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JUSTO A MIM ME COUBE SER EU! * 

 

 

Quando percebo que um gesto qualquer vai afetar o meu destino, sinto medo, 

angústia, suo frio, tenho vertigens, adoeço. Minha alma grita que não vai dar certo e me 

lembra que o meu molde foi quebrado. 

 

Toda vez que minha avó paterna me dizia que o molde em que fui feita fora quebrado 

quando nasci, eu achava que ela estava me elogiando. Acreditava que somente eu era 

“única” no mundo. Aos poucos, fui percebendo meu engano. 

 

Primeiro, porque, em vez de me tornar diferente, o fato de ser uma criatura única era 

o que me igualava a todos os seres humanos. 

 

Entendi que é parte da nossa condição humana sermos indivíduos exclusivos. Dela 

ninguém escapa. Em segundo lugar, porque essa exclusividade – recebida com meu 

nascimento – não me foi dada assim de mão beijada. Nem veio pronta nem tinha um manual. 

Ela se parece com aquelas massinhas de modelar que, quando a gente ganha, ganha só a 

massa, não a forma, e o resultado é sempre o fruto de um longo processo de faz e desfaz. 

 

Cedo percebi que jamais teria sossego e que teria muito trabalho. Típico presente de 

grego, uma armadilha. Encontrei eco para o meu espanto nas palavras da Mafalda, a famosa 

personagem de Quino, o cartunista argentino, no momento em que ela diz: “justo a mim me 

coube ser eu!”. Ser quem só nós mesmos podemos ser é quase uma desolação. Quem eu sou e 

deverei ser? Minha individualidade é um mistério. 
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Quantas vezes eu não preferi ser outra pessoa! Se não, pelo menos pensei se não seria 

melhor ter nascido em outra família, em outra época, com outra situação financeira, outra 

cara, outro corpo, outro temperamento. Ainda mais porque, aparentemente, sempre soube 

resolver a vida dos outros muito melhor do que a minha própria. 

 

Para ser sincera, quando penso que o meu “eu” está aberto, o que sinto é um grande 

alívio. Se eu tivesse nascido pronta, não teria conserto. E se não houvesse remédio para os 

meus erros e uma chance para os meus fracassos? E se eu não pudesse mudar de ponto de 

vista, de gosto, de planos, de opinião? E se eu não tivesse escolhas nem alternativas? 

 

Mas também vejo um lado sombrio em ser um projeto aberto: o de nunca ter certeza, 

sobretudo de antemão, de ter tomado a atitude certa, de ter feito a escolha mais apropriada – 

aquela em que não me traio. 

 

Quando percebo que um gesto qualquer vai afetar o meu destino, sinto medo, 

angústia, suo frio, tenho vertigens, adoeço. Aí, a tentação de pegar carona na escolha dos 

outros ou no estilo de vida deles é grande, mas minha alma grita que não vai dar certo e me 

lembra que o meu molde foi quebrado, que ele é exclusivo. 

 

Levei muito tempo para entender que minha exclusividade não está simplesmente em 

mim, na cor dos meus olhos ou nos meus talentos mais especiais. Ela está sempre lançada 

adiante de mim como um desafio, como uma história que tem de ser vivida. Minha 

exclusividade – eu mesma – virá apenas quando eu puder afirmar que a história que vim 

realizando, só eu – e ninguém mais – poderia tê-la vivido. 

 

É a isso que a personagem Amparo, no filme de Almodóva “Tudo Sobre Minha Mãe”, 

se refere quando afirma que ela é tanto mais autêntica quanto mais perto estiver daquilo que 

projetou para si mesma.  
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Fala com orgulho e alegria, revelando, assim, que desvendou o mistério que envolve o 

problema de ser quem é: autenticar nossa biografia. Avalizá-la. 

 

Onde estou, senão no rastro da história que venho deixando atrás de mim, naquilo 

que vim fazendo e dizendo? Onde estou, senão nessa biografia que realizo e atualizo a cada 

instante por meio das minhas decisões e do meu empenho? 

 

Hoje não importa mais se sou diferente dos outros, mas se faço alguma diferença 

neste mundo. 1 

                                                
*  DULCE CRITELLI, professora de filosofia da PUC-SP, é autora dos livros Educação e Dominação Cultural e 
Analítica de Sentido e coordenadora da Existência – Centro de Orientação e Estudos da Condição Humana; e-
mail: www.dulcecritelli@existencia.com.br 
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 RESUMO 
 
 

O objetivo deste estudo foi o de analisar a relação entre o conhecimento das 

correspondências fonográficas da norma ortográfica do português (regulares diretas e 

contextuais e irregulares) e as formas de comunicação (repetição da mensagem, silabação e 

comentários sobre a escrita) adotadas em três situações textuais (anúncio, receita de bolo e 

convite) inscritas numa situação didática de significação. Participaram 40 crianças, 

pertencentes a dois grupos socioculturais, distribuídas nas quatro séries iniciais do Ensino 

Fundamental, sendo 20 oriundas de uma escola pública e 20, de uma escola particular.  Com 

quatro conjuntos de objetivos específicos, analisamos: 1) o desempenho na notação de 

correspondências regulares diretas, regulares contextuais e irregulares; 2) o desempenho na 

notação de correspondências regulares diretas, regulares contextuais e irregulares nas 

situações textuais (anúncio, receita de bolo e convite; 3) a produção das formas de 

comunicação produzidas em cada situação textual (anúncio, receita de bolo e convite); 4) a 

comparação do desempenho na notação das correspondências fonográficas (regulares diretas e 

contextuais e irregulares) com o emprego de formas de comunicação (repetição da mensagem, 

silabação e comentários sobre a escrita).  Os sujeitos foram submetidos a uma situação 

didática concebida como uma comunicação a distância (jogo de faz-de-conta) que utilizou um 

ditado para comunicar uma mensagem. Os resultados mostram que: 1) os erros dos sujeitos 

quando notaram as correspondências fonográficas regulares (direta e contextual) e irregulares 

são erros de natureza fonológica, sendo que os erros mais cometidos foram referentes às 

restrições contextuais e irregulares. Indicaram que os desempenhos dos três tipos de 

correspondências foram mais fáceis para o grupo sociocultural da escolar particular, tendo os 

regulares (direta e contextual) se concentrado na 1ª série, enquanto os irregulares 

apresentaram uma variação decrescente entre a 1ª e a 2ª séries e entre a 3ª e a 4ª séries. O 

desempenho nas correspondências contextuais foi influenciado pelos fatores grupo 

sociocultural e escolaridade. 2) Observou-se que a variação do desempenho na notação 

ortográfica se deveu mais à escola pública do que a cada situação textual e que a variação do 

desempenho entre séries decorreu muito mais dos erros cometidos pelos alunos da escola 

pública do que de cada situação textual. Além disso, não foi encontrada correlação 

significativa entre o domínio de cada correspondência fonográfica estudada e cada situação 

textual. 3) Não foi encontrada relação significativa entre formas globais de comunicação e o 

conjunto de situações textuais, nem entre o comentário a respeito de qual letra utilizar na 
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notação e o comentário sobre a paragrafação e as situações textuais. Exceção verificada para a 

pontuação que variou com o gênero textual. A relação entre produção de formas de 

comunicação conforme a situação textual, em função dos grupos socioculturais e de 

escolaridade, não foi também significativa. 4) Não houve correlação entre notação de 

correspondências fonográficas (regulares diretas e contextuais e irregulares) e as formas de 

comunicação (repetição da mensagem, silabação e comentários sobre a escrita), mas 

observaram-se correlações entre repetição de mensagem, silabação e comentários sobre a 

escrita. Em suma, firma-se a convicção de que as situações textuais não influenciaram nem a 

notação das correspondências ortográficas, nem as formas de comunicação, evidenciando o 

tipo de situação que, sendo de natureza pragmática, conduz à reflexão sobre o sentido da 

aprendizagem da ortografia, ao destacar em qual situação é preciso ortografar. Enfim, o ditado 

como uma situação de ordem do conhecimento, concernente à diversidade das tarefas 

cognitivas, diferentes em razão da especificidade do conhecimento ortográfico e de sua 

verbalização (novas situações produzidas pelos sujeitos), juntamente com os fatores grupo 

sociocultural, escolaridade, características das correspondências fonográficas e uso das 

palavras influenciaram os desempenhos infantis. 

 

Palavras-chave: ortografia, notação, desempenho ortográfico, fatores que influenciam a 

aprendizagem da ortografia, didática da língua portuguesa.  
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of this study was to analyze relations between knowing 

phonographic correspondences of Portuguese language orthographic rules (direct and 

contextual regular and irregular) and ways of communicating (message repetition, 

syllabification and comments on writing) adopted in three different textual situations 

(advertisement, cake recipe and invitation), brought into a significance didactic situation. 

Forty children took part in the study; they belong to two different sociocultural groups and 

attend to the first four Brazilian elementary school grades. Twenty attend a public school, and 

another twenty, a private school. We analyzed four sets of specific objectives: 1) Students’ 

performance in writing down (notation) direct regular, contextual regular and irregular 

correspondences; 2) their performance in writing down direct regular, contextual regular and 

irregular correspondences in given textual situations (advertisement, cake recipe and 

invitation); 3) the production of ways of communicating in each textual situation 

(advertisement, cake recipe and invitation); 4) comparison of their performance in writing 

down phonographic correspondences (direct and contextual regular and irregular) using ways 

of communicating (message repetition, syllabification and comments on writing). Subjects 

were exposed to a didactic situation—a long distance communication (make-believe game) in 

which the message was communicated by dictation. The study’s results show that: 1) mistakes 

subjects committed when writing down regular (direct and contextual) and irregular 

correspondences are of phonologic nature, but the most frequent ones are related to contextual 

and irregular constrictions. The results also pointed that the performance in all three types of 

correspondences was much easier to the private school sociocultural group. Regular 

correspondences (direct and contextual) occurred mostly in 1st grade, while irregular 

occurrences varied decreasingly between 1st and 2nd grades and between 3rd and 4th grades. 

Their performance in contextual correspondences was influenced by both sociocultural group 

and schooling factors. 2) performance variation between grades was due mostly to mistakes 

committed by public school students rather than to the textual situation. Moreover, it was not 

found any significant correlation between the domain of each studied phonographic 

correspondence and each textual situation. 3) it was not found any significant relation 

between global ways of communicating and the set of textual situations, neither between the 
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comments on which letter to use in notation and the comments on paragraphing and textual 

situations, except for punctuation, which varied according to the textual genre. Relations 

between the production of ways of communicating and textual situation regarding 

sociocultural groups and schooling level were not significant either. 4) there was not any 

correlation between notation of phonographic correspondences (direct and contextual regular 

and irregular) and the ways of communicating (message repetition, syllabification and 

comments on writing), but correlations between message repetition, syllabification and 

comments on writing could be observed. To summarize, it is possible to say with a great deal 

of conviction that textual situations did not influence neither the orthographic 

correspondences notation nor the ways of communicating; that highlights the different types 

of situation, which, being pragmatic by nature, lead to a reflection about the meaning of 

learning orthography by underscoring situations in which one is supposed to orthographize. 

Finally, dictation—as situation related to knowledge that has to do with the diversity of 

cognitive tasks, which differ due to the specificity of orthographic knowledge and its 

verbalization (new situations produced by the subjects)—, along with factors such as 

sociocultural group, schooling, phonographic correspondences’ characteristics and use of 

words, influenced children’s performances. 

 

Keywords: orthography, notation, orthographic performance, factors that influence 

orthography learning, Portuguese language didactics. 

 



 

 xiii

RÉSUMÉ 
 
 

L’objectif de cette étude a été d’analyser le rapport entre la connaissance des 

correspondances phonographiques de la norme orthographique du portugais (régulières 

directes et contextuelles et irrégulières) et les formes de communication (répétition du 

message, syllabation et commentaires sur l’écriture) adoptées dans trois situations textuelles 

(annonces, recettes de gâteau et invitations) insérées dans une situation didactique de 

signification. Quarante enfants appartenant à deux groupes socioculturels et distribuées dans 

les quatre premières classe de l’École Primaire y ont participé, dont vingt étant originaires 

d’une école publique et les vingt autres, d’une école privée.  À l’aide de quatre ensembles 

d’objectifs spécifiques, nous avons analysé: 1) la performance dans la notation de 

correspondances régulières directes, régulières contextuelles et irrégulières; 2) la performance 

dans la notation de correspondances régulières directes, régulières contextuelles et irrégulières 

dans les situations textuelles (annonces, recettes de gâteau et invitations); 3) la production des 

formes de communication dans chaque situation textuelle (annonces, recettes de gâteau et 

invitations); 4) la comparaison entre la performance dans la notation des correspondances 

phonographiques (régulières directes et contextuelles et irrégulières) et l’emploi de formes de 

communication (répétition du message, syllabation et commentaires sur l’écriture). Les sujets 

ont été soumis à une situation didactique conçue comme une communication à distance (jouer 

à faire semblant) qui a utilisé une dictée pour communiquer un message. Les résultats 

montrent que: 1) les erreurs des sujets quand il ont noté les correspondances phonographiques 

régulières (directes et contextuelles) et irrégulières, ce sont des erreurs de nature 

phonologique, mais les erreurs les plus commises se sont rapportées aux restrictions 

contextuelles et irrégulières. Elles ont indiqué que les performances des trois types de 

correspondance ont été plus faciles pour le groupe socioculturel de l’école privée, où les 

réguliers (directs et contextuels) se sont concentrés sur les classes de CP, tandis que les 

irréguliers ont présenté une variation décroissante entre le CP et le CE 1 et entre le CE 2 et le 

CM1. La performance dans les correspondances contextuelles a été influencé par deux 

éléments: le groupe socioculturel et la scolarité. 2) Nous avons observé que la variation dans 

la performance de la notation orthographique a été plus présente à l’école publique tandis que 

dans chaque situation textuelle, et que la variation dans la performance parmi les niveaux 

scolaire a été rapporté plutôt à cause des erreurs commises par les élèves des écoles publique 

que de chaque situation textuelle. En outre, nous n’avons pas trouvé de corrélation 
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significative dans le domaine de chaque correspondance phonographique étudiée et non plus 

dans celui de chaque situation textuelle. 3) Nous n’avons pas trouvé de relation significative 

entre les formes globales de communication et l’ensemble de la situation textuelle et non plus 

le commentaire concernant le type de lettre à utiliser ni celui à propos de la paragraphie et des 

situations textuelles. Nous avons remarqué une exception pour la ponctuation qui a changé 

par rapport au genre textuel. La relation entre la production des formes de communication en 

relation avec la situation textuelle et en fonction des groupes socioculturels et de la scolarité 

n’a pas été significative. 4) Il n’y a pas eu de corrélation entre la notation des correspondances 

phonographiques (régulières directes et contextuelles et irrégulières) et les formes de 

communication (répétition du message, syllabation et commentaires sur l’écriture). 

Néanmoins, nous avons observé des corrélations parmi la répétition du message, syllabation 

et commentaires sur l’écriture. Finalement, nous réaffirmons l’avis que les situations 

textuelles n’ont pas influencé ni la notation des correspondances d’orthographe ni les formes 

de communication, en soulignant le type de situation, en étant de nature pragmatique, ne 

conduit qu’à la réflexion sur le but de l’apprentissage de l’orthographe quand on renforce la 

situation où il faut orthographier. Enfin, la dictée, en tant que situation d’ordre des 

connaissances et qui concerne la diversité des activités cognitives, différentes en raison de la 

spécificité de la connaissance d’orthographe et de la verbalisation (des nouvelles situations 

produites par les sujets), en ensemble avec les facteurs du groupe socioculturel, de la scolarité, 

des caractéristiques des correspondances phonographiques et de l’usage des mots ont 

influencé le développement des enfants. 

 

Mots-clés : orthographe, notation, développement d’orthographe, des facteurs qui influencent 

l’apprentissage de l’orthographe, didactique de la langue portugaise.  

