0000 3,5355 2,2000 3,1937 4,6000 4,2190 2,4000 1,3416 7,0000 5,9161 2,4000 3,3615 

c(r)v 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
rr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
v(r)v 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
rv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,40 0,89 0,00 0,00 
r(n,l,s) 0,00 0,00 0,20 0,45 0,40 0,55 0,00 0,00 0,20 0,45 0,20 0,45 0,40 0,55 0,40 0,55 

v(r)c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,20 0,45 0,20 0,45 0,00 0,00 1,20 1,30 0,00 0,00 

ã 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,60 0,89 

nh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 
m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,89 0,40 0,89 0,60 0,55 0,40 0,89 0,60 0,89 0,20 0,45 

n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 1,34 1,00 1,41 2,60 2,70 0,80 0,84 2,40 2,51 1,00 1,41 

o 0,20 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,89 0,20 0,45 0,40 0,55 0,00 0,00 
u 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,55 0,60 1,34 0,00 0,00 
g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
gu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,20 0,45 

s 0,40 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 
qu 0,20 0,45 0,00 0,00 0,60 0,55 0,40 0,89 0,20 0,45 0,00 0,00 0,60 0,89 0,00 0,00 
z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Legenda: GSC1=grupo sociocultural 1 (escola pública); GSC2=grupo sociocultural 2 (escola particular); 2a=2a série; 4a=4a série; A=alto desempenho ortográfico; B=baixo 
desempenho ortográfico; TOTTHC=Total geral de acertos na prova de transgressão homófona contextual. 
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 Para analisar estatisticamente as diferenças entre as médias de cada subgrupo 

sociocultural na tarefa de transgressão com homofonia de correspondências fonográficas do 

tipo regular contextual, no geral e em cada uma das regras utilizadas nesse estudo, foram 

realizadas Análises de Variância Bi-variadas, cujos fatores inter-sujeitos foram grupo 

sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico. As Tabelas 106 a 128 apresentam os 

resultados obtidos em cada uma das regras separadamente. 

 

7.1. Resultados da Análise Quantitativa do Desempenho na atividade de 

Transgressão com Homofonia em relação às correspondências fonográficas contextuais 

(THC). 

Os resultados concernentes ao desempenho global das crianças dos diferentes grupos 

socioculturais nas provas de transgressão em relação às correspondências fonográficas 

contextuais (THC), segundo a escolaridade e o desempenho ortográfico, ilustram a tabela 

105. 

 
7.1.1.Análise do desempenho global na prova de transgressão homófona 

contextual (THC). 

A tabela 106 ilustra os dados analisados referentes à média global de acertos na 

notação das correspondências fonográficas do tipo regular contextual na prova de THC em 

todas as 22 regras regulares contextuais analisadas nesse estudo. 

 De acordo com a tabela 106, observa-se que para o total geral de acertos na 

Transgressão Homófona Contextual (THC) encontrou-se diferença significativa apenas em 

relação ao grupo sociocultural, com rendimento superior do GSC2.  
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Tabela 106: Análise de variância do total de acertos na prova de transgressão homófona contextual 
(THC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 27,225 27,225 2,420 0,130 
Grupo sociocultural 1 65,025 65,025 5,780 0,022 
Desempenho 
ortográfico 

1 42,025 42,025 3,736 0,062 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,025 2,025 0,180 0,674 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 4,225 4,225 0,376 0,544 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 18,225 18,225 1,620 0,212 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 3,025 3,025 0,269 0,608 

Erro (intra) 32 360,000 11,250     
Total 40 841,000    
 

 

7.1.2.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC) na regra r em encontro c(r)v: 

A tabela 107 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo r 

em encontro c(r)v durante a THC: 

Tabela 107: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo regular contextual “r” em encontro c(r)v durante a prova de transgressão homófona 
contextual (THC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), 
desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000 , , 
Grupo sociocultural 1 0,000 0,000 , , 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 , , 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000 , , 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 , , 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 , , 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000 , , 

Erro (intra) 32 0,000 0,000   
Total 40 0,000    
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 De acordo com a tabela 107, pode-se observar que no caso da transgressão homófona 

contextual (THC) para a regra contextual c(r)v não foi encontrada diferença significativa em 

nenhum dos fatores inter-sujeitos observados. Vale ressaltar que não foram produzidas 

transgressões homófonas para essa regra, o que seria impossível. 

 
 

7.1.3.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC) referente a regra “r forte” entre vogais (rr). 

A tabela 108 ilustra os dados agora analisados referentes à regra “r forte” entre vogais 

(rr) durante a THC. Observou-se que no caso da transgressão homófona contextual (THC) 

para a regra contextual (rr) não foi encontrada diferença significativa em nenhum dos fatores 

inter-sujeitos observados.  Poucas transgressões homófonas, para esse tipo de regra, foram 

realizadas pelas crianças.  

 

Tabela 108: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo regular contextual “r” forte entre vogais (rr) durante a prova de transgressão 
homófona contexutal (THC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e 
GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Erro (intra) 32 0,800 2,500E-02   
Total 40 1,000    
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7.1.4.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC) em /r/ entre vogais v(r)v: 

A tabela 109 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo /r/ 

entre vogais v(r)v durante a THC: 

Tabela 109: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual /r/ entre vogais v(r)v durante a prova de transgressão homófona 
contextual (THC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), 
desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000   
Grupo sociocultural 1 0,000 0,000   
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000   

Erro (intra) 32 0,000 0,000   
Total 40 0,000    

 

De acordo com a tabela 109, pode-se observar que no caso da transgressão homófona 

contextual (THC) para a regra contextual v(r)v não foi encontrada diferença significativa em 

nenhum dos fatores inter-sujeitos observados. Vale ressaltar que não foram produzidas 

transgressões homófonas para essa regra. 

 
7.1.5.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC)  para a regra “r forte” em início de sílaba rv: 

A tabela 110 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo “r 

forte” em início de sílaba rv durante a THC. 
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Tabela 110: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual “r” forte em início de sílaba rv durante a prova de transgressão homófona 
contextual (THC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), 
desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 1,000E-01 1,000E-01 0,667 0,420 
Grupo sociocultural 1 1,000E-01 1,000E-01 0,667 0,420 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 2,667 0,112 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,100 0,100 0,667 0,420 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,100 0,100 0,667 0,420 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Erro (intra) 32 4,800 0,150   
Total 40 6,000    

 
De acordo com a tabela 110, pode-se observar que no caso da transgressão homófona 

contextual (THC) para a regra contextual rv não foi encontrada diferença significativa em 

nenhum dos fatores inter-sujeitos observados.  Poucas transgressões homófonas foram 

realizadas para esse tipo de regra. 

 
7.1.6.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC)  “r forte” no começo de sílabas precedida por consoante r(n,l,s). 

A tabela 111 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo “r 

forte” no começo de sílabas precedidas por consoante r(n,l,s) durante a THC. 

De acordo com a tabela 111 pode-se observar que no caso da transgressão homófona 

contextual (THC) para a regra contextual r(n,l,s) não foi encontrada diferença significativa 

em nenhum dos fatores inter-sujeitos observados. Poucas transgressões homófonas foram 

realizadas para esse tipo de regra. 

 

 



 254 

Tabela 111: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual “r forte” no começo de sílabas precedida por consoante r(n,l,s) durante a 
prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,225 0,225 1,200 0,281 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 1,200 0,281 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,133 0,717 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,133 0,717 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,200 0,281 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,133 0,717 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,225 0,225 1,200 0,281 

Erro (intra) 32 6,000 0,188   
Total 40 9,000    

 
 

7.1.7.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC) na regra r em final de sílabas v(r)c. 

A tabela 112 ilustra os dados agora analisados referentes à regra r em final de sílabas 

v(r)c durante a transgressão homófona contextual (THC).  Verificou-se que, para esse tipo de 

transgressão, foi encontrada diferença significativa em relação à escolaridade, ao desempenho 

ortográfico, além da interação grupo sociocultural X desempenho ortográfico. Vimos que o 

rendimento foi superior entre as crianças de 4ª série, exceto para as crianças do GSC2 de 

baixo desempenho ortográfico, que não apresentaram diferença na média de acertos, 

independentemente da escolaridade. Em relação ao desempenho ortográfico, observou-se uma 

superioridade das crianças de alto desempenho ortográfico para o grupo GSC2, mas para o 

GSC1 não se observou diferença na média de acertos das crianças, independentemente da 

escolaridade. 
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Tabela 112: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual “r” em final de sílabas v(r)c durante a prova de transgressão homófona 
contextual (THC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), 
desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 1,225 1,225 4,261 0,047 
Grupo sociocultural 1 0,625 0,625 2,174 0,150 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,225 1,225 4,261 0,047 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,225 0,225 0,783 0,383 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,625 0,625 2,174 0,150 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 1,225 1,225 4,261 0,047 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,625 0,625 2,174 0,150 

Erro (intra) 32 9,200 0,288   
Total 40 17,000    

 

7.1.8.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC) em ã em final de substantivos. 

Observou-se na tabela 113, que na transgressão homófona contextual (THC) para a 

regra ã foi encontrada diferença significativa apenas em relação à escolaridade, sendo o 

rendimento superior para os alunos da 4ª série. 

Tabela 113: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências fonográficas do 
tipo contextual ã em final de substantivos durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como 
fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,625 0,625 4,167 0,050 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 1,500 0,230 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,500 0,230 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,225 0,225 1,500 0,230 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,500 0,230 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,167 0,686 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,167 0,686 

Erro (intra) 32 4,800 0,150   
Total 40 7,000    
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7.1.9.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC) nasalização com o uso do dígrafo nh. 

 
A tabela 114 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo 

nasalização com o uso do dígrafo nh durante a THC: 

Tabela 114: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual  nasalização com o uso do dígrafo nh durante a prova de transgressão 
homófona contextual (THC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e 
GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,100   
Grupo sociocultural 1 0,000 0,000   
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000   

Erro (intra) 32 0,000 0,000   
Total 40 0,000    

 
De acordo com a tabela 114 pode-se observar que para transgressão homófona 

contextual (THC) em relação à regra nh não foi encontrada diferença significativa. Vale 

ressaltar que não foram produzidas transgressões homófonas para essa regra. 

 
7.1.10.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC) em ão em final de substantivos. 

De acordo com a tabela 115, pode-se observar que na transgressão homófona 

contextual (THC) para a regra contextual ão não foi encontrada diferença significativa em 

nenhum dos fatores inter-sujeitos observados. Convém ressaltar que poucas transgressões do 

tipo homófonas foram realizadas para essa regra. 
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Tabela 115: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual ão em final de substantivos durante a prova de transgressão homófona 
contextual (THC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), 
desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Erro (intra) 32 0,800 2,500E-02   
Total 40 1,000    

 

7.1.11.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC) em m em final de sílaba. 

A tabela 116 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo m 

em final de sílaba durante a THC.  

Tabela 116: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual m final de sílaba durante a prova de transgressão homófona contextual 
(THC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,225 0,225 0,486 0,491 
Grupo sociocultural 1 0,625 0,625 1,351 0,254 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 0,486 0,491 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,625 0,625 1,351 0,254 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,054 0,818 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 0,486 0,491 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,054 0,818 

Erro (intra) 32 14,800 0,462   
Total 40 21,000    
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De acordo com a tabela 116, verificou-se que para as transgressões do tipo contextual 

m em final de sílaba não foi encontrada diferença significativa em nenhuma das relações 

inter-sujeitos analisadas, visto que poucas transgressões do tipo homófonas foram realizadas 

para essa regra. 

 

7.1.12.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC) em n em final de sílaba. 

A tabela 117 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual n em final 

de sílaba durante a THC. Verificou-se que a realização da transgressão, para esse tipo de 

regra, apresentou diferença significativa apenas em relação ao grupo sociocultural, sendo o 

rendimento superior para as crianças do GSC2.  

Tabela 117: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas do tipo contextual n final de sílaba durante a prova de transgressão homófona contextual 
(THC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 1,600 1,600 0,637 0,431 
Grupo sociocultural 1 16,900 16,900 6,726 0,014 
Desempenho 
ortográfico 

1 4,900 4,900 1,950 0,172 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 1,600 1,600 0,637 0,431 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 0,159 0,693 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 8,100 8,100 3,224 0,082 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Erro (intra) 32 80,400 2,513   
Total 40 158,000    

 
7.1.13.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC) em o final. 

A tabela 118 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual o final 

durante a THC. 
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De acordo com a tabela 118, pode-se observar que na transgressão homófona 

contextual (THC) para a regra contextual o não foi encontrada diferença significativa em 

nenhuma das relações inter-sujeitos analisadas, pois foram realizadas poucas transgressões do 

tipo homófona para este tipo de regra. 

Tabela 118: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas contextual o final durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como 
fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e 
baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,100 0,100 0,533 0,471 
Grupo sociocultural 1 0,400 0,400 2,133 0,154 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 2,133 0,154 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,533 0,471 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 0,533 0,471 

Erro (intra) 32 6,000 0,188   
Total 40 8,000    

 
 

7.1.14.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC) em u final. 

A tabela 119 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo u 

final durante a THC.  Observou-se que não foi encontrada diferença significativa em nenhum 

dos fatores inter-sujeitos observados para essa regra. Vale ressaltar que não foram produzidas 

transgressões homófonas para essa regra. 
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Tabela 119: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas contextual u final durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como 
fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e 
baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000   
Grupo sociocultural 1 0,000 0,000   
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000   

Erro (intra) 32 0,000 0,000   
Total 40 0,000    

 

 

7.1.15.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC) em e final. 

Na tabela 120, observou-se que não foi encontrada diferença significativa em nenhum 

dos fatores inter-sujeitos observados para a regra e final. Vale ressaltar que não foram 

produzidas transgressões homófonas para essa regra. 

Tabela 120: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas e final durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000   
Grupo sociocultural 1 0,000 0,000   
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000   

Erro (intra) 32 0,000 0,000   
Total 40 0,000    
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7.1.16.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC) em i final. 

A tabela 121 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual i final 

durante a THC. 

De acordo com a tabela 121, pode-se observar que na transgressão homófona 

contextual (THC) para a regra contextual i não foi encontrada diferença significativa em 

função dos fatores inter-sujeitos observados. Vale ressaltar que não foram produzidas 

transgressões homófonas para essa regra. 

Tabela 121: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas contextual i final durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como 
fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e 
baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000   
Grupo sociocultural 1 0,000 0,000   
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000   

Erro (intra) 32 0,000 0,000   
Total 40 0,000    

 

7.1.17.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC) em c antes de a, o, u. 

A tabela 122 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo c 

antes de a, o, u durante a THC. Observou-se que não houve diferença significativa para a 

realização da transgressão dessa regra, visto que poucas transgressões do tipo homófona 

foram realizadas. 
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Tabela 122: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas contextual c antes de a, o, u durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 1,000E-01 1,000E-01 0,348 0,559 
Grupo sociocultural 1 0,400 0,400 1,391 0,247 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,100 0,100 0,348 0,559 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,900 0,900 3,130 0,086 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,400 0,400 1,391 0,247 

Erro (intra) 32 9,200 0,287   
Total 40 12,000    

 

7.1.18. Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC) em g antes de a, o, u. 

A tabela 123 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo g 

antes de a, o, u durante a THC.   

Tabela 123: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas contextual g antes de a, o, u durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000 , , 
Grupo sociocultural 1 0,000 0,000 , , 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 , , 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000 , , 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 , , 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 , , 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000 , , 

Erro (intra) 32 0,000 0,000   
Total 40 0,000    
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De acordo com a tabela 123, observou-se que para a regra contextual g antes de a,o, u, 

não foi encontrada diferença significativa em nenhum dos fatores inter-sujeitos observados. 

Vale ressaltar que não foram produzidas transgressões homófonas para essa regra. 

 

7.1.19.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC) uso do dígrafo gu. 

A tabela 124 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo uso 

do dígrafo gu durante a THC. 

De acordo com a tabela 124, pode-se observar que na transgressão homófona 

contextual (THC) para a regra contextual gu não foi encontrada diferença significativa em 

nenhuma das relações inter-sujeitos analisadas, visto que poucas transgressões desse tipo 

foram realizadas. 

Tabela 124: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas contextual uso do dígrafo gu durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000 0,000 1,000 
Grupo sociocultural 1 0,100 0,100 2,000 0,167 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,100 0,100 2,000 0,167 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,100 0,100 2,000 0,167 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Erro (intra) 32 1,600 5,000E-02   
Total 40 2,000    
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7.1.20.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC) s antes de a, o, u. 

A tabela 125 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo s 

antes de a, o, u durante a THC. Não foi encontrada diferença significativa em nenhum dos 

fatores inter-sujeitos observados, já que, mais uma vez, poucas transgressões desse tipo foram 

realizadas. 

Tabela 125: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas contextual s antes de a, o, u durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interaçõesescolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,225 0,225 1,800 0,189 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,200 0,658 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,800 0,189 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,225 0,225 1,800 0,189 

Erro (intra) 32 4,000 0,125   
Total 40 5,000    

 

7.1.21.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC)  uso do dígrafo qu. 

A tabela 126 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo uso 

do dígrafo qu durante a THC. Não foi encontrada diferença significativa em nenhum dos 

fatores inter-sujeitos observados, porque poucas transgressões desse tipo foram realizadas. 
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Tabela 126: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas contextual uso do dígrafo qu durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,900 0,900 3,130 0,086 
Grupo sociocultural 1 0,100 0,100 0,348 0,559 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,900 0,900 3,130 0,086 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,348 0,559 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,348 0,559 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,348 0,559 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 0,348 0,559 

Erro (intra) 32 9,200 0,288   
Total 40 14,000    

 

7.1.22.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC) z inicial. 

De acordo com a tabela 127, pode-se observar que na Transgressão Homófona 

Contextual (THC) para a regra contextual z não foi encontrada diferença significativa, visto 

que poucas transgressões desse tipo foram realizadas. 

Tabela 127: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas contextual z inicial durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), tendo como 
fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e 
baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000 0,000 1,000 
Grupo sociocultural 1 0,000 0,000 0,000 1,000 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 2,000 0,167 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,100 0,100 2,000 0,167 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 2,000 0,167 

Erro (intra) 32 1,600 5,000E-02   
Total 40 2,000    

 



 266 

7.1.23.Análise quantitativa na prova de transgressão homófona contextual 

(THC) em j antes do a, o, u. 

A tabela 128 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo j 

antes do a, o,u durante a THC. Não foi encontrada diferença significativa em nenhum dos 

fatores inter-sujeitos observados. Vale ressaltar que não foram produzidas transgressões 

homófonas para essa regra. 

Tabela 128: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas contextual j antes do a, o,u durante a prova de transgressão homófona contextual (THC), 
tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000   
Grupo sociocultural 1 0,000 0,000   
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000   

Erro (intra) 32 0,000 0,000   
Total 40 0,000    

 
7.2. Análise Quantitativa do Desempenho na atividade de Transgressão com 

Homofonia em relação às correspondências fonográficas regulares morfológico-

gramaticais (THM) 

A tabela 129 apresenta os resultados concernentes ao desempenho global das crianças 

dos diferentes grupos socioculturais na Transgressão com Homofonia durante a notação de 

correspondências fonográficas (regular morfológico-gramatical) (THM), segundo a 

escolaridade e desempenho ortográfico. 

Para analisar estatisticamente as diferenças entre médias de erros de cada subgrupo 

sociocultural na THM do tipo regular morfológico-gramatical, em cada uma das regras 
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utilizadas nesse estudo, foram realizadas Análises de Variância Bi-variadas, cujos fatores 

inter-sujeitos foram grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico. As Tabelas 

de 130 a 141 apresentam os resultados obtidos em cada uma das regras separadamente. 

 

7.2.1.Análise do desempenho global na prova de Transgressão homófona 

morfológico-gramatical (THM). 

A tabela 130 ilustra os dados analisados referentes à média global de acertos na 

notação da correspondências fonográficas do tipo morfológico-gramatical na prova de THM 

em todas as 10 regras morfológico-gramaticais analisadas nesse estudo. 

 De acordo com a tabela 130, verifcicou-se que para o total geral de transgressões sobre 

regras morfológico-gramaticais encontrou-se diferença significativa apenas em relação ao 

grupo sociocultural e ao desempenho ortográfico. Em relação ao grupo sociocultural, 

observou-se um rendimento superior para o GSC2. Em relação ao desempenho ortográfico, 

observou-se rendimento superior na média de transgressões das crianças de alto desempenho 

ortográfico.  
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TABELA 129: Relação entre a transgressão homófona morfológico-gramatical (THM), grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico. 
GSC1 GSC2 

2ª 4ª 2ª 4ª 

A B A B A B A B 

 

X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP 

TOTTHM 5,0000 6,0000 0,4000 0,5477 4,6000 5,0299 2,4000 4,2778 9,2000 9,0388 5,8000 7,0852 16,0000 9,3541 3,6000 3,9115 

r 0,60 0,89 0,00 0,00 0,60 0,55 0,00 0,00 0,40 0,55 0,80 1,30 1,00 1,22 0,20 0,45 

ão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 

am 0,20 0,45 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,20 0,45 1,00 1,00 0,60 0,55 0,00 0,00 

u 2,80 3,42 0,00 0,00 2,00 2,35 2,00 3,39 4,40 2,97 1,20 2,17 4,40 3,21 0,20 0,45 

al 0,60 0,89 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,80 1,10 0,60 0,55 0,40 0,55 0,60 0,89 

n 0,00 0,00 0,20 0,45 0,20 0,45 0,00 0,00 0,40 0,55 0,40 0,55 2,60 2,51 0,80 1,79 

ss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,60 1,34 0,00 0,00 2,20 1,30 0,20 0,45 

eza/ez 0,40 0,55 0,20 0,45 0,60 0,89 0,40 0,89 1,00 1,73 1,20 1,79 3,00 1,73 1,40 1,67 

esa/ês 0,40 0,55 0,00 0,00 0,60 0,89 0,00 0,00 1,20 1,10 0,20 0,45 1,20 1,30 0,20 0,45 

ice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,40 0,89 0,40 0,55 0,00 0,00 

Legenda: GSC1=grupo sociocultural 1 (escola pública); GSC2=grupo sociocultural 2 (escola particular); 2a=2a série; 4a=4a série; A=alto desempenho ortográfico; B=baixo 
desempenho ortográfico; TOTTHC=Total geral de acertos na prova de transgressão homófona contextual. 
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Tabela 130: Análise de variância do total de acertos na prova de Transgressão homófona morfológico-
gramatical (THM)., tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), 
desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 24,025 24,025 ,611 0,440 
Grupo sociocultural 1 308,025 308,025 7,833 0,009 
Desempenho 
ortográfico 

1 319,225 319,225 8,118 0,008 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 5,625 5,625 0,143 0,708 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 27,225 27,225 0,692 0,412 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 50,625 50,625 1,287 0,265 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 81,225 81,225 2,065 0,160 

Erro (intra) 32 1258,400 39,325     
Total 40 3455,000    

 

7.2.2.Análise quantitativa na prova de Transgressão homófona 

morfológico-gramatical (THM). em r (infinitivo). 

A tabela 131 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo r 

(infinitivo) durante a THM. Não se encontrou diferença significativa em nenhuma das 

relações inter-sujeitos analisadas, visto que poucas transgressões desse tipo foram realizadas. 

Tabela 131: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas morfológico-gramatical r (infinitivo) durante a prova de Transgressão homófona 
morfológico-gramatical (THM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000 0,000 1,000 
Grupo sociocultural 1 0,900 0,900 1,500 0,230 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,600 1,600 2,667 0,112 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,900 0,900 1,500 0,230 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 0,667 0,420 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,900 0,900 1,500 0,230 

Erro (intra) 32 19,200 0,600   
Total 40 32,000    



 270 

7.2.3.Análise quantitativa na prova de Transgressão homófona 

morfológico-gramatical (THM) em ão nos verbos do futuro. 

A tabela 132 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo ão 

nos verbos do futuro durante a THM. Verificou-se que na THM para a regra morfológico-

gramatical ão não foi encontrada diferença significativa em nenhuma das relações inter-

sujeitos analisadas, pois foram verificadas poucas realizações de transgressões desse tipo. 

Tabela 132: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas morfológico-gramatical ão nos verbos do futuro durante a prova de Transgressão homófona 
morfológico-gramatical (THM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 1,000 0,325 

Erro (intra) 32 0,800 2,500E-02   
Total 40 1,000    

 
 

7.2.4.Análise quantitativa na prova de Transgressão homófona 

morfológico-gramatical (THM) am na flexão verbal da 3ª pessoa do 

plural. 

A tabela 133 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo am 

na flexão da 3ª pessoa do plural durante a THM.   Foi percebido que na Transgressão 

homófona morfológico-gramatical (THM) para a regra morfológico-gramatical am foi 

encontrada diferença significativa em relação ao grupo sociocultural e na interação entre 

escolaridade X desempenho ortográfico e na interação entre escolaridade X grupo 
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sociocultural X desempenho ortográfico. Viu-se que o rendimento foi superior para o GSC2, 

porém, as crianças de 2ª série de alto desempenho ortográfico e as crianças de 4ª série de 

baixo desempenho ortográfico não apresentaram diferença na média de transgressões, 

independentemente do grupo sociocultural. 

Tabela 133: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas morfológico-gramatical am na flexão da 3ª pessoa do plural durante a prova de Transgressão 
homófona morfológico-gramatical (THM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo 
sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, 
escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,225 0,225 0,947 0,338 
Grupo sociocultural 1 1,225 1,225 5,158 0,030 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,105 0,748 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,225 0,225 0,947 0,338 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,225 1,225 5,158 0,030 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 0,947 0,338 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 1,225 1,225 5,158 0,030 

Erro (intra) 32 7,600 0,238   
Total 40 15,000    

 

7.2.5.Análise quantitativa na prova de Transgressão homófona 

morfológico-gramatical (THM) u na flexão verbal do passado. 

A tabela 134 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo u 

na flexão verbal do passado durante a THM.  Foi verificado que na Transgressão 

homófona morfológico-gramatical (THM) para a regra morfológico-gramatical u houve 

diferença significativa apenas em relação ao desempenho ortográfico, sendo o rendimento 

superior das crianças com alto desempenho ortográfico, exceto para as crianças do GSC1 da 

4ª série, que não apresentaram diferença na média de transgressões, independentemente do 

desempenho ortográfico.  
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Tabela 134: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas morfológico-gramatical u durante a prova de Transgressão homófona morfológico-
gramatical (THM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), 
desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo 
sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,004 0,951 
Grupo sociocultural 1 7,225 7,225 1,097 0,303 
Desempenho 
ortográfico 

1 65,025 65,025 9,871 0,004 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 3,025 3,025 0,459 0,503 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,025 2,025 0,307 0,583 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 13,225 13,225 2,008 0,166 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 9,025 9,025 1,370 0,250 

Erro (intra) 32 210,800 6,587   
Total 40 491,000    

 

7.2.6.Análise quantitativa na prova de Transgressão homófona 

morfológico-gramatical (THM) al em final de coletivos 

A tabela 135 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual al em final 

de coletivos durante a THM. 

Tabela 135: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas morfológico-gramatical al em final de coletivos durante a prova de Transgressão homófona 
morfológico-gramatical (THM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,400 0,400 0,889 0,353 
Grupo sociocultural 1 1,600 1,600 3,556 0,068 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 0,889 0,353 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 0,889 0,353 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 0,889 0,353 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Erro (intra) 32 14,400 0,450   
Total 40 24,000    
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 De acordo com a tabela 135, pode-se observar que na Transgressão homófona 

morfológico-gramatical (THM) para a regra morfológico-gramatical al não foi encontrada 

diferença significativa em nenhuma das interações inter-sujeitos analisadas, visto que poucas 

transgressões desse tipo foram realizadas. 

 

7.2.7.Análise quantitativa na prova de Transgressão homófona 

morfológico-gramatical (THM) n do gerúndio. 

A tabela 136 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo n 

do gerúndio  durante a THM. 

Tabela 136: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas morfológico-gramatical n do gerúndio  durante a prova de Transgressão homófona 
morfológico-gramatical (THM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 4,225 4,225 3,219 0,082 
Grupo sociocultural 1 9,025 9,025 6,876 0,013 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,025 2,025 1,543 0,223 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 4,225 4,225 3,219 0,082 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 3,025 3,025 2,305 0,139 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,025 2,025 1,543 0,223 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 1,225 1,225 0,933 0,341 

Erro (intra) 32 42,000 1,312   
Total 40 81,000    

 
 De acordo com a tabela 136, pode-se observar que para THM a regra morfológico-

gramatical n do gerúndio encontrou-se diferença significativa apenas em relação ao grupo 

sociocultural. Com rendimento superior para as crianças do GSC2.  

 

7.2.8.Análise quantitativa na prova de Transgressão homófona 

morfológico-gramatical (THM) ss do subjuntivo. 
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A tabela 137 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo ss 

do subjuntivo durante a THM. 

 De acordo com a tabela 137, pode-se observar que na THM para a regra morfológico-

gramatical ss do subjuntivo foi encontrada diferença significativa em relação à escolaridade, 

ao grupo sociocultural e ao desempenho ortográfico, além da interação entre grupo 

sociocultural X desempenho ortográfico. Em relação à escolaridade observou-se um 

rendimento superior das crianças de 4ª série, exceto para as crianças do GSC1 de baixo 

desempenho ortográfico que não apresentaram diferença na média de transgressões, 

independentemente da escolaridade. Em relação ao grupo sociocultural, verificou-se que 

houve um rendimento superior do GSC2, exceto para as crianças de 2ª série com baixo 

desempenho ortográfico, que não apresentaram diferença na média de transgressões, 

independentemente do grupo sociocultural. Em relação ao desempenho ortográfico, pode-se 

observar um rendimento superior das crianças de alto desempenho ortográfico, exceto para as 

crianças de 2ª série do GSC1, que não apresentaram diferença na média de transgressões 

independentemente do desempenho ortográfico. 

Tabela 137: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas morfológico-gramatical ss do subjuntivo  durante a prova de Transgressão homófona 
morfológico-gramatical (THM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500 2,500 5,128 0,030 
Grupo sociocultural 1 4,900 4,900 10,051 0,003 
Desempenho 
ortográfico 

1 4,900 4,900 10,051 0,003 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 1,600 1,600 3,282 0,079 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,600 1,600 3,282 0,079 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 3,600 3,600 7,385 0,011 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,900 0,900 1,846 0,184 

Erro (intra) 32 15,600 0,488   
Total 40 42,000    
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7.2.9.Análise quantitativa na prova de Transgressão homófona 

morfológico-gramatical (THM) eza/ez em substantivos derivados de 

adjetivos. 

 De acordo com a tabela 138, pode-se observar que na Transgressão homófona 

morfológico-gramatical (THM) para a regra morfológico-gramatical eza/ez foi encontrada 

diferença significativa apenas em relação ao grupo sociocultural, com rendimento superior 

das crianças do GSC2.  

Tabela 138: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas morfológico-gramatical eza/ez em substantivos derivados de adjetivos durante a prova de 
Transgressão homófona morfológico-gramatical (THM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 4,225 4,225 2,397 0,131 
Grupo sociocultural 1 15,625 15,625 8,865 0,006 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,025 2,025 1,149 0,292 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,025 2,025 1,149 0,292 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,025 2,025 1,149 0,292 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,625 0,625 0,355 0,556 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,025 2,025 1,149 0,292 

Erro (intra) 32 56,400 1,763   
Total 40 127,000    

 

7.2.10.Análise quantitativa na prova de Transgressão homófona 

morfológico-gramatical (THM) em esa/ês. 

A tabela 139 ilustra os dados agora analisados, referentes à regra contextual do tipo esa/ês em 

adjetivos durante a Transgressão Homófona Morfológico-gramatical (THM). Observou-se 

que na THM para essa regra foi encontrada diferença significativa apenas em relação ao 

desempenho ortográfico, com rendimento superior das crianças com alto desempenho 

ortográfico.  
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Tabela 139: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas morfológico-gramatical esa/es em adjetivos durante a prova de Transgressão homófona 
morfológico-gramatical (THM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,045 0,833 
Grupo sociocultural 1 2,025 2,025 3,682 0,064 
Desempenho 
ortográfico 

1 5,625 5,625 10,227 0,003 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,045 0,833 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,045 0,833 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,625 0,625 1,136 0,294 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,045 0,833 

Erro (intra) 32 17,600 0,550   
Total 40 35,000    

 
7.2.11.Análise quantitativa na prova de Transgressão homófona 

morfológico-gramatical (THM) ice em substantivos. 

A tabela 140 ilustra os dados agora analisados, referentes à regra contextual do tipo ice 

em substantivos durante a THM.  Verificou-se que na Transgressão homófona 

morfológico-gramatical (THM) para a regra morfológico-gramatical ice não foi encontrada 

diferença significativa em nenhum dos fatores inter-sujeitos observados. 

Tabela 140: Análise de variância no total de acertos na notação de palavras com correspondências 
fonográficas morfológico-gramatical ice em substantivos durante a prova de Transgressão homófona 
morfológico-gramatical (THM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,154 0,697 
Grupo sociocultural 1 0,625 0,625 3,846 0,059 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,154 0,697 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,154 0,697 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,385 0,248 

Grupo sociocultural X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,154 0,697 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural X 
Desempenho 
Ortográfico 

1 0,225 0,225 1,385 0,248 

Erro (intra) 32 5,200 0,163   
Total 40 7,000    
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 7.3.Síntese e Discussão dos Resultados analisados na Prova de Transgressão com 

Homofonia (TH): 

 Durante essa atividade, as crianças foram orientadas a preencher os espaços em branco 

com uma palavra ”transgressora” em sua notação.  As crianças não receberam orientação 

sobre em que ponto da palavra elas deveriam transgredir e podemos perceber, pelos resultados 

obtidos, que houve poucas transgressões do tipo homófono. 

 A tabela 141 apresenta uma síntese dos resultados discutidos anteriormente 

para a análise de transgressões homófonas praticadas sobre as correspondências fonográficas 

contextuais. Enquanto que a tabela 142 apresenta uma síntese dos resultados discutidos 

anteriormente para a transgressão homófona morfológico-gramatical (THM) referente às 

correspondências fonográficas regulares morfológico-gramaticais. 

 De um modo geral, pudemos observar que as crianças não produziram um grande 

número de transgressões com homofonia para as correspondências fonográficas do tipo 

contextual, aumentando o número para as correspondências fonográficas do tipo morfológico-

gramatical. 
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Tabela 141: Síntese dos resultados obtidos na notação de palavras com correspondências fonográficas 
contextuais durante a transgressão homófona contextual (THC) tendo como fatores: escolaridade (ESC), 
grupo sociocultural (GSC), desempenho ortográfico (DO) e a interação escolaridade e grupo sociocultural, 
escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e 
grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 ESC GSC DO GSCxESC ESCXDO GSCXDO ESCXGSCXDO 

TOTDPRC NS p<0,03 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

c(r)v NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

rr NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

v(r)v NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

rv NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

r(n,l,s) NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

v(r)c p<0,05 

2ª<4ª 

 

NS 

 

p<0,05 

A>B 

NS NS p<0,05 

 

NS 

ã p=0,05 

2ª<4ª 

 

NS NS NS NS NS NS 

nh NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

ão NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

m NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

n NS p<0,02 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

o NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

u NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

e NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

i NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

c NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

g NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

gu NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

s NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

qu NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

z NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

j NS NS NS NS NS NS NS 
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Tabela 142: Síntese dos resultados obtidos na notação de palavras com correspondências fonográficas 
morfológico-gramaticais durante a transgressão homófona morfológico-gramatical (THM) tendo como 
fatores: escolaridade (ESC), grupo sociocultural (GSC), desempenho ortográfico (DO) e a interação 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 ESC GSC DO GSCxESC ESCXDO GSCXDO ESCXGSCXDO 

TOTDPRM NS p=0,009 

GSC1<GSC2 

 

p=0,008 

A>B 

NS NS NS NS 

r NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

ão NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

am NS p=0,03 

GSC1<GSC2 

 

NS NS p=0,03 NS p=0,03 

u NS NS p=0,004 

A>B 

 

NS NS NS NS 

al NS NS NS 

 

NS NS NS NS 

n NS p<0,02 

GSC1<GSC2 

 

NS 

 

NS NS NS NS 

ss p=0,03 

2ª<4ª 

p=0,003 

GSC1<GSC2 

p=0,003 

A>B 

 

NS NS p<0,02 NS 

eza/ez NS p=0,006 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

esa/ês NS NS p=0,003 

A>B 

 

NS NS NS NS 

ice NS NS NS NS NS NS NS 

 

 Comparando as tabelas 141 com a 142, observamos que houve maior número de 

diferenças significativas na prova de THM.  Verifica-se que as crianças do GSC2 tiveram um 

desempenho superior em relação às crianças do GSC1. 

As regras do tipo regular morfológico-gramatical parecem ser, em geral, mais difíceis 

de serem aprendidas que as regras do tipo regular contextual, porém verificou-se que as 

crianças apresentaram maior número de transgressões homófonas para esse tipo de 

correspondências fonográficas. Uma explicação possível seria o fato de apresentarem 

transgressões nos pontos que geralmente elas apresentam mais dúvidas, ou seja, existiria o 

conhecimento explícito de que havia dificuldade, embora não houvesse o domínio da regra. 

 De uma forma geral, pudemos observar uma tendência superior na produção de 

transgressão com homofonia entre as crianças do GSC2, da 4ª série e de alto desempenho 
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ortográfico.  O estudo de Morais (1995) também aponta para uma relação entre o desempenho 

ortográfico e a capacidade maior de realização de transgressões intencionais. 

 Para as correspondências fonográficas contextuais, observamos na tabela 141 que as 

diferenças significativas apareceram nas regras do tipo v(r)c e na marca de nasalização ã e n. 

No caso da regra v(r)c observamos que, em relação ao uso do r, no ditado de palavras reais 

(DPR) foi onde registrou-se uma dificuldade maior na notação, principalmente para as 

crianças com baixo rendimento ortográfico e com escolaridade menor.  Analisando as 

transgressões cometidas pelas crianças, podemos verificar que houve uma tendência daquelas 

com desempenho ortográfico alto e com maior tempo de escolarização em produzir 

transgressões nessa regra especificamente. O que tende a demonstrar, nesse caso específico, 

que um maior domínio na regra poderia facilitar uma manipulação intencional com maior 

facilidade, o que é discutido por KARMILOFF-SMITH (1992). 

Conforme referido anteriormente, vimos nas tarefas de ditado (DPR e DPI) que as 

regras do tipo regular morfológico-gramatical pareciam ser, em geral, mais difíceis de serem 

aprendidas que as regras do tipo regular contextual. Ao analisarmos agora as transgressões, 

vemos que as crianças apresentaram maior número de transgressões homófonas para as 

correspondências fonográficas morfológico-gramaticais. Cabe ressaltar que a maioria das 

diferenças significativas encontradas estavam ligadas ao grupo sociocultural e ao desempenho 

ortográfico, Como os sujeitos que mais conseguiam transgredir eram os de GSC2 e com alto 

desempenho ortográfico, temos também para essas regras uma indicação semelhante à 

encontrada em Morais (1995), de que o nível interno de explicitação dos conhecimentos 

influiria sobre o rendimento externamente observável quando os indivíduos escrevem. 
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 7.4. Análise das Correlações Bi-variadas nas Provas de Ditado de Palavras Reais 

(DPR) e Transgressão com Homofonia (TH) 

 A tabela 143 apresenta as correlações entre os totais de acertos nas provas de 

transgressão e no ditado de palavras reais. 

Tabela 143 – Correlações bi-variadas Rho de Spearman para totais de acertos prova de Transgressão com 
Homofonia (TH), Transgressão com Homofonia Contextual (THC), Transgressão com Homofonia 
Morfológica-gramatical (THM), e totais de acertos na notação global no Ditado de Palavras Reais (DPR), 
no Ditado de Palavras Reais Contextuais(DPRC) e no Ditado de Palavras Reais Morfológico-gramaticais 
(DPRM). 

  Rho n=40 p 
Total de Acertos TH Total de Acertos DPR 0,614 <0,001 

Total de Acertos TH Total de Acertos 

DPRC 
0,557 <0,001 

Total de Acertos TH Total de Acertos 

DPRM 
0,601 <0,001 

Total de Acertos THC Total de Acertos DPR 0,472 0,002 

Total de Acertos THC Total de Acertos 

DPRC 
0,434 0,005 

Total de Acertos THC Total de Acertos 

DPRM 
0,458 0,003 

Total de Acertos THM Total de Acertos DPR 0,632 <0,001 

Total de Acertos THM Total de Acertos 

DPRC 
0,564 <0,001 

Total de Acertos THM Total de Acertos 

DPRM 
0,639 <0,001 

Notas:rho: valor do coeficiente de correlação de Spearman; p:nível de singnificância (p<0,01) 

 Verificou-se na tabela 143 que para todos os totais de acertos houve correlação, sendo 

a maioria significante com p<0,001.  As correlações entre os totais de acertos das 

transgressões homófonas contextuais (THC) e no total de acertos no Ditado de Palavras Reais 

(DPR), no Ditado de Palavras Reais Contextuais (DPRC) e no Ditado de Palavras Reais 

Morfológico-gramaticais (DPRM) apresentaram um valor de p mais elevado o que poderia ser 

explicado pelo fato das crianças terem transgredido menos em relação as regras contextuais. 

A tabela 144 apresenta as correlações entre as transgressões com homofonia em cada 

uma das regras contextuais e os totais de acertos no Ditado de Palavras Reais (DPR), no 

Ditado de Palavras Reais Contextuais (DPRC) e no Ditado de Palavras Reais Morfológico-

gramaticais (DPRM). É interessante notar que não houve nenhuma correlação entre a 

transgressão com base em cada correspondências fonográficas e os totais de acertos no DPR, 

DPRC e DPRM, porém as transgressões realizadas em relação às regras morfológico-

gramaticais apresentaram várias correlações, principalmente com o total de acertos do DPRM.  
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Esse fato talvez seja explicado pelo número de transgressões homófonas realizadas pelas 

crianças. As transgressões produzidas foram maiores com as correspondências fonográficas 

morfológico-gramaticais do que com as correspondências fonográficas contextuais. 

Tabela 144 – Correlações bi-variadas Rho de Spearman para as transgressões com homofonias e os totais 
de acertos no Ditado de Palavras Reais (DPR), Ditado de Palavras Reais Contextuais (DPRC) e Ditado de 
Palavras Reais Morfológico-gramaticais (DPRM) 
Transgressão 

com 
Homofonia  

Total de Acertos DPR Total de Acertos DPRC Total de Acertos DPRM 

 Rho n=40 p Rho n=40 p Rho n=40 p 

c(r)v , , , , , , 
rr 0,084 0,608 0,84 0,607 0,056 0,731 

v(r)v , , , , , , 
rv 0,248 0,123 0,209 0,195 0,242 0,133 

r(n,l,s) 0,273 0,088 0,222 0,168 0,327 0,039 

v(r)c 0,363 0,021 0,372 0,018 0,336 0,034 

ã 0,091 0,578 0,090 0,580 0,087 0,596 

nh , , , , , , 
ão 0,264 0,099 0,252 0,117 0,266 0,97 

m 0,319 0,044 0,361 0,022 0,199 0,219 

n 0,400 0,011 0,357 0,024 0,392 0,012 

o 0,311 0,051 0,288 0,072 0,345 0,29 

u , , , , , , 
e , , , , , , 
i , , , , , , 
c 0,95 0,560 0,77 0,637 0,131 0,420 

g , , , , , , 
gu 0,120 0,462 0,050 0,759 0,231 0,152 

s -0,001 0,997 -0,092 0,571 0,060 0,715 

qu 0,198 0,220 0,220 0,173 0,138 0,396 

z 0,095 0,561 0,180 0,266 -0,020 0,902 

j , , , , , , 
       

r 0,374 0,018 0,235 0,145 0,515 0,001 

ão 0,244 0,130 0,168 0,301 0,245 0,127 

am 0,303 0,057 0,179 0,269 0,369 0,019 

u 0,499 0,001 0,450 0,004 0,514 0,001 

al 0,379 0,016 0,314 0,048 0,431 0,005 

ger 0,448 0,004 0,410 0,009 0,432 0,005 

subj 0,583 <0,01 0,573 <0,01 0,575 <0,01 

eza/ez 0,505 0,001 0,419 0,007 0,539 <0,01 

esa/es 0,481 0,002 0,557 <0,01 0,358 0,023 

ice 0,363 0,021 0,286 0,074 0,459 0,003 

Notas:rho: valor do coeficiente de correlação de Spearman; p:nível de singnificância (p<0,01) 

Com já observado anteriormente, de uma forma geral foi percebida pouca transgressão 

do tipo homófona talvez pelas crianças optarem por realizar transgressões sobre pontos mais 

problemáticos da norma ortográfica, o que também foi percebido num estudo de MORAIS 
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(1995).  Sugere-se ainda que o uso de lacunas nas palavras que deveriam ser transgredidas 

pelas crianças levasse a uma maior limitação na realização das transgressões. 