 



 

 xv 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 01 - Índice de repetência de 1ª à 4ª série entre alguns países do chamado Terceiro 
Mundo ............................................................................................................. 34 

Gráfico 02 - Desempenho dos grupos socioculturais........................................................... 153 

Gráfico 03 - Desempenho dos grupos socioculturais em função da série escolar................. 154 

Gráfico 04 - Desempenho em função da interação do grupo sociocultural e da série........... 155 

Gráfico 05 - Desempenho em palavras de usos freqüente e infreqüente .............................. 158 

Gráfico 06 - Desempenhos dos grupos em palavras freqüentes ........................................... 159 

Gráfico 07 - Desempenho dos grupos em palavras infreqüentes.......................................... 159 

Gráfico 08 - Desempenho dos sujeitos em palavras freqüentes e infreqüentes por série.......160 

Gráfico 09 - Desempenho dos sujeitos em palavras freqüentes por série ............................. 161 

Gráfico 10 - Desempenho dos sujeitos em palavras de uso infreqüente por série................. 161 

Gráfico 11 - Desempenho dos sujeitos sob efeito GSC e SÉRIE......................................... 162 

Gráfico 12 - Desempenho dos sujeitos sob efeito GSC e SÉRIE......................................... 163 

Gráfico 13 - Desempenho dos sujeitos sob efeito GSC e SÉRIE......................................... 163 

Gráfico 14 - Desempenho dos dois grupos em correspondências fonográficas  

 regulares diretas ............................................................................................. 171 

Gráfico 15 - Desempenho dos sujeitos em correspondências fonográficas regulares diretas  

 por série ......................................................................................................... 172 

Gráfico 16 - Desempenho dos dois grupos em correspondências fonográficas regulares 
contextuais..................................................................................................... 181 

Gráfico 17 - Desempenho dos sujeitos em correspondências fonográficas regulares 
contextuais por série....................................................................................... 183 

Gráfico 18 - Desempenho dos grupos socioculturais na notação de cada correspondência 
fonográfica do tipo irregular........................................................................... 192 

Gráfico 19 - Desempenho dos dois grupos em notação de correspondências do tipo  

 irregular..............................................................................................................193 

Gráfico 20 - Desempenho global dos grupos socioculturais em anúncio, receita de bolo e 
convite ........................................................................................................... 204 

Gráfico 21 - Desempenho dos grupos socioculturais em todas as correspondências dos tipos 
regular direta, contextual e irregular em cada situação textual ........................ 205 

Gráfico 22 - Desempenho global dos grupos socioculturais em correspondências dos tipos 
regular direta, contextual e irregular em anúncio, receita de bolo e convite por 
série ............................................................................................................... 206 



 

 xvi 

Gráfico 23 - Desempenho dos grupos socioculturais em todas as correspondências dos tipos 
regulares diretas em cada situação textual, contextual em cada situação textual e 
irregular em cada situação textual por série .................................................... 206 

Gráfico 24 - Formas de comunicação (repetição da mensagem, silabação e comentários sobre 
a escrita) produzidas pelos dois grupos socioculturais nas três situações textuais 
(ARC: anúncio, receita de bolo e convite) ...................................................... 220 

 



 

 xvii 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 - Medidas e desvios-padrão das idades dos sujeitos por série de ensino  

 fundamental ...................................................................................................... 140 

Quadro 2 - Total de desempenhos brutos em notação ......................................................... 277 

Quadro 3 - Extratos do protocolo de Marco........................................................................ 219 

Quadro 4 - Total de comentários sobre a escrita no conjunto das duas escolas .................... 223 

Quadro 5 - Total de comentários sobre a escrita na escola pública ...................................... 223 

Quadro 6 - Total de comentários sobre a escrita na escola particular................................... 223 

Quadro 7 - Notação ortográfica e comentários sobre a escrita...............................................314 

 

 



 

 xviii 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 4.1.1.1 - Médias de erros na notação do conjunto de palavras para cada grupo 
sociocultural............................................................................................. 154 

Tabela 4.1.1.2 - Médias de erros na notação do conjunto de palavras para os grupos de série 
escolar...................................................................................................... 154 

Tabela 4.1.1.3 - Médias de erros na notação do total de palavras para a interação entre o grupo  
sociocultural e a série...................................................................................156 

Tabela 4.1.1.4 - Sumário da análise de variância do total de erros da notação de palavras, 
tendo como fatores: grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), série (de 1ª à 4ª 
série) e a interação entre o grupo sociocultural e a série............................ 157 

Tabela 4.1.1.5 - Graus de significância na comparação das médias do conjunto de erros na 
notação de palavras ditadas nos contrastes entre séries ............................. 157 

Tabela 4.1.2.1 - Médias de erros na notação de palavras de uso freqüente e de uso infreqüente 
para cada grupo sociocultural ................................................................... 160 

Tabela 4.1.2.2 - Médias de erros na notação de palavras de uso freqüente e de uso infreqüente 
para os grupos de série ............................................................................. 162 

Tabela 4.1.2.3 - Médias de erros na notação de palavras de uso freqüente para a interação 
entre o grupo sociocultural e a série.......................................................... 165 

Tabela 4.1.2.4 - Sumário da análise de variância do número de erros na notação de palavras de 
uso freqüente, tendo como fatores: grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a 
série (de 1ª à 4ª série) e a interação entre o grupo sociocultural e a série ... 166 

Tabela 4.1.2.5 - Graus de significância na comparação das médias de erros na notação de 
palavras de uso freqüente nos contrastes entre séries ................................ 166 

Tabela 4.1.2.6 - Samário da análise de variância do número total de erros na notação de 
palavras de uso infreqüente, tendo como fatores: grupo sociocultural (GSC1 
e GSC2), série (de 1ª à 4ª série) e a interação entre o grupo sociocultural e a 
série ......................................................................................................... 167 

Tabela 4.1.2.7 - Graus de significância na comparação das médias de erros na notação de 
palavras de uso infreqüente nos contrastes entre séries ............................. 168 

Tabela 4.1.3.1 - Médias de erros na notação de correspondências regulares diretas para cada 
grupo sociocultural................................................................................... 171 

Tabela 4.1.3.2 - Médias de erros na notação de correspondências regulares diretas para os 
grupos de tempo de série .......................................................................... 173 

Tabela 4.1.3.3 - Médias de erros na notação de correspondências regulares diretas para a 
interação entre o grupo sociocultural e a série........................................... 174 

Tabela 4.1.3.4 - Sumário da análise de variância do número total de erros na notação de 
correspondência regular direta, tendo como fatores: grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), série escolar (de 1ª à 4ª série) e a interação entre o grupo 
sociocultural e a série ............................................................................... 175 



 

 xix 

Tabela 4.1.3.5 - Graus de significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondências regulares diretas nos contrastes entre séries................... 175 

Tabela 4.1.3.6 - Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta, tendo como fator o grupo sociocultural .... 177 

Tabela 4.1.3.7 - Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta, tendo como fator  a série.......................... 178 

Tabela 4.1.3.8 - Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondências regulares diretas, tendo como fator a interação entre o 
grupo sociocultural e a série ..................................................................... 179 

Tabela 4.1.4.1 - Médias de erros na notação de correspondência regular contextual para cada 
grupo sociocultural................................................................................... 182 

Tabela 4.1.4.2 - Médias de erros na notação de correspondência regular contextual para os 
grupos de série ......................................................................................... 183 

Tabela 4.1.4.3 - Médias de erros na notação de correspondência regular contextual para a 
interação entre o grupo sociocultural e a série........................................... 185 

Tabela 4.1.4.4 - Sumário da análise de variância do número total de erros na notação de 
correspondência regular contextual, tendo como fatores: grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2), série (de 1ª à 4ª série) e a interação entre o grupo 
sociocultural e a série ............................................................................... 186 

Tabela 4.1.4.5 - Graus de significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular contextual nos contrastes entre as séries ............. 186 

Tabela 4.1.4.6 - Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual, tendo como fator o grupo sociocultural 
(GSC1 e GSC2)........................................................................................ 188 

Tabela 4.14.7 - Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual, tendo como fator a série  

 (de 1ª à 4ª série)........................................................................................ 189 

Tabela 4.1.4.8 - Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual, tendo como fator a interação entre o 
grupo sociocultural e a série ..................................................................... 190 

Tabela 4.1.5.1 - Médias de erros na notação de correspondência irregular para os grupos de 
tempo de série .......................................................................................... 192 

Tabela 4.1.5.2 - Médias de erros na notação de correspondência irregular para os grupos 
sociocultural e os tempos de série............................................................. 193 

Tabela 4.1.5.3 - Médias de erros na notação de correspondência irregular para a interação 
entre o grupo sociocultural e os tempos de série ....................................... 194 

Tabela 4.1.5.4 - Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência irregular, tendo como fatores: grupo sociocultural (GSC1 e 
GSC2), série (de 1ª à 4ª série) e a interação entre o grupo sociocultural e a 
série ......................................................................................................... 195 

Tabela 4.1.5.5 - Graus de significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência irregular nos contrastes entre séries ................................ 196 



 

 xx 

Tabela 4.1.5.6 - Sumário das análises de variância do número de erros na notação de 
correspondência irregular, tendo como fator o grupo sociocultural (GSC1 e 
GSC2) ...................................................................................................... 200 

Tabela 4.1.5.7 - Sumário das análises de variância do número de erros na notação de 
correspondência irregular, tendo como fator a série (de 1ª à 4ª série) ........ 201 

Tabela 4.1.5.8 - Sumário das análises de variância do número de erros na notação de 
correspondência irregular, tendo como fator a interação entre o grupo 
sociocultural e a série ............................................................................... 202 

Tabela 4.2.1.1 - Médias do total de erros na notação de correspondências regulares diretas, 
regulares contextuais e irregulares em anúncio, receita de bolo e convite para 
cada grupo sociocultural........................................................................... 205 

Tabela 4.2.1.2 - Médias do total de erros na notação de correspondências regulares diretas, 
regulares contextuais e irregulares em anúncio, receita de bolo e convite para 
os grupos de série ..................................................................................... 207 

Tabela 4.2.1.3 - Médias do total de erros na notação de correspondências regulares diretas, 
regulares contextuais e irregulares em anúncio, receita de bolo e convite, em 
função da interação entre o grupo sociocultural e a série........................... 208 

Tabela 4.2.1.4 - Sumário da análise de variância do número total de erros de notação de todas 
as correspondências regulares diretas, regulares contextuais e irregulares em 
anúncio, receita e convite, tendo como fator o grupo sociocultural (GSC1 e 
GSC2) ...................................................................................................... 209 

Tabela 4.2.1.5 - Sumário da análise de variância do número total de erros de correspondências 
regulares diretas, regulares contextuais e irregulares em anúncio, receita de 
bolo e convite, tendo como fator a série (de 1ª à 4ª série).......................... 210 

Tabela 4.2.1.6 - Graus de significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondências regulares diretas nos contrastes entre anúncio e  receita de 
bolo, tendo como fator a série (1ª à 4ª série) ............................................. 211 

Tabela 4.2.1.7 - Graus de significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondências regulares contextuais nos contrastes entre anúncio, receita 
de bolo e convite, tendo como fator a série (1ª à 4ª série).......................... 211 

Tabela 4.2.1.8 - Graus de significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondências irregulares nos contrastes entre anúncio e receita de bolo, 
tendo como fator a série (1ª à 4ª série) ...................................................... 212 

Tabela 4.2.1.9 - Sumário da análise de variância do número total de erros na notação de 
correspondências regulares, regulares contextuais e irregulares em anúncio, 
receita de bolo e convite, tendo como fator a interação entre o grupo 
sociocultural e a série ............................................................................... 214 

Tabela 4.2.2.0 - Correlações bivariadas Rho de Spearman para totais de erros em notação 
(correspondências fonográficas dos tipos regulares diretas, regulares 
contextuais e irregulares) e situações textuais (anúncio, receita de bolo e 
convite) .................................................................................................... 215 

Tabela 4.3.1.1 - Médias do total de repetição da mensagem, silabação e comentário sobre a 
escrita para o conjunto de sujeitos em situações textuais (ARC: anúncio, 
receita de bolo e convite).......................................................................... 220 



 

 xxi 

Tabela 4.3.1.2 - Diferenças entre as três formas de comunicação........................................ 221 

Tabela 4.3.1.3 - Médias do total de repetição da mensagem, silabação e comentário sobre a 
escrita para cada grupo sociocultural no conjunto das situações textuais 
(ARC: anúncio, receita de bolo e convite) ................................................ 223 

Tabela 4.3.1.4 - Médias do total de repetição da mensagem, silabação e comentário sobre a 
escrita para os sujeitos (GSC1 + GSC2) no conjunto das situações textuais 
(ARC: anúncio, receita de bolo e convite) para os grupos de série ............ 223 

Tabela 4.3.1.5 - Médias do total de repetição da mensagem, silabação e comentário sobre a 
escrita para os sujeitos (GSC1 + GSC2) no conjunto das situações textuais 
(ARC: anúncio, receita de bolo e convite), em função da interação entre o 
grupo sociocultural e a série ..................................................................... 225 

Tabela 4.3.1.6 - Sumário da análise de variância do total de repetição da mensagem, silabação 
e comentário sobre a escrita, tendo como fator o grupo sociocultural........ 226 

Tabela 4.3.1.7 - Sumário da análise de variância do total de repetição da mensagem, silabação 
e comentário sobre a escrita, tendo como fator a série................................226 

Tabela 4.3.1.8 - Sumário da análise de variância do total de repetição da mensagem, silabação 
e comentário sobre a escrita, tendo como fator a interação entre o grupo 
sociocultural e a série ............................................................................... 227 

Tabela 4.3.2.1 - Médias das formas de comunicação (repetição da mensagem, silabação e 
comentário sobre a escrita) em anúncio, receita de bolo e convite para cada 
grupo sociocultural................................................................................... 227 

Tabela 4.3.2.2 - Médias das formas de comunicação (repetição da mensagem, silabação e 
comentário sobre a escrita) em anúncio, receita de bolo e convite para cada 
grupo de série........................................................................................... 228 

Tabela 4.3.2.3 - Médias das formas de comunicação (repetição da mensagem, silabação e 
comentário sobre a escrita) em anúncio, receita e convite, em função da 
interação entre o grupo sociocultural e a série........................................... 229 

Tabela 4.3.2.4 - Sumário da análise de variância do total de formas de comunicação (repetição 
da mensagem, silabação e comentário sobre a escrita) em anúncio, receita de 
bolo e convite, tendo como fator o grupo sociocultural ............................. 230 

Tabela 4.3.2.5 - Sumário da análise de variância total de formas de comunicação (repetição da 
mensagem, silabação e comentário sobre a escrita) em anúncio, receita de 
bolo e convite, tendo como fator a série.................................................... 231 

Tabela 4.3.2.6 - Sumário da análise de variância do total de formas de comunicação 

 (repetição da mensagem, silabação e comunicação sobre a escrita) em 
anúncio, receita de bolo e convite, tendo como fator a interação entre o grupo 

 sociocultural e a série ............................................................................... 231 

Tabela 4.3.3.1 - Médias de repetição da mensagem, silabação e comentário sobre escrita em 
anúncio, receita de bolo e convite para cada grupo sociocultural............... 232 

Tabela 4.3.3.2 - Médias de repetição da mensagem, silabação e comentário sobre a escrita em 
anúncio, receita de bolo e convite para os grupos de série......................... 233 



 

 xxii

Tabela 4.3.3.3 - Médias de repetição da mensagem, silabação e comentários sobre a escrita 
em anúncio, receita de bolo e convite, em função da interação entre o grupo 
sociocultural e a série ............................................................................... 234 

Tabela 4.3.3.4 - Sumário da análise de variância do total de repetição da mensagem, silabação 
e comentário sobre a escrita em anúncio, receita de bolo e convite, tendo 
como fator o grupo sociocultural .............................................................. 235 

Tabela 4.3.3.5 - Sumário da análise de variância do número de repetição da mensagem, 
silabação e comentário sobre a escrita em anúncio, receita de bolo e convite, 
tendo como fator a série ........................................................................... 236 

Tabela 4.3.3.6 - Graus de significância na comparação da repetição da mensagem em anúncio 
nos contrastes entre séries......................................................................... 236 

Tabela 4.3.3.7 - Sumário da análise de variância do número de repetição da mensagem, 
silabação e comentários sobre a escrita em situação textual (anúncio, receita 
de bolo e convite), tendo como fator a interação entre o grupo sociocultural e 
a série....................................................................................................... 237 

Tabela 4.4.1 - Correlações bivariadas Rho Spearman para totais de notação, tipos de erros de 
notação e totais de formas de comunicação............................................... 239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 xxiii

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

[GSC1]  Conjunto de sujeitos matriculados na escola pública 

[GSC2]  Conjunto de sujeitos matriculados na escola particular 

[ESC]  Escolaridade 

[M] Repetição de mensagem 

[S] Silabação 

[CE]  Comentário sobre escrita 

[ARC]  Anúncio,  receita de bolo e convite 

[SAEB] Sistema de avaliação da educação básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 xxiv 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 27 

CAPITULO 1 - MARCO TEÓRICO ................................................................................ 32 

1.1 PREÂMBULO: CENÁRIOS ESCOLARES................................................................... 32 

1.2 LINGUAGEM ............................................................................................................... 36 

 1.2.1 Introdução............................................................................................................ 36 

 1.2.2 Conceitos de linguagem, enunciados e unidades lingüísticas ............................. 37 

 1.2.3 A linguagem e as relações com a lingüística ....................................................... 40 

 1.2.4 A linguagem e os gêneros textuais....................................................................... 42 

1.3 LETRAMENTO............................................................................................................. 45 

1.4 NOTAÇÃO ESCRITA................................................................................................... 51 

 1.4.1 Introdução............................................................................................................ 51 

 1.4.2 Conhecimento notacional .................................................................................... 53 

 1.4.3 Conhecimento nocional em Piaget ...................................................................... 54 

 1.4.4 O notacional e a escrita como objetos específicos de conhecimento .................. 58 

 1.4.5 Diferença entre o oral e o escrito......................................................................... 63 

 1.4.6 A natureza convencional da ortografia............................................................... 65 

1.4.7 Influência de diferentes fatores na aprendizagem dos conhecimentos 
ortográficos................................................................................................................... 68 

 1.4.7.1 Fatores relacionados à experiência do sujeito com a linguagem escrita na  

 família e na escola.......................................................................................................... 69 

 1.4.7.2 Fatores relacionados às diferenças entre a linguagem oral e a linguagem escrita... 70 

1.4.7.3 Fatores inerentes à palavra: comprimento, regularidade e irregularidade das 
correspondências fonográficas, freqüência de uso e efeito de proximidade ..................... 71 

 1.4.7.3.1 Em relação ao comprimento da palavra............................................................ 71 

1.4.7.3.2 Em relação à regularidade e à irregularidade das correspondências  
fonográficas.........................................................................................................................72 

 1.4.7.3.3 Em relação à freqüência de uso ........................................................................ 72 

 1.4.7.3.4 Em relação à analogia das palavras .................................................................. 73 

 1.4.7.3.5 Em relação ao tipo de tarefa ............................................................................. 74 

1.4.8 Reflexões em torno dos conceitos de situação e de esquemas, e de seu processo 
psicológico de representação no âmbito da teoria dos campos conceituais................ 75 

 1.4.8.1 O conceito de situação e o desenvilvimento na teoria da cognição de Vergnaud.. 75 

 1.4.8.2 A teoria operatória da representação no desenvolvimento do conhecimento........ 78 



 

 xxv 

1.4.8.3 A teoria operatória da conceptualização no desenvolvimento do conhecimento.. 80 

 1.4.8.4 Os esquemas na teoria dos campos conceituais ................................................... 81 

 1.4.8.5 Os invariantes operatórios e o processo de conceptualização explícito do real..... 83 

 1.4.8.6 O papel da teoria de referência no desenvolvimento do conhecimento ................ 84 

1.4.9 A teoria dos campos conceituais e as pesquisas empíricas na área de  

linguagem...................................................................................................................... 85 