 

 7.5. Análise Qualitativa da Atividade de Transgressão: 

As transgressões não-homófonas foram classificadas de acordo com o procedimento 

adotado pela criança em questão.   

A capacidade de transgredir intencionalmente se mostrou bastante heterogênea em 

relação aos sujeitos da pesquisa. Uma mesma criança poderia apresentar vários tipos de 

transgressões em pontos distintos do ditado.  As transgressões intencionais foram divididas 

em dois grupos: não-homófonas e outras.  As do tipo outras também não apresentavam 

homofonia, porém receberam tratamento separado, por terem sido classificadas em relação a 

suas características. Eis as subcategorias encontradas: 

 

a) Troca por pares homorgânicos (PH): A troca do grafema se dava por outro 

grafema, cuja realização sonora era diferente em apenas um traço distintivo, 

segundo o modelo de traços distintivos de Chomsky e Halle (1968). Por 

exemplo: v/f, t/d, m/n, entre outros (perder por *perte). 

b) Troca por grafemas aleatórios (GA): A criança trocava o grafema por 

qualquer outro, sem nenhum critério de escolha identificável. Por exemplo, 

tirar por *tigar. 

c) Troca por grafemas que em outra situação apresentariam homofonia (TGH). 

Por exemplo, milharal por *milharral; nessa situação essa troca não 

apresenta homofonia, porém quando o r é inicial ele tem som de /h/. 

d) Transposição (TRAN): O sujeito muda o grafema de posição (acontecendo 

principalmente nos encontros com r). Por exemplo, trabalho por *tarbalho. 
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e) Omissão (OMI): Quando a criança apenas realiza o apagamento do grafema 

na palavra. Por exemplo, Cumaru por *Cuaru. 

 

Foram classificadas como “outras” os seguintes tipos de transgressões apresentadas na 

atividade: 

a) Mais de 50% da palavra modificada (TM): As transgressões apresentadas 

em determinada palavra correspondiam a mais da metade da mesma. Por 

exemplo, cafezal por *cifasau. 

b) Mudança de palavras (MP): eram utilizadas outras palavras para substituir a 

palavra original. Por exemplo, pediu por pede. 

c) Acréscimo de uma letra aleatória em qualquer ponto da palavra, sem que 

houvesse uma substituição (ALP). Por exemplo, acordou por *lacordou, 

assistindo por *lassistindo. 

d) Inversão de letras dentro das palavras. (ILDP) Por exemplo: fazenda por 

*nafzead. 

e) Utilização de letras que não fazem parte do alfabeto português (K,W,Y). 

(LAP). Por exemplo, queijo por *queyjo, *makarrão, *sayr. 

 

As transgressões do tipo “outras” sugerem menor intencionalidade de transgredir em 

relação à norma ortográfica. Porém, dentre elas, a do tipo Mais de 50% da palavra modificada 

(TM), apesar de apresentar mudanças em vários pontos das palavras, como por exemplo 

concertando por komcerrtamdho, revela, em algumas delas, uma relação de homofonia.  

Dessa forma, consideraremos que as transgressões desse tipo indicam uma reflexão sobre as 

restrições da notação escrita maior que as demais dessa mesma categoria (outros). 
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Abaixo analisaremos as características das transgressões apresentadas pelas crianças, 

no que diz respeito àquelas que não apresentaram homofonia.  Dessa forma serão 

apresentados, nos quadros, para melhor efeito de visualização, os resultados dos subgrupos 

estudados. 

O quadro 19 apresenta os tipos de transgressões não-homófonas, em percentuais 

médios, apresentadas pelas crianças em relação aos fatores estudados. 

Quadro 19: Características das transgressões não-homófonas, em percentuais médios, apresentadas pelas 
crianças em relação ao domínio ortográfico, à escolaridade e ao grupo sociocultural. 

GSC1 GSC2 

2ª 4ª 2ª 4ª 

 
Tipos 

A B A B A B A B 

PH 4.3 19.4 10.1 11.1 9.7 32.5 12.5 10.2 

GA 22.1 50 34.9 42.2 46.3 19.3 28.1 26.9 

TGH 15.7 8.3 22.5 9 34.3 22.9 47.9 60.3 

TRAN 3.6 8.3 5.3 4.4 0 7.2 0 1.3 

OMI 54.3 14 27.2 33.3 9.7 18.1 11.4 1.3 

Legenda: GSC1= grupo sociocultural 1(escola pública); GSC2 = grupo sociocultural 2 (escola 
particular); 2a= 2a série; 4a=4a série; A= alto desempenho ortográfico; B=baixo desempenho 
ortográfico; PH=troca por pares homorgânicos; GA=troca por grafemas aleatórios; 
TGH=troca por grafemas que em outra situação apresentariam 
homofonia;TRAN=transposição;OMI=omissão. 

 
No quadro 19 podemos observar que existe uma tendência das crianças realizarem 

transgressões do tipo troca por grafemas aleatórios (GA) - como por exemplo, teve por teze - 

principalmente as crianças do GSC1, ocorrendo com maior freqüência entre crianças de baixo 

desempenho ortográfico. Em relação ao GSC2, observamos que as crianças de 4ª série 

apresentaram uma tendência a realizarem transgressão do tipo troca por grafemas que em 

outra situação apresentariam homofonia (TGH) – dormisse por dormise, por exemplo - o 

que, segundo os nossos critérios, seria o tipo de transgressão que revelaria mais conhecimento 

explícito consciente da regra ortográfica.  Com base no que foi discutido, nossos resultados 

parecem apontar para um efeito maior da escolaridade e do grupo sociocultural em relação ao 

tipo de manipulação consciente da regra violada. 
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Cavalcanti (2000) também comprovou, em seu estudo, que houve uma influência 

maior da escolaridade, visto que as crianças de 4ª série apresentaram um desempenho superior 

em todas as regras estudadas.  

A transposição de grafema (TRAN) – comprasse por comparsse - foi o tipo de 

transgressão não-homófona que menos foi realizado pelas crianças, principalmente no GSC2, 

onde só foi praticada pelos alunos com baixo desempenho ortográfico, independentemente da 

escolaridade.  Esse tipo de transgressão parecia não refletir diretamente um domínio sobre a 

ortografia, visto que a escolha do grafema poderia ocorrer de forma aleatória. Temos aqui, 

então, mais uma pequena indicação de vínculo entre explicitação consciente e desempenho 

ortográfico. 

O quadro 20 apresenta os tipos de transgressões não-homófonas classificadas como 

“outras”, em percentuais médios, apresentados pelas crianças em relação aos fatores 

estudados. 

Quadro 20: Características das transgressões “outros”, em percentuais médios, apresentadas pelas 
crianças em relação ao domínio ortográfico, à escolaridade e ao grupo sociocultural. 

GSC1 GSC2 

2ª 4ª 2ª 4ª 

 
Tipos 

A B A B A B A B 

TM 81.7 22.8 66.7 46.2 61 91.9 81.5 13 

MP 18.3 24.7 18.7 19.2 10 8.1 1.4 5 

ALP 0 52.5 14.6 34.6 0 0 0 20 

ILDP 0 0 0 0 0 0 0 60 

LAP 0 0 0 0 29 0 17.1 2 

Legenda: GSC1= grupo sociocultural 1(escola pública); GSC2 = grupo sociocultural 2 (escola particular); 2a= 2a 
série; 4a=4a série; A= alto desempenho ortográfico; B=baixo desempenho ortográfico; TM=mais de 50% da 
palavra modificada;MP=mudança de palavra;ALP=acréscimo de uma letra aleatória em qualquer ponto da 
palavra;ILDP= inversão de letras dentro das palavras;LAP=Utilização de letras que não fazem parte do alfabeto 
português. 

 
 Consideramos, dentro da categoria “outros”, que a transgressão do tipo mais de 50% 

da palavra modificada (TM) - por exemplo, plantarão por pramtaram- é aquela que revelaria 

um domínio maior de manipulação consciente das regras analisadas. 

 A tabela 20 mostra que houve uma tendência das crianças em realizarem transgressões 

do tipo mais de 50% da palavra modificada (TM), exceto as crianças do GSC1 da 2ª série de 
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baixo desempenho ortográfico e as crianças do GSC2 da 4ª série de baixo desempenho 

ortográfico. No GSC1 os sujeitos com baixo desempenho ortográfico praticaram, no conjunto, 

menos transgressões desse tipo, nas duas séries escolares.  O resultado parece sugerir que o 

desempenho ortográfico pode favorecer a realização desse tipo de transgressão. 

 

7.6.Síntese e Discussão dos Resultados analisados anteriormente na prova de 

Transgressão não homófona. 

 Todos os sujeitos do nosso estudo realizaram transgressões, o que pode sugerir que 

algumas (ou muitas) restrições da norma ortográfica da língua portuguesa teriam sido 

redescritas em um nível explícito. 

Observamos, em nossos dados, uma tendência das crianças que não realizaram 

transgressão do tipo homófona em realizar trocas aleatórias de grafemas (GA), seguidas de 

trocas de vários grafemas na mesma palavra (TM).  O tipo de transgressão menos observada 

foi a de transposição do grafema (TRAN). que podemos considerar como um mero trabalho 

gráfico. Dessa forma, podemos concluir que as crianças apresentaram algum nível de 

manipulação consciente durante a atividade de transgressão. 

 Nas transgressões do tipo “outros”, observamos uma superioridade na modalidade em 

que vários pontos da mesma palavra eram modificados, e em que, por algumas vezes, podia se 

perceber um tipo de troca que gerava homofonia. 

O uso de grafemas estrangeiros não foi muito freqüente e também não foram muito 

observadas combinações de letras que violassem o sistema alfabético do português.  Além 

disso, não foi muito presente a transgressão do tipo mudança de palavra (MP) – teve para tive 

- e inversão de ordem dos grafemas dentro das palavras (ILDP) – caju por jacu; varreu por 

rreuva - . Esses dados também foram evidenciados no estudo de MORAIS (1995). Esse autor 

observou que a maioria das transgressões realizadas em sua pesquisa foi semelhante aos erros 
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que as crianças haviam realizado em seus ditados, o que levou o autor a concluir que as 

crianças haviam trabalhado sobre suas próprias representações em relação à ortografia. 

 Assim como no estudo de Morais (1995), nossos dados apontam para uma relação 

entre o grupo sociocultural e o desempenho ortográfico e níveis de explicitação do 

conhecimento ortográfico, segundo o modelo de RR de KARMILOFF- SMITH (1992). 

 Os nossos achados revelam a importância do trabalho com ênfase na reflexão sobre a 

norma ortográfica da língua, como reforçam estudos que investigam o uso de seqüências 

didáticas em sala de aula.  Estudos como o de Morais (1999), Melo (2001) e Melo e Morais 

(2001) comprovaram, através de implementação de seqüências didáticas, que é possível obter 

um melhor desempenho na ortografia em determinadas restrições regulares, levando o 

indivíduo a tomar consciência, em um nível explícito, dessas restrições. 
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CAPÍTULO VIII - ANÁLISE NA ATIVIDADE DE ENTREVISTA CLÍNICA (EC) 

 

Para essa atividade foram agrupadas algumas regras, totalizando 5 grupos para as 

correspondências fonográficas regulares contextuais e 5 grupos para as correspondências 

fonográficas morfológico-gramaticais. As crianças foram indagadas sobre as transgressões 

por elas cometidas. Caso a regra selecionada não apresentasse nenhum caso de transgressão 

praticado pela criança, a pesquisadora realizava a transgressão e solicitava a verbalização do 

porquê daquela regra.  Foi considerada como regra verbalizada aquela em que a criança 

explicava o porquê de forma direta ou indireta. As categorias formadas pelas respostas das 

crianças serão melhor discutidas durante a análise qualitativa. Para a análise quantitativa, foi 

considerada apenas a presença ou ausência de verbalização adequada, sendo o escore 

estabelecido como 0 ou 1 para cada regra. 

 
8.1 Análise Quantitativa do Desempenho na atividade de Entrevista Clínica em 

relação às correspondências fonográficas regulares contextuais (ECC). 

A tabela 145 apresenta os resultados concernentes ao desempenho global das crianças 

dos diferentes grupos socioculturais na prova de entrevista clínica, em relação às 

correspondências fonográficas (CFG) regulares contextuais, segundo a escolaridade e o 

desempenho ortográfico. 

Para analisar estatisticamente as diferenças entre médias de acertos de cada subgrupo 

sociocultural na entrevista clínica para regras contextuais (ECC) nas cinco regras enfocadas 

nessas tarefas, foram realizadas Análises de Variância bi-variadas, cujos fatores inter-sujeitos 

foram grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico. As Tabelas 146 a 151 

apresentam os resultados globais e aqueles obtidos em cada uma das regras separadamente. 
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TABELA 145: Média de verbalizações adequadas para regras contextuais na entrevista clínica (ECC), segundo grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico. 
GSC1 GSC2 

2ª 4ª 2ª 4ª 

A B A B A B A B 

 

X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP 

TOTECC 0,4000 0,5477 0,0000 0,0000 1,2000 1,3038 0,2000 0,4472 2,2000 1,0954 1,6000 1,3416 2,2000 1,6432 1,4000 0,5477 

r/rr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,40 0,55 0,20 0,45 0,20 0,45 0,20 0,45 

m/n 0,40 0,55 0,00 0,00 0,60 0,55 0,20 0,45 1,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,55 1,00 0,00 

o/u 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,40 0,55 0,20 0,45 0,20 0,45 0,00 0,00 

e/i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,55 0,00 0,00 

g/gu;c/qu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,55 0,20 0,45 0,80 0,45 0,20 0,45 

Legenda: GSC1= grupo sociocultural 1(escola pública); GSC2 = grupo sociocultural 2 (escola particular); 2a= 2a série; 4a=4a série; A= alto desempenho ortográfico; B=baixo 
desempenho ortográfico; TOTECC = Total global de acertos na prova de entrevista clínica para as regras contextuais. 
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8.1.1.Análise do desempenho global na prova de entrevista clínica 

contextual (ECC). 

A tabela 146 ilustra os dados analisados referentes à média global de acertos na 

notação das correspondências fonográficas do tipo contextual na prova de ECC. 

Tabela 146: Análise de variância do total de acertos na prova de entrevista clínica para regras contextuais 
(ECC), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho 
ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho 
ortográfico, grupo sociocultural e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,400 0,400 0,390 0,537 
Grupo sociocultural 1 19,600 19,600 19,122 <0,001 
Desempenho 
ortográfico 

1 4,900 4,900 4,780 0,036 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,900 0,900 0,878 0,356 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 0,390 0,537 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 0,098 0,757 

Erro (intra) 32 32,800 1,025     
Total 40 112,000    
 
 De acordo com a tabela 146, observa-se, que para o total geral de acertos em entrevista 

clínica para regras contextuais (ECC) encontrou-se diferença significativa apenas em relação 

ao grupo sociocultural e ao desempenho ortográfico. Com respeito ao grupo sociocultural, 

observou-se um rendimento superior para o GSC2. Em relação ao desempenho ortográfico, 

observou-se rendimento superior na média de acertos das crianças de alto desempenho 

ortográfico.  

 
8.1.2.Análise quantitativa na prova de entrevista clínica contextual (ECC) 

em r/rr 

A tabela 147 ilustra os dados agora analisados, referentes à regra contextual do tipo 

r/rr durante a ECC. Observou-se que para essas regras não foi encontrada diferença 

significativa em função de nenhum dos fatores inter-sujeitos observados.  Verificou-se que 
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todos os subgrupos apresentaram dificuldades em produzir uma verbalização adequada para 

essas regras. 

Tabela 147: Análise de variância no total de acertos de palavras com correspondências fonográficas do 
tipo contextual r/rr durante a prova de entrevista clínica contextual (ECC), tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000 0,000 1,000 
Grupo sociocultural 1 0,400 0,400 2,909 0,098 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,727 0,400 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,100 0,100 0,727 0,400 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 0,727 0,400 

Erro (intra) 32 4,400 0,138   
Total 40 6,000    
 

8.1.3.Análise quantitativa na prova de entrevista clínica contextual (ECC) 

em m/n em final de sílaba. 

A tabela 148 ilustra os dados agora analisados, referentes à regra contextual do tipo 

m/n em final de sílaba durante a ECC. 

Tabela 148: Análise de variância no total de acertos em palavras com correspondências fonográficas do 
contextual l m/n durante a prova de entrevista clínica contextual (ECC), tendo como fatores: escolaridade 
(2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 

Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000 0,000 1,000 
Grupo sociocultural 1 3,600 3,600 26,182 <0,001 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,727 0,400 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,400 0,400 2,909 0,098 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,727 0,400 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,900 0,900 6,545 0,015 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 0,727 0,400 

Erro (intra) 32 4,400 0,137   
Total 40 24,000    
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De acordo com a tabela 148, pode-se observar que na entrevista clínica contextual 

(ECC) para as regras m/n em final de sílabas foi encontrada diferença significativa em relação 

ao grupo sociocultural e na interação grupo sociocultural X desempenho ortográfico. 

Encontrou-se um rendimento superior para as crianças do GSC2, exceto as crianças de alto 

desempenho ortográfico da 4ª série, que não apresentaram diferença na média de acertos, 

independentemente do grupo sociocultural. 

 

8.1.4.Análise quantitativa na prova de entrevista clínica contextual (ECC) 

em o/u final. 

A tabela 149 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo o/u 

final durante a ECC. 

Tabela 149: Análise de variância no total de acertos em palavras com correspondências fonográficas do 
tipo contextual o/u durante a prova de entrevista clínica contextual (ECC), tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 2,500E-02 2,500E-02 0,222 0,641 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 2,000 0,167 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 2,000 0,167 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,225 0,225 2,000 0,167 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,222 0,641 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,222 0,641 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,222 0,641 

Erro (intra) 32 3,600 0,113   
Total 40 5,000    

 
De acordo com a tabela 149, pode-se observar que na entrevista clínica contextual 

(ECC) para as regras o/u final não foi encontrada diferença significativa em nenhuma das 

relações inter-sujeito analisadas. Verificou-se que todos os subgrupos apresentaram 

dificuldades em produzir uma verbalização adequada, em proporções semelhantes, para essas 

regras. 
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8.1.5.Análise quantitativa na prova de entrevista clínica contextual (ECC) 

em e/i final: 

A tabela 150 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo e/i 

final durante a ECC. 

Tabela 150: Análise de variância no total de acertos em palavras com correspondências fonográficas do 
tipo contextual  e/i durante a prova de entrevista clínica contextual (ECC), tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,225 0,225 3,600 0,067 
Grupo sociocultural 1 2,500E-02 2,500E-02 0,400 0,532 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 3,600 0,067 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,400 0,532 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 3,600 0,067 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,400 0,532 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,400 0,532 

Erro (intra) 32 2,000 6,250E-02   
Total 40 3,000    

 
De acordo com a tabela 150, pode-se observar que na entrevista clínica contextual 

(ECC) para as regras e/i final não foi encontrada diferença significativa em nenhuma das 

relações inter-sujeito analisadas. Verificou-se que todos os subgrupos apresentaram 

dificuldades em produzir uma verbalização adequada para essas regras. 

 

8.1.6.Análise quantitativa na prova de entrevista clínica contextual (ECC)  

em g/gu e c/qu. 

A tabela 151 ilustra os dados agora analisados referentes à regra contextual do tipo 

g/gu e c/qu durante a ECC.  Foi encontrada diferença significativa apenas em relação ao 

grupo sociocultural, com rendimento superior das crianças do GSC2. 

 



 295 

Tabela 151: Análise de variância no total de acertos em  palavras com correspondências fonográficas do 
tipo contextual g/gu e c/qu durante a prova de entrevista clínica contextual (ECC), tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 1,000E-01 1,000E-01 0,889 0,353 
Grupo sociocultural 1 1,600 1,600 14,222 0,001 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 3,556 0,068 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,100 0,100 0,889 0,353 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 0,889 0,353 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,400 0,400 3,556 0,068 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,100 0,100 0,889 0,353 

Erro (intra) 32 3,600 0,113   
Total 40 8,000    

 

8.2. Análise Quantitativa do Desempenho na atividade de Entrevista Clínica em 

relação às correspondências fonográficas regulares morfológico-gramaticais 

(ECM). 

 

A tabela 152 apresenta os resultados concernentes ao desempenho global das crianças 

dos diferentes grupos socioculturais na prova de entrevista clínica em relação às 

correspondências fonográficas Morfológico-gramaticais (ECM), segundo a escolaridade e o 

desempenho ortográfico. 