1.4.10 O desenvolvimento humano no campo da relação oralidade e escrita: 
abordagens de Vergnaud & Goigoux  e de Teberosky, Tolchinsky & Morais........... 89 

 1.4.11 Os argumentos de Vergnaud & Goigoux .......................................................... 90 

 1.4.12 Os argumentos de Teberosky, Tolchinsky & Morais ....................................... 93 

 1.4.13 Uma reflexão possível para além da polarização.............................................. 95 

1.5 DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA À ORTOGRAFIA DO PORTUGUÊS .... 99 

 1.5.1 Características básicas dos sistemas alfabéticos de escrita ................................ 99 

 1.5.2 Norma ortográfica ............................................................................................. 101 

 1.5.3 O debate sobre a ortografia............................................................................... 102 

 1.5.4 A ortografia: como ela se regula ....................................................................... 104 

 1.5.5 Ortografia: termos a precisar ........................................................................... 105 

 1.5.6 Como a ortografia se organiza .......................................................................... 106 

 1.5.6.1 As correspondências fonográficas regulares têm diferentes dimensões.............. 106 

 1.5.6.2 As correspondências fonográficas irregulares têm algumas peculiaridades ........ 109 

 1.5.7 Finalidade da norma ortográfica e sua função social....................................... 111 

1.6 ESTUDOS SOBRE A AQUISIÇÃO ALFABÉTICA, A APRENDIZAGEM E O  

ENSINO  DA ORTOGRAFIA ........................................................................................... 112 

 1.6.1 A aquisição do sistema de escrita alfabética e o desenvolvimento ................... 112 

1.6.2 A natureza fonológica do sistema de escrita alfabética e o desenvolvimento 

de sua compreensão pela criança............................................................................... 113 

 1.6.3 O aprendizado da norma ortográfica do português ......................................... 115 

 1.6.4 Estudos que envolvem o ensino da norma ortográfica ..................................... 125 

1.7 DITADO E ORTOGRAFIA ......................................................................................... 128 

CAPITULO 2 - OBJETIVOS .......................................................................................... 136 

2.1 OBJETIVO GERAL..................................................................................................... 136 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS...........................................................................................136    

2.2.1 O primeiro conjunto de objetivos específicos é relativo à notação................................136 

2.2.2 O segundo conjunto de objetivos específicos é relativo à notação e à situação textual 137 



 

 xxvi 

2.2.3 O terceiro conjunto de objetivos específicos é relativo às formas de comunicação e à 

situação textual.....................................................................................................................  138 

2.2.4 O quarto conjunto de objetivos específicos é relativo à notação ortográfica e às formas 

de comunicação.......................................................................................................................138 

CAPITULO 3 – METODOLOGIA................................................................................140 

3.1 AMOSTRA.......................................................................................................................140 

3.2 A ESCOLA PÚBLICA E GSC1 ................................................................................... 141 

3.3 A ESCOLA PARTICULAR E GSC2 ........................................................................... 142 

3.4 PLANEJAMENTO E PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS .................................. 143 

 3.4.1 Descrição do plano da tarefa ............................................................................. 143 

 3.4.2 O material da tarefa .......................................................................................... 144 

 3.4.3 Procedimento experimental............................................................................... 147 

 3.4.4 Descrição do processo experimental do Jogo de Comunicação por Telefone ... 148 

CAPITULO 4 - RESULTADOS ...................................................................................... 151 

4.1 RESULTADOS REFERENTES À NOTAÇÃO ORTOGRÁFICA E ÀS FORMAS DE 
COMUNICAÇÃO ............................................................................................................. 151 

 4.1.1 Análise do desempenho global na notação de palavras.................................... 153 

 4.1.2 Análise do desempenho na notação de palavras freqüentes e infreqüentes .... 158 

 4.1.3 Análise do desempenho na notação de correspondências regulares diretas.... 170 

 4.1.4 Análise do desempenho na notação de correspondências regulares  

 contextuais .................................................................................................................. 180 

 4.1.5  Análise do desempenho na notação de correspondências irregulares ............ 191 

4.2  RESULTADO RELATIVO AO DESEMPENHO NAS NOTAÇÕES REGULARES 
(DIRETAS E CONTEXTUAIS) E IRREGULARES EM CADA SITUAÇÃO TEXTUAL 203 

4.2.1 Análise do desempenho na notação de correspondências regulares diretas, 
regulares contextuais e irregulares em anúncio, receita de bolo e convite............... 203 

4.2.2 Análise comparativa entre os desempenhos observados na notação de diferentes 
tipos de correspondências conforme a situação textual ............................................ 214 

4.3 RESULTADOS RELATIVOS ÀS FORMAS DE COMUNICAÇÃO........................... 216 

4.3.1 Análise da distribuição global das formas de comunicação produzidas durante 
o Jogo de Comunicação por Telefone para o conjunto das situações textuais .......... 219 

4.3.2 Análise da distribuição das três formas de comunicação (juntas) segundo a 
situação textual ........................................................................................................... 226 

4.3.3 Análise da distribuição de cada uma das três formas de comunicação segundo a 
situação textual ........................................................................................................... 232 



 

 xxvii 

4.4 RESULTADO REFERENTE À NOTAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS 
FONOGRÁFICAS E ÀS FORMAS DE COMUNICAÇÃO............................................... 238 

 4.4.1 Correlação entre as formas de comunicação e a notação ortográfica ............. 238 

4.4.2 Correlação entre repetição de mensagem, silabação e comentário sobre a 
escrita.......................................................................................................................... 240 

CAPITULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................ 241 

CAPITULO 6 - REFERÊNCIAS..................................................................................... 262 

ANEXOS .......................................................................................................................... 277 

 A - DADOS BRUTOS SOBRE NOTAÇÃO ORTOGRÁFICA.................................... 278 

 B - TEXTOS INFANTIS.............................................................................................. 279 

 C - SÍNTESE DE CADA ANÁLISE DE VARIÂNCIA..................................................283 

 D - PROTOCOLO DE BERNARDO (Jogo de Comunicação por Telefone)................. 311 

 E - QUADRO 7 – NOTAÇÃO ORTOGRÁFICA E FORMAS DE COMUNICAÇÃO 315 



 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta investigação foi analisar a relação entre as variações dos 

desempenhos infantis na notação das correspondências fonográficas da norma ortográfica do 

português e a variação das formas de comunicação (repetição da mensagem, silabação e 

comentários sobre a escrita), em diferentes situações textuais (anúncio, receita de bolo e 

convite) inscritas na situação didática o Jogo de Comunicação por Telefone.   

O tema desta pesquisa originou-se, a princípio, de informações a respeito de 

desempenhos apresentados por quarenta alunos, matriculados em três classes do Cours 

Préparatoire (alfabetização) de uma escola pública situada num bairro popular (Parmentier) 

da cidade de Paris, França. Essa escola faz parte do projeto político de Zonas de Educação 

Prioritária (Z.E. P). O resultado obtido neste estudo nos permitiu obter algumas informações 

tanto a respeito do domínio de correspondências fonográficas como dados concernentes às 

categorias referentes aos comentários entre sujeito e experimentador, ao longo da situação 

didática proposta. 

Segundo dados de estatísticas oficiais e depoimentos de professores, o domínio da 

escrita, precisamente a aprendizagem da ortografia, ainda é um grande obstáculo ao 

desempenho satisfatório dos alunos ao longo das primeiras séries do ensino fundamental. Não 

é, pois, desnecessário agregar mais reflexões sobre o tema ao debate que se vem travando 

desde a década de noventa do século xx, no Brasil. Sabemos, inclusive, que dificuldades 

persistentes observadas no desempenho ortográfico produzem conseqüências sociais devido à 

exclusão dos jovens do processo produtivo do país. Além disso, é preciso escrever 

corretamente, para se estabelecer melhor comunicação entre as brasileiras e os brasileiros. 

Há quase quarenta anos, desde que Ferreiro e Teberosky (1979) estudaram as 

concepções da criança sobre a língua escrita - a psicogênese –, um novo objeto de estudo se 

colocou na cesta das investigações a respeito da apropriação da língua escrita, respigando, 

assim, no processo de alfabetização e no processo da pós-alfabetização. A partir daí, os 

métodos tradicionais de leitura (também denominados de alfabetização) foram, 

inevitavelmente, colocados em questão por essas investigadoras e tiveram grande repercussão 

em vários países. Ao mesmo tempo, abriu-se, em nosso país, um novo espaço para o estudo 

da ortografia com as contribuições de Morais (1995) e de outros investigadores que, entre 

outros achados, elaboraram categorias para a organização da norma ortográfica do português. 
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As investigações feitas com crianças vieram precisar a escrita como um objeto  

específico de conhecimento, devendo ser estudado dentro de suas especificidades. Os 

pesquisadores, além de precisarem o objeto epistemológico da escrita, distinguiram os termos 

notação e representação, referindo-se a notar para as descrições externas da linguagem dos 

sujeitos (produtos externos) e representar, para as construções mentais ou os conhecimentos 

dos sujeitos sobre as restrições da ortografia expressas na notação.  

Outros aspectos relevantes, que estão associados às pesquisas sobre a ortografia, 

enquanto objeto lingüístico de conhecimento, são os diversos fatores que marcam presença 

durante a sua aprendizagem. A literatura aponta fatores no âmbito da experiência dos 

aprendizes com a língua escrita na família, na escola e em outros ambientes onde a circulação 

da escrita é vitalizada; menciona fatores relacionados à reflexão sobre a linguagem oral e a 

linguagem escrita; cita aqueles inerentes à palavra em si, tais como seu comprimento, 

regularidades e irregularidades das correspondências fonográficas, freqüência de uso e efeito 

de proximidade ortográfica entre palavras, além de destacar a influência da origem de 

pertencimento dos aprendizes, o tempo de permanência escolar (escolaridade) e a própria 

intervenção sistemática de ensino no tocante às distintas correspondências fonográficas 

(regulares e irregulares). Por fim, grifa a relevância do ditado como tarefa adequada à 

revelação e à investigação do desempenho ortográfico, já que a mesma isola cognitivamente o 

aprendiz do peso de pensar também na composição textual quando está notando.  

Outro desdobramento possível de encontrar nas investigações sobre a ortografia diz 

respeito à compreensão da evolução do desempenho do aprendiz na apropriação das restrições 

da norma ortográfica. Para os pesquisadores, não basta constatar desempenhos na ortografia, é 

preciso, também, explicar as decisões sobre as escolhas convencionais feitas para efetivar a 

relação entre significante oral e significante escrito. Com essas informações, é possível 

compreender as escolhas ortográficas dos aprendizes, seus conhecimentos ortográficos, ou 

seja, o significado de suas representações.   

Em face do exposto, formulamos um conjunto de quatro hipóteses para nosso estudo. 

 

Apresentamos, agora, o nosso primeiro conjunto de hipóteses: 

• O erro observado no desempenho ortográfico nas correspondências fonográficas regulares 

(diretas e contextuais) e irregulares dos aprendizes pode estar relacionado às estratégias 

relativas à natureza das restrições ou ao princípio fonológico alfabético.  
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• O desempenho ortográfico nas correspondências fonográficas regulares (diretas e 

contextuais) e irregulares dos aprendizes de pertencimento sociocultural, educacional e 

econômico da escola pública é menos elevado do que o mesmo desempenho dos 

aprendizes de pertencimento sociocultural, educacional e econômico da escola particular. 

• O desempenho ortográfico nas correspondências fonográficas regulares (diretas e 

contextuais) e irregulares dos aprendizes das duas escolas públicas varia com a 

escolaridade (tempo de permânencia na escola). 

• O desempenho ortográfico nas correspondências fonográficas regulares (diretas e 

contextuais) e irregulares dos aprendizes de grupos socioculturais distintos varia com a 

sua escolaridade (tempo de permanência na escola). 

• O desempenho ortográfico nas correspondências fonográficas regulares (diretas e 

contextuais) e irregulares dos aprendizes varia em relação ao uso freqüente e infreqüente 

das palavras e à regularidade ou irregularidade das correspondências fonográficas.  

 

Na seqüência, apresentamos nosso segundo conjunto de hipóteses:  

 

• O desempenho ortográfico nas correspondências fonográficas regulares (diretas e 

contextuais) e irregulares dos aprendizes varia nas situações textuais. 

• O desempenho ortográfico nas correspondências fonográficas regulares (diretas e 

contextuais) e irregulares dos aprendizes de pertencimento sociocultural, educacional e 

econômico da escola pública é menos elevado do que o mesmo desempenho dos 

aprendizes de pertencimento sociocultural, educacional e econômico da escola particular, 

em situações textuais distintas. 

• O desempenho ortográfico nas correspondências fonográficas regulares (diretas e 

contextuais) e irregulares dos aprendizes das duas escolas varia com a escolaridade 

(tempo de permeância na escola) nas situações textuais. 

 

Agora, apresentamos nosso terceiro conjunto de hipóteses: 
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• A produção de formas de comunicação (repetição da mensagem, silabação e comentário 

sobre a escrita) varia conforme um conjunto de diferentes situações textuais (anúncio, 

receita de bolo e convite). 

• A produção de comentários sobre a pontuação, paragrafação e sobre qual letra usar 

(comentários sobre a escrita) varia em situações textuais distintas (anúncio, receita de bolo 

e convite). 

• As formas de comunicação (repetição da mensagem, silabação e comentário sobre a 

escrita) variam em diferentes situações textuais (anúncio, receita de bolo e convite), 

segundo o grupo sociocultural e a escolaridade.  

• A repetição da mensagem, silabação e comentários sobre a escrita (formas de 

comunicação) variam em cada situação textual, segundo o grupo sociocultural e a 

escolaridade. 

 

Por fim, apresentamos nosso quarto conjunto de hipóteses:  

 

• O erro observado no desempenho ortográfico nas correspondências fonográficas regulares 

(diretas e contextuais) e irregulares dos aprendizes relaciona-se à repetição da mensagem, 

à silabação e aos comentários sobre a escrita (formas de comunicação). 

• No uso de diferentes formas de comunicação (repetição da mensagem, silabação e 

comentário sobre a escrita), há correlação entre elas. 

 

A tese se inicia, como não poderia deixar de ser, com a Introdução em que a pesquisa 

é apresentada. Ela está divida em cinco capítulos. No primeiro, situamos o marco teórico, 

abrindo o capítulo com a seção 1.1 Preâmbulo: cenários escolares, apresentando o 

desenvolvimento da educação básica por meio dos indicadores de qualidade (IDEB), a 

permanência da repetência (PISA) e o reflexo disso no rendimento do desempenho na leitura 

e na escrita. Na seção 1.2, intitulada Linguagem, nós focalizamos as contribuições de Bakhtin 

sobre linguagem, enunciados e unidades lingüísticas. Discutimos também a relação da 

linguagem com a lingüística, temas esses relacionados a formas de comunicação e à notação 

escrita. Na seção 1.3, Letramento, os diversos conceitos são destacados, esclarecendo os 

significados dos termos e o conjunto de práticas de leitura e escrita e a alfabetização na 
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condição letrada. A seção 1.4, Notação Escrita, trata da escrita como um sistema de notação, 

a convenção ortográfica, tudo isso desvinculado do pensamento piagetiano. Salientamos, 

ainda, os diversos fatores que atuam na aprendizagem da ortografia e, em seguida, refletimos 

acerca dos conceitos de situação didática e de esquema, e de seu processo psicológico de 

conceptualização no âmbito da teoria dos campos conceituais. Na seção 1.5, vamos de breve 

referência ao sistema de escrita alfabética a uma detalhada discussão sobre a organização e a 

finalidade da norma ortográfica do português. Também realizamos uma descrição das 

contribuições da investigação sobre o tema da aprendizagem ortográfica apoiada na literatura 

atual, na seção 1.6. A seção 1.7, O ditado e a ortografia, a última seção, traz uma crítica ao 

ditado tradicional, refletindo sobre suas possibilidades e limitações, mas sugerindo uma 

possível alternativa para o uso dele.   

O segundo capítulo apresenta o objetivo geral e os respectivos objetivos específicos da 

investigação.  

No terceiro capítulo, é possível encontrar a descrição do método investigativo, 

incluindo o perfil da amostra, o planejamento dos procedimentos experimentais, os recursos 

utilizados e a informação a respeito das provas estatísticas utilizadas. 

As conclusões e considerações finais estão no capítulo 5. Estas, apoiadas nas análises 

feitas no capítulo 4, dialogam com outros achados, confirmando, discutindo e refutando 

hipóteses. Além disso, analisamos os limites do trabalho, projetamos estudos futuros e 

apontamos algumas implicações didáticas inspiradas nos resultados.  

 



 

CAPÍTULO 1 - MARCO TEÓRICO 

 

1.1 PREÂMBULO: CENÁRIOS ESCOLARES 

 

Apesar de alguns avanços registrados nos últimos anos, ainda é enorme o desafio do 

nosso país no campo da educação básica.  

De acordo com o SAEB de 2005 e o Censo Escolar de 2005 e 2006, o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB1 para o Brasil, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, é de 3,5 em 2005 e sua projeção para 2021 é 6.0, ou seja, apenas dobra após 

dezesseis anos. Nos anos finais do ensino fundamental, a taxa é de 3,5 em 2005 e a projeção 

para 2021 atinge 5.5. Noutras palavras, essa projeção é inferior à dos anos iniciais do ensino 

fundamental.   

O Índice de Educação Básica – IDEB para Pernambuco, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, atinge 3,1 em 2005, sendo sua projeção de 5,4 para 2021, também inferior ao 

indicador nacional. Nos anos finais, foi observada a taxa de 2.8 em 2005 e a projeção de 4,8 

para 2021.  

Em Recife, o Índice de Educação Básica – IDEB observado nos anos iniciais do 

ensino fundamental é de 3.2 em 2005, enquanto sua projeção para 2021 atinge o patamar de 

5,5. Nos anos finais do ensino fundamental, verifica-se a taxa de 2,4 em 2005 e sua projeção 

para 2021 atinge 4,5. 

Como podemos ver, os indicadores de qualidade educacional têm projeção de 

crescimento quase semelhante para o Brasil, Pernambuco e Recife quando o cenário trata dos 

anos iniciais do ensino fundamental. O crescimento da qualidade educacional, prevista para o 

Brasil nos anos finais do ensino fundamental, é um pouco inferior em Pernambuco, seguido 

de Recife. 

                                                
1 O IDEB é um indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames 
padronizados (Prova Brasil ou SAEB) obtidos pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª série) do 
ensino fundamental com informações sobre rendimento escolar (taxa média de aprovação dos estudantes na 
etapa do ensino). 



 

 

33 

Uma avaliação inédita do ensino fundamental brasileiro apontou uma ligeira melhora 

no nível dos estudantes de 4ª série em língua portuguesa. 2 Mesmo assim, os números 

divulgados pelo Ministério da Educação comprovam que o país está longe de atingir padrões 

de educação de qualidade. A pontuação alcançada pelas escolas que participaram da avaliação 

Prova Brasil constatou, por exemplo, que, em média, os alunos de 4ª série têm muitas 

dificuldades em interpretar textos longos ou com informações científicas. No caso da 8ª série, 

os estudantes não entendem a intenção do autor em histórias em quadrinhos, nem identificam 

a tese de textos argumentativos com linguagem informal. O MEC concluiu que os alunos 

terminam a 8ª série com conhecimentos que deveriam adquirir até a quarta série. Os testes 

internacionais do Pisa (Program for International Students’ Assessment) têm colocado o 

Brasil nos últimos lugares do ranking mundial de domínio de língua. Os indicadores chegam 

a sinalizar que cerca de 50% dos estudantes concluem a 4ª série como analfabetos funcionais.  

O que os dados estatísticos comunicam é a não-permanência de uma parte significativa 

da população infantil na escola, seja porque esta não vai à escola, seja porque desiste dela, ou 

ainda porque não é verdadeiramente acolhida institucionalmente, em razão dos mecanismos 

de produção do fracasso escolar. 

A produção desse fracasso concretiza-se, pois, na repetência nas séries iniciais do 

ensino fundamental, cujo objetivo primordial é dar à criança acesso ao mundo da escrita. Da 

ineficiência do sistema educacional, podemos depreender que a distorção idade/série é 

resultante, em parte, das ações interiores dos próprios sistemas educacionais.  

Analisando esses dados, Moura Castro (2006, p. 6) comenta: 3 

 

Como na atualidade a escola tem giz, quadro-negro, livro, professor, janela e 
banheiro, o maior desafio agora é o ensino. Se a educação não for considerada um 
problema de sala de aula, certamente não iremos a lugar nenhum, embora haja 
outros desafios educacionais para serem enfrentados. Entre esses outros desafios, há 
a repetência e os gastos envolvidos no processo. Com a redução do percentual do 
fracasso escolar, ocorreria uma economia que, se repassada para os salários do 
professores, resultaria num aumento real de 30%. 

 

                                                
2 Ver SANDER, L. Pesquisa aponta baixa qualidade do ensino. Folha de São Paulo. São Paulo, 1º De julho de 
2006, p.C4. 
3 Ver MOURA CASTRO, C. Coleção Educativa: apoio ao professor de educação infantil. São Paulo, Ano I, No. 
08, p. 6-7, 2006. 
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O gráfico 1, abaixo, ilustra a posição do Brasil no cenário da repetência entre alguns 

países.  

 

 

Além da repetência, há o desafio do custo do gasto público em educação por aluno no 

Brasil.  Com os dados abaixo, podemos dizer que, no ano de 2005 (em reais), o custo da 

exclusão sociocultural por aluno foi o seguinte: 

Educação Infantil 1,107 
1ª à 4ª série 1,238 * 4 
5ª à 8ª série 1,578 
Ensino Médio 1,433 ** 
Ensino Superior 10,711 

 

Outro desafio é a remuneração dos professores brasileiros. Em 1º de março de 2006, 

de acordo com a tabela do SINPRO-SP (Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo), o 

salário (em reais) do professor era bastante baixo, conforme está ilustrado  abaixo: 

Educação Infantil R$ 537,10 (Acrescentar 5% de hora atividade) 
1ª à 4ª  série R$ 640,00  

5ª à 8ª  série 
R$ 7.57 (hora/aula) Acrescentar 1/8 de descanso  semanal 
remunerado + 5% de hora atividade. 

Ensino Médio R$ 8,43 (hora/aula) 

                                                
4 * Em contrapartida, os EUA gastam US$ 6.582 por aluno de 1ª à 4ª série e ** US$ 8,157 por aluno do ensino 
médio. Ver Coleção Educativa: apoio ao professor de educação infantil. São Paulo: Ediora Minuano, Ano 1, n. 
08, p. 7, 2006. 
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Gráfico 1 
Índice de repetência de 1ª à 4ª série entre alguns países do chamado Terceiro Mundo. 

Série 
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Dispomos, atualmente, de bastante reflexão sobre a história da alfabetização no Brasil 

(MORTATTI, 2000). Encontramos, também, um expressivo número de pesquisas sobre a 

aquisição do sistema de escrita alfabética e letramento, a exemplo das publicações 

organizadas por Rojo (1998), Kleiman (2002) e Ribeiro (2004).  

No ensino, porém, a ortografia parece ser a grande vilã da reprovação em português 

porque ela é, quase sempre, utilizada para verificação de erros e acertos.  

Paradoxalmente, enfrentamos o difícil problema das relações entre a produção do 

conhecimento e a divulgação desse conhecimento, de modo a fazê-lo chegar aos professores e 

aos formadores dos professores, e, ainda, concretizar a eficiente transposição didática desses 

conhecimentos em dispositivos didáticos, tarefa que cabe aos pesquisadores em atuação na 

área de investigação didática. 

Esse abismo entre a produção científica e a produção de atividades didáticas na sala de 

aula é, certamente, uma parte do problema da exclusão social, uma vez que a educação é um 

fenômeno condicionado, determinado pelo modo de produção, pela estrutura da sociedade, 

pela correlação de forças, pelo controle político exercido através da dominação e 

hegemonia, como tão bem afirma Saviani (2000, p.58).  

O estudo aqui proposto não teve repercussões diretas sobre o inquietante quadro da 

educação, embora possamos afirmar que essa realidade se reflete em nossos resultados 

quando da comparação entre os desempenhos de aprendizes de dois grupos socioculturais 

distintos: um que freqüentava uma escola pública e outro, uma escola particular. 

Pretendemos, com este estudo, fazer parte do debate da educação inclusiva no tocante 

à geração de conhecimento no campo da linguagem escrita. Especificamente, desejamos 

contribuir com o conhecimento didático relativo à notação da norma ortográfica, pois [...] não 

são poucas as pessoas que se sentem diminuídas e, conseqüentemente, inibidas ao escrever 

por desconhecerem os aspectos ortográficos. Nesse sentido, uma escrita incorreta funciona 

como um mecanismo de exclusão sociocultural (VIEIRA, 2006, p. 1). Além disso, é preciso 

que os aprendizes aprendam a descobrir que eles sabem escrever sem erros e que os 

professores se apropriem de ferramentas didáticas para que esse objetivo seja alcançado. Por 

todas essas razões, parece-nos justificável continuar investigando o desempenho das crianças 

no uso da norma ortográfica do português e seu possível reflexo no ensino. 
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1.2 LINGUAGEM 
 
 

RIOS SEM DISCURSO 
 

Quando um rio corta, corta-se de vez 
o discurso-rio de água que ele fazia: 
cortado, a água se quebra em pedaços, 
em poço de água, em água paralítica. 
Em situação de poço, a água equivale 
a uma palavra em situação dicionária: 
isolada, estanque, estancada; 
e mais:porque assim estancada, muda, 
e muda porque com nenhuma comunica,  
porque cortou-se a sintaxe desse rio,  
o fio de água por que ele discorria. 
O curso de um rio, seu discurso-rio, 
chega raramente a se reatar de vez;  
um rio precisa de muito fio de água 
para refazer o fim antigo que o fez. 
Salvo a grandiloqüência de uma cheia 
lhe pondo interina outra linguagem, 
um rio precisa de muita água em fios 
para que todos os poços se enfrasem: 
se reatando, de um para outro poço,  
em frases curtas, então frase e frase, 
até a sentença-rio do discurso único 
em que, se tem voz, a seca ele combate. 

 

João Cabral de Melo Neto  

 

1.2.1 Introdução  

 

Durante muitos anos, predominou nos estudos da área da psicolingüística uma tradição 

na qual se privilegiava a linguagem oral como objeto de estudo, ou seja, na verdade os 

estudos sobre a língua se concentravam nesse eixo, como veremos, mais detalhadamente, na 

seção 1.4. A forte influência dessa tradição investigativa da psicolingüística contemporânea 

repercutiu nos estudos que passaram a fazer relações entre o conhecimento da escrita e o 

conhecimento do oral, incluindo aí a capacidade de segmentar a linguagem oral em unidades 

no início da aprendizagem da leitura e da escrita. Sob o véu da influência dessa perspectiva, o 

entendimento sobre a escrita e, principalmente, sobre a ortografia, em diversas línguas 

alfabéticas, sob influência de Saussure (1972), ficou centrado na linguagem oral, mas sem 

assumir real valor lingüístico, conforme identificaram Blanche-Benveniste & Chervel (1969).  
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Uma segunda perspectiva toma a ortografia como um objeto de estudo e a descreve 

como um conjunto de subsistemas, estreitamente dependentes uns dos outros, formando a 

noção de um plurissistema gráfico (CATACH, 1973), centrando a ortografia numa concepção 

sobre a escrita, em oposição à concepção sobre o oral.  

Mais recentemente, novas pesquisas mostram um outro enfoque, destacando as 

especificidades da linguagem escrita e de sua ortografia, apoiadas na idéia de uma autonomia 

relativa desta em relação à linguagem oral, pois ela é investigada em outros sistemas, como o 

lexical e a gramática, o que possibilita melhor notá-la (JAFFRÉ, 1992).  

No conjunto dessas duas últimas tradições, foi se consolidando também a perspectiva 

de que a ortografia não poderia ser reduzida a uma transcrição da fala, porque ela é um 

conhecimento cultural que tem como traço predominante o da escrita autorizada, 

convencional e prescritiva. 

Esses novos enfoques repercutiram no modo como se interpretam, hoje, as relações 

entre fala e notação escrita, escrita alfabética e norma ortográfica. Antes, porém, de tratarmos 

dessa temática específica, enfocaremos a perspectiva mais geral por nós adotada, a respeito 

dos conceitos de linguagem e letramento, no contexto da apropriação da norma ortográfica. 

 

1.2.2 Conceitos de linguagem, enunciados e unidades lingüísticas 

 

Como primeiro movimento de partida para a reflexão sobre a questão básica de nosso 

estudo – formas espontâneas de comunicação e desempenho ortográfico -, focalizaremos os 

conceitos de língua, linguagem, gênero discursivo, todos perpassados pela noção de 

dialogismo.  Esses conceitos constituem a essência das obras de Bakhtin e dos participantes 

do Círculo de Bakhtin.  

A seção que ora iniciamos, é o intróito do plano teórico em que nosso estudo é 

introduzido no campo da linguagem, visando relacionar o nosso objeto de estudo, a notação 

de algumas correspondências fonográficas da norma ortográfica do português e a 

comunicação, no âmbito do conceito de linguagem e, por fim, de letramento.  

Diz-nos Bakhtin (1988, p.88) sobre o dialogismo:  
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A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo discurso. Trata-
se da orientação natural de qualquer discurso vivo.  Em todos os seus caminhos até o 
objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e não 
pode deixar de participar, com ele, de uma intenção viva e tensa. Apenas o Adão 
mítico que chegou com a primeira palavra no mundo virgem, ainda não 
desacreditado, somente este Adão poderia realmente evitar por completo esta mútua 
orientação dialógica do discurso alheio para o objeto. Para o discurso humano, 
concreto e histórico, isso não é possível: só em certa medida e convencionalidade é 
que pode dela se afastar. 

 

Como podemos ver, a partir das próprias palavras de Bakhtin (1988), a parte mais 

central do pensamento acima exposto vê no conceito de dialogismo o fio condutor que 

atravessa todo o campo conceitual da obra desse importante pesquisador. 

O dialogismo será, pois, examinado sob diferentes ângulos e em diversas 

manifestações. Tomando a língua como uma totalidade concreta, viva e em seu real uso, é 

possível observar que ela possui propriedade dialógica, visto que as relações dialógicas não se 

circunscrevem apenas ao diálogo em situação presencial – face a face -, mas, ao contrário, em 

todas as outras dimensões. Nessas relações, podem-se observar todos os enunciados sendo 

utilizados no processo de comunicação, sendo estes, portanto, dialógicos. Existe nos 

enunciados uma dialogização interna da palavra, que sempre é atravessada pela palavra do 

outro, pois, como não vivemos num terreno adâmico, nossa fala está marcada pelo outro. 

Quando um enunciador constitui um discurso, ele leva em consideração o discurso de outrem 

que, por sua vez, já está presente no seu. A partir dessa formulação, pode-se chegar a 

compreender que todo discurso é, inexoravelmente, ocupado, atravessado pelo discurso 

alheio. É por meio dessas relações entre os enunciados que se constrói um sentido para a 

comunicação.  

Como entender o diálogo no âmbito das idéias bakhtinianas? O diálogo é sempre um 

consenso? Sabemos que, no uso corrente, essa palavra tem uma significação social 

marcadamente positiva que nos conduz à idéia de solução de conflitos, entendimento e 

superação de dissensos.   Não é bem assim que ela é tomada na linha bakhtiniana de estudos. 

Ao contrário, ao considerar a dinâmica das relações dialógicas num contexto social dado, 

observa-se que essas relações apontam para multissonâncias e dissonâncias, podendo delas 

resultar tanto a convergência, o consenso, o acordo como o embate, o questionamento e a 

recusa. Daí a expressão utilizada por Bakhtin – um tenso combate dialógico ocorre nas 

fronteiras para caracterizar a dinâmica das relações dialógicas.  Bakhtin (1997c, p. 8) afirma 

isso muito claramente no seu livro Marxismo e Filosofia da Linguagem: 
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De fato, qualquer enunciado concreto, de um modo ou de outro ou em um grau ou 
outro, faz uma declaração de acordo ou de desacordo com alguma coisa. Os 
contextos não estão apenas justapostos, como se alheios uns aos outros, mas 
encontram-se num estado de tensão constante, ou de interação e conflitos 
ininterruptos. 

 

Ficam entendidas, então, as relações dialógicas como espaço de tensão entre os 

enunciados. Estes, portanto, não apenas coexistiriam entre si, mas também se retesariam nas 

relações dialógicas. Assim é que a adesão incondicional ao discurso dos outros se efetiva no 

ponto de tensão entre esse discurso e os dos outros. Noutras palavras, aceitar sem restrições 

um enunciado é implicitamente recusar outros enunciados. De acordo com essa interpretação, 

qualquer enunciado é visto como uma unidade contraditória e em freqüente estado de tensão 

entre duas tendências opostas da vida verbal, denominadas forças centrípetas e centrífugas.  

Logo, o sentido do termo diálogo é tomado como um vasto espaço de embate entre as 

manifestações sociais, espaço no qual atuam forças que buscam impor certa centralização 

verboaxiológica por sobre o plurilingüismo real (forças centrípetas) e forças que corroem 

continuamente as tendências centralizadoras, por meio de vários processos dialógicos (forças 

centrífugas), diz-nos Faraco (2006, p. 67).  

Bakhtin, afirma Faraco (2006), ao expor sua concepção axiologicamente estratificada 

da linguagem (a heteroglossia) e sua dialogização (a heteroglossia dialogizada), direciona 

nosso olhar, também, para a existência de jogos de poder entre as falas que circulam 

socialmente, reveladas nas tendências centrípetas e correlacionadas a condições socio-

históricas específicas, ou seja, atravessadas por marcas ideológicas que caracterizam o nosso 

discurso no momento em que o estamos reportando. 

É possível dizer, por conseguinte, que as reflexões a respeito das forças que atuam no 

diálogo nos conduzem a reflexões mais claras sobre o papel dado à linguagem nos estudos 

bakhtinianos – a partir do texto O discurso na vida e o discurso na poesia, de Bakhtin, em 

1926, a linguagem entra em cena, seja no plano de suas manifestações cotidianas, isto é, na 

vida, como ele gosta de enfatizar, seja na criação ideológica em sentido amplo. E o caminho 

da interação passa, por isso, a ser assumido como uma realidade fundamentalmente social e 

semiótica.  

A interação é, então, observada como uma realidade fundamentalmente social e 

democrática. Mesmo os enunciados de uma conversa cotidiana passam a ser tomados como 
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um pequeno fato social imediato (BAKHTIN, 2001, p.175), e se integram no quadro maior da 

interação prática do respectivo grupo social, no intercâmbio social contínuo desse 

determinado grupo. Os enunciados, por conseguinte, são postos como um feixe de posições 

sociais avaliativas e valorativas.  

A compreensão no interior do diálogo é um processo, não sendo vista, portanto, como 

um agir passivo ou como uma mera decodificação de uma mensagem, mas como um processo 

ativo, responsivo (já que lida com o novo e não com o recorrente do enunciado), em que se 

opõe a palavra do locutor a uma contrapalavra. Enfim, a compreensão é uma resposta a um 

signo por meio de outros signos (BAKHTIN, 1997c).  

O conceito de linguagem firma-se, assim, no seio da concepção de dialogismo, 

porquanto essa noção oferece uma base segura à concepção de linguagem em Bakhtin.  