Para analisar estatisticamente as diferenças entre médias de acertos de cada subgrupo 

sociocultural na entrevista clínica em relação às correspondências fonográficas regulares 

morfológico-gramaticais (ECM) nas regras enfocadas, nesse estudo, foram realizadas 

Análises de Variância Bi-variadas, cujos fatores inter-sujeitos foram grupo sociocultural, 

escolaridade e desempenho ortográfico. As Tabelas de 153 a 158 apresentam os resultados 

obtidos em cada uma das regras separadamente. 
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TABELA 152: Média de verbalização adequadas para regras morfológico-gramaticais na entrevista clínica (ECM), segundo grupo sociocultural, escolaridade e 
desempenho ortográfico. 

GSC1 GSC2 

2ª 4ª 2ª 4ª 

A B A B A B A B 

 

X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP 

TOTECM 0,200

0 

0,447

2 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 

0,800

0 

0,836

7 

0,400

0 

0,547

7 

1,600

0 

0,547

7 

1,200

0 

0,447

2 

R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,60 0,55 0,20 0,45 

ão/am 0,20 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,55 0,40 0,55 1,00 0,00 1,00 0,00 

U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Al 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

eza/ez;esa/

ês 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Legenda: GSC1=grupo sociocultural 1 (escola pública); GSC2=grupo sociocultural 2 (escola particular); 2a=2a série; 4a=4a série; A=alto desempenho ortográfico; B=baixo 
desempenho ortográfico; TOTECM=Total geral de acertos na prova de entrevista clínica morfológico-gramaticall. 
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8.2.1.Análise do desempenho global na prova de Entrevista Clínica em 

relação às correspondências fonográficas regulares morfológico-

gramaticais (ECM). 

A tabela 153 ilustra os dados analisados referentes a média global de acertos na 

notação da correspondências fonográficas do tipo morfológico-gramatical na prova de ECM. 

Tabela 153: Análise de variância do total de acertos na prova de Entrevista Clínica em relação às 
correspondências fonográficas regulares morfológico-gramaticais (ECM), tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 1,225 1,225 5,765 0,022 
Grupo sociocultural 1 9,025 9,025 42,471 <0,001 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,625 0,625 2,941 0,096 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 2,025 2,025 9,529 0,004 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,118 0,734 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 1,059 0,311 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,118 0,734 

Erro (intra) 32 6,800 0,213     
Total 40 31,000    
 
 De acordo com a tabela 153, observou-se que, para o total geral de acertos na 

Entrevista Clínica em relação às correspondências fonográficas regulares morfológico-

gramaticais (ECM), encontrou-se diferença significativa em relação à escolaridade e ao grupo 

sociocultural, além da interação entre escolaridade e grupo sociocultural. Em relação à 

escolaridade, observou-se um rendimento superior da 4ª série para o GSC2 e um rendimento 

superior da 2ª série das crianças do GSC1 e de alto desempenho ortográfico. As crianças do 

GSC1 de baixo desempenho ortográfico não apresentaram diferença na média de acertos, 

independentemente da escolaridade.  
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8.2.2.Análise quantitativa na prova de Entrevista Clínica em relação às 

correspondências fonográficas regulares morfológico-gramaticais (ECM) 

em r(infinitivo). 

A tabela 154 ilustra os dados agora analisados, referentes à regra morfológico-

gramatical do tipo r(infinitivo) durante a ECM. 

Tabela 154: Análise de variância no total de acertos em palavras com correspondências fonográficas do 
tipo morfológico-gramatical r(infinitivo) durante a prova de Entrevista Clínica em relação às 
correspondências fonográficas regulares morfológico-gramaticais (ECM), tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,225 0,225 2,571 0,119 
Grupo sociocultural 1 0,625 0,625 7,143 0,012 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 2,571 0,119 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,225 0,225 2,571 0,119 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,286 0,597 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,225 0,225 2,571 0,119 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 2,500E-02 2,500E-02 0,286 0,597 

Erro (intra) 32 2,800 8,750E-02   
Total 40 5,000    

 

De acordo com a tabela 154, pode-se observar que na Entrevista Clínica em relação às 

correspondências fonográficas regulares morfológico-gramaticais (ECM) para a regra r 

(infinitivo) foi encontrada diferença significativa apenas em relação ao grupo sociocultural, 

sendo o desempenho superior para o grupo GSC2, exceto para as crianças da 2ª série de baixo 

desempenho ortográfico, independentemente do grupo sociocultural. 
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8.2.3.Análise quantitativa na prova de Entrevista Clínica em relação às 

correspondências fonográficas regulares morfológico-gramaticais (ECM) 

em ão/am: 

A tabela 155 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico-

gramatical do tipo ão/am durante a ECM. Foi encontrada diferença significativa em relação 

ao grupo sociocultural e na interação entre escolaridade X grupo sociocultural.  Verificou-se 

rendimento superior para o grupo GSC2. Em relação à escolaridade, observamos um 

rendimento superior das crianças de 4ª série apenas para o GSC2. No GSC1 as crianças de 2ª 

série de alto desempenho ortográfico apresentaram rendimento superior em relação às 

crianças de 4ª série; as demais crianças do GSC1 não apresentaram diferença na média de 

acertos. 

Tabela 155: Análise de variância no total de acertos em palavras com correspondências fonográficas do 
tipo morfológico-gramatical ão/am durante a prova de Entrevista Clínica em relação às correspondências 
fonográficas regulares morfológico-gramaticais (ECM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,400 0,400 4,000 0,054 
Grupo sociocultural 1 4,900 4,900 49,000 <0,001 
Desempenho 
ortográfico 

1 1,000E-01 1,000E-01 1,000 0,325 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,900 0,900 9,000 0,005 

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,100 0,100 1,000 0,325 

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000 0,000 1,000 

Erro (intra) 32 3,200 0,100   
Total 40 16,000    
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8.2.4.Análise quantitativa na prova de Entrevista Clínica em relação às 

correspondências fonográficas regulares morfológico-gramaticais (ECM) 

em u na flexão verbal do passado. 

 

A tabela 156 ilustra os dados agora analisados, referentes à regra morfológico-

gramatical do tipo u na flexão verbal do passado durante a ECM. Verificou-se que na ECM 

para a regra u na flexão verbal do passado não foi encontrada diferença significativa em 

nenhuma das relações inter-sujeito analisadas. Não foi percebida uma verbalização adequada 

para esse tipo de regra por nenhum dos subgrupos observados. 

Tabela 156: Análise de variância no total de acertos em palavras com correspondências fonográficas do 
tipo morfológico-gramatical u durante a prova de Entrevista Clínica em relação às correspondências 
fonográficas regulares morfológico-gramaticais (ECM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000   
Grupo sociocultural 1 0,000 0,000   
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000   

Erro (intra) 32 0,000 0,000   
Total 40 0,000    

 
 

8.2.5.Análise quantitativa na prova de Entrevista Clínica em relação às 

correspondências fonográficas regulares morfológico-gramaticais (ECM) 

em al final de coletivos: 

 
A tabela 157 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico-

gramatical do tipo al final de coletivos durante a ECM. 
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Tabela 157: Análise de variância no total de acertos em palavras com correspondências fonográficas do 
tipo morfológico-gramatical al durante a prova de Entrevista Clínica em relação às correspondências 
fonográficas regulares morfológico-gramaticais (ECM), tendo como fatores: escolaridade (2ª e 4ª série), 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as interações escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000   
Grupo sociocultural 1 0,000 0,000   
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000   

Erro (intra) 32 0,000 0,000   
Total 40 0,000    

 
De acordo com a tabela 157, pode-se observar que na Entrevista Clínica em relação às 

correspondências fonográficas regulares morfológico-gramaticais (ECM) para a regra al final 

de coletivos não foi encontrada diferença significativa em nenhuma das relações inter-sujeito 

analisadas.  Convém ressaltar que não houve verbalização adequada dessa regra durante essa 

prova. 

 

8.2.6.Análise quantitativa na prova de Entrevista Clínica em relação às 

correspondências fonográficas regulares morfológico-gramaticais (ECM) 

em eza/ez em substantivos derivados de adjetivos; esa/ês em adjetivos. 

 

A tabela 158 ilustra os dados agora analisados referentes à regra morfológico-

gramatical do tipo eza/ez em substantivos derivados de adjetivos; esa/ês em adjetivos durante 

a ECM. 
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Tabela 158: Análise de variância no total de acertos em palavras com correspondências fonográficas do 
tipo morfológico-gramatical eza/ez e esa/es durante a prova de Entrevista Clínica em relação às 
correspondências fonográficas regulares morfológico-gramaticais (ECM), tendo como fatores: 
escolaridade (2ª e 4ª série), grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), desempenho ortográfico (alto e baixo) e as 
interações escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural 
e desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
Fonte de Variação GL SQ QM F Significância 
Escolaridade 1 0,000 0,000   
Grupo sociocultural 1 0,000 0,000   
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Grupo sociocultural 
X Desempenho 
ortográfico 

1 0,000 0,000   

Escolaridade X 
Grupo sociocultural 
X Desempenho 
Ortográfico 

1 0,000 0,000   

Erro (intra) 32 0,000 0,000   
Total 40 0,000    

 
De acordo com a tabela 158, pode-se observar que na ECM para as regras eza/ez em 

substantivos derivados de adjetivos; esa/ês em adjetivos não foi encontrada diferença 

significativa em nenhuma das relações inter-sujeito analisadas. Novamente não houve 

verbalização adequada dessa regra durante essa prova. 

 

 8.3. Síntese e Discussão dos Resultados Analisados anteriormente na Tarefa de 

entrevista clínica (EC). 

A tabela 159 apresenta uma síntese dos resultados discutidos anteriormente para a 

Entrevista Clinica Contextual (ECC). 
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Tabela 159: Síntese dos resultados obtidos na Entrevista Clinica Contextual (ECC) tendo como fatores: 
escolaridade (ESC), grupo sociocultural (GSC), desempenho ortográfico (DO) e a interação escolaridade e 
grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e desempenho 
ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 ESC GSC DO GSCxESC ESCXDO GSCXDO ESCXGSCXDO 

TOTECC NS p<0,001 

GSC1<GSC2 

 

p<0,04 

A>B 

NS NS NS NS 

r/rr NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

m/n NS p<0,001 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS p<0,02 NS 

o/u NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

e/i NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

g/gu;c/qu NS p=0,001 

GSC1<GSC2 

NS NS NS NS NS 

 

A tabela 160 apresenta uma síntese dos resultados discutidos anteriormente para a 

Entrevista Clinica Morfológico-gramatical (ECM). 

Tabela 160: Síntese dos resultados obtidos na Entrevista Clinica Morfológico-gramatical (ECM) tendo 
como fatores: escolaridade (ESC), grupo sociocultural (GSC), desempenho ortográfico (DO) e a interação 
escolaridade e grupo sociocultural, escolaridade e desempenho ortográfico, grupo sociocultural e 
desempenho ortográfico, escolaridade e grupo sociocultural e desempenho ortográfico. 
 ESC GSC DO GSCxESC ESCXDO GSCXDO ESCXGSCXDO 

TOTECM p<0,03 p<0,001 

GSC1<GSC2 

 

NS p=0,004 NS NS NS 

r NS p<0,02 

GSC1<GSC2 

 

NS NS NS NS NS 

ão/am NS p<0,001 

GSC1<GSC2 

 

NS p=0,005 NS NS NS 

u NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

al NS NS 

 

NS NS NS NS NS 

eza/ez;esa/es NS NS NS NS NS NS NS 

 
 Em relação à entrevista clínica (EC), nossos dados confirmaram achados de pesquisas 

desenvolvidas por Morais (1995) e Melo (2001), demonstrando que as correspondências 

fonográficas do tipo regular morfológico-gramaticais são mais difíceis de serem explicitadas 

pelas crianças que as correspondências fonográficas do tipo regular contextual (tabela 145 e 

152).  

Apesar da explicitação verbal não ter sido muito encontrada em nossos dados para as 

correspondências fonográficas do tipo morfológico-gramatical, na prova de transgressão 
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observamos que as crianças apresentaram uma tendência em realizar um maior número de 

transgressões sobre esse tipo de regras.  Esse fato talvez possa ser explicado pela teoria da 

RR, já que nem sempre a dificuldade de verbalização reflete a falta de conhecimento 

explícito, pois algumas crianças são capazes de transgredir intencionalmente, mas não 

conseguem verbalizar a regra em questão. Posteriormente analisaremos mais detalhadamente 

os tipos de respostas que foram detectados na prova de entrevista clínica. 

 Para as regras regulares contextuais foi possível observar que as regras que envolviam 

a terminação e/i, o/u e g/gu;c/qu pareciam ser as mais difíceis de serem verbalizadas (tabela, 

145).   

Comparando esses dados com aqueles encontrados na prova de Ditado de Palavras 

Reais (DPR), verificamos que o domínio da regra o/u não ajudava na compreensão de uma 

regra semelhante como a regra contextual e/i; da mesma forma podemos observar pelas 

médias de acertos na entrevista (tabela 145) que as crianças apresentaram uma tendência de 

verbalizar mais a regra o/u quando comparada com a regra e/i. 

Em relação ao uso das regras g/gu;c/qu, observamos uma ausência de verbalização 

para as crianças do GSC1, independentemente dos outros fatores analisados. A prova de DPR 

apontou uma dificuldade maior em relação ao uso dos dígrafos, principalmente pelas crianças 

do GSC1.  Esse fato justificaria a dificuldade de verbalização dessas regras. 

A verbalização da regra m/n apresentou diferença significativa em relação ao grupo 

sociocultural, registrando-se um melhor desempenho para o GSC2. Na prova DPR também 

houve um desempenho superior das crianças do GSC2 para o uso da marca de nasalidade n. A 

marca de nasalidade parece ser uma dificuldade para a criança, porém algumas regras seriam 

mais facilmente aprendidas que outras; segundo Meireles e Correa (2005), é possível observar 

a presença de uma hierarquia interna dentro das regras.  
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 Também foi constatado que algumas regras morfológico-gramaticais apresentaram 

maior dificuldade de verbalização que outras, dentre elas, o uso dos sufixos eza/ez;esa/ês, e as 

flexões verbais do tipo passado de verbos na 3ª pessoa do singular (u) e o infinitivo (r) (tabela 

152). 

 Na entrevista clínica foi observada diferença significativa nas verbalizações sobre o 

uso do r (infinitivo) e sobre o uso do am/ão, com desempenho superior do GSC2. 

 Comparando as tabelas 159 e 160 é possível observar que as diferenças significativas 

estavam concentradas no grupo sociocultural, melhorando a verbalização consideravelmente 

em relação ao GSC2 tanto para as regras contexuais como para as morfológico-gramaticais.  

As crianças do GSC1 praticamente não apresentaram verbalização, principalmente 

para o grupo das correspondências fonográficas morfológico-gramaticais (Tabela 152). 

 

8.4 Análise das Correlações Bi-variadas nas Provas de Entrevista Clínica (EC), 

Ditado de Palavras Reais (DPR) e Transgressões Homófonas (TH). 

 A tabela 161 apresenta as correlações entre os totais nas provas de EC, DPR e TH.  

Foi possível verificar que entre esses totais de acertos apresentaram correlações com p<0,001, 

exceto entre o total de acertos da Entrevista Clínica Morfológico-gramatical (ECM) e o total 

de acertos da Transgressão Homófona Morfológica (THM) que não apresentaram uma 

correlação. 

 Observou-se que as crianças apresentaram uma facilidade maior de verbalização para 

as correspondências fonográficas contextuais, o que resultou em um maior número de 

correlações, quando comparadas as verbalizações em cada uma das regras com os totais de 

acertos no Ditado de Palavras Reais (DPR), no Ditado de Palavras Reais Contextuais (DPRC) 

e no Ditado de Palavras Reais Morfológico-gramaticais (DPRM). Os resultados dessas 

correlações podem ser observados na tabela 162. 
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Tabela 161 – Correlações bi-variadas Rho de Spearman para totais de acertos na Entrevista Clínica (EC), 
na notação no Ditado de Palavras Reais (DPR) e no total de acertos na Transgressão Homófonas (TH). 

  Rho n=40 P 
Total de Acertos EC Total de Acertos DPR 0,752 <0,001 

Total de Acertos EC Total de Acertos 

DPRC 
0,745 <0,001 

Total de Acertos EC Total de Acertos 

DPRM 

0,670 <0,001 

Total de Acertos EC Total de Acertos TH 0,580 <0,001 
Total de Acertos ECC Total de Acertos 

DPRC 
0,665 <0,001 

Total de Acertos ECM Total de Acertos 

DPRM 

0,615 <0,001 

Total de Acertos ECC Total de Acertos THC 0,539 <0,001 
Total de Acertos ECM Total de Acertos THM 0,329 0,038 

Notas:rho: valor do coeficiente de correlação de Spearman; p:nível de singnificância (p<0,01) 

 

 

Tabela 162 – Correlações bi-variadas Rho de Spearman para a entrevista clínica e os totais de acertos no 
Ditado de Palavras Reais (DPR), no Ditado de Palavras Reais Contextuais (DPRC) e no Ditado de 
Palavras Reais Morfológico-gramaticais (DPRM). 
Entrevista 
Clínica 

Total de Acertos DPR Total de Acertos DPRC Total de Acertos DPRM 

 Rho n=40 p Rho n=40 p Rho n=40 P 
Total de 

acertos EC 

0,752 <0,01 0,745 <0,01 0,670 <0,01 

Total de 

acertos ECC 

0,633 <0,01 0,665 <0,01 0,538 <0,01 

Total de 

acertos ECM 

0,647 <0,01 0,587 <0,01 0,615 <0,01 

r/rr 0,210 0,193 0,242 0,133 0,126 0,440 

m/n 0,504 0,001 0,537 <0,01 0,406 0,009 

o/u 0,279 0,081 0,261 0,104 0,291 0,068 

e/i 0,363 0,021 0,348 0,028 0,349 0,027 

g/gu;c/qu 0,503 0,001 0,510 0,001 0,470 0,002 

       

r 0,473 0,002 0,475 0,002 0,404 0,01 

ão/am 0,614 <0,01 0,544 <0,01 0,598 <0,01 

u , , , , , , 

al , , , , , , 

eza/ez;esa/es , , , , , , 

Notas:rho: valor do coeficiente de correlação de Spearman; p:nível de singnificância (p<0,01) 
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8.5. Análise Qualitativa na prova de Entrevista Clínica (EC). 

Analisamos as verbalizações dos alunos em relação às explicações dadas sobre as 

transgressões efetuadas por eles ou pela pesquisadora.  Todas as quarenta crianças 

participaram da entrevista. As respostas das crianças foram divididas por regras em categorias 

assim definidas: 

A) Explicitação: nessa categoria as crianças conseguiam mostrar um 

conhecimento sobre a regra, através de verbalização ou não.  Foi aceita 

como explicitação qualquer tipo de resposta que mostrasse um 

conhecimento sobre a regra.  Dessa forma, estabelecemos dentro dessa 

categoria as seguintes subcategorias: 

i. Direta (ED): a criança verbaliza de imediato a regra que está 

envolvida na transgressão produzida, seja por ela ou pela 

pesquisadora. 

ii. Sem verbalização (ESV): a criança não verbaliza a regra, mas 

consegue demonstrar um conhecimento explicito não verbal, a 

partir do momento que é capaz de escrever de forma correta outras 

palavras, dentro da mesma regra enfocada pelo pesquisador. 

iii. Explicitação verbal após manipulação (EVM): a criança verbaliza a 

regra após escrever outras palavras, ou pensar em outras palavras 

regidas pela mesma regra, enfocada pela pesquisadora. 

B) Ausência Total de Explicitação (AE): a criança, pelo menos durante a 

entrevista, não demonstra conhecimento explicito (verbal ou não) sobre a 

regra. 

Como concebemos que os conhecimentos do aprendiz não poderiam ser medidos 

apenas com base na verbalização, adotamos as três subcategorias acima (ED,ESV e EVM) 
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como possibilidades indicadoras de explicitação. Julgamos que a conduta do tipo ESV 

também indica um nível de explicitação, porque percebemos que a criança é capaz de 

manipular a regra, mesmo não sendo capaz de verbalizá-la. Abaixo apresentaremos extrato da 

entrevista exemplificando cada uma das categorias estabelecidas. 

ED: 

2PRI A 

P: Como você escreveu esta palavrinha? 
A: [fa’zĕda] 
P: e Francesco como foi que ele escreveu? 
A: [fa’zĕda] (fazendo um prolongamento no /ĕ/). 
P: Qual a diferença de uma para a outra? 
A: que fazenda se escreve com n e fazenda que Francesco escreveu botou com m. 
P: E como a gente sabe se vai escrever com m ou com n? 
A: porque antes de p e b só se põe m. 

 
ESV: 

4PUB A 

P:  você escreveu o que aqui? 
A: chinês. 
P: chinês é com s ou z no final? 
A: com s 
P: como você sabe? 
A: porque a professora ensinou. 
P: Francês. É com s ou com z no final? 
A: com s 
P: português? 
A: com s. 
P: princesa. Como eu escrevo? O “esa” é com s ou z? 
A: z 
P: escreva aí para mim. Você escreveu com s ou com z? 
A: com s. 
P: Beleza.  Você escreveu com quê? 
A: com z. 
P: os dois são “esa”, mas um você escreveu com s e o outro com z. Existe alguma regra que 
diga quando você terá que usar um ou outro? 
A: porque princesa com z vai estar errado. 
P: porque vai estar errado? 
A: porque está. 
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EVM: 

2PRIA 

P: Que palavra é essa que você escreveu aqui no seu ditado? 
A: [maka`hãw] 
P: Supondo que F., aquele menino que veio do outro país, escrevesse assim (mostrando a 
palavra escrita MACARÃO) como ficaria? 
A: [maka`rãw] 
P: Qual é a diferença? 
A: porque [maka`hãw] tem dois r e [maka`rãw] só tem um. 
P: E o que você poderia ensinar para que F. não errasse mais? 
A: Aprendendo português. 
P: existe alguma regrinha que diga se é com um r ou dois r? 
A: existe. 
P: Qual é a regrinha? 
A: é do português. 
P: E como você sabe quando usar um r ou dois? 
A: por causa do som. 
P: E como é o som com dois r? 
A: [maka`hãw] 
P: E com um r só? 
A: [maka`rãw] 
P: e se eu escrever rato? 
A: um só. 
P: e aí não fica igual a esse o som? (mostrando a palavra macarrão). 
A: fica. 
P: E daí? Como é que eu vou saber que rato não é com dois r? 
A: porque em rato o r é no começo. 
P: O que tem o r no começo? 
A: não pode botar dois r, só pode botar no meio. 
P: no meio de quê? 
A; da palavra. 
P: Ah.. no meio da palavra. 
A: Agora só pode ser assim: um r só tem som desse aqui no meio da palavra (apontando para 
a palavra com dois r) se tiver uma consoante em vez de uma vogal antes. 
P: Ah.. então quer dizer que o r para ser com o som de dois r se antes tiver uma consoante e 
não uma vogal? 
A: ahãm.. ou depois. 
P: se for entre duas vogais é como? 
A: o r brando. 
P: E como fica entre duas vogais o r brando diz para mim? 
A: [maka`rãw] 
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AE: 

2PRI A 

P: Leia essa palavra do ditado. 
A: [miλa’raw] 
P: E aqui como foi que F. escreveu? Leia para mim. 
A: [miλa’raw] 
P: Qual o problema? 
A: Que ele colocou com l. 
P: E você também colocou com l no seu ditado. Então milharal é com l?  
A: milharal eu achava que era com u. 
P: Você achava? Mas você escreveu no seu ditado com l. 
A: É porque eu confundi. Mas agora eu não sei mais.... estou em dúvida. 

 
Abaixo serão analisadas as respostas dadas pelas crianças durante a entrevista clínica 

quando as mesmas eram questionadas sobre as transgressões realizadas. Os números que 

aparecem nos quadros correspondem a valores absolutos. 

O quadro 21 apresenta as categorias e a quantidade de explicitações dadas pelas 

crianças para cada regra enfocada, em relação à escolaridade. 

Quadro 21: Tipo e quantidade de explicitações produzidas pelas crianças em relação às correspondências 
fonográficas contextuais e morfológico-gramaticais segundo a escolaridade. 

Contextual Morfológico-gramatical  
r/rr m/n e/i o/u g/gu 

c/qu 

ST 
u al eza/ez 

esa/es 
r am/ão 

ST 

2ª 2 8 1 3 3 17 0 0 0 1 6 7 ED 
 

4ª 1 9 2 2 2 16 0 0 1 3 10 14 

2ª 8 1 12 11 15 47 7 3 2 10 4 26 ESV 

4ª 14 4 14 12 12 56 14 13 13 8 4 52 

2ª 1 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 EVM 

4ª 2 3 1 0 0 6 0 3 0 1 0 4 

2ª 9 7 7 6 5 34 13 14 18 9 10 64 AE 

4ª 3 4 3 6 3 19 6 7 6 8 6 33 

 
Ao compararmos as respostas das crianças durante a entrevista clínica para as 

correspondências fonográficas regulares e morfológico-gramaticais, levando em consideração 

a escolaridade, observamos que as crianças de 4ª série tenderam a apresentar um desempenho 

superior. 



 311 

Em relação à categoria ED na correspondência fonográfica contextual, o uso do m/n 

aparece como a regra que as crianças verbalizavam com maior facilidade; inclusive algumas 

crianças que não utilizaram corretamente no ditado de palavras reais a marca de nasalização 

m/n foram capazes de verbalizar de forma direta tal regra, durante a entrevista clínica. Esse 

fato sugere que esta regra estaria memorizada pela criança, porém não existiria por parte desta 

mesma criança uma manipulação consciente da mesma, tal como sugere Morais (1995). Além 

disso, foi observado no DPI um domínio maior na notação do n que do m, porém todas as 

crianças que verbalizaram a regra fizeram da mesma maneira, citando apenas o uso do m, 

como no extrato apresentado abaixo. 

2PRI A 
 
P: Como você escreveu esta palavrinha? 
A: [fa’zĕda] 
P: e F. como foi que ele escreveu? 
A: [fa’zĕda] (fazendo um prolongamento no /ĕ/). 
P: Qual a diferença de uma para a outra? 
A: que fazenda se escreve com n e fazenda que F. escreveu botou com m. 
P: E como a gente sabe se vai escrever com m ou com n? 
A: porque antes de p e b só se põe m. 

 

 É possível observar, ainda, que as regras morfológico-gramaticais pareceram 

ser mais difíceis para explicitar, conseqüentemente percebe-se que a categoria ausência de 

explicitação (AE) foi, nesse caso, a que apresentou maior freqüência, principalmente para as 

crianças de 2ª série (64). Porém, dentre as regras estudadas, observamos que a flexão verbal 

am/ão parece ser aquela que as crianças explicitam verbalmente (ED) com maior facilidade. 

Mais uma vez, trata-se de uma regra que os professores repetiriam muito para os alunos 

durante os primeiros anos de escolarização e que, por isso, poderia ser memorizada, sem que 

tivesse sido submetida a uma redescrição consciente.   

Algumas crianças do nosso estudo, quando questionadas sobre a notação correta da 

palavra, mesmo quando apresentavam a escrita correta no ditado, declaravam ter dúvidas, 
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como pode ser percebido no extrato abaixo, em relação ao uso do u na flexão dos verbos no 

passado. 

2PUB A 

.......... 

P: como você sabe que passou se escreve com u e não com l? 
A: porque passou é com u. 
P: às vezes o u e o l podem ter o mesmo som no final? 
A: pode. 
P: O menino amou. É com u ou l no final? 
A: u e l 
P: u e l? Escreve aqui para mim.  Você escreveu com u, certo? 
A: certo. 
P: agora escreva cantou.  Você escreveu com o quê? 
A: u 
P: com o quê? 
A: u 
P: olhe direitinho e veja com o que você escreveu. 
A: com u não... com l. 

 

Como enfatizamos anteriormente no capítulo sobre transgressão, talvez as dúvidas em 

relação às correspondências regulares pudessem ser minimizadas através de práticas 

pedagógicas que levem os alunos a refletirem conscientemente sobre a regra ortográfica, 

como já foi observado e discutido nos estudos de MELO (1997), MORAIS, (1999), MOURA 

(1999), MOURA e MORAIS (1999), MELO (2000) E MELO e MORAIS (2001). 

Melo (2001) observou que, no que concerne ao aprendizado de regularidades 

morfológicas, é possível obter uma melhoria no rendimento ortográfico através de estratégias 

que levem o aprendiz a tomar consciência, em m nível explícito, dessas restrições. 

Quando consideramos as respostas que envolviam algum tipo de explicitação, 

podemos observar uma concentração maior na categoria do tipo ESV, tanto para as regras 

contextuais como para as regras morfológico-gramaticais. Esse fato, mostra que muitas 

crianças apresentam o conhecimento da regra e são capazes de manipular tal conhecimento, 

apesar de não conseguirem verbalizar a regra em questão (quadro 23).  
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 O extrato abaixo exemplifica a resposta de uma criança em relação ao uso do c/qu e 

dos sufixos esa/eza. 

4PUB A 
 
P: Que palavra é essa que você escreveu aqui? 
A: [‘keyžu] 
P: e aqui? 
A: [‘seyžu] 
P: Como você pode ensinar a F para que ele saiba quando deve botar o qu ou o c? 
A: ele tem que ver pela zoada, para poder saber.  
P: diga outra palavra que escreva com qu. 
A: [‘kilu]? 
P: A palavra “ronco” é com qu ou com c? 
A: co? 
P: porque você acha que é com c e não com qu? 
A:.... 
P: Ele às vezes faz o mesmo som? 
A: às vezes faz. 
P: Quando é que eles fazem o mesmo som? 
A:.... 
 

4PUB A 
P: Como está escrito aqui? 
A: [⊃lã´deza]. 
P: E. F. como escreveu? 
A: [⊃lã’deza]. 
P: qual a diferença entre a forma que você escreveu para a que ele escreveu? 
A: eu escrevi com s e ele escreveu com z. 
P: como você sabe que a palavra holandesa se escreve com s? 
A: .... 
P: Chinesa se escreve com s ou com z? 
A: s. 
P: princesa? 
A: s. 
P: beleza? 
A: z. 
P: Como é que você sabe? 
A:.... 
P: tem sons iguais? 
A: tem. 
P: então como você sabe que é com s e não com z? 
A: ...... 
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 Observando a criança dos extratos acima, verifica-se que ela apresenta o conhecimento 

da regra contextual c/qu e da regra morfológico-gramatical esa/eza, porém não é capaz de 

verbalizar as regras em questão. 

O quadro 22 apresenta o tipo e a quantidade de explicitações dadas pelas crianças em 

relação a cada regra, segundo o grupo sociocultural. 

Quadro 22: Tipo e quantidade de explicitações produzidas pelas crianças em relação ao grupo 
sociocultural. 

Contextual Morfológico-gramatical  

rr m/n e/i o/u g/gu 
c/qu 

ST 

u al eza/ez 
esa/es 

r am/ão 

ST 

GSC1 
 

0 2 1 1 0 4 0 0 0 0 1 1 ED 
 

GSC2 3 15 1 4 5 27 0 0 1 4 15 20 

GSC1 
 

10 3 12 12 15 52 8 5 5 8 5 31 ESV 

GSC2 12 2 14 11 12 51 13 11 10 10 3 47 

GSC1 
 

1 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 EVM 

GSC2 2 3 1 0 3 9 0 0 0 1 0 1 

GSC1 
 

9 11 7 7 5 39 12 15 15 12 14 68 AE 

GSC2 3 0 4 5 0 12 7 9 9 5 2 32 

 

 A semelhança do que foi observado na análise da escolaridade, de acordo com o 

quadro 22, é possível verificar que as regras morfológico-gramaticais foram mais difíceis de 

ser explicitadas que as regras contextuais, independentemente do grupo sociocultural. Além 

disso, as mesmas regras que apresentaram uma facilidade maior de verbalização (ED) em 

relação à escolaridade se repetem em relação ao grupo sociocultural. Em relação às 

correspondências fonográficas contextuais, o uso da marca de nasalização m/n pareceu ser 

mais fácil para explicitar verbalmente principalmente para as crianças do GSC2.  Em relação 

às correspondências fonográficas morfológico-gramaticais o uso do am/ão apresentou uma 

facilitação maior também para as crianças do GSC2. 
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Na categoria AE observamos uma freqüência maior (68) principalmente para as 

crianças do GSC1. Em relação às categorias de explicitação observamos quase sempre um 

rendimento superior das crianças do GSC2. 

 Entre as categorias que envolvem algum tipo de explicitação do conhecimento (ED, 

ESV e EVM) encontramos uma quantidade maior de explicitação do tipo ESV, 

independentemente do grupo sociocultural, em relação às regra contextuais e as regras 

morfológico-gramaticais. 

Esse dado sugere que existe um conhecimento explicito sobre as regras que possibilita 

uma manipulação das mesmas, porém a dificuldade em relacionar o conhecimento com a 

forma de verbalização dificulta a criança afirmar o porquê do uso de determinado grafema.  

Para essa categoria encontramos para a correspondências fonográficas contextual que as 

crianças do GSC1 apresentaram um conhecimento mais elaborado em relação a regra c/qu 

g/gu, enquanto que para as crianças do GSC2 o rendimento foi melhor para a regra e/i final 

com uma tendência das crianças em explicitarem a regra com base no contexto de tonicidade 

o que também foi observado no estudo de Morais (1995). 

 Chama atenção que o uso da regra o/u final, que é semelhante a regra e/i final, obteve 

também o mesmo tipo de explicitação, apresentando valores muito próximos para o GSC2 e o 

mesmo valor para o GSC1.  Interessante que durante a análise da prova de DPR o domínio de 

uma dessas duas regras não ajudou as crianças a apresentarem um bom rendimento em 

relação à outra, porém, quando se fala da explicitação do conhecimento podemos observar 

uma proximidade maior entre as regras. O extrato abaixo exemplifica a explicitação do 

conhecimento em relação a regra o/u final. 
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2PRI B 
 
P: Essa palavra que você escreveu no ditado? 
A: [‘keyžu] 
P: como F. escreveu? 
A: [key’žu] 
P: Como saber se coloca o ou u no final. 
A: Porque [‘keyžu] fica com o no final e com u no final fica [key’žu]. 
P: [‘keyžu] no final tem som de u. Não é? Como eu vou saber então? 
A: porque com u faz o som de u mais forte. Com o o faz o som de /u/ (fazendo um u mais 
fraco). 
 

Observando o extrato abaixo, verificamos que a verbalização emitida pela criança não 

a ajudaria a usar a marca de nasalização m/n de forma sempre correta. Pois, a substituição 

entre os dois grafemas não implicaria em uma mudança na pronúncia da palavra, apesar disso, 

é possível perceber que a criança apresenta um conhecimento sobre a regra, pois é capaz de 

utilizá-la de forma correta em outras palavras, que não aquela presente no DPR.   

4PRI A 

P: que palavra tem escrita aqui embaixo. 
A: fazenda. Com n e com m 
P: Você sabe quando deve usar m ou n? 
A: porque faz o som /m/. 
P: Tem alguma regra para saber se eu devo usar m ou n? 
A: isso eu também não sei. 
P: escreve aqui a palavra campo. Você escreveu com m ou com n? 
A: com m. 
P: escreve aqui a palavra tonsila. Você escreveu com m ou com n? 
A: com n 
P: por quê?  
A: porque o som ... escreve  m ou n de acordo com o som. 
 

 Comparando as regras estudadas, para as correspondências fonográficas do tipo 

morfológico-gramatical ainda em relação à categoria ESV, observamos que parece ter sido 

mais fácil a explicitação da regra u na flexão verbal do passado para as crianças do GSC2 e 

para as crianças do GSC1 além dessa regra encontramos também o uso do r (infinitivo). 

O quadro 23 apresenta o tipo e a quantidade de explicitações dadas pelas crianças em 

relação a cada regra, para os dois subgrupos de desempenho ortográfico.  
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Quadro 23: Tipo e quantidade de explicitações produzidas pelas crianças em relação ao desempenho 
ortográfico. 

Contextual Morfológico-gramatical  
r/rr m/n e/i o/u g/gu 

c/qu 

ST 
u al eza/ez 

esa/es 
r am/ão 

ST 

A 2 9 2 4 4 21 0 0 1 4 9 14 ED 
 

B 1 8 0 1 1 11 0 0 0 0 7 7 

A 11 5 15 16 13 60 12 7 9 10 3 41 ESV 

B 11 0 11 7 14 43 9 9 6 8 5 37 

A 2 4 1 0 2 9 0 0 0 0 0 0 EVM 

B 1 3 0 0 1 5 0 0 0 1 0 1 

A 
 

6 3 3 1 2 15 9 14 11 7 9 50 AE 

B 
 

6 8 8 11 3 36 10 10 13 10 7 50 

 

 Em relação ao desempenho ortográfico, observamos que as crianças de alto 

desempenho ortográfico foram aquelas que apresentaram desempenho superior nas categorias 

de explicitação. 

 Mais uma vez em relação à categoria ED pareceu ser mais fácil à verbalização da 

marca de nasalização m/n e da flexão verbal am/ão. Assim como, foi observado que dentre as 

categorias de explicitação a do tipo ESV foi aquela que as crianças apresentaram um maior 

rendimento. Para as correspondências fonográficas do tipo contextual as crianças com alto 

desempenho ortográfico apresentaram maior facilitação de explicitação para a regra o/u final 

e as crianças com baixo desempenho ortográfico foi observada maior facilidade de 

explicitação para a regra g/gu e c/qu.  Para as correspondências fonográficas do tipo 

morfológico-gramaticais observamos uma explicitação maior da regra u na flexão verbal do 

passado independentemente do desempenho ortográfico. Além dessa regra as crianças com 

baixo desempenho ortográfico também apresentaram uma facilitação maior de explicitação 

para a regra al final de coletivos. 
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8.6. Síntese e Discussão dos Resultados Encontrados na Análise Qualitativa da 

Entrevista Clínica (EC). 

 Foi possível verificar, através dos dados, que as crianças do GSC2, com escolaridade 

maior (4ª) e de alto desempenho ortográfico apresentavam maior condição de explicitação 

verbal. 

De uma forma geral, as crianças apresentaram uma dificuldade maior na explicitação 

nas correspondências fonográficas morfológico-gramaticais. De forma mais específica, as 

regras que parecem ter sido mais difíceis de explicitar verbalmente foram u flexão do 

passado, al e /eza/, independentemente da escolaridade, do grupo sociocultural ou do 

desempenho ortográfico. 

 Em relação à escolaridade, observamos que a explicitação do tipo ED, no caso da 

regra contextual, apareceu mais em relação a regras do tipo m/n. Interessante notar que a 

marca de nasalização foi um dos maiores problemas das crianças tanto no DPR como no DPI.  

Esse fato talvez indique que a verbalização dessa regra pode estar mais relacionada à 

memorização do que à capacidade de manipulação da mesma. Ou seja, talvez no trabalho com 

a ortografia, na sala de aula essa regra seja a mais repetida pelos professores e crianças. 

Em todas as análises feitas, considerando grupo sociocultural, escolaridade e 

desempenho ortográfico, as crianças apresentavam mais explicitações do tipo ESV. 

Interpretamos que as crianças muitas vezes apresentavam um conhecimento gerativo sobre a 

regra, porém não conseguiam verbalizar tal conhecimento.  

Ainda na categoria do tipo ESV, foi possível observar que havia a tendência das 

crianças em apresentar exemplificação do uso da regra pelo contexto de tonicidade, no caso 

do uso do o/u, e/i. No estudo de Morais (1995) também foi constatada uma tendência de 

verbalização pelo contexto de tonicidade. 
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Embora também tenham produzido mais respostas ESV para ambos os tipos de regras 

enfocados, os alunos com melhor desempenho ortográfico demonstraram, sobretudo no caso 

de regras contextuais, uma maior facilidade para verbalizar as regras em pauta (respostas ED 

e EVM). Os alunos do subgrupo com pior desempenho se destacaram por um alto índice de 

respostas AE. 

Em relação à categoria EVM a maioria das crianças só verbalizava após a emissão de 

outras palavras pela pesquisadora ou a escrita da palavra pela própria criança.  

Chama a atenção ainda que a possibilidade de verbalização em determinada regra não 

facilita a verbalização em uma regra semelhante.  Esse fato também foi observado por 

Cavalcante (2000) que verificou, na entrevista clínica com seus sujeitos, diferença 

significativa entre o rendimento dos alunos de 2ª e 4ª série unicamente quanto à representação 

do /h/ entre consoante e vogal. 

 É interessante observar que as crianças apresentavam variadas formas de explicitação 

do conhecimento que não necessariamente verbal.  Interpretando segundo o modelo RR, a 

mente armazenaria múltiplas redescrições de conhecimento em diferentes níveis e diferentes 

formatos representacionais, os quais se tornariam progressivamente mais sensíveis e 

explícitos (Karmiloff-Smith, 1992b). Esse fato pode ser evidenciado quando se observa que 

existe uma facilidade maior em aplicar as restrições da norma ortográfica do que em 

verbalizá-las, fato que, no nosso estudo, pode ser comprovado pelo melhor rendimento na 

tarefa de ditado e por termos encontrado na prova de entrevista clínica um maior número de 

respostas do tipo ESV, assim como na prova de transgressão.  

 É importante ressaltar que verbalizar a restrição ortográfica não depende apenas do 

aprendiz conhecer a regra em questão; é importante ainda que exista um domínio 

metalingüístico suficiente para que ocorra a elaboração de uma verbalização.  
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As RR são indispensáveis para aqueles objetivos que exijam um conhecimento mais 

explícito, como no caso das situações de ensino/aprendizagem de conteúdos escolares.  Poder-

se-ia executar melhor algum procedimento quando existem razões intrínsecas que levem a 

buscar compreender as razões do saber fazer. (KARMILOFF-SMITH, 1992).   
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CAPÍTULO IX - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No início deste estudo foram levantadas quatro hipóteses gerais. Ao mesmo tempo em 

que retomaremos e debateremos as principais evidências da pesquisa, discutiremos o quanto 

nossos dados confirmam ou não as hipóteses anunciadas.  

 Recordamos que a hipótese I relacionava o desempenho ortográfico com o tipo de 

habilidades metalingüísticas estudadas: “o desempenho ortográfico está diretamente 

vinculado ao desempenho em tarefas de habilidades metalingüísticas. As habilidades 

metafonológicas influenciariam diretamente no conhecimento das regras contextuais e as 

habilidades metamorfossintáticas apresentariam uma influência maior no aprendizado das 

regras morfológico-gramaticais”. Já na hipótese II, predizíamos que “...o desempenho 

ortográfico depende da capacidade de manipulação consciente pelo aprendiz das regras 

estudadas. Assim, a capacidade de demonstrar o conhecimento de regras (transgredindo-as 

intencionalmente ou verbalizando-as) estaria relacionada ao rendimento ortográfico. No 

entanto, a dificuldade de verbalização das regras não implicaria necessariamente no 

desconhecimento das mesmas”. 

Nossas hipóteses III e IV propunham, respectivamente que “as crianças de grupo 

sociocultural médio mostrariam um rendimento superior no domínio de regras ortográficas, 

consequentemente apresentariam mais conhecimento explícito, inclusive com capacidade 

superior de transgressão e verbalização das regras estudadas” e que “o tempo de escolaridade 

seria um fator importante para o desenvolvimento do conhecimento explícito sobre 

determinada regra... (de modo que) as crianças com mais anos de escolaridade apresentariam 

uma capacidade de manipulação superior das regras estudadas”. 