 

1.2.3 A linguagem e as relações com a lingüística 

 

No livro O problema do conteúdo, do material e da forma, observa-se que a questão 

da linguagem começa a ser abordada em relação à lingüística.  Nesse contexto, Bakhtin (1924, 

p. 91) afirma:  

 

A lingüística e a translingüística estudam um e o mesmo fenômeno concreto, 
altamente complexo e multifacetado, a saber, o discurso – mas o estudam a partir de 
vários lados e diferentes pontos de vista. Eles devem ser complementares, mas não 
devem ser confundidos. Na prática, as fronteiras entre elas são freqüentemente 
violadas.  

 

Essa concepção, portanto, nos conduz a distinguir que não são as unidades da língua 

que são dialógicas, mas os enunciados. As unidades da língua são os sons, as palavras e as 

orações, enquanto os enunciados são as unidades reais da comunicação.  As unidades são 

repetíveis. No entanto, os enunciados não se repetem, uma vez que são acontecimentos únicos 

e, cada vez que ocorrem, têm um acento, uma apreciação e uma entonação própria (FIORIN, 

2006).  

Bakhtin (1997b) tinha interesses pelo objeto formulado como discurso, isto é, a língua 

em sua totalidade concreta e viva - expressão cara a ele -, e não a língua como o objeto 

específico da lingüística, obtida por meio de uma abstração, totalmente legítima e necessária, 
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de vários aspectos da vida concreta da palavra (FIORIN, 2006). Nem por isso a língua é 

descartada pelo filósofo. Ganhou, porém, na obra bakhtiniana, um espaço peculiar. O estudo 

da língua passa, então, a ser concebido como necessário para compreendermos as unidades da 

língua. Isso porque o filósofo mostra que a fonologia, a morfologia ou a sintaxe não explicam, 

por si sós, o funcionamento real da linguagem. Por isso ele afirma, no texto O problema dos 

gêneros do discurso (1997a, p. 118):  

 

[...] esses dois pontos de vista sobre o mesmo fenômeno lingüístico específico não 
deveriam ser inaccessíveis um ao outro e não deveriam substituir um pelo outro 
mecanicamente. Eles deveriam se combinar organicamente (mantendo, contudo, 
uma distinção metodológica muito bem definida entre eles) com base na unidade 
real do fenômeno lingüístico. [...] Parece-nos que um estudo da natureza do 
enunciado e dos gêneros do discurso é de fundamental importância para superarmos 
aquelas noções simplistas sobre a vida do dizer, sobre o assim chamado fluxo da 
fala, sobre a comunicação, e assim por diante – idéias que são ainda correntes nos 
nossos estudos lingüísticos. Além disso, um estudo do enunciado como a unidade 
real da comunicação verbal tornará também possível compreender mais 
adequadamente a natureza das unidades da língua (como um sistema): as palavras e 
as sentenças.  

 

O comentário anterior demonstra, pois, o quanto Bakhtin, comenta Faraco (2006), não 

ignora a lingüística enquanto enfoque dos aspectos estritamente verbais do enunciado, mas, 

por outro lado, estabelece limites rígidos entre os dois tipos de enfoques no estudo da 

linguagem.  

Quando ele trata dos gêneros do discurso, volta, porém, a enfocar esses dois planos de 

análise, sublinhando a necessidade de separar a análise do objeto sentença/ palavra (em que 

se estabelecem relações entre os elementos da lingüística) do objeto enunciado (em que se 

estabelecem relações entre pessoas), ou seja, diálogo. Essa posição de Bakhtin evidencia, 

portanto, que a lingüística corrente em sua época, embora necessária, é insuficiente para o 

estudo da comunicação verbal em si, nos termos em que ele a entende, ou seja, para o estudo 

das formas da comunicação, da natureza dos enunciados concretos, das relações dialógicas 

dos enunciados concretos, das relações dialógicas dos gêneros do discurso (FARACO, 2006). 

De todas as disciplinas lingüísticas contemporâneas, é a análise do discurso aquela da qual 

mais diretamente se aproximaria o projeto bakhtiniano da translingüística.  
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1.2.4 A linguagem e os gêneros do discurso  

 

A utilização do termo gênero para designar espécies de textos mostra a extensão da 

noção de estirpe (linhagem) para o mundo dos objetos literários e retóricos. Assim, se as 

pessoas podem ser agrupadas em linhagem por consangüinidade, pode-se fazer o mesmo com 

os textos, por suas características e propriedades comuns. A noção de gênero serve, em 

princípio, como uma unidade de classificação: reunir diferentes com base em traços comuns 

(BAKHTIN, 1997a). 

Gênero textual pode ser definido, então, afirma Marcuschi (2002, p. 19): 

 

[...] como fenômenos históricos vinculados à vida cultural e social, sendo resultante 
do trabalho coletivo, contribuindo, assim, para ordenar e estabilizar as atividades 
comunicativas do cotidiano. São também entidades sociodiscursivas e formas de 
ação social inescapável às situações comunicativas. 

 

No texto O problema do gênero do discurso, os gêneros não são só focalizados por 

Bakhtin (1986), como comenta Faraco (2006), pelo viés estático do produto (das formas ou 

das estruturas), mas, principalmente, pelo viés dinâmico da produção.  Ele parte, pois, do 

vínculo intrínseco existente entre a utilização da linguagem e as atividades humanas. Agindo 

sempre na interação, cada esfera de utilização da língua elabora tipos estáveis de enunciados.  

Há, pois, na posição bakhtiniana, uma defesa de um vínculo orgânico entre a utilização 

da linguagem e a atividade humana porque, como ele insiste, não falamos no vazio, não 

produzimos enunciados fora das múltiplas e variadas esferas do agir humano. 

Os seres humanos agem em determinadas esferas de atividades e até [...] usamos a 

expressão domínio discursivo para designar uma esfera de produção discursiva ou de 

atividade humana. Esses domínios não são textos, nem discursos, mas propiciam o 

surgimento de discursos específicos, afirma Marcuschi (2002, p.24). Essas esferas de 

atividades implicam a utilização da linguagem na forma de enunciados. Não se produzem 

enunciados fora das esferas de ação, o que significa que eles são determinados pelas 

condições específicas, inerentes a cada atividade, e pelas finalidades de cada uma dessas 

esferas. As esferas de ação promovem o aparecimento de certos tipos de enunciados que se 

estabilizam durante certo período, pois também mudam em função de alterações observadas 

nessas esferas. Para o autor acima mencionado, do ponto de vista dos domínios, pode-se falar 
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em discurso jurídico, discurso jornalístico, discurso religioso, etc., já que as atividades 

jurídica, jornalística ou religiosa não abrangem um gênero em particular, mas dão origem a 

vários deles.  

Nesse horizonte, o estudo do dizer nos conduz a uma outra esfera da atividade 

humana, porque não falamos sem interesses, sentimentos e preocupações, não produzimos 

enunciados fora das múltiplas e variadas esferas do agir humano, classes sociais e diversos 

agrupamentos culturais. Nos enunciados (orais ou escritos), vamos encontrar conteúdo 

temático, organização composicional e estilo, todos próprios, correlacionados às condições 

específicas e às finalidades de cada esfera de atividade.  

O gênero discursivo estabelece, pois, uma interconexão da linguagem com a vida 

social. A linguagem penetra na vida por meio dos enunciados concretos e, ao mesmo tempo, 

pelos enunciados a vida se introduz na linguagem.  Os gêneros estão sempre ligados a um 

domínio da atividade humana, refletindo suas condições específicas e suas finalidades. 

Conteúdo temático, estilo e organização composicional constroem o todo que constitui o 

enunciado, marcado pela especificidade de uma esfera de ação (FIORIN, 2006). 

O conteúdo temático não é o assunto específico de um texto, mas é um domínio de 

sentido de que se ocupa o gênero. A construção composicional é o modo de organizar o texto, 

de estruturá-lo. É preciso ancorá-lo num tempo, num espaço e numa relação de interlocução, 

para que os elementos (dêiticos) neles usados possam ser compreendidos (FIORIN, 2006).  

O ato estilístico é uma seleção de meios lingüísticos. Estilo é, pois, certa seleção de 

meios lexicais, fraseológicos e gramaticais em função do interlocutor e de como se presume 

sua compreensão responsiva do enunciado. Quais seriam os aspectos lingüístico-discursivos 

de um gênero? Se considerarmos o que observa Maingueneau (2001, p. 68):  

 

Todo gênero de discurso está associado a certa organização textual [...] Dominar um 
gênero de discurso é ter uma consciência mais ou menos clara dos modos de 
encadeamento de seus constituintes em diferentes níveis de frase a frase, mas 
também em suas partes maiores. 

 

Fica, pois, claro que o pressuposto básico da tese sobre o vínculo entre gênero e vida 

inspira-se em Bakhtin (1997b), para quem o agir humano não se faz independente da 

interação, nem o dizer fora do agir.  Noutras palavras, falar (e escrever) não é, portanto, 

apenas atualizar um código gramatical num vazio, mas acomodar o nosso dizer a formas de 
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um gênero no interior de uma atividade, considerando que a possibilidade da interação está na 

dependência de certas regularidades que, bem cedo, nos ensinam a aceitar. Assim, nossa 

liberdade se defronta com limites, como expressa Bakhtin (1997b, p.285). 

Aprendemos a moldar nossa fala pelas formas do gênero e, ao ouvir a fala do outro, 
sabemos logo, desde as primeiras palavras, descobrir seu gênero, [...] a estrutura 
composicional usada, prever o final [...] desde o início somos sensíveis ao todo 
discursivo [...]. Se os gêneros de discurso não existissem e se não tivéssemos o 
domínio deles e fôssemos obrigados a inventá-los a cada vez no processo da fala [...] 
a troca verbal seria impossível.  

 

Por outro lado, a experiência da interação verbal nos coloca diante de uma imensa 

variedade de gêneros textuais. Estabelecer critérios de caracterização e definição dessa 

heterogeneidade, sistematizá-la e descrevê-la constituem objetivos de um estudo dos gêneros, 

embora se reconheça a grande complexidade implicada nessa tarefa. Todo o esforço por uma 

sistematização dos gêneros textuais é, no entanto, válido, na condição de que se abra mão de 

critérios de plena exatidão ou de absoluta definição com que já se pretendeu perceber os fatos 

lingüísticos (ANTUNES, 2005). 

Bakhtin (1997b) não pretendeu elaborar um catálogo dos gêneros com a descrição de 

cada conteúdo temático, de cada estrutura composicional e de cada estilo. Por um lado, 

porque a riqueza e a variedade dos gêneros são infinitas, uma vez que as possibilidades da 

ação humana são inesgotáveis e cada esfera de ação comporta um repertório significativo de 

gêneros de discurso. Por outro lado, porque o que importa verdadeiramente é a íntima 

vinculação do gênero com uma esfera de atividade (um evento ou um acontecimento). A 

construção deve, pois, estar vinculada (condições específicas e finalidades) à esfera de 

atividade.  

Bakhtin (1997b) também conceitua gêneros do discurso como os tipos relativamente 

estáveis de enunciados que se elaboram no interior da cada atividade humana. Ao dizer que os 

tipos de gêneros são relativamente estáveis, ele está dando destaque, por um lado, à 

historicidade dos gêneros e, por outro, à necessária improvisação de suas características e 

fronteiras.  

Caracterizando gênero por sua estabilidade relativa ou sua contínua mobilidade e 

mutabilidade, Bakhtin (1997b) lança as bases de uma teoria que abandona a tarefa tradicional 

de recortar tipos bem demarcados ou de estabelecer uma taxionomia rígida baseada em 

critérios formais, puramente sincrônicos.  
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Na noção de gênero unem-se, portanto, estabilidade e instabilidade, permanência e 

mudança. De um lado, reconhecem-se propriedades comuns em conjuntos de textos. De outro, 

essas propriedades alteram-se continuamente. Isso ocorre porque as atividades humanas, 

segundo Bakhtin (1997b), não são totalmente determinadas, nem aleatórias. Nelas estão 

presentes a recorrência e a contingência.  

Os gêneros somente ganham sentidos quando se percebe a correlação entre forma e 

atividade. Por isso, cada um deles não é um conjunto isolado de propriedades formais de uma 

esfera de ação que se realiza em determinadas coordenadas espaço-temporais, nas quais os 

processos de comunicação mantêm certo tipo de relação. Segundo Bronckart (1999), as 

relações humanas são sempre mediadas por objetos do mundo cultural. Dessa gestação, surge 

o caráter cíclico da existência dos gêneros.   

Percebemos como o conceito de dialogismo é um fio condutor que atravessa o 

conceito de linguagem e os demais a este relacionado. A relação entre esses conceitos e as 

práticas sociais sugere que é preciso criar contextos para o aluno expressar sua subjetividade e 

aproximar-se dos padrões legitimados pela sociedade, como veremos, a seguir, na seção que 

trata de letramento. 

 

1.3 LETRAMENTO 

Leitor - 1 

Quando Lúcia Peláez era pequena, leu um romance, escondida. Leu aos pedaços, 
noite após noite, ocultando o livro debaixo do travesseiro. Lúcia tinha roubado o 
romance da biblioteca de cedro onde seu tio guardava os livros preferidos. Muito 
caminhou Lúcia, enquanto se passavam os anos. Na busca de fantasmas caminhou 
pelos rochedos sobre o rio Antióquia, e na busca de gente caminhou pelas ruas das 
cidades violentas. Muito caminhou Lúcia, e ao longo de seu caminhar ia sempre 
acompanhada pelos ecos daquelas vozes distantes que ela tinha escutado, com seus 
olhos, na infância. Lúcia não tornou a ler aquele livro. Não o reconheceria mais. O 
livro cresceu tanto dentro dela que agora é outro.  

Eduardo Galeano 

 

Considerando a contribuição lexicográfica e as raízes etimológicas do termo, a 

presente seção discute as diversas acepções de letramento, possíveis de serem encontradas na 

literatura vigente no Brasil.  

A concepção lexicográfica do termo letramento está registrada no Dicionário 

HOUAISS da Língua Portuguesa (2004, p.1747): conjunto de práticas que denotam a 
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capacidade de uso de diferentes tipos de materiais escritos.  Etimologicamente, a palavra 

literacy vem do latim littera (letra), com o sufixo–cy, que, segundo Soares (1999, p.17), 

expressa qualidade, condição, estado, fato de ser. Noutras palavras, resume a autora, 

LITERACY é o estado ou a condição que assume aquele que aprende a ler e escrever.  

Nas duas acepções mencionadas, é possível perceber a idéia de que a escrita carrega 

consigo várias conseqüências, que destacamos a seguir: cognitivas, lingüísticas, 

socioculturais, econômicas e políticas, tanto para o grupo social que pratique a leitura e a 

escrita quanto para o indivíduo que as domina.  

Soares (1999) amplifica esse entendimento argumentando que, do ponto de vista 

individual, o aprender a ler e a escrever significa que o aprendiz, ao alfabetizar-se, perde a sua 

condição de analfabeto, tornando–se assim alfabetizado, uma vez que adquire a tecnologia do 

ler e escrever e pode participar das práticas sociais de leitura e de escrita. 5 Essa dupla 

aquisição causaria mudanças no indivíduo, sublinha a autora, alterando sua condição de 

indivíduo e de cidadão, uma vez que promove transformações relativas às dimensões 

cognitivas, lingüísticas, socioculturais, econômicas, psíquicas e políticas, como já 

anteriormente mencionadas. 

Outro ponto importante, mencionado por Soares (1999), diz respeito ao arco de 

influências da escrita sobre um grupo sociocultural, trazendo para esse grupo efeitos também 

de natureza social, cultural, política, econômica, lingüística. A condição ou o estado que o 

indivíduo ou grupo social passam a ter, sob o impacto dessas mudanças, é o que se denomina 

literacy, ou seja, letramento. Assim, conclui Soares (1999, p.17), Letramento é, pois, o 

resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever que gera o estado ou a condição 

que adquire um grupo social ou um indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da 

escrita.   

Resenhando, contudo, a variedade dos estudos, podemos melhor ver a complexidade 

desse conceito. Se o trabalho sobre o letramento investiga, por exemplo, a capacidade de 

                                                

5 Nos termos de Soares (2003, p. 107), tecnologia da escrita é o conjunto de técnicas (procedimentos e 
habilidades) necessárias para a prática da leitura e da escrita. São as habilidades: de decodificação de fonemas 
em grafemas e de decodificação de grafemas em fenemas - o sistema alfabético e a ortografia - ; motoras de 
manipulação de instrumentos e equipamentos para codificação e decodificação; de uso de instrumentos da 
escrita (lápis, caneta, borracha, etc.); de escrever da esquerda para a direta; e de cima para baixo); de 
organização espacial do texto na página; manipulação correta dos suportes (livros, Cd, cartaz, tela do 
computador, etc.). 
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refletir sobre a própria linguagem de sujeitos analfabetos versus sujeitos alfabetizados (no 

caso de palavras, sílabas e assim sucessivamente), para Soares (1999), ser letrado significa ter 

desenvolvido e usar uma capacidade metalingüística em relação à própria linguagem.  

Se a pesquisa, porém, explora como o adulto ou a criança de um grupo social versus 

outro grupo social falam, por exemplo, sobre livros, a fim de caracterizar essa prática e 

correlacioná-la com o sucesso das crianças na escola, então o letramento significa uma prática 

discursiva de determinado grupo social, a qual está relacionada ao papel da escrita, para tornar 

significativa essa interação oral, mas que não envolve as necessidades de ler e escrever 

(HEATH, 1982). 

De acordo com Kleiman (2002), a oralidade é, também, um objeto de análise de 

muitos estudos sobre letramento. Um argumento aparentemente polêmico justifica que o uso 

do termo letramento, em vez da tradicional alfabetização, decorre do fato de que, em certas 

classes sociais, as crianças são consideradas letradas por utilizarem estratégias orais letradas 

antes mesmo de serem alfabetizadas. 

É o caso também do adulto que pode não saber ler e escrever, isto é, ser analfabeto, 

mas ser, de certa forma, letrado. Isso ocorreria quando um adulto considerado analfabeto, 

porque marginalizado social e economicamente, vive em um meio em que a leitura e a escrita 

marcam presença forte e interessa-se, então, em ouvir a leitura de diversos gêneros de textos 

feita por um alfabetizado. Nesse exemplo, ficam, pois, em destaque dois fenômenos, um 

chamado letramento e um outro, bastante conhecido, denominado alfabetização (SOARES, 

2003). 