Os erros apresentados pelas crianças no ditado de palavras reais ofereceram algumas 

evidências em relação à forma como elas representavam a norma ortográfica do Português.  
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Em primeiro lugar, vimos que as correspondências fonográficas contextuais pareciam 

impor menor dificuldade para as crianças, quando comparadas com as correspondências 

fonográficas morfológico-gramaticais. Esse aspecto pôde ser observado tanto para o ditado de 

palavras reais como para o ditado de palavras inventadas.  Nesse último, o número de erros 

apresentou clara tendência de aumento. 

 Em segundo lugar, é importante notar que as dificuldades na notação também estariam 

relacionadas a grafemas específicos e ao contexto de utilização dos mesmos.  Considerando, 

por exemplo, a marca de nasalização m/n, evidenciamos uma facilidade maior na notação do 

n, o que talvez seja explicado pelo fato do n aparecer em contextos mais variados e num 

número maior de palavras, enquanto que o m é utilizado apenas antes do p/b. Morais (1995) e 

Meirelles e Correa (2005) sugerem a presença de uma hierarquia interna das regras, 

afirmando que, no que diz respeito a marcas de nasalização, o uso do n apareceria primeiro 

que o uso do m.  

Em terceiro lugar, nossos dados reiteram que a aprendizagem de uma regra não é 

transferida para outra regra, por mais semelhante que possam parecer, como por exemplo, o 

uso do o com som de /u/ átono em final de sílaba e o uso do e com som do /i/ átono em 

mesma posição. Outros estudos também puderam comprovar que uma regra não 

necessariamente influencia a compreensão de outra regra semelhante (NUNES, 1992; 

NUNES, BUARQUE E BRYANT, 1992; MELO & REGO, 1998; REGO, 2005).  

 Assim como nas regras contextuais, nas morfológico-gramaticais também pudemos 

perceber que o uso de algumas regras é mais difícil que o emprego de outras, como, por 

exemplo, o uso do ss no imperfeito do subjuntivo, que pareceu impor para o conjunto de 

crianças maior dificuldade que as demais regras estudadas, independentemente dos fatores 

analisados (escolaridade, grupo sociocultural, desempenho ortográfico). Embora não 

tenhamos controlado a variável freqüência de uso, parece evidente que a presença de verbos 
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com a flexão do imperfeito do subjuntivo é muito menor nos textos que circulam socialmente 

que a presença de verbos com as demais flexões verbais por nós pesquisadas. 

Durante a notação de palavras inventadas foi percebido um aumento dos erros, quando 

comparada à notação durante o ditado de palavras reais. Segundo alguns autores (Cavalcante, 

2000; Queiroga, 2003), a memória visual facilita a notação de palavras reais. Por outro lado, 

Morais (1999) refere que a escrita de palavras inventadas impõe uma dificuldade maior para o 

aprendiz, porque exige um nível bastante sofisticado de representações no nível explícito, o 

que envolve um conhecimento ortográfico mais elaborado do ponto de vista metalingüístico.   

Nos nossos dados pudemos perceber que apareceram diferenças significativas no ditado de 

palavras inventadas que não estavam presentes no ditado de palavras reais. Dessa forma, 

acrescentamos à conclusão de Morais (1999) que a falta da possibilidade de recuperação 

semântica pode dificultar a discriminação auditiva do aprendiz.  Como exemplo, observamos 

que, em relação à escolaridade, apareceram diferenças significativas para o emprego das 

regras contextuais u final e qu, o que não aconteceu na prova de DPR.  Além disso, em 

relação à regra u final chama atenção o dado de que as crianças de 2ª série apresentaram um 

rendimento superior na prova DPI, o que talvez seja explicado pelo fato dessas crianças terem 

notado as palavras com base na fonética. O mesmo aconteceu com as regras o final e e final, 

que não apareceram com diferenças significativas durante a prova do DPI, pois ocorreu um 

aumento de acertos durante essa prova pelas crianças do GSC1, independentemente da 

escolaridade. 

As dificuldades que envolvem o ditado de palavras inventadas citadas acima e alguns 

dos resultados que foram discutidos sugerem a necessidade de uma reflexão mais elaborada 

sobre o uso do Ditado de Palavras Inventadas (DPI) para diagnosticar o domínio de regras 

ortográficas. A tendência dos aprendizes demonstrarem um rendimento marcadamente 

inferior ao notarem palavras inventadas propõe o quanto fatores não ligados à ausência de 
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memória visual ou ao uso de pistas semânticas poderiam bloquear o funcionamento dos 

sujeitos, fazendo-os aceder de forma menos consciente às regras que teriam reelaborado 

mentalmente, ao escrever palavras que, de fato, existem. 

 Quanto às muitas diferenças no rendimento das crianças que estudavam na escola 

púbica e na escola privada, sugere-se que distintas experiências proporcionadas nos contextos 

escolar e familiar dos dois grupos socioculturais com as modalidades oral e escrita da língua 

poderiam justificar a superioridade do GSC2. Pesquisas realizadas em inglês (Stanovich e 

West, 1989) já demonstraram que a convivência com a língua escrita impressa influencia o 

rendimento ortográfico. No caso brasileiro, sabemos o quanto as crianças de meio popular 

(nossos sujeitos do GSC1) têm, em geral, muito menos oportunidades de vivenciar práticas de 

leitura em seu cotidiano. 

 Quando observados os resultados nas tarefas de habilidades metafonológicas, foi 

possível perceber que as provas silábicas foram aquelas que não apresentaram dificuldades 

para as crianças e as provas fonêmicas pareceram ser as mais complexas, o que corrobora 

pesquisas feitas em diversas línguas. Essas dificuldades também foram observadas em outros 

estudos feitos em português (CIELO, 2002; FREITAS, 2004; MORAIS, 2004; SOUZA, 

2005). 

Além disso, registrou-se uma tendência das crianças pensarem nos grafemas e não nos 

fonemas durante tais provas.   

 Apesar de não haver uma hierarquia rígida entre as habilidades metafonológicas, 

sugere-se que as habilidades silábicas seriam as primeiras e as habilidades fonêmicas as 

últimas a ser dominadas, estando estas facilitadas pela aprendizagem da leitura e da escrita 

(cf. FREITAS, 2004; MORAIS, 2004; SOUZA, 2004).  Esse aspecto foi reforçado pelo fato 

de que o desempenho ortográfico pareceu favorecer nas provas fonêmicas de Identificação de 

Palavras que Começam com o mesmo Fonema (IPCF), Adição de Fonema (AF) e Subtração 
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de Fonema (SUBF).  Sugerimos, que a explicação para esse fato seja decorrente da 

manipulação fonêmica estar associada ao domínio da escrita, pois a letra corresponderia à 

materialização dos fonemas.  Tal como sugere Ferreiro (2004), a notação escrita teria um 

papel no sentido de permitir aos aprendizes tratar os fonemas como unidades isoláveis. A 

análise qualitativa de nossos dados mostrou que, durante a formulação de justificativas 

verbais, as crianças tendiam a pronunciar os nomes das letras e não os sons das palavras, 

principalmente nas provas fonêmicas.  Como todas as crianças participantes do nosso estudo 

dominavam a notação alfabética, buscavam apoio na escrita das palavras, a fim de verbalizar 

suas semelhanças. 

 O dado acima foi reforçado quando observamos as justificativas emitidas pelas 

crianças durante as provas fonêmicas, visto que houve uma tendência dos sujeitos produzirem 

as letras iniciais das palavras e não os fonemas iniciais.  O mesmo pôde ser observado nas 

provas de segmentação de fonemas (SF) e contagem de fonemas (CF), visto que as crianças 

apresentavam suas respostas baseadas nas letras e não nos sons. Também verificamos que na 

prova de produção de palavras que começam com o mesmo fonema (PPCF) as crianças 

tendiam a produzir palavras que apresentavam a mesma sílaba inicial e não o mesmo fonema.  

 Desse modo, sugerimos que certas provas fonêmicas, principalmente as de adição de 

fonemas (AF) e de subtração de fonemas (SUBF) talvez não sejam importantes para analisar a 

ortografia, visto que, os sujeitos após o domínio da notação alfabética, passariam a refletir 

sobre a forma escrita das palavras, recuperando as imagens ortográficas que guardaram em 

seus léxicos mentais, em lugar de pensar apenas ou exatamente sobre os sons que compõem 

determinada palavra. 

Estudos prévios (MORAIS e LIMA, 1989; MORAIS, no prelo) apontam que crianças 

que empregavam os grafemas do português obedecendo a seus potenciais valores sonoros, 

faziam-no independentemente de sua capacidade de isolar e contar os fonemas das palavras, o 
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que leva a supor que não existe uma relação direta entre certas habilidades de consciência 

fonêmica e escrita alfabética. 

Quanto às habilidades metamorfossintáticas, observamos um rendimento superior nas 

provas de analogia sintática e do uso do sufixo nas crianças com maior escolaridade. Além 

disso, constatamos uma superioridade do grupo sociocultural de classe média (GSC2) tanto 

naquelas duas provas como na que implicava o uso gerativo de morfemas.  Porém, não 

observamos uma influência significativa em relação ao desempenho ortográfico, o que difere 

dos estudos de REGO e BUARQUE (1997); QUEIROGA, LINS e PEREIRA (2006). 

As diferenças encontradas nos nossos resultados – em relação às pesquisas agora 

citadas – podem ter sido decorrentes do número de regras estudadas (em nossa pesquisa 22 

regras contextuais e 10 regras morfológico-gramaticais), que é bastante superior ao total de 

regras estudadas nos outros estudos mencionados.  

Se, como já dito, temos indicações de que o domínio de uma regra não facilita 

necessariamente o domínio de outra regra semelhante (NUNES, BUARQUE e BRYANT, 

1992; MELO, 2001; MELO e MORAIS, 2001; MEIRELES e CORREA, 2005), é possível 

que, dependendo das regras ortográficas selecionadas, os resultados dos estudos sejam 

distintos.  

Por outro lado, como discutimos no marco teórico, os tipos de provas utilizadas para 

testar as habilidades metamorfossintáticas ainda não estão tão bem descritos na literatura 

como aquelas provas utilizadas para testar as habilidades metafonológicas (CORREA, 2005). 

Além disso, algumas provas clássicas utilizadas para testar as habilidades 

metamorfossintáticas, como julgamento de sentenças, correção de frases, entre outras, não 

fornecem, de modo claro, informações exclusivas sobre tal conhecimento.  Assim, é provável 

que a seleção das provas também venha a interferir nos resultados das pesquisas; e, por fim, 

que o tipo de análise utilizada nas pesquisas interfira no resultado final. Em nosso caso, o 
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desempenho ortográfico foi avaliado separadamente em cada grupo sociocultural, o que faz 

com que ele não seja um parâmetro de comparação global entre todos os sujeitos que 

compõem a amostra. 

Observando a correlação entre o ditado de palavras reais em regras morfológico-

gramaticais (DPRM) e as habilidades metamorfossintáticas, foi percebido que a prova de 

analogias sintáticas foi aquela que apresentou um maior número de correlações significativas, 

estando concentrada nas flexões verbais r (infintivo), am na flexão verbal da 3ª pessoa do 

plural e n do gerúndio. Convém ressaltar que as analogias sintáticas eram baseadas em flexões 

verbais com utilização de palavras reais, enquanto que as outras duas provas eram compostas 

de palavras inventadas. 

Observou-se uma superioridade do índice de correlação entre o rendimento em 

palavras reais (DPR) e o rendimento geral em habilidades metafonológicas (HMTF), quando 

comparado ao desempenho em habilidades metamorfossintáticas (HM).  Além disso, 

percebeu-se uma correlação maior entre o total de acertos nos ditados de palavras reais 

contextuais (DPRC) e morfológico-gramaticais (DPRM) com o total de acertos nas 

habilidades metafonológicas (HMTF).  

Resumindo, em relação à hipótese I não foi possível comprovar, no nosso estudo, que 

as habilidades metafonológicas influenciariam diretamente o uso de regras contextuais, 

enquanto que as habilidades metamorfossintáticas influenciariam no aprendizado das regras 

morfológico-gramaticais.  Os nossos resultados pareceram sugerir uma relação das 

habilidades metafonológicas com o domínio das regras ortográficas, independentemente do 

tipo de regra (contextual ou morfológico-gramatical).  Por outro lado, como já foi discutido 

anteriormente, também percebemos que o êxito ortográfico facilitaria o rendimento nas 

provas fonêmicas, devido à imagem mental que os sujeitos recuperariam dos grafemas. 
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Ainda em relação à hipótese I, os nossos dados sugerem que o rendimento em tarefas 

de habilidades metalingüísticas variou mais em função do grupo sociocultural que do 

desempenho ortográfico. Convém ressaltar que, no nosso estudo, as crianças que foram 

incluídas como tendo “baixo desempenho ortográfico”, não necessariamente apresentavam 

um desempenho ortográfico insatisfatório, principalmente quando nos referimos às crianças 

do GSC2. 

Em relação à prova de transgressão, de uma forma geral pudemos observar uma 

tendência superior na produção de transgressão com homofonia entre as crianças do GSC2, da 

4ª série e com alto desempenho ortográfico, o que tende a demonstrar que um maior domínio 

no emprego da regra pode facilitar uma manipulação intencional com maior facilidade, tal 

como proposto originalmente por Karmiloff-Smith (1992) para outros domínios de 

conhecimento. Em seu estudo, Morais (1995) também observou que as crianças com melhor 

rendimento ortográfico apresentavam uma tendência maior em produzir transgressões e em 

elaborar transgressores mais sofisticadas. 

 Durante a manipulação das regras ortográficas, através da prova de transgressão, 

observamos poucas transgressões homófonas. As crianças optaram por realizarem 

transgressões sobre pontos mais problemáticos da norma ortográfica, o que também foi 

percebido num estudo de MORAIS (1995). 

 Apesar de a prova de transgressão ser válida para verificar a manipulação do 

conhecimento ortográfico pela criança, chama atenção o fato de boa parte dos sujeitos ter 

apresentado dificuldades na realização dessa prova, o que pode interferir na análise da mesma. 

Cabe registrar, no entanto, que todas as crianças produziram algum tipo de transgressão sobre 

algumas das regras enfocadas, o que sugere que algumas regras teriam sido redescritas em 

nível explícito consciente. 
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 Um outro aspecto que chamou a atenção nessa prova foi o fato de que os sujeitos 

apresentaram um maior número de transgressões homófonas relacionadas às regras 

morfológico-gramaticais do que às regras contextuais, apesar de, durante o ditado de palavras 

reais (DPR), as notações do tipo contextual terem parecido ser mais fáceis.  Esse fato talvez 

possa ser explicado porque as crianças tenderam a transgredir nos pontos que apresentavam 

maiores dúvidas, ou seja, existiria o conhecimento explícito de que havia dificuldade, embora 

não houvesse o domínio da regra, gerando maior transgressão naquelas regras que, para o 

aprendiz, pareciam ser as mais complexas. 

 Entre as transgressões não-homófonas, observamos uma tendência em realizar trocas 

aleatórias de grafemas, seguida de trocas de vários grafemas na mesma palavra.  O tipo de 

transgressão menos observada foi a de transposição do grafema. Esse último tipo de 

transgressão seria um mero trabalho gráfico e consequentemente não representaria uma 

redescrição do conhecimento ortográfico em nível mais explícito. O importante a registrar é 

que, também no caso das transgressões não-homófonas, nossos dados apontam para uma 

relação entre o grupo sociocultural e o desempenho ortográfico e níveis de explicitação do 

conhecimento ortográfico, segundo o modelo de RR de KARMILOFF- SMITH (1992). 

 Apesar de na prova de transgressão termos verificado um número maior de 

transgressões homófonas nas correspondências morfológico-gramaticais, a entrevista clínica 

apontou que essas seriam mais difíceis de serem explicitadas verbalmente do que as 

correspondências contextuais, confirmando a dificuldade das crianças na prova de ditado.  

Além disso, foi possível observarmos, na entrevista, que certas crianças, apesar de dominarem 

as regras, não conseguiam verbalizá-las.  

Vimos que alguns alunos manipulavam as regras demonstrando claramente um 

conhecimento explícito sobre elas, porém não eram capazes de verbalizar o princípio gerador 

violado. Quanto à explicitação direta (ED), chamou a atenção o fato de que foi mais fácil, 



 330 

entre as CFG contextuais, a verbalização da regra m/n, independentemente dos fatores 

estudados (escolaridade, grupo sociocultural e desempenho ortográfico). Porém, observamos 

que o uso do m/n em final de sílaba apresentou alguma dificuldade para as crianças durante o 

ditado, o que nos leva a supor que tal verbalização poderia corresponder mais a uma 

memorização da regra (talvez por esta ser uma regra muito repetida pela escola), que a um 

conhecimento explícito da mesma. Dessa forma, quando alguns sujeitos não eram convidados 

a verbalizar a regra, mas apenas solicitados a escrever palavras que apresentassem a marca de 

nasalidade m/n, foi possível percebermos que não tinha havido uma redescrição explícita do 

conhecimento em foco. 

 Os resultados obtidos durante a entrevista clínica apontam que a ausência de 

verbalização nem sempre indica a falta do conhecimento explícito, assim como, nem toda 

verbalização indica um conhecimento explícito de determinada regra ortográfica. 

Constatamos que as crianças apresentaram uma facilidade maior de verbalização para 

as regras contextuais, o que resultou em um maior número de correlações, quando 

comparadas às verbalizações em cada uma das regras com os totais de acertos no Ditado de 

Palavras Reais (DPR), no Ditado de Palavras Reais Contextuais (DPRC) e no Ditado de 

Palavras Reais Morfológico-gramaticais (DPRM). 

 A hipótese II, em geral, foi confirmada no nosso estudo. Verificamos que as crianças 

com alto desempenho ortográfico apresentavam, em geral, um rendimento melhor do que as 

crianças com baixo desempenho ortográfico em relação à manipulação explícita do 

conhecimento das regras ortográficas. Contudo, várias regras contextuais e algumas de tipo 

morfossintático pareciam mais fáceis de ser apropriadas pelos sujeitos, independentemente do 

desempenho ortográfico e, em menor grau, do grupo sociocultural de origem.  

 As hipóteses III e IV também puderam ser confirmadas no nosso estudo. Foi 

verificado que as crianças do grupo sociocultural 2 (GSC2) apresentaram um domínio maior 
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das regras e, consequentemente, uma explicitação maior do conhecimento, o que também foi 

percebido por MORAIS (1995); MELO e MORAIS (2001). Inclusive nos nossos dados, 

dentre os fatores estudados (desempenho ortográfico, grupo sociocultural e escolaridade), a 

variável que geralmente apresentou maior diferença significativa nas provas de transgressão e 

entrevista clínica foi o grupo sociocultural.   

 Também foi percebido que o aumento da escolaridade favorece uma maior 

manipulação das regras estudadas. Outros autores comprovaram em seus estudos que o 

aumento da escolaridade favorece o rendimento ortográfico (MELO, 2001; MELO e 

MORAIS, 2001) e está relacionado a mais conhecimento explícito das regras de nossa norma 

ortográfica. 

Refletindo ainda sobre a manipulação das regras, quando comparamos nossos 

resultados obtidos na prova de transgressão com os de outros estudos, verificamos algumas 

divergências. Cavalcanti (2000), por exemplo, percebeu nos seus resultados uma influência 

maior da escolaridade, diferentemente dos achados de Morais (1995) e Melo (2001) que 

afirmaram que as crianças com maior desempenho ortográfico apresentavam uma capacidade 

maior de transgressão e verbalização das regras.  Particularmente no nosso estudo observamos 

que, dentre os três fatores analisados (escolaridade, grupo sociocultural e desempenho 

ortográfico), verificou-se que a variável grupo sociocultural foi aquela que apresentou maior 

influência sobre o rendimento dos sujeitos, seguida da variável desempenho ortográfico e, por 

fim, da variável escolaridade. 

 Interpretamos que os resultados desses estudos não são contraditórios, mas 

complementares, e que as diferenças provavelmente foram decorrentes das análises utilizadas 

pelos autores. Cavalcanti (2000) apresentou uma forma de analisar os dados de forma mais 

conservadora, ou seja, apenas eram consideradas como conhecimento explícito das regras 

estudadas as respostas dadas pelos sujeitos que apresentavam um conhecimento explícito 
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verbal.  No nosso estudo, em particular, talvez o fator desempenho ortográfico não tenha 

aparecido com uma relevância maior pela forma como foi manipulado no estudo. Utilizamos 

essa variável como uma forma de selecionar os sujeitos, porém após a realização do ditado de 

palavras reais pelas crianças, foi realizada uma comparação dentro de cada grupo 

sociocultural. Desse modo, em alguns casos um sujeito de baixo desempenho ortográfico do 

grupo sociocultural 2 apresentou desempenho superior a uma criança do grupo sociocultural 

1. Em trabalhos futuros poderá ser analisada a relação do desempenho ortográfico com os 

níveis de explicitação, buscando selecionar os sujeitos através do desempenho ortográfico, 

porém tentando analisar o rendimento entre os grupos socioculturais e não dentro de um 

mesmo grupo. 

 Também com relação ao desenho metodológico da prova de transgressão, cremos que 

talvez o uso das lacunas no texto para que a criança produza a transgressão seja um aspecto 

que dificulte, porque limita os indicadores encontrados, ante a possibilidade de reduzirem-se 

certas transgressões espontâneas que os sujeitos viriam a realizar. 

 Um aspecto que também deve ser observado em estudos futuros é a utilização das 

provas de habilidades metamorfossintáticas, visto que, existem muitas dificuldades na escolha 

desse tipo de provas, porque elas ainda não apresentam um volume satisfatório de estudos que 

favoreçam uma escolha de forma mais adequada, como já referido anteriormente 

(CORREA,2005).  

 Com base nos resultados apresentados no nosso estudo, sugerimos que as provas de 

habilidades metafonológicas sejam aplicadas com sujeitos antes das séries de alfabetização, 

porém que não se deve dar relevância ao trabalho fonêmico estrito (segmentação, adição, 

subtração) que parece não ter influência no domínio da notação alfabética (MORAIS, no 

prelo).  Além disso, após o domínio da notação alfabética, parece-nos obrigatório estarmos 
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sempre alertas para o dado de que as crianças parecem buscar a materialização dos sons 

através das letras. 