Numa tentativa de síntese, Kleiman (2002, p.19) define o letramento como: 

 

Um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e 
enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos 
(SCRIBNER & COLE, 1981). As práticas específicas da escola, que forneciam o 
parâmetro de prática social segundo a qual o letramento era definido, e segundo o 
qual os sujeitos eram classificados no bojo da dicotomia alfabetizado e não-
alfabetizado, passam a ser, em função dessa definição, apenas um tipo de prática - de 
fato, dominante – que desenvolve alguns tipos de habilidades, mas não outros, e que 
determina uma forma de utilizar o conhecimento sobre a escrita. 

 

O fenômeno do letramento, nesse sentido, parece extrapolar o mundo da escrita tal 

qual ele é percebido pelas instituições responsáveis para fazer a inclusão formal das crianças 

no mundo da escrita, isto é, o letramento escolar. Sendo a escola a mais importante dessas 
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agências de letramento, não vem, em geral, tomando para si o letramento enquanto prática 

social, mas apenas como um item da prática de letramento, a alfabetização, ou seja, o 

processo de aquisição de códigos (alfabéticos e numéricos), processos geralmente concebidos 

em termos de uma competência individual necessária para o sucesso e a promoção na escola. 

Outras agências de letramento, como a família, a igreja, a rua como lugar de trabalho e de 

moradia, dentre outros, atuam diferentemente do modo formal próprio da escola, sublinha 

Kleiman (2002).  

Sob a perspectiva da dimensão individual, para Soares (1999), é difícil, porém, definir 

letramento devido à extensão e à diversidade das habilidades individuais que podem ser 

tomadas como dimensões únicas do letramento, quando, na verdade, são relativas a dois 

processos diferentes: ler e escrever. 

Mesmo levando em conta as diferenças entre os dois processos, enfatiza a autora 

acima, as definições de letramento, em geral, tomam a leitura e a escrita como uma mesma e 

única habilidade, desconsiderando as peculiaridades de cada uma e as dessemelhanças entre 

as duas. Por outro lado, convém lembrar que as definições de letramento que consideram as 

diferenças entre leitura e escrita tendem a concentrar-se em uma das duas, ignorando que os 

dois processos são complementares, embora diferentes entre si.  

Não levar em conta a coexistência, no entanto, no conceito de letramento, desses dois 

constituintes heterogêneos - leitura e escrita - torna-se ainda mais sério, adverte Soares 

(1999), se consideramos que cada um desses constituintes é um conjunto de habilidades 

bastante diferentes, e não uma habilidade única.  

Segundo Soares (1999, p. 68): 

 

A leitura, do ponto de vista da dimensão individual de letramento (a leitura como 
uma tecnologia), é um conjunto de habilidades lingüísticas e psicológicas, que se 
estendem desde as habilidades de decodificar palavras escritas até a capacidade de 
compreender textos escritos. Essas categorias não se opõem, complementam-se, a 
leitura é um processo de relacionar símbolos escritos a unidades de som e é também 
um processo de construir uma interpretação de textos escritos. 

 

Acrescente-se a essa grande variedade de habilidades de leituras o fato de que elas 

devem ser aplicadas diferenciadamente a diversos tipos de materiais, tais como: livros de 

literatura, livros didáticos, obras técnicas, dicionários, listas, enciclopédias, quadros de 
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horários, catálogos, jornais, revistas, anúncios, cartas formais e informais, rótulos, cardápios, 

sinais de trânsito, sinalização urbana, receitas, dentre muitos outros.  

A escrita, por seu turno, destaca Soares (1999, p. 70):  

 

Engloba desde a habilidade de transcrever a fala, via ditado, até habilidades 
cognitivas e metacognitivas; inclui a habilidade motora (caligrafia), a ortografia, o 
uso adequado de pontuação, a habilidade de selecionar informações sobre um 
determinado assunto e de caracterizar o público desejado como leitor, a habilidade 
de estabelecer metas para a escrita e decidir qual a melhor forma de desenvolvê-la, a 
habilidade de organizar idéias em um texto escrito, estabelecer relações entre elas, 
enfim de expressá-las adequadamente. 

 

Tal como as de leitura, as habilidades da escrita devem ser aplicadas diferencialmente 

à produção de uma variedade de materiais escritos que vão da simples assinatura do nome ou 

elaboração de um bilhete ou lista de compras até a redação de um ensaio ou de uma 

monografia, dentre muitos outros. 

Além disso, algumas práticas de uso habitual da escrita na escola – nos termos de 

Kleiman (2002) – são práticas que subjazem à concepção de letramento dominante na 

sociedade, considerada, por sinal, equivocada e parcial por muitos investigadores. Essa 

concepção de letramento se filia ao modelo autônomo concebido por Street (1994), ou seja, é 

uma concepção que pressupõe a existência de apenas uma maneira de o letramento vir a ser 

desenvolvido, sendo que essa forma está associada à idéia de progresso, de civilização e de 

mobilidade social. Oliveira (2002), Rojo (2002) e Signorini (2002) têm demonstrado como 

esse modelo é prevalecente na nossa sociedade e vem sendo reproduzido desde o século 

passado (GEE, 1990). 

À luz das considerações feitas por Soares (1999) sobre o grande número de 

habilidades e capacidades que constituem a leitura e a escrita, a natureza heterogênea dessas 

habilidades e aptidões, a grande variedade de gêneros de escrita a que elas devem ser 

aplicadas, concordamos com a autora acima que é extremamente difícil formular uma 

definição consistente de letramento considerando apenas as habilidades individuais de leitura 

e escrita, embora estas devam ser também levadas em conta. 

O mais indicado é compreender que o conceito de letramento, pela sua complexidade, 

não apresenta um único sentido. Como já vimos, as definições do termo assumem diferentes 

perspectivas de acordo com as dimensões privilegiadas em cada pesquisa que tem como foco 
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o letramento. As práticas de uso e de ensino da escrita, por sua vez, vão eleger uma das 

perspectivas (SANTOS, 2004). 

Colaborando com essa perspectiva, aqueles que priorizam o fenômeno letramento, na 

sua dimensão social, argumentam que ele não é um atributo única ou essencialmente pessoal, 

mas é, sobretudo, uma prática social.  Lembra Soares (1999, p. 72) que 

 

[...] letramento é o que as pessoas fazem (marca da autora) com as habilidades de 
leitura e de escrita, em um contexto específico, e com essas habilidades se 
relacionam com as necessidades, os valores e as práticas sociais. Em outras palavras, 
letramento não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades individuais; é o 
conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se 
envolvem em seu contexto social. 

 

Street (1984, p.8), um dos fundadores da perspectiva que estuda o que os sujeitos 

fazem com a escrita, afirma que letramento é um termo síntese para resumir as práticas 

sociais e as concepções de leitura e escrita.  Ele tem também um significado político e 

ideológico de que não pode ser separado e não pode ser tratado como se fosse um fenômeno 

autônomo. Por essa razão, afirma o autor supracitado, com veemência, que a verdadeira 

natureza do letramento são as formas e as práticas de leitura e escrita concretamente 

assumidas em determinados contextos sociais, e isso depende fundamentalmente das 

instituições sociais que propõem e exigem essas práticas. 

Essa discussão nos permite pensar, concordando com Soares (1999), que o conceito de 

letramento envolve um conjunto de fatores que variam de habilidades e conhecimentos 

individuais às práticas sociais e competências funcionais e, ainda, a valores ideológicos e 

metas políticas. 

Reconhecendo esses múltiplos significados e variedades de letramento, Scribner 

(1984) defende a conveniência de desagregar seus diversos níveis e tipos em um processo de 

decomposição. Harman (1971), por lado lado, defende uma desagregação que distinga três 

diferentes estágios, numa tentativa semelhante à proposta por Scribner (1984). No primeiro 

estágio, vamos encontrar a concepção de letramento enquanto um instrumento; o segundo 

trata da aquisição de letramento enquanto aprendizagem das habilidades de ler e escrever. Por 

fim, o terceiro é a aplicação prática dessas habilidades em atividades significativas para o 

aprendiz. Cada estágio é visto como dependente do anterior e cada um dos componentes é 

tido como necessário ao letramento.  
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Uma outra tentativa de desagregar o letramento, oposta, por sinal, às duas anteriores, 

seria aquela que vê o letramento no plural, não no singular. Seria, provavelmente, mais 

apropriado referirmo-nos a letramentos do que a letramento, argumenta Street (1984). 

Podemos, então, nos afinar com Soares (1999) que admite ser a definição de letramento seja 

uma tarefa controversa, quase impossível de ser aceita sem restrições.  

Diante do exposto, parece ser mais sensato falarmos de letramentos e não de 

letramento, tanto no sentido de diversas linguagens e escritas quanto no sentido de múltiplos 

níveis de habilidades, conhecimentos e crenças, no campo de cada língua e/ou escrita 

(WAGNER, 1986). Nessa direção, encontramos um reforço nas idéias de LANKSHEAR 

(1987), para quem é necessário identificar e estudar diferentes letramentos, e não supor ou 

presumir um único letramento.  

A concepção da escrita, enquanto notação alfabética e ortográfica, implica também 

aspectos lingüísticos vinculados aos letramentos, como veremos a seguir. 

 

1.4 NOTAÇÃO ESCRITA 

 

O que é a palavra? É um vento que passa. Quem pode fixá-la? A escrita. 

AL QALQASHANDI – SÉC XV  

 

1.4.1 Introdução  

 

O termo notação, encontrado nos dicionários, em geral é definido como a ação de 

marcar por meio de sinais convencionais.  

 Nesse sentido, ela capta bem o que é comum à elaboração da criança de 

determinados sistemas convencionais de notação: o da escrita alfabética, da numeração e da 

notação musical (SINCLAIR et al., 1990, p. 13) e, por decorrência, da notação ortográfica.  

Outras acepções são também apresentadas e, aqui, recuperadas, amplificando a 

compreensão do termo, como registrado no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2004, 

p. 2029). 
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Notação s.f. 1. ato de notar, de representar algo por meio de símbolos ou caracteres. 
2. sistema de representação gráfica de elementos de determinado campo de 
conhecimento (p.ex. música, lógica, matemática, química etc.). 3. símbolo ou 
conjunto de símbolos ou caracteres com que é feita essa representação. 4 sinal que 
modifica os sons das letras (p.ex. os acentos, o til, a cedilha) * N. alfabética. ETIM 
lat notatio, õnis ‘ação de marcar com um sinal’ rad. de notãtum, supn. de notãre 
‘marcar por um sinal uma marca’. 

 

Considerando as acepções acima registradas, trataremos notação agora como parte de 

um sistema conceitual, equivalente a uma teoria sobre um domínio de conhecimento no qual a 

notação está inscrita.  

Nesse sistema de conceitos a que vamos nos referir, podemos, além de situar a 

notação, incluir a escrita e a linguagem escrita (TEBEROSKY, 2003). A notação diz respeito 

às formas gráficas usadas para registrar e transmitir, como é o caso da notação musical, da 

notação química, etc. Notacional, por seu turno, afirma a autora acima mencionada, é o 

conhecimento gerado ao se fazerem ou interpretarem notações.   

Algumas notações passaram a se constituir sistemas, dentre os quais podemos citar a 

escrita alfabética e o sistema de algarismos, este denominado números.  Existem muitos 

sistemas de escrita que não são alfabéticos, mas todo sistema de escrita é um sistema de 

notação, independentemente de ser alfabético ou não, define Teberosky (2003).  

Contar com um sistema de registro aumenta, indiscutivelmente, a capacidade de 

memória da humanidade, facilita a classificação e também o ordenamento. Segundo 

Teberosky (2003, p.9), [...] esse é o aspecto instrumental das notações: servem para calcular, 

ordenar, registrar, indicar direção, evocar espírito [...]. Sem dúvida alguma, diversos fatores 

sociais nisso contribuíram, mas a aventura gráfica não foi sempre extraordinária. Visto que 

tornar a linguagem visível, do invisível que ela sempre foi, tributar o escrito ao oral, 

controlar os bens pelas escritas que ficavam nas mãos dos agentes do poder não constituíram 

experiências  sem dor (HERRENSCHMIDT, 2007, p.79-80). 

Além disso, o uso das notações permite a separação entre a marca em si e o produtor 

da marca, entre a mensagem e o produtor da mensagem. Com essas diferenças, assinala 

Teberosky (2003, p. 9), produz-se uma objetivação da marca em si, gerando um novo 

domínio de conhecimento, denominado notacional. E as características das distintas formas 

notacionais se convertem em objeto de reflexão. Em suma, sintetiza a autora, o conhecimento 

notacional consiste na capacidade de reconhecer, interpretar e produzir distintas formas 

notacionais.  
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Em relação à definição de escrita alfabética, Teberosky (2003, p.9) afirma ser esta um 

sistema de notação específico, no qual os elementos, as letras, identificam segmentos 

fonológicos (consoantes e vogais), contando ainda com um conjunto de caracteres e 

convenções gráficas não-alfabéticas, tais como sinais de pontuação, maiúscula, sublinhado, 

dentre outros.  

Olhando a escrita noutra perspectiva, Teberosky (2003, p. 9-10) vai ao encontro do 

uso que se pode fazer da escrita em múltiplas situações comerciais, de registro de fatos, de 

expressão literária, dentre outros. O uso social da escrita atinge diretamente a linguagem, diz 

ela.  O termo linguagem escrita vincula-se ao uso de qualquer expressão da língua posta por 

escrito em diversas circunstâncias de uso nas diferentes comunidades. Numa comunidade que 

usa a escrita para diversas funções – publicitária, jornalística, notarial, ritual, comercial, 

inventarial, etc., -, haverá inúmeras variedades de linguagem escritas, finaliza a pesquisadora 

acima citada. 

 

1.4.2 Conhecimento notacional 

 

Passaremos, agora, a tratar o conhecimento notacional no âmbito da notação escrita 

alfabética empiricamente comprovada. Em seguida, enfocaremos como esse conhecimento se 

relaciona com a linguagem falada e, na seqüência, como ele se constitui enquanto objeto de 

conhecimento que possui uma natureza normativa. 

Vários estudos sobre ortografia, alguns de línguas menos conhecidas e/ou menos 

estudadas - Dehn (1986), sobre o alemão; Porpodas (1989), sobre o grego; Baluch (1992, 

1993), sobre o persa; Morais (1995), sobre o português; Oney & Durgonoglu (1997), sobre o 

turco; Azzam (1989, 1993) e Abu-Rabia (1997, 1998), sobre o árabe -, evidenciam que, 

quando a criança já domina o princípio fonológico de base da escrita alfabética, escreve 

conforme esse princípio. Ela já demonstra saber escrever, embora erre, porque não sabe ainda 

usar as restrições impostas pela norma ortográfica de sua língua materna. 

O erro apresentado pela criança nos conduz a refletir a respeito da especificidade do 

mesmo, bem como do seu domínio sobre as restrições da norma ortográfica, seja esta uma 

ortografia transparente (mais ou menos próxima do ideal de uma correspondência biunívoca, 

como o italiano, o espanhol, dentre outros) ou opaca, isto é, eqüidistante desse ideal e, 
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portanto, bastante irregular, como o inglês e o francês, por exemplo (JAFFRÉ & FAYOL, 

1997). 

Ao lado disso, há a questão de que todos os alunos não se desenvolvem e nem 

aprendem da mesma maneira, o que implicaria, a partir de uma perspectiva didática, talvez, 

uma individualização da ajuda por parte do professor. O apoio docente individualizado é, 

hoje, sem dúvida, um dos desafios mais importantes para os professores de todos os países do 

mundo, em qualquer área de conhecimento, segundo os trabalhos de Morais (2000), Vergnaud 

(2003a), Nunes (2004), dentre outros. 

Morais (1995, p. 29), ao analisar a variação da consciência individual sobre as 

exigências sociais em torno da correção ortográfica, remete-nos também ao tema das 

diferenças individuais e sociais observadas no aprendizado do conhecimento ortográfico. 

 

Como a experiência educativa nos demonstra, nem todos os sujeitos tiram igual 
proveito da instrução. Há crianças que aprendem, prontamente, a escrever sem erro - 
caso seja ensinada diretamente e tirando proveito inclusive de poucas oportunidades 
de uso da escrita – e outras que, apesar de uma larga experiência de escolarização e 
de leitura, não conseguem escrever ortograficamente. 

 

É imprescindível, pois, adentrarmos diretamente no tema da especificidade do 

conhecimento da ortografia enquanto um domínio de conhecimento específico da linguagem 

escrita (MORAIS, 1995), haja vista os avanços científicos, lingüísticos e também os relativos 

aos processos psicológicos inerentes à aprendizagem desse conhecimento, de modo a 

adequarmos estratégias de ensino que promovam o desenvolvimento ortográfico (HORTA & 

MARTINS, 2004). Antes, porém, vamos verificar como a notação era enfocada na obra 

piagetiana. 

 

1.4.3 Conhecimento nocional em Piaget  

 

Até o início dos anos setenta, as primeiras investigações piagetianas centravam-se no 

descobrimento de categorias básicas de pensamento. Os conteúdos privilegiados de aplicação 

das estruturas cognitivas gerais tratavam do conhecimento físico, matemático e espacial, que 

podiam ser definidos em termos de estruturas lógico-matemáticas, embora as estruturas 

cognitivas fossem gerais e válidas para qualquer outro tipo de conteúdo.   
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Além disso, Piaget fazia diferença entre os aspectos operatório e figurativo do 

conhecimento. O aspecto operatório seria o que traduz a compreensão profunda dos 

processos, seguindo as regras de um sistema formal. Os aspectos figurativos, por sua vez, 

seriam os o que proporcionam, basicamente, uma imagem dos estágios. O figurativo – a 

imitação, a imagem mental, a linguagem – estaria limitado a copiar ou, mais precisamente, a 

imitar, de uma maneira esquemática, a realidade e não a transformá-la, como afirmam 

Tolchinsky & Teberosky (1992).  