 Conforme apresentado em outros estudos, é importante levar os aprendizes a 

redescrever os conhecimentos ortográficos através de reflexões baseadas na compreensão dos 

princípios gerativos da norma ortográfica (MELO, 1997; MOURA, 1999; MOURA e 

MORAIS, 1999; MORAIS, 1999; MELO, 2001; MELO e MORAIS, 2001). 

 Como o domínio de uma regra ortográfica não favorece, necessariamente, a 

aprendizagem de uma outra regra semelhante, é importante levar os alunos a descobrirem e 

tentarem explicitar, ainda que não seja verbalmente, as restrições regulares de cada regra. 

Defendemos um ensino sistemático de ortografia, porém isso não significa que se deva 

enfatizar a memorização, mas estabelecer debates sobre os princípios gerativos da norma. 

 Quando se fala em explicitação verbal, é necessário que o sujeito apresente um 

conhecimento da regra, mas também tenha um desenvolvimento satisfatório dentro do 

domínio lingüístico, a fim de que, os dois domínios de conhecimento (ortográfico e 

lingüístico) estejam ajustados, a ponto do aprendiz verbalizar tal conhecimento.  Desse modo, 

defendemos que a explicitação do conhecimento ortográfico em nível verbal seja um objetivo 

da escola, porém cremos que essa explicitação não deve ser utilizada como única forma de 

verificação de conhecimentos, visto que outras formas de explicitação são possíveis e 

demonstram que houve redescrição dos saberes ortográficos pelo aprendiz. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1: Ditado de Palavras Reais (DPR).  

 

Sandra vive numa fazenda com seus irmãos Zezinho e Henrique./ Ontem ela e seus irmãos 

acordaram cedo/ para cuidar do cafezal/ e dos animais./ No café da manhã comeram 

queijo com doce de caju./ Sandra pediu ao irmão/ que prendesse as galinhas/ e foi tirar leite 

da vaca holandesa./ Seu pai passou a manhã consertando o telhado de zinco./ Enquanto sua 

mãe estava fazendo o almoço,/ Sandra varreu a casa/ e se divertiu com as macaquices dos 

irmãos/ que não paravam de tocar guitarra e ler gibi no quintal./ À tarde ela saiu correndo/ 

para não perder a aula de português./ Sandra vivia chegando atrasada na escola;/ depois da 

aula ia sair com a família./ Eles decidiram ir para a cidade/ jantar num restaurante chinês,/ 

Sandra gostou da comida chinesa/ e acabou pedindo mais macarrão./De sobremesa comeu 

torta de caqui com maçã./ Na volta para casa teve que agüentar a chatice dos irmãos./  Mais 

tarde assistindo televisão/ esperava que o irmão menor dormisse./ Hoje ela acordou,/ desceu 

as escadas com rapidez,/ esperou que o pai saísse/ e terminasse de consertar o telhado./ Foi 

pedir à mãe que comprasse açúcar/ para que ela fizesse um bolo para o lanche./ Nos 

próximos dias eles plantarão arroz e feijão/ e começarão a colheita do milho junto com o 

compadre Sebastião e o genro dele./ Apesar da aridez do solo, / o milharal está uma 

beleza,/ com certeza haverá muito trabalho para todos na fazenda Cumaru. 
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Sandra vive numa _______________ com seus irmãos _____________ e __________. 

Ontem ela e seus irmãos ______________ cedo para ___________ do ____________ e dos 

animais. No café da ____________________________ com doce de ________. Sandra 

____________ ao irmão que __________________ as galinhas e foi __________ leite da 

vaca ____________. Seu pai _____________ a manhã _____________ o telhado de 

________. Enquanto sua mãe estava ____________ o almoço, Sandra ___________ a casa e 

se ____________ com as _________________ dos irmãos que não paravam de tocar 

__________ e ler ____________ no quintal. À tarde ela _______________________  para 

não __________ a aula de ___________. Sandra vivia _______________ atrasada na escola; 

depois da aula ia _________ com a família. Eles ________________ ir para a 

_____________ jantar num ___________________, Sandra _________ da comida 

______________ e _________________________ mais ______________. De sobremesa 

comeu torta de ___________ com ___________. Na volta para casa ___________ que 

agüentar a _______________ dos irmãos. Mais tarde ______________ televisão esperava que 

o irmão menor _____________. Hoje ela ____________, _____________ as escadas com 

______________, ________________ que o pai _________ e _____________ de 

____________ o telhado. Foi ____________ à mãe que ____________ açúcar para que ela 

______________ um bolo para o lanche. Nos próximos dias eles ________________ arroz e 

_________ e _______________ a colheita do milho junto com o _________________ 

Sebastião e o _____________ dele. Apesar da _____________ do solo, o _______________ 

está uma ____________, com ___________ haverá muito ______________ para todos na 

fazenda ____________________. 
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Apêndice 2: Ditado de Palavras Inventadas (DPI).  

 

Pedro e Mário, seu amigo limbanês, vivem num país longe daqui chamado Dalina.  Uma 

nalhã, quando o céu estava uma limbeza, eles recolperam salinir para gutalar futebol no 

tarjaral do vizinho, um velho dalinês e dono de um restaujante chamado Joaquim. Altiram 

no muro e acabaram tropindo na plantação de taçã, fizeram a maior confulice, massaram as 

flores, medraram o cachorro e tromberam a campanhia. Pedro garfulou a bola com tanta 

força que colomou altindo e quebrantando a janela, o cajão jarí de barro.  Mário gafiu 

surrendo. Pedro saliniu como um goido, colorreu para casa com relampez e foi se colonder 

embaixo do guijão antes que o vizinho salinisse, tronfonasse para sua mãe, uma dalinesa 

muito brava e fofoquesse o que tinha acontecido.  Com jusreza ele e Mário gamparão uma 

semana de castigo sem poder surrer na rua, tronfonar para os amigos, comer seju, ler jobi, 

nem zonhir televisão.  Ao que parece a louquice no frutaral do vizinho recobreu uma 

grande confusão. Ideando melhor, quando gutalasse bola com os amigos da próxima vez, 

Pedro e Mário tomariam cuidado para que ninguém zonhisse suas travessuras e surresse para 

contar às suas mães. Quando o castigo acabar os dois amigos currão a jogar bola, só que 

desta vez no quintal da outra vizinha, uma velha gringuesa, que por causa da ouvidez não vai 

poder escutar a bagunça que irão fazer.  Esses dois não tomam jeito mesmo, vivem fazendo 

tudo enrado. 

 

 

 

 

 

 



 343 

Pedro e Mário, seu amigo ______________, vivem num país longe daqui chamado Dalina.  

Uma _______________, quando o céu estava uma ____________, eles 

________________________ para _________ futebol no _____________ do vizinho, um 

velho _____________ e dono de um ______________chamado Joaquim. _______________ 

no muro e acabaram ______________ na plantação de ___________, fizeram a maior 

______________, _____________ as flores, ______________ o cachorro e 

_______________ a campanhia. Pedro ______________ a bola com tanta força que 

_____________________ e ______________ a janela e o ___________________ de barro.  

Mário _______________________________. Pedro ______________como um 

____________, ___________ para casa com _______________ e foi se ____________ 

embaixo do _______________ antes que o vizinho ______________, ______________ para 

sua mãe, uma ______________ muito brava e _________________ o que tinha acontecido.  

Com __________________ ele e Mário ___________ uma semana de castigo sem poder 

_________ na rua, ____________ para os amigos, comer ___________, ler ________ nem 

___________ televisão.  Ao que parece a ___________ no _________ do vizinho 

____________ uma grande confusão. ___________ melhor, quando __________ bola com os 

amigos da próxima vez, Pedro e Mário tomariam cuidado para que ninguém ______________ 

suas travessuras e ____________ para contar às suas mães. Quando o castigo acabar os dois 

amigos ____________ a jogar bola, só que desta vez no quintal da outra vizinha, uma velha 

_________________, que por causa da ______________ não vai poder escutar a bagunça que 

irão fazer.  Esses dois não tomam jeito mesmo, vivem fazendo tudo 

_____________________. 
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APÊNDICE 3: Transgressão. 

Sandra vive numa _______________ com seus irmãos _____________ e __________. 

Ontem ela e seus irmãos ______________ cedo para ___________ do ____________ e dos 

animais. No café da ____________________________ com doce de ________. Sandra 

____________ ao irmão que __________________ as galinhas e foi __________ leite da 

vaca ____________. Seu pai _____________ a manhã _____________ o telhado de 

________. Enquanto sua mãe estava ____________ o almoço, Sandra ___________ a casa e 

se ____________ com as _________________ dos irmãos que não paravam de tocar 

__________ e ler ____________ no quintal. À tarde ela _______________________  para 

não __________ a aula de ___________. Sandra vivia _______________ atrasada na escola; 

depois da aula ia _________ com a família. Eles ________________ ir para a 

_____________ jantar num ___________________, Sandra _________ da comida 

______________ e _________________________ mais ______________. De sobremesa 

comeu torta de ___________ com ___________. Na volta para casa ___________ que 

agüentar a _______________ dos irmãos. Mais tarde ______________ televisão esperava que 

o irmão menor _____________. Hoje ela ____________, _____________ as escadas com 

______________, ________________ que o pai _________ e _____________ de 

____________ o telhado. Foi ____________ à mãe que ____________ açúcar para que ela 

______________ um bolo para o lanche. Nos próximos dias eles ________________ arroz e 

_________ e _______________ a colheita do milho junto com o _________________ 

Sebastião e o _____________ dele. Apesar da _____________ do solo, o _______________ 

está uma ____________, com ___________ haverá muito ______________ para todos na 

fazenda ____________________. 
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APÊNDICE 4: Tarefa de Habilidades Metafonológica. 

NOME: 

ESCOLARIDADE: 

DATA: 

CONSCIENCIA METAFONOLÓGICA 

 

A). IDENTIFICAÇÃO DE PALAVRAS QUE COMEÇAM COM A MESMA SÍLABA 

 

1- Materiais:  

 

Relação com quartetos de palavras, (dentre as quais duas compartilham a mesma sílaba 

inicial) e cartões com gravuras referentes às palavras de cada quarteto. 

 

2- Procedimentos:  

   

Hoje nós vamos fazer uma atividade de identificar quais as palavras que são parecidas e as 

que não são. 

Exemplo: (mostrando as figuras). Escute as palavras que eu vou dizer: Veja: FOCA, FOTO, 

PÊRA E LUA. Veja, FOCA e FOTO são palavras parecidas. Elas começam com o mesmo 

pedaço. A palavra FOCA começa com o pedaço FO e a palavra FOTO também começa com 

o pedaço FO. 

Eu vou agora falar outras palavras (mostrar as figuras): CAMA, LATA, GARFO e LÁPIS. 

Veja, LATA e LAPIS (explicar...) 

 

Treino – Agora é a sua vez. Eu vou mostrar o cartão, vou falar o nome das quatro figuras e 

você vai dizer quais são as duas palavras que começam o mesmo pedaço. 

a) Mesa, Copo, Cola, Pente. 

Por que? _____________________________________________________________ 

b) Saia, Sapo, Caju, Fogo. 

Por que? _____________________________________________________________ 

 

Tarefa –  

a) Boné, Boca, Maçã, Vela. 
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Por que? _____________________________________________________________ 

b) Bola, Mala, Casa, Mapa. 

Por que? _____________________________________________________________ 

c) Buzina, Xícara, Canguru, Chinelo,. 

Por que? _____________________________________________________________ 

d) Galinha, Batata, Garrafa, Lâmpada. 

Por que? _____________________________________________________________ 

 

B) PRODUÇÃO DE PALAVRAS QUE COMEÇAM COM A MESMA SÍLABA 

1- Material:  

 

Relação de PALAVRAS. 

 

2- Procedimentos: 

   

A atividade agora vai ser diferente. Eu vou dizer duas palavras que começam com o 

mesmo pedaço e você vai descobrir quais são. 

Exemplo – Veja: Eu vou dizer as palavras: CAVALO e CABIDE. A palavra CAVALO 

começa com o pedaço CA e a palavra CABIDE também começa com o pedaço CA. 

Vou dizer mais duas palavras que começam com o mesmo pedaço: PIRATA e 

PILHA. Veja, a palavra PIRATA começa... (explicar igualmente...). 

 

Treino – Agora é a sua vez, eu digo uma palavra e você me diz outra que comece igual, que 

começa com o mesmo pedaço. Me diga uma palavra que comece como a palavra: 

 

a) PAPAI ______________________________________________________ (PACOTE) 

Por que? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

b) JARRA ______________________________________________________(JAPÃO) 

Por que? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Tarefa: 

1) CACHORRO __________________________________________________________ 
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Por que? ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2) BACIA _______________________________________________________________ 

Por que? ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3) PIPOCA ______________________________________________________________ 

Por que? ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4) SOFÁ ________________________________________________________________ 

Por que? ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

C)IDENTIFICAÇÃO DE PALAVRAS QUE RIMAM COM A MESMA SÍLABA 

 

1- Materiais:  

 

Relação com quartetos de PALAVRAS dentre as quais duas compartilham a mesma sílaba 

final e cartões com gravuras referentes às palavras de cada quarteto. 

 

2- Procedimentos:  

 

Vamos continuar a atividade de identificar os sons das palavras que são parecidas? 

Agora nós vamos identificar quais são as palavras que terminam com o mesmo som. Vamos 

rimar? 

Exemplo – (mostrando as figuras) Escute as palavras que eu vou dizer. Veja: ABACATE, 

TELEVISÃO, BICICLETA e CHOCOLATE. Veja, ABACATE e CHOCOLATE são 

parecidas. Elas terminam com o mesmo pedaço. A palavra ABACATE termina com o som 

ATE e a palavra CHOCOLATE também termina com o som ATE. 

Eu vou agora falar outras palavras (mostrar as figuras): BARATA, JACARÉ, 

GRAVATA e CANGURU. Veja, BARATA e GRAVATA terminam... (mesma instrução) 

 

Treino – Agora é sua vez. Eu vou mostrar o cartão, vou falar o nome das quatro figuras e você 

vai dizer quais são as duas palavras que terminam com o mesmo som. 

a) (     ) GATA (     ) LATA (     ) PIÃO (     ) BEBÊ 
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Por quê?__________________________________________________________ 

b) (     ) BERÇO (     ) BOLO (     ) CARTA  (     )   OSSO 

Por quê?__________________________________________________________ 

 

TAREFA – 

1) (     ) CHUVA (     )LEÃO  (     ) PIÃO   (    ) OSSO 

Por quê?__________________________________________________________ 

2) (     )PENTE (     ) MOLA   (     ) DENTE  (     ) CARRO 

Por quê?__________________________________________________________ 

3) (     ) MARTELO (     ) CABEÇA  (     )SORVETE  (     )CASTELO 

Por quê?__________________________________________________________ 

4) (     ) PADEIRO  (     ) JANELA (     )BATATA   (     ) PANELA 

Por quê?__________________________________________________________ 

 

D)PRODUÇÃO DE PALAVRAS QUE RIMAM COM A MESMA SÍLABA 

 

1- Material:  

 

Relação de PALAVRAS. 

 

2- Procedimentos: 

 

Vamos continuar a fazer rimas. Eu vou dizer duas palavras que terminam com o mesmo 

pedaço e você vai descobrir quais são. 

Exemplo – Veja, eu vou dizer duas palavras: PASTEL e ANEL. A palavra PASTEL termina 

com o pedaço EL e palavra ANEL também termina com o pedaço EL. Vou dizer mais duas 

palavras que terminam com o mesmo pedaço: SABÃO e BALÃO. Veja: a palavra SABÃO 

termina com ÃO... (mesma instrução). 

 

Treino – Agora é sua vez. Eu digo uma palavra e você diz outra que termina igual, que 

termina com o mesmo pedaço. Me diga uma palavra que termina como a palavra: 

a) COZINHA _______________________________________________ (RAINHA) 

Por quê?__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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b) CARECA_______________________________________________ (BONECA) 

Por quê?__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Tarefa – 

1) PAPEL _________________________________________________________ 

Por quê?__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2) SAPATO ________________________________________________________ 

Por quê?__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3) VIOLÃO ________________________________________________________ 

Por quê?__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4) GENTE ______________________________________________________ 

Por quê?__________________________________________________________ 

 

E) IDENTIFICAÇÃO DE PALAVRAS QUE COMEÇAM COM O MESMO FONEMA 

 

1- Materiais:  

 

Relação de quartetos de PALAVRAS, (dentre as quais duas compartilham o mesmo fonema 

inicial) e cartões com gravuras referentes às palavras de cada quarteto. 

 

2- Procedimentos:  

 

Vamos continuar nossa atividade de identificar palavras com o mesmo som? Só que 

agora nós vamos prestar atenção no sonzinho que começa a palavra. Exemplo – (mostrando as 

figuras) – Escute as palavras que eu vou dizer: MINHOCA, CARTEIRA, MÁSCARA e 

REVISTA. Veja, MINHOCA e MÁSCARA começam com o mesmo sonzinho. O primeiro 

pedaço não é igual, mas o sonzinho que começa o primeiro pedaço é o mesmo. Veja: 

MINHOCA começa com o sonzinho /m/ e MÁSCARA também começa com o sonzinho /m/. 

Agora a gente não está pensando no primeiro pedaço inteiro, mas só no sonzinho do começo. 
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Eu vou mostrar outro cartão e falar outras quatro palavras. Veja: NARIZ, SINO, 

LAÇO e NUVEM. Veja, NARIZ e NUVEM começam com o mesmo sonzinho (repetir a 

explicação). 

 

Treino: Agora é sua vez. Eu vou mostrar o cartão, vou falar o nome das quatro figuras e você 

vai dizer quais são as duas palavras que começam com o mesmo sonzinho: 

a) (     ) ROSA (     ) COLAR  (     ) Rádio  (     ) BULE 

Por quê?__________________________________________________________ 

b) (     ) XÍCARA  (     ) BOMBEIRO (     ) BUZINA (     ) CENOURA 

Por quê?__________________________________________________________ 

 

Tarefa: 

1) (     ) MALA  (     ) SIRI  (     ) MOTO      (     ) CHAPÉU 

Por quê?__________________________________________________________ 

2) (     ) RODA  (     ) PIA  (     ) RATO  (     ) BOLA 

Por quê?__________________________________________________________ 

3) (     ) GELO  (     ) COLA  (     ) SAPO  (     ) SELO 

Por quê?__________________________________________________________ 

4) (     ) PATO (     ) PORTA  (     ) CHAVE  (     ) VIOLÃO 

Por quê?__________________________________________________________ 

 

F) PRODUÇÃO DE PALAVRAS QUE COMEÇAM COM O MESMO FONEMA 

 

1- Material:  

 

Relação de PALAVRAS partir das quais a criança deverá produzir outras com o mesmo 

fonema inicial. 

 

2- Procedimentos:  

 

 Nossa atividade agora será dizer palavras que começam com o mesmo sonzinho. 

 

Exemplo – Eu vou dizer duas palavras que começam com o mesmo sonzinho. O primeiro 

pedaço não é todo igual, mas o primeiro sonzinho é. Veja: BULE e BANDEIRA. A palavra 
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BULE começa com o sonzinho /b/ e a palavra BANDEIRA também começa com o sonzinho 

/b/. 

Veja, vou dizer mais duas palavras que começam com o mesmo sonzinho: MOEDA e 

MADEIRA. A palavra MOEDA começa com o sonzinho /m/ e a palavra MADEIRA 

também começa com o sonzinho /m/. 

 

Treino –  Agora é a sua vez. Eu digo uma palavra e você me diz outra que começa com o 

mesmo sonzinho. Não é para o primeiro pedaço ser todo igual, só o primeiro sonzinho. 

a) NARIZ __________________________________________________ (NUVEM) 

Por quê? __________________________________________________________ 

b) TOALHA __________________________________________________ (TAPA) 

Por quê? __________________________________________________________ 

 

Tarefa –  

1) COCO __________________________________________________________ 

Por quê? __________________________________________________________ 

2) JACARÉ ________________________________________________________ 

Por quê? __________________________________________________________ 

3) PIPOCA ________________________________________________________ 

Por quê? __________________________________________________________ 

4) VELHO _________________________________________________________ 

Por quê? __________________________________________________________ 

 

G) SEPARAÇÃO DE FONEMAS NAS PALAVRAS 

 

1- Materiais:  

 

Relação de PALAVRAS e 6 tampinhas. 

Obs: as tampinhas visam a ajudar a criança a pronunciar as palavras sem preocupação de falar 

rapidamente. 

 

2- Procedimentos:  
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Vamos fazer uma atividade de descobrir quantos sonzinhos bem pequenininhos tem as 

palavras? 

 

Exemplo – Veja: Eu vou falar a palavra OI como se ela estivesse partida em sonzinhos bem 

pequenininhos. 

Para cada sonzinho da palavra que eu disser, eu vou pegar uma tampinha. Veja: /o/ /i/ (pegar 

uma tampinha para cada fonema).  

Eu vou falar outra palavra: LIA e vou também falar como se ela estivesse partida em 

sonzinhos bem pequenininhos. Veja: /l/ /i/ /a/ (mesma instrução). 

 

Treino – Agora é a sua vez. Eu falo uma palavra e você repete como se ela estivesse partida 

em sonzinhos bem pequenininhos. Para cada sonzinho que você falar, você pega uma 

tampinha. Vamos começar? 

 

a) MÃO ___________________________________________________ /m/ /ã/ /u/ 

b) VELA _________________________________________________ /v/ /é/ /l/ /a/ 

 

Tarefa –  

 

1) VÓ _____________________________________________________________ 

2) RUA ___________________________________________________________ 

3) AULA __________________________________________________________ 

4) EU _____________________________________________________________ 

 

H) CONTAGEM DE NÚMERO DE FONEMAS NA PALAVRA 

 

1- Materiais:  

 

Relação de PALAVRAS e 6 tampinhas. 

Obs: as tampinhas visam a ajudar a criança a pronunciar as palavras sem preocupação de falar 

rapidamente. 