Essas investigadoras supracitadas, analisando a relação entre esses dois aspectos do 

conhecimento, concluíram que a posição piagetina se inclina claramente a favor de uma 

influência unilateral do operatório sobre o figurativo no progresso global do conhecimento, 

porque se tem demonstrado que a formação das operações dirige o progresso do simbolismo 

figurativo, o qual serve como suporte para o pensamento operatório (PIAGET & INHELDER, 

1966).  

Do ponto de vista funcional, há uma relação complementar e interdependente entre 

ambos os aspectos. Em cada momento do desenvolvimento, a operatividade dirige a formação 

da imaginação simbólica, provendo-a de significado; os significantes figurativos, por sua vez, 

favorecem a aquisição e a fixação da informação que são o alimento do pensamento. Ao 

analisar a relação entre o aspecto operatório e o aspecto figurativo, dizem-nos Tolchinsky & 

Teberosky (1992, p.102), 

Esses dois aspectos não desfrutam de equivalente grau de independência  a respeito 
das influências externas. Os componentes operatórios  podem ser acelerados ou 
inibidos por fatores externos, mas não podem ser modificados por tais fatores. O 
desenvolvimento da imaginação simbólica, diferentemente, depende das 
contribuições externas: da imitação do processo da operatividade do pensamento.  

 

Do ponto de vista evolutivo, os aspectos figurativos mudam sua estrutura em 

momentos decisivos: primeiro, ao constituírem-se na função simbólica; e segundo, 

correspondem ao período das operações concretas, depois dos 7-8 anos de idade. Isto é, a 

representação dos objetos de conhecimento muda em relação ao aspecto operatório do 

mesmo.  

Sobre o desenvolvimento, as autoras citadas afirmam que, segundo Piaget (1976), Não 

existiria um desenvolvimento dos aspectos figurativos em si, senão como reflexo do 

desenvolvimento operatório. Por isso, não faria sentido estudá-lo em si mesmo 

(TOLCHINSKY & TEBEROSKY, 1992, p.102).  
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Em suma, sobre a visão piagetiana a respeito do aspecto figurativo e da função 

semiótica, elas resumem que:  

 

(a) se subordinam ao dinamismo operatório;  

(b) suas transparências dizem respeito aos significados que se vinculam;  

(c) não se desenvolvem segundo domínios simbólicos particulares (o que se estuda 
em Piaget é a imagem mental em si e não a imagem segundo os diferentes 
domínios);  

(d) não seguem um processo independente, portanto;  

(f) um pode derivar-se do outro (como é o caso da imagem mental que deriva da 
imitação diferida); e  

(g) a informação conceptualizada que se transmite é eventualmente a mesma quando 
passa de um meio simbólico para outro. Incluídas entre os aspectos figurativos, a 
linguagem oral e a linguagem escrita ficam, portanto, fora da órbita de interesse 
piagetiano (TOLCHINSKY & TEBEROSKY, 1992, p.103). 

 

À guisa de uma breve conclusão, podemos dizer que, até o final da década de setenta, 

não se registra, no campo investigativo inspirado em Piaget (1976), qualquer proposta para 

estudar a leitura e a escrita em si mesmas, e os aprendizes iniciantes continuavam, até então, a 

ser tomados como seres mecânicos, finalizam as autoras já mencionadas. Assim, não era 

possível, portanto, vislumbrar nessa época a ponta do iceberg da escrita como um domínio 

específico de conhecimento a ser estudado. 

Mesmo assim, pertinentemente, Tolchinsky & Teberosky (1992) sustentam que, 

embora Piaget (1976) nunca tenha falado especificamente acerca das relações entre a escrita e 

outras formas de simbolização, é evidente que as havia incluído no âmbito da função 

semiótica. Essa função, segundo o psicólogo cognitivista, era a habilidade de representar algo 

(objeto, acontecimento, esquema conceptual, etc.) por meio de um significante diferenciado 

que serviria apenas a um propósito representativo: linguagem, imagens mentais, gestos 

simbólicos, etc. Os diversos símbolos, incluindo a linguagem, eram, por conseguinte, 

interpretados como instrumentos para representar. 

Além disso, considerando que os estágios do desenvolvimento cognitivo são os que 

determinam a natureza e a forma (FERREIRO & SINCLAIR, 1971) das estruturas 

lingüísticas e, por extensão, de qualquer atividade simbólica, estas deviam ser estudadas em 

relação às estruturas cognitivas.  Aplicando-se aí as premissas de não-especificidade e de 

dependência à relação entre os sistemas notacionais e o cognitivo, obtém-se que a linguagem 

escrita ou a notação matemática seriam as expressões mais elevadas, mas contínuas, da função 



 

 

57 

semiótica. E o conhecimento da escrita e do sistema numérico seria um produto do 

desenvolvimento conceitual. 

A concepção de que a leitura e a escrita eram disciplinas escolares, e não domínio 

específico do desenvolvimento a ser investigado, era muito arraigada na época. Esse cenário 

revelava limitações epistemológicas, pois não conduzia os pesquisadores a estudarem a leitura 

ou a escrita de uma criança que não tivesse sido submetida ao ensino sistemático.  Confundia, 

naturalmente, aprendizagem com ensino.  

O entendimento que explicava a maneira de entender a relação entre o 

nocional/conceitual e o notacional trouxe conseqüências dramáticas durante os anos setenta, e 

muitas instituições o seguiram, causando efeitos similares, sublinham as autoras já 

mencionadas. Nos jardins de infância, por exemplo, erradicavam-se o escrever e o escrito: 

Todo o investimento didático se voltou para a atividade de pensar e, para as habilidades 

acadêmicas básicas, mantiveram-se as mesmas metodologias de ensino. Supunha-se que, 

quando as crianças tivessem aprendido a pensar e amadurecido o suficiente, estariam 

preparadas para se submeterem ao ensino da leitura e da escrita (TOLCHINSKY & 

TEBEROSKY, 1992, p.105). 

No campo do nocional e no da continuidade da não-especificidade do conhecimento 

notacional, Tolchinsky & Teberosky (1992, p. 106) explicitam a ruptura do pensamento 

piagetiano com a aprendizagem específica das formas lingüísticas: 

 

Seguindo a premissa da dependência do nocional, o pensar não incluía a leitura e a 
escrita, já que ler e escrever se reduzia às habilidades específicas, cujo ensino 
requereria automatismo e rotinas. Seguindo a premissa da continuidade da não 
especificidade, assumiu-se que uma preparação geral em resolução de problema – e 
não uma preparação específica em atividades de leitura e escrita – constituía a base 
para abordar a aprendizagem específica do código escrito (Marca das autoras).  

 

Como se pode ver, nessa época, a escrita não se constituía um objeto de estudo da 

lingüística. A concepção de lingüistas como Saussure, Bloomfield e Chomsky era a de que o 

verdadeiro objeto da lingüística era a linguagem oral (TOLCHINSKY & TEBEROSKY, 

1992), porque ela é natural, primeira e universal, como se argumentava.  

A lingüística buscava, então, encontrar a organização da linguagem fora do âmbito da 

escrita, mas, ao excluí-la como ferramenta, a excluiria também como objeto de estudo.  Uma 

exceção era o caso de Vacheck (1989), que considerava a linguagem escrita como domínio 
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legítimo no seio da lingüística. Dessa posição diferenciada entre os lingüistas, surge, também, 

a diferença entre linguagem oral e escrita como dois sistemas lingüísticos que diferem não só 

materialmente (substância fônica versus substância gráfica), mas, sobretudo, funcionalmente. 

Essas propostas, todavia, demoraram muitos anos para serem valorizadas pela lingüística, 

como se pode ver pela evolução dos estudos da lingüística e da psicologia cognitiva. 

Numa rápida síntese, podemos dizer, à luz de Tolchinsky & Teberosky (1992, p.106), 

que o estudo da escrita, em geral, e de seu aspecto notacional construiu-se sob o seguinte 

cenário acadêmico: 

 

A psicologia não a estudava porque era campo do simbólico que dependia do 
operatório, ou do dinâmico, conforme a psicologia de que se tratava. A 
psicopedagogia a tratava de acordo com os princípios que supostamente regiam o 
manual em geral: coordenação visomotora, discriminação, porque se incluía a escrita 
dentro do âmbito das destrezas manuais.  

 

E a lingüística se concentrava na linguagem oral.  

 

1.4.4 O notacional e a escrita como objetos específicos de conhecimento 

 

As evidências a favor do desenvolvimento específico cresciam, e isso nos levou a 
questionarmos diretamente se a escrita e a linguagem escrita deviam ser 
consideradas domínios específicos (TOLCHINSKY & TEBEROSKY, 1992, p.118). 

 

Embora a noção de especificidade tenha diversas acepções, dificultando a definição do 

que venha a ser um objeto ou domínio específico de conhecimento, as pesquisas conduzidas 

nas últimas décadas autorizaram Tolchinsky & Teberosky (1992, p.109) a concluírem que a 

escrita é um objeto lingüístico, não apenas um objeto gráfico, não sendo, portanto, sua 

investigação nem sua aprendizagem realizadas em termos de coordenações viso-audio-

motoras, como se propunha na literatura. No Brasil, Poppovic (1968), dentre outros, até a 

década de 80, foi um dos ícones daquela antiga proposição, dada sua vinculação com a 

neurologia.  

Essa nova formulação abriu um campo de investigação para a escrita como objeto de 

estudo, tanto para a psicologia como para a educação (TOLCHINSKY & TEBEROSKY, 

1992). 
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As implicações do entendimento da escrita como um objeto de estudo no campo da 

linguagem, e não em relação ao simbólico em geral, geraram, a partir daí, estudos 

comparativos entre o sistema de escrita e outros sistemas notacionais, como os mapas, os 

gráficos e a notação matemática.   

Além disso, outras distinções foram feitas, paulatinamente, entre a escrita, enquanto 

sistema, e as formas discursivas que foram sendo geradas socialmente. Noutras palavras, as 

relações entre a escrita e os usos sociais foram sendo posteriormente elaboradas a partir da 

investigação sobre modalidade oral e escrita e registro.  

Uma das dimensões sociais da escrita está relacionada ao seu uso, embora essa não 

seja a única dimensão, dizem-nos Tolchinsky & Teberosky (1992, p. 118):  

 

A escrita é, além disso, uma instituição. É um sistema que institui suas próprias 
regras, suas próprias normas e convenções. Requer-se um acordo social, tanto para 
sua constituição como para sua destituição. O exemplo mais claro está representado 
pela ortografia: não há duas maneiras de ortografar um enunciado, a ortografia não 
admite variações, qualquer variação equivale a uma violação. As regras ortográficas 
se impõem como obrigatórias. A atitude que ditas regras despertaram nos usuários é 
a da conformidade; não é freqüente ser criativo em ortografia.  

 

As evidências a favor do desenvolvimento específico cresceram, e isso levou 

Tolchinsky & Teberosky (1992, p.118) a questionarem diretamente se a escrita e a linguagem 

escrita deviam ser consideradas domínios específicos. Um argumento foi firmado pelas 

autoras para definir a especificidade da escrita e da linguagem escrita: A escrita é o único 

sistema de registro cuja função é reproduzir enunciados lingüísticos. As regras ortográficas 

não são equiparadas a nenhum outro sistema de regras, que regula a construção de gráficos, 

por exemplo, ou a notação musical.  

Sobre essa consideração concernente à especificidade da escrita, enquanto um objeto 

de conhecimento, as autoras acima mencionadas, a partir de trabalho feito em colaboração 

com Karmiloff-Smith no ano de 1992, ao definirem o notacional como um objeto de 

conhecimento, chegaram às seguintes conclusões:  

 

a) Desde a mais tenra idade, as restrições que a criança impõe ao notacional são 
específicas de cada domínio. Noutras palavras, as crianças não tratam o notacional 
como uma área geral, senão em cada uma de suas realizações – Ou seja, desenho, 
escrita, notação numérica são explorados em suas próprias condições; 
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b) A variação interna de elementos numa mesma cadeia aparece como uma restrição 
da escrita, mas não da notação do número. A mesma diferenciação se encontrou em 
relação à ligação entre os elementos. Para escrever os nomes de objetos aparecem 
letras ligadas, enquanto quase não aparecem entre as inscrições utilizadas para 
descrever quantidade; 

c) Algumas crianças recorreram ao desenho para mostrar melhor quais objetos 
haviam desenhado e muitas crianças atribuem à escrita a função de mostrar as 
diferenças de quantidade dos objetos desenhados (TOLCHINSKY & TEBEROSKY, 
1992, p.20).  

 

A especificidade da escrita está, também, relacionada à natureza convencional da 

norma ortográfica, ou seja, do pacto formal no qual se baseia a relação entre significante oral 

e significante escrito da notação alfabética. As crianças pesquisadas por Tolchinsky & 

Teberosky (1992) demonstraram esse conhecimento quando confrontadas suas notações com 

as de outras crianças. A comparação se fez - tanto em torno da forma gráfica quanto do valor 

sonoro das letras - sobre as possíveis correspondências entre as letras e os segmentos 

fonológicos (silábicos, fonêmicos), as regras convencionais que regem essa correspondência 

ou as interpretações que as regulam. 

Em síntese, o entendimento do notacional como um objeto específico de estudo, no 

âmbito da língua escrita, colocou novos problemas teóricos e metodológicos concernentes à 

relação entre a psicologia e a educação; em particular, promoveu a investigação do que 

concerne à sua autonomia do real, pois a propriedade na qual se baseia a relação entre 

significante escrito e significante oral da notação escrita independe do significado, chamado 

referencial.  

Várias pesquisas importantes, assinadas por diversos autores, foram realizadas, 

visando enfocar os procedimentos de tratamento da produção escrita. Por exemplo, Clay 

(1975) mostrou que crianças de cinco anos, sem experiência escolar, podiam compreender 

certos aspectos do funcionamento da escrita. Goodman (1976) chegou às mesmas conclusões, 

vindo a exprimir uma série de princípios visando assegurar um ótimo desenvolvimento da 

construção da produção escrita, que destacaremos mais à frente. Os trabalhos mais 

importantes, todavia, emanam, inegavelmente, de Ferreiro e Teberosky (1985).  

Nas primeiras sínteses, produzidas em espanhol e, depois, em inglês, Ferreiro (1962), 

Ferreiro & Teberosky (1979), reportando-se às observações de diversas tarefas conduzidas 

com crianças próximas à idade pré-escolar, apontam diferenciação entre desenho e escrita, 

escrita de nome, escrita de palavras de uso freqüente e escrita de frases. Elas agruparam, 
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inicialmente, o desempenho em cinco níveis, mas Ferreiro (1988), posteriormente, reviu essa 

psicogênese – seqüências de níveis sucessivos – e distinguiu três fases.  

De início, as crianças separam as produções icônicas de todas as outras, sendo a 

produção escrita definida de maneira negativa: isso não é desenho. A produção gráfica se 

transforma, em seguida, em uma série de marcas ainda pouco sistemática, mas, parcialmente, 

passível de ser interpretada. Segue-se uma pesquisa ativa feita pelas crianças, de variações 

qualitativas e quantitativas: natureza, quantidade e posição das letras. Enfim, as crianças 

ensaiam uma notação mais sistemática, a qual conduz à compreensão da escrita alfabética e 

do princípio alfabético subtendido. Essa compreensão se apóia na categorização das letras e 

na ordenação destas no interior das palavras.  

Trabalhos publicados, depois, em português do Brasil (CARRAHER & REGO, 1981, 

1992; BEZERRA, 1981) e de Portugal (MARTINS & MENDES, 1987), em espanhol 

(TOLCHINSKY & LEVIN, 1987), em italiano (PONTECORVO & ZUCHERMAGLIO, 

1988), em sueco e em francês (GOMBERT & FAYOL, 1992) mostram, também, que as 

crianças descobrem que a escrita alfabética transcreve essencialmente a linguagem oral. 

Outros resultados de estudos, publicados em francês (JAFFRÉ, 1991; FIJALKOW & 

FIJALKOW, 1991; DEHN, 1993) e em inglês (FRITH, 1985; MARSH et al., 1981; READ, 

1971), descrevem evoluções sensivelmente equivalentes, indo do desenho/escrita às 

produções feitas de uma mistura de ortografias inventadas e de marcas convencionais.  

Como vimos, ao examinarmos os resultados acima, o caráter não ortográfico das 

primeiras notações alfabéticas infantis foi também confirmado a partir de outras perspectivas 

teóricas, que analisaram o desenvolvimento da apropriação da escrita alfabética em outras 

línguas (MORAIS, 1995, p. 27). Segundo esse autor, fica evidente que a possibilidade de 

reproduzir a norma ortográfica não decorre simplesmente da apropriação da escrita alfabética 

infantil, baseada no princípio de notação fonográfica. A ortografia precisa ser ensinada. 

Quando, porém, os sistemas de escrita alfabéticos são regulares, as correspondências entre 

letra e som induzem uma aprendizagem mais rápida e precoce. Em contrapartida, nos sistemas 

alfabéticos pouco regulares ou opacos, a aprendizagem se torna mais longa e mais difícil, e os 

erros persistem por mais tempo. É, pois, de toda forma, a partir da aprendizagem de notação 
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fonética que os aprendizes passam a marcar ortograficamente as palavras (MORAIS, 1995; 

JAFFRE & FAYOL, 1999). 6 

É preciso dizer que o conhecimento ortográfico tem, de uma parte, uma especificidade 

externa em relação a outros conhecimentos (TEBEROSKY, 1993; MORAIS, 1995) e, de 

outra parte, uma especificidade interna enquanto conhecimento lingüístico (JAKUBOWICZ, 

1992). 