 

 

2- Procedimentos:  
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 Agora vamos fazer uma atividade de contar os sonzinhos pequenos das palavras. 

  

Exemplo – Eu vou dizer uma palavra e você deverá contar quantos sonzinhos pequenos ela 

tem. Veja, a palavra RIO tem 3 sonzinhos: /r/ /i/ /o/. 

Para cada sonzinho que a gente falar a gente puxa uma tampinha. 

Vou dizer outra palavra. A palavra IA tem 2 sonzinhos: /i//a/ (puxar uma tampinha para cada 

fonema). 

 

Treino – Entendeu? Agora é a sua vez. Eu vou dizer uma palavra e você vai contar quantos 

sonzinhos pequenos ela tem. Vamos começar? 

 

a) CHÃO (     ) _______________________________________________ /x//ã //u/ 

b) MELA (     ) ____________________________________________ /m/ /é/ /l/ /a/ 

 

Tarefa –  

 

1) NÓ (     ) ________________________________________________________ 

2) LUA (     ) _______________________________________________________ 

3)CHAVE(   ) _______________________________________________________ 

4) AI (     ) _________________________________________________________ 

 

I) ADIÇÃO DE FONEMA NA PALAVRA 

 

1- Materiais:  

 

Relação de PALAVRAS  

 

2- Procedimentos:  

 

 Agora vamos fazer uma atividade de colocar sonzinhos nas palavras. 

  

Exemplo – Eu vou dizer uma palavra e você deverá colocar o sonzinho pequeno Veja, se eu 

colocar o sonzinho /ž/ em /elu/ vai formar a palavra / želu/. 

Vou dizer outra palavra. Se eu colocar o sonzinho /R/ em /ey/ forma a palavra /Rey/ 
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Treino – Entendeu? Agora é a sua vez. Eu vou dizer um sonzinho e você vai formar uma 

palavra. Vamos começar? 

 

a) /v/ em /Єla/_____________________________________________/vЄla/ 

b) /m/ em /ala/ ____________________________________________ /mala/ 

 

Tarefa –  

 

1) /š/ em /avi/ __________________________________________________ 

2) /f/ em /aka/ ______________________________________________________ 

3)/s/ em /uku/ ______________________________________________________ 

4) /z/ em /ebra/ _____________________________________________________ 

 

J) SUBTRAÇÃO DE FONEMA NA PALAVRA 

 

1- Materiais:  

 

Relação de PALAVRAS  

 

2- Procedimentos:  

 

 Agora vamos fazer uma atividade de retirar sonzinhos das palavras. 

  

Exemplo – Eu vou dizer uma palavra e você deverá retirar o sonzinho pequeno da palavra. 

Veja, se eu tirar o sonzinho /m/ de mala sobra ALA. 

Vou dizer outra palavra. Se eu tirar o sonzinho /R/ de rei sobra EI. 

 

Treino – Entendeu? Agora é a sua vez. Eu vou dizer o sonzinho que você vai tirar da palavra. 

Vamos começar? SE EU TIRAR O .......... DE SOBRA? 

 

a) /ž/ de gema 

b) /v/ de vela 

 

Tarefa –  
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1) /š/ de chave 

2) /m/ de massa 

3) /f/ de fato 

4) /l/ de luva 
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APÊNDICE 5: Habilidade Metamorfossintática. 

Nome: 

Escolaridade: 

Data: 

HABILIDADE METAMORFOSSINTÁTICA 

 

 

A) Uso gerativo de morfemas: 

 

I- Verbos: 

1- Materiais: 

Desenhos representando as ações abaixo. 

 

2- Procedimentos: 

Eu vou falar algumas frases.  Essas frases contêm algumas palavras que você não 

existem. Você vai complementar a frase com a palavra correspondente. 

 

Exemplo: Esse menino sabe massar. Ele está massando na cadeira. Ontem ele fez a mesma 

coisa. O que foi que ele fez ontem? 

Ele massou. 

 

Tarefa: 

1) Esse homem sabe gutar. Ele guta muito. Agora ele está gutando na televisão. Ontem ele fez 

a mesma coisa. 

O que ele fez ontem? 
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Ele _____________________ 

2)Esse homem está tropando suco. Todo dia ele tropa. Ontem ele também tropou suco. 

O que ele vai fazer amanhã? 

Ele vai ______________________ 

 

3) Esses garotos gostam de lanar. Eles estão lanando para pescar. Todos os sábados eles 

lanam. 

O que eles farão no próximo sábado? 

Eles ______________________ 

 

4) Esse garoto gosta de gurrar. Ele gurra pela manha. Ontem pela manhã ele gurrou. 

Agora, pela manhã, o que ele está fazendo? 

Ele esta ____________________ 

 

5) Essa garota gosta de basar. Todos os dias ela basa com suas amigas. Agora ela está 

basando.  O que ela e suas amigas fizeram ontem? 

Ontem ela e suas amigas _____________________. 

 

6) Todos os dias grapo o cachorro. Hoje quando eu ia grapar o cachorro minha mãe chamou. 

Eu não pude mais grapar o cachorro e pedi ao meu irmão. O que eu pedi ao meu irmão? 

Pedi ao meu irmão que ele ________________ 

 

II- Sufixos: 

1- Material: 

Lista de palavras. 
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2- Procedimentos: 

Observe a frase que eu vou dizer e depois você vai completar outra frase de forma semelhante 

a que eu acabei de produzir. 

 

Tarefa: 

1)Pedro planta frutas. Ele tem muitas frutas. Ele tem um frutaral. 

João cria peixes. Ele tem muitos peixes. Ele tem um _____________________. 

 

2) José nasceu em um país chamado Galinândia. Ele é galinês. 

Mário nasceu em um país vizinho chamado Talinândia. Ele é _____________________. 

 

3) Julieta nasceu numa cidade chamada Balé. Ela é balesa. 

Elizabeth nasceu em uma cidade vizinha chamada Mate. Ela é _____________________. 

 

4) Daniel é muito confulo. Ele vive fazendo confulice. 

Julia é muito batula. Ela vive fazendo ________________________. 

 

5) Julio é auvido. Ele tem problema de auvidez. 

Maria é muito relampo. Ela faz tudo com ___________________. 

 

6) Flávio é muito jusro. Ele faz tudo com jusreza. 

Pedro é muito limbo.  Ele faz tudo com _______________________. 
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B) ANALOGIAS SINTÁTICAS 

1- Materiais: 

Dois fantoches. 

 

2- Procedimentos: 

Observe como esses bonecos estão falando.  No primeiro momento eu falarei duas frases.  

Você tem que prestar atenção ao que o boneco esse boneco fala (B) e deverá complementar de 

forma parecida quando eu parar de falar. 

Exemplos: Utilizando dois fantoches: 

A: João canta muito   B: João cantou muito 

C: João caça muito   D: João caçou muito 

 

Treino: 

 

A: Carlos e Maria saltaram alto B: Carlos e Maria saltarão alto. 

C: Carlos e Maria beijaram alto D: ________________________. 

 

A: Lourdes gastou tudo  B: Lourdes gasta tudo. 

C: Lourdes gravou tudo  D: _______________ 

 

Tarefa: 

A: Flavia e Rosa sambam muito B: Flávia e Rosa sambaram muito 

C: Flávia e Rosa mancam muito D: __________________________ 

 

A: Carla e João dançaram bem B: Carla e João dançam bem. 
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C: Carla e João lancharam bem D: _____________________ 

A: Paulo e Renata falaram pouco. B: Paulo e Renata falarão pouco 

C: Paulo e Renata marcharam pouco D: ______________ 

 

A: Pedro chama Ana   B: Pedro chamou Ana. 

C: Pedro abana Ana   B: ________________. 
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APÊNDICE 6: Entrevista Clínica 

 

 Para facilitar a demonstração foram selecionadas duas entrevistas. O critério de 

seleção foi o desempenho ortográfico. Apresentaremos a entrevista na ordem que foi 

apresentada a cada criança com suas respectivas respostas. A primeira criança (2PUB B) foi 

aquela que apresentou o desempenho ortográfico mais baixo dentre as crianças pesquisadas e 

a segunda criança (4PRI A) foi a que apresentou o desempenho ortográfico mais alto. 

(2PUB B) 

R/RR 

 

P: aqui você escreveu a palavra macarrão. Aqui está com dois R. E aqui com um R só como 

fica? 

A: [maka’hãw] 

P: Fica igual? E como se escreve macarrão com um R ou com dois? 

A: dois. 

P: escreva para mim algumas palavras que eu vou falar. (após a escrita de algumas palavras): 

Varreu e carroça você escreveu com um R só. Certo? 

A: certo. 

 

M/N 

 

P: Aqui o que você escreveu no seu ditado? 

A: compadre 

P: aqui Francesco escreveu com N e você escreveu com M.  Quem acertou? 

A: Eu acertei. 
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P: como você sabe? Por que ele errou? 

A: porque ele botou N. 

P: E como você poderia ajudar para que ele não errasse mais? 

A: não sei. 

P: tambor. Escreva para mim. (depois de escrever). Você escreveu com M ou com N? 

A: M 

P:  E Cantor? (depois de escrever): Você também escreveu com M. 

 

O/U 

 

P: Aqui tem escrito queijo. Qual das duas formas está correta? 

A: com O 

P: Como você sabe? 

A: ... 

P: Como você escreve a palavra zinco? 

A: com U 

 

U passado de verbos 

 

P: Aqui tem escrito passou.  Qual das duas formas está correta? 

A: com U 

P: agora escreva varreu. (depois de escrever): Varreu é com L no final? 

A: eu acho que é. 

 

AL coletivos 
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P; Aqui tem escrito cafezal. E aqui embaixo tem o que? 

A: [kafεza’u] 

P: Como está correto? 

A: do jeito que eu escrevi. Com L. 

P: Como você sabe? 

A: porque tem diferença. 

P: Que tipo de diferença? 

A: porque aqui tem um L e aqui tem um U. 

P: E milharal é com U ou com L no final? 

A: com U 

 

ES/EZ 

 

P: Aqui tem escrito chinês.  Qual das duas formas está correta? 

A: com S. 

P: Como você sabe? 

A: porque aqui tem S e aqui tem Z. 

P: E por que esse está errado? 

A: porque aqui tem S e aqui tem Z. 

P; Escreva a palavra rapidez. (depois de escrever): Você escreveu com S no final. Está certo? 

A: está. 
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E/I 

 

P: O que você escreveu aqui no seu ditado? 

A: [hεštaw’rãti] 

P: E aqui embaixo como está escrito? 

A: [hεštawrã’ti] 

P: E qual está certa? 

A: Com E. 

P: Como você sabe? 

A: porque aqui tem [tε] e aqui tem [ti] 

P: escreva para mim algumas palavras. (depois de escrever): Você escreveu Henrique e cidade 

com E no final.  Caqui e Gibi com I no final. Certo? 

A: Certo. 

 

G/GU 

 

P: Você escreveu no seu ditado essa palavra. 

A: [p⊃htu’geš] 

P: e aqui como está escrito? 

A: [p⊃htu’geš] 

P: As duas palavras estão escritas do mesmo jeito? 

A: está 

P: Aqui eu tenho G,U e aqui eu só tenho o G. 

A: ah.. é. 

P: então leia essa palavra para mim novamente. 
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A: [p⊃htu’gweš] 

P: e com G,U eu leio como? 

A: [p⊃htu’geš] 

P: como é o certo? 

A: com U. 

P: como você sabe? 

A: porque aqui não tem o U não e aqui tem. 

 

R em infinitivo 

 

P: Aqui eu tenho tirar com R tirar sem R.  Se eu disser a frase: “ o menino acordou cedo para 

tirar o leite da vaca.”  Como se escreve este tirar com R ou sem R no final? 

A: com R 

P; Todos resolveram sair.  Como você escreve sair? 

A: sem R 

 

AM/ÃO 

 

P: aqui eu tenho escrito o que? 

A: [plãta’raw] 

P: E aqui? 

A: [plãta’ra] 

P: plantaram. 

Quando você deve usar A,M ou A,O, til? 

Na frase “os meninos plantaram milho” como se escreve esse plantaram? 
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A: aqui. 

P: Com A,O, til? 

E se eu disser: “ as meninas plantarão café”. Está escrito onde? 

A: aqui. 

P: A,O, til também? Qual a diferença? 

Eu vou escrever duas palavras aqui.  Você vai dizer qual das duas palavras completa a frase.  

As meninas acordaram cedo. Onde eu tenho escrito acordaram? 

A: aqui. Com A,M 

P: Eles acordarão cedo para ir a escola. 

A: A,M 
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ANEXO 1 
 
 
 

Tabela 96- Correlações bi-variadas Rho de Spearman para as CFG contextuais e as habilidades 
metafonológicas. 

CFG Contextual Habilidades 
Metafonológicas 

Rho n=40 P 

c(r)v IPCS -0,131 0,420 

c(r)v PPCS -0,79 0,629 

c(r)v IPR 0,297 0,062 

c(r)v PPR 0,127 0,433 

c(r)v IPCF 0,310 0,051 

c(r)v PPCF1 0,075 0,645 

c(r)v PPCF2 -0,232 0,150 

c(r)v SF 0,053 0,745 

c(r)v CF 0,286 0,074 

c(r)v AF 0,235 0,145 

c(r)v SUBF 0,325 0,041 

rr IPCS 0,299 0,061 

rr PPCS 0,247 0,125 

rr IPR 0,452 0,003 

rr PPR 0,268 0,095 

rr IPCF 0,311 0,051 

rr PPCF1 0,179 0,270 

rr PPCF2 -0,078 0,633 

rr SF 0,260 0,105 

rr CF 0,262 0,103 

rr AF 0,519 0,001 

rr SUBF 0,567 <0,01 

v(r)v IPCS -0,046 0,780 

v(r)v PPCS 0,206 0,201 

v(r)v IPR -0,103 0,526 

v(r)v PPR -0,155 0,339 

v(r)v IPCF -0,103 0,527 

v(r)v PPCF1 -0,229 0,156 

v(r)v PPCF2 0,168 0,299 

v(r)v SF -0,043 0,792 

v(r)v CF 0,059 0,716 

v(r)v AF -0,156 0,337 

v(r)v SUBF -0,132 0,418 

rv IPCS -0,046 0,780 

rv PPCS -0,177 0,275 

rv IPR -0,103 0,526 

rv PPR -0,155 0,339 

rv IPCF -0,103 0,527 

rv PPCF1 0,145 0,373 

rv PPCF2 -0,183 0,258 

rv SF -0,043 0,792 

rv CF 0,252 0,117 

rv AF -0,156 0,337 

rv SUBF 0,155 0,339 
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r(n,l,s) IPCS -0,258 0,109 

r(n,l,s) PPCS 0,178 0,272 

r(n,l,s) IPR -0,130 0,425 

r(n,l,s) PPR 0,049 0,766 

r(n,l,s) IPCF -0,011 0,947 

r(n,l,s) PPCF1 -0,055 0,736 

r(n,l,s) PPCF2 -0,085 0,602 

r(n,l,s) SF -0,099 0,543 

r(n,l,s) CF -0,102 0,530 

r(n,l,s) AF -0,005 0,977 

r(n,l,s) SUBF -0,182 0,260 

v(r)c IPCS 0,368 0,020 

v(r)c PPCS -0,057 0,727 

v(r)c IPR 0,267 0,096 

v(r)c PPR 0,326 0,040 

v(r)c IPCF 0,177 0,274 

v(r)c PPCF1 0,192 0,236 

v(r)c PPCF2 -0,017 0,919 

v(r)c SF 0,245 0,127 

v(r)c CF 0,153 0,346 

v(r)c AF 0,495 0,001 

v(r)c SUBF 0,540 <0,01 

ã IPCS 0,368 0,019 

ã PPCS -0,045 0,781 

ã IPR 0,000 1,000 

ã PPR 0,112 0,490 

ã IPCF 0,190 0,239 

ã PPCF1 0,169 0,297 

ã PPCF2 -0,307 0,054 

ã SF 0,253 0,115 

ã CF -0,301 0,059 

ã AF 0,195 0,228 

ã SUBF 0,331 0,037 

nh IPCS 0,095 0,560 

nh PPCS 0,155 0,339 

nh IPR 0,161 0,320 

nh PPR 0,138 0,395 

nh IPCF 0,241 0,134 

nh PPCF1 0,363 0,021 

nh PPCF2 -0,140 0,389 

nh SF 0,308 0,053 

nh CF 0,101 0,534 

nh AF 0,310 0,052 

nh SUBF 0,345 0,029 

ão IPCS -0,108 0,509 

ão PPCS 0,153 0,346 

ão IPR -0,098 0,549 

ão PPR 0,275 0,085 

ão IPCF 0,097 0,551 

ão PPCF1 0,058 0,724 

ão PPCF2 0,038 0,816 
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ão SF 0,108 0,506 

ão CF 0,213 0,186 

ão AF 0,266 0,097 

ão SUBF 0,406 0,009 

m IPCS 0,228 0,157 

m PPCS -0,010 0,951 

m IPR 0,141 0,386 

m PPR 0,171 0,291 

m IPCF 0,181 0,263 

m PPCF1 0,055 0,738 

m PPCF2 0,012 0,939 

m SF 0,220 0,173 

m CF 0,225 0,164 

m AF 0,296 0,064 

m SUBF 0,304 0,057 

n IPCS 0,271 0,091 

n PPCS 0,205 0,204 

n IPR 0,388 0,013 

n PPR 0,171 0,292 

n IPCF 0,338 0,033 

n PPCF1 0,341 0,032 

n PPCF2 0,027 0,866 

n SF 0,413 0,008 

n CF 0,134 0,409 

n AF 0,406 0,009 

n SUBF 0,419 0,007 

o IPCS 0,146 0,368 

o PPCS 0,329 0,038 

o IPR 0,407 0,009 

o PPR 0,291 0,069 

o IPCF 0,338 0,033 

o PPCF1 0,180 0,267 

o PPCF2 0,083 0,610 

o SF 0,063 0,701 

o CF 0,363 0,021 

o AF 0,389 0,013 

o SUBF 0,410 0,009 

u IPCS -0,120 0,462 

u PPCS 0,161 0,321 

u IPR 0,181 0,264 

u PPR 0,229 0,155 

u IPCF 0,188 0,246 

u PPCF1 0,017 0,919 

u PPCF2 0,035 0,829 

u SF 0,251 0,118 

u CF -0,062 0,706 

u AF 0,227 0,159 

u SUBF 0,153 0,347 

e IPCS 0,274 0,087 

e PPCS -0,101 0,535 

e IPR 0,112 0,492 
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e PPR 0,253 0,115 

e IPCF 0,266 0,097 

e PPCF1 0,170 0,293 

e PPCF2 -0,108 0,506 

e SF 0,248 0,122 

e CF 0,174 0,284 

e AF 0,270 0,092 

e SUBF 0,567 <0,01 

i IPCS -0,081 0,619 

i PPCS 0,044 0,789 

i IPR 0,000 1,000 

i PPR 0,149 0,359 

i IPCF 0,163 0,315 

i PPCF1 -0,185 0,253 

i PPCF2 0,364 0,021 

i SF -0,145 0,374 

i CF 0,219 0,174 

i AF -0,022 0,893 

i SUBF -0,009 0,955 

c IPCS -0,131 0,420 

c PPCS 0,015 0,926 

c IPR -0,127 0,433 

c PPR -0,024 0,882 

c IPCF -0,141 0,385 

c PPCF1 0,169 0,297 

c PPCF2 -0,307 0,054 

c SF 0,195 0,229 

c CF -0,049 0,765 

c AF 0,015 0,926 

c SUBF 0,137 0,399 

g IPCS , , 

g PPCS , , 
g IPR , , 
g PPR , , 
g IPCF , , 
g PPCF1 , , 
g PPCF2 , , 
g SF , , 
g CF , , 
g AF , , 
g SUBF , , 
gu IPCS 0,462 0,003 

gu PPCS 0,188 0,245 

gu IPR 0,325 0,041 

gu PPR 0,320 0,044 

gu IPCF 0,384 0,014 

gu PPCF1 0,186 0,249 

gu PPCF2 -0,105 0,519 

gu SF 0,316 0,047 

gu CF 0,300 0,060 

gu AF 0,360 0,022 
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gu SUBF 0,504 0,001 

s IPCS -0,046 0,780 

s PPCS 0,206 0,201 

s IPR 0,207 0,201 

s PPR 0,273 0,088 

s IPCF 0,189 0,243 

s PPCF1 0,145 0,373 

s PPCF2 0,278 0,082 

s SF 0,057 0,725 

s CF 0,252 0,117 

s AF 0,274 0,087 

s SUBF 0,248 0,123 

qu IPCS 0,301 0,059 

qu PPCS 0,196 0,226 

qu IPR 0,039 0,813 

qu PPR 0,262 0,102 

qu IPCF 0,398 0,011 

qu PPCF1 0,177 0,276 

qu PPCF2 -0,216 0,180 

qu SF 0,290 0,070 

qu CF 0,133 0,414 

qu AF 0,399 0,011 

qu SUBF 0,417 0,007 

z IPCS 0,412 0,008 

z PPCS -0,271 0,091 

z IPR 0,000 1,000 

z PPR -0,136 0,404 

z IPCF -0,105 0,519 

z PPCF1 0,117 0,474 

z PPCF2 -0,246 0,125 

z SF 0,144 0,374 

z CF 0,039 0,812 

z AF 0,110 0,498 

z SUBF 0,203 0,208 

j IPCS -0,065 0,689 

j PPCS 0,180 0,268 

j IPR 0,074 0,650 

j PPR -0,222 0,168 

j IPCF 0,160 0,324 

j PPCF1 -0,224 0,165 

j PPCF2 0,121 0,458 

j SF -0,175 0,281 

j CF 0,175 0,280 

j AF -0,069 0,672 

j SUBF -0,189 0,243 

Notas:rho: valor do coeficiente de correlação de Spearman; p:nível de singnificância (p<0,01) 

 
 