De modo geral, podemos dizer que as ortografias, efetivamente, nascem e, depois, se 

desenvolvem em contextos sociolingüísticos instáveis. A língua que lhe serve de primeira 

referência varia com o tempo, e o conservadorismo, inerente à forma gráfica, engendra muito 

rapidamente uma distorção entre as variedades lingüísticas que se falam e a norma que se 

escreve. Para situar uma ortografia, tem-se, por outra via, necessidade de uma estabilidade 

lingüística que não se encontra freqüentemente nas variedades faladas. Criam-se, assim, as 

formas padronizadas que servem de base à escrita (JAFFRÉ, 2006). 

O português, o francês, o espanhol e o italiano, línguas que derivam do latim e da 

escrita dos romanos, assim como outras línguas européias, como o alemão e o inglês, de 

origem não latina, que, também, adotaram o alfabeto romano, têm uma notação escrita 

calcada no sistema alfabético.  

A notação convencionalizada na ortografia de uma língua alfabética, como todas as 

supracitadas, não considera as propriedades de um sistema notacional, nem segue também as 

regras semânticas (GOODMAN, 1976) esperadas de um sistema verdadeiramente notacional 

(MORAIS, 1995). 

No caso da notação escrita, o que temos são significantes escritos (grafemas, 

submetidos a uma norma ortográfica) que substituem outros significantes orais (fonemas). A 

notação escrita, pois, é um conhecimento lingüístico, entendido como um significante escrito 

que representa um significante oral (MORAIS, 2007b). 7  

                                                
6 A tese da existência de uma fase logográfica, como a proposta anteriormente por Frith (1985), é hoje 
completamente questionada por dois dados: primeiramente, as crianças confrontadas com determinados sistemas 
alfabéticos não parecem desenvolver um procedimento de emparelhamento entre sentido e forma gráfica. Seu 
aparecimento e sua utilização dependeriam, pois, da língua e, possivelmente, das atividades que foram aí 
associadas. O segundo dado mostra que os desempenhos de produção escrita, considerado seu caráter analítico, 
não combinam com o procedimento logográfico que trata as palavras globalmente, como comentam Fayol e 
Jaffré (1999).  
 
7 Morais explicita que a notação escrita não trabalha com significantes dependentes de significados em 99% dos 
casos da língua portuguesa. O pequeno percentual se refere às chamadas palavras homônimas heterógrafas. 
Exemplos: cheque/xeque; calda/cauda; mal/mau. 
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Para enfatizar o acima dito, afirma esse autor que 

 

A inevitável variedade/instabilidade do objeto a ser notado (os significantes orais) 
nunca permitiria à notação alfabética “descrever fielmente” as palavras faladas, sob 
pena de termos ao final uma escrita que seria de fato transcrição fonética, variável 
conforme as pronúncias dos falantes e, portanto, unificada (MORAIS, 2000, p.27). 

 

O pesquisador acima mencionado esclarece que a notação alfabética não cumpre – 

nem poderia cumprir – as propriedades de um sistema propriamente dito notacional, tal como 

definido, seguindo os critérios de Goodman (1976). Por essa razão, também, 

 

As ortografias não conseguem cumprir as propriedades semânticas de um sistema 
desse tipo, pelo fato de um grafema poder descrever diferentes realizações sonoras, 
ou pelo fato de que realizações de um mesmo fonema são notadas na ortografia por 
diferentes grafemas. Por essa razão é que, durante o processo de alfabetização, a 
criança não consegue reproduzir a norma ortográfica, ainda que conheça as 
características usadas na notação alfabética de sua língua, inclusive os valores 
convencionalizados que os grafemas assumem em variados contextos gráficos 
(GOODMAN, 1976). 

 

Em suma, podemos dizer que a escrita alfabética se organiza a partir de um princípio 

fonológico que caracteriza as regras de correspondência fonográfica (escrita) e/ou grafofônica 

(leitura), mas a ortografia as define como correspondências ortográficas e não fonéticas. É 

esse aspecto formal da escrita que está aqui sendo enfocado.  

 

1.4.5 Diferença  entre o oral e o escrito 

 

RIM – Essa palávria tem dois significádio. Pode ser um órgo do corpio humanio, 
igual que nem o estrombo, o figo, o testino e o zofo. Ou intão pode sê quandio você 
num quer fazê uma coisia, intão você falia: Eu fazê íssel? É rim, hein!  

Seu Crysson 

 

Ao refletirmos, ainda, sobre a ortografia, vale acentuar, também, suas relações com a 

fala, tanto do ponto de vista histórico-social como do ponto de vista da história da 

aprendizagem dos indivíduos. Afinal, os eventos da História são aqueles que interferem na 
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vida de muitos, enquanto nossas histórias só concernem a nós mesmos e a um número restrito 

de próximos (CALLIGARIS, 2007, p.7). 

A variação da linguagem oral sempre criou dificuldade para se fixar uma notação 

escrita única das palavras de uma língua. Já nas antigas Grécia e Roma, a busca de resolução 

desse dilema consistia na aproximação de uma forma cujas letras correspondessem 

regularmente a uma maneira de pronunciá-las, sendo que um dialeto oral seria o eleito em 

relação aos demais. Outra tendência seria conservar os traços que as palavras tinham nas suas 

línguas de origem. 

Mesmo assim, a confusão entre o oral e o escrito era imensa na Antiguidade, como 

pode ser constatada na fala de Quintiliano, 1,7,30: 

 

Quanto a mim, estimo que, salvo exceção, sancionada pelo uso, deve-se escrever 
conforme o que é pronunciado. O papel das letras é, de fato, o de conservar os sons e 
restituí-los aos leitores, como um depósito; elas devem, portanto, representar o que 
tivermos a dizer. 

 

Apesar disso, afirma Desbordes (1996), não se pode atribuir aos antigos a crença 

ingênua em uma identidade entre o escrito e o oral, ou mesmo acusá-los por tal crença. Isso é 

perfeitamente evidente nos numerosos textos que têm a escrita (marca da autora) como 

objeto.  Ela é sempre encarada em suas relações com a língua falada, sem a qual não passa de 

um desenho desprovido de sentido; mas ela não se confunde com essa língua falada.  Ao 

contrário, em muitos textos, os antigos já indicavam claramente uma diferença entre o escrito 

e o oral, e mais: em geral, consideravam que a escrita é um artefato secundário, uma 

representação da língua falada, embora admitissem que existissem ou pudessem existir 

dessimetrias entre um fenômeno e outro. 

Todavia, o dilema entre o oral e o escrito acabou tendo, ao longo da história, uma 

solução, reunindo dois princípios: o fonológico e o ideográfico.  No primeiro caso, encontra-

se a tendência de aproximar a notação escrita de uma pronúncia idealizada; no segundo, 

tende-se à manutenção de traços etimológicos que as palavras possuem, nas línguas de 

origem, ou que foram mantidos pela tradição de uso, embora se questione a regularidade 

característica do princípio alfabético.  

Tal dilema só foi resolvido com o aparecimento da ortografia como norma imutável, 

resultante da pressão de fatores que atuaram conjuntamente (imprensa, escolarização 
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universal, meios de comunicação de massa), forçando mais uma definição a respeito da 

invariabilidade da escrita, em face dos aspectos externos a ela. 8 

Essa perspectiva se baseia ainda numa distinção freqüentemente ignorada pelos 

pesquisadores, sobretudo pelos lingüistas no Brasil, que não vêem as restrições, próprias do 

sistema de escrita alfabética de uma língua, como diferentes das restrições específicas de uma 

norma ortográfica, essa última considerada uma herança dada à ortografia pelos latinos 

(DESBORDES, 1996). 9  

O que se nos impõe, então, é a necessidade de caracterizar a natureza das restrições, 

próprias da norma ortográfica, impostas às restrições da base alfabética, de natureza 

fonológica do sistema de escrita alfabética. 

A pesquisa no campo da psicolingüística tem conduzido os estudiosos da norma 

ortográfica a prestar atenção à natureza convencional e normativa do conhecimento 

ortográfico, permitindo tratá-lo como um conhecimento específico semelhante ao da notação 

matemática e musical.  

Como já vimos, Tolchinsky & Teberosky (1992) argumentam, também, que a 

especificidade interna do conhecimento ortográfico implica um conhecimento notacional 

específico, que não se limita ao domínio da notação alfabética como foi estudada por Ferreiro 

& Teberosky (1979).  

 

1.4.6 A natureza convencional da ortografia 

As prescrições ortográficas podem ser consideradas distintas classes de organização da 

norma ortográfica, porque cada uma delas tem princípios específicos que as regem e as 

distinguem: princípios biunívoco, contextual, etimológico e da ordem da morfologia.  

                                                

8 Subjacente a esse dilema oral/escrito, havia duas posições que dificultavam arduamente clarear as próprias 
definições da ortografia. Em oposição à posição fonetista de Saussure e André Martinet, havia o esforço dos 
autonomistas de manter as unidades do escrito fora de qualquer comparação com o oral que, por sua vez, sofria 
restrições do autonomismo relativo de Catach (1973), para o qual o escrito possuía dupla possibilidade de 
funcionar juntamente com o oral de maneira independente. Após essas definições, principalmente, Blanche-
Benveniste (2003) e Desbordes (1996), questionadas sobre as relações entre ortografia e linguagem oral, 
defenderam uma perspectiva que considera a ortografia como uma reprodução de outra forma de escrita, 
denominada por Desbordes (1996) a reprodução da forma autorizada.  
 
9 Em geral, os lingüistas, no Brasil, ignoram a ortografia como um objeto de investigação. Pesquisando a 
literatura abaixo, foi encontrada referência à norma somente quando se tratava da norma culta em relação à fala. 
Ver referência de Matos e Silva (2005), Neves (2006), Possenti (1999) e Bagno (2001).   
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Em cada uma dessas classes, há várias subclasses ancoradas em seus próprios 

princípios. É preciso compreender esses princípios e o seu funcionamento para construir uma 

representação de como a norma ortográfica funciona. Essa representação se faz pela 

compreensão do funcionamento da relação entre os significantes escritos e orais. 

Na classe das restrições regulares contextuais, a ortografia nos obriga a considerar a 

posição de um som em relação a outros, a fim de determinar como se nota a palavra, ou seja, 

o uso do princípio gerador em subclasses de situações específicas.  

A nasalização, por exemplo, é uma dessas subclasses das restrições próprias das 

correspondências fonográficas regulares contextuais. No interior dessa classe, há cinco outras 

subclasses específicas, em que se observa a nasalização em contextos mais específicos (M, N, 

NH, com til e nasalização por contigüidade), que, necessariamente, não se cruzam entre si, 

embora obedeçam a um mesmo princípio gerador. 

As distintas restrições contidas na nasalização das correspondências fonográficas 

configuram-se, portanto, como uma espécie de rede de filigranas dessa especificidade, que 

podem produzir dificuldades adicionais à aprendizagem da notação da nasalização em si e dos 

princípios geradores contextuais a ela relacionados, no caso de se analisarem as experiências 

escolares e não–escolares com o conhecimento dessa especificidade.  

Essas formas escritas, pois, pautam-se por um contrato social, aceito e respeitado por 

todos, que revela seu caráter convencional, caracterizado por decisões tomadas a respeito da 

forma de escrever do povo de uma nação em uma determinada época.  A esse respeito, Bagno 

(2004, p.28) explicita, ainda mais: 

 

A ortografia foi um artifício inventado pelos seres humanos para poder registrar por 
mais tempo as coisas que eram ditas. A ortografia oficial, em todos os países, é uma 
decisão política, é uma lei, um decreto assinado pelos que tomam as decisões em 
nível nacional. Por isso, ela pode ser modificada ao longo do tempo, segundo 
critérios racionais e mais ou menos científicos, ou segundo critérios sentimentais, 
políticos e religiosos. [...]. A ortografia, porém, como uma convenção artificialmente 
estabelecida, está sujeita à ação direta dos que têm poder de legislar sobre ela. 10 

 

                                                
10 Wey (1965) descreve os períodos da nossa ortografia: no primeiro, a tendência parece fonética e enfatiza que a língua era 
escrita para o ouvido; no período pseudo-etimológico, valorizam-se as letras originais das palavras, mesmo sem 
representarem nenhum valor fonético. O período simplificado foi marcado pela intenção em organizar e sistematizar a 
ortografia, considerando a gramática interna da língua e suas tendências fonéticas.  
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Na busca por definir critérios para fixar uma escrita convencionalizada, muitas 

línguas, com notação alfabética, disputaram opções para se autodefinir. Uma dessas opções 

era a de respeitar o princípio fonológico, segundo o qual a ortografia deveria estar o mais 

próxima possível da pronúncia das palavras. A etimologia das palavras, suas origens latinas e 

outras idéias foram também defendidas enquanto princípio determinante da ortografia. Essas 

disputas diferentes acabaram por se render a lutar por uma exclusividade e aceitaram reunir os 

princípios fonológicos e etimológicos, associados às formas escritas que surgiram por mera 

tradição de uso (MORAIS, 2003).  

Borba (2005, p.139), por sua vez, confirma: 

 

Já que é muito difícil a correspondência biunívoca entre o sistema fonológico e o 
ortográfico, pede-se, então, um mínimo de discrepância e o máximo de coerência 
interna para preservar a operacionalidade do sistema. A coerência pode ser vista sob 
dois aspectos: fonológico e etimológico. O primeiro caso diz respeito à 
correspondência dos grafemas aos padrões fonológicos básicos e o segundo, às 
relações diacrônicas entre os símbolos gráficos, o que se pode verificar pela 
conservação de sinais e pela correspondência entre séries morfológicas e séries 
gráficas.  

 

Tudo, então, em ortografia precisa ser visto como fruto de uma convenção arbitrada e 

negociada ao longo do tempo, ditada pela fonologia, pela morfologia, pela etimologia das 

palavras, pelo uso e pela evolução histórica. Enfim, a ortografia, um objeto de conhecimento 

de natureza mais normativa, é a expressão da cultura escrita contemporânea de uma nação.  

À luz de Desbordes (1996), podemos afirmar que, ao se definir a ortografia como uma 

forma autorizada de escrever, é possível garantir a estabilidade e a confiabilidade da notação 

das palavras de uma língua.  

Ao lado disso, porém, emergiram condutas preconceituosas, concernentes às escolhas 

dos usuários das ortografias de diferentes línguas, sendo preciso estudá-las, com a intenção de 

ajudar os aprendizes a compreender a escrita enquanto uma convenção em si, que deve ser 

preservada e que, portanto, é inviolável (MORAIS, 1995). Segundo o autor supracitado, há 

um nível de relação entre o oral e o escrito mais concreto e individual, muito próximo dos 

enunciados reais, e um outro muito mais abstrato e social, próximo da língua como sistema, 

tal qual se encontra dicionarizada.  Essa relação também é complexa, porque a sua 

estabilidade relativa é diferente, como já mencionamos, de maneira geral, no início desse 

tópico:  
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[...] as formas orais dos falantes variam com o tempo, o espaço, o grupo 
sociocultural e as situações comunicativas; já a cristalização do escrito pode nos 
ajudar também a aumentar a nossa consciência da variabilidade do que é falado ou 
lido (MORAIS, 2003, p. 66).  

 

Por essa razão, ao contrário da linguagem oral, a linguagem escrita e, mais 

precisamente, a ortografia oficial necessitam de uma aprendizagem formal, porque o que é 

regular precisa ser compreendido, apesar do caráter reprodutivista de parte de suas 

convenções, como explanam MORAIS (1995), HORTA & MARTINS (2004), BAGNO 

(2004), BORBA (2005), CIDRIN et al. (2007), dentre outros. Tudo isso nos conduz a refletir 

sobre os processos inerentes a essa aprendizagem, tanto em seus princípios gerais como 

também considerando as particularidades da notação ortográfica da palavra em cada língua. 

Conforme a definição dada no item anterior, o conhecimento ortográfico é um 

domínio específico lingüístico e, também, um domínio específico de aprendizagem, não 

determinado, totalmente, pela língua e pela escrita alfabética. Por isso, vai precisar ser 

ensinado de forma sistemática, sem se ignorar, contudo, a variedade observada entre os 

desempenhos ortográficos dos aprendizes.  

Vários fatores foram identificados para explicar as variações qualitativas na 

aprendizagem da notação ortográfica, cuja atuação se dá isoladamente ou em interação, 

determinando o desempenho ortográfico.  

 

1.4.7 Influência de diferentes fatores na aprendizagem dos conhecimentos 

ortográficos 

 

Se pretendermos intervir previamente ou por regulação na aprendizagem do 

conhecimento e do desenvolvimento da habilidade de notação ortográfica, é preciso estudar os 

fatores subjacentes a essa aprendizagem. Em nosso país, por décadas, o estudo da 

aprendizagem da ortografia foi negligenciado. Mas, por volta dos anos 90, vimos aparecerem 

várias investigações empíricas, mais adiante citadas. A partir destas e de outras investigações, 

realizadas fora do âmbito do português, constatou-se que vários fatores influenciariam o 

desempenho ortográfico ao longo das séries iniciais do ensino fundamental. É pertinente listar 

esses fatores, considerando sua especificidade e possíveis impactos nas vivências do aprendiz 
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com a língua escrita, nas diferenças entre a linguagem oral e a linguagem escrita, nas 

características inerentes à palavra (comprimento, regularidade e irregularidade das 

correspondências fonográficas e freqüência de uso, proximidade), bem como no que se refere 

ao tipo de tarefa à qual o aprendiz é submetido. 

 

1.4.7.1 Fatores relacionados à experiência do sujeito com a linguagem escrita na 

família e na escola. 

 

O nível sociocultural de pertencimento dos alunos diferencia grupos quanto ao 

desempenho em ortografia e leitura em face de sua experiência familiar com a escrita. Wells 

(1982, 1993) demonstrou que as expectativas e práticas familiares concernentes ao uso da 

leitura e da escrita eram um eficiente preditor do sucesso escolar nesses domínios e fonte de 

explicação do maior fracasso na alfabetização de aprendizes provenientes de meios 

socioculturais desfavorecidos.   

Frith (1980, 1985) contesta que a exposição habitual à linguagem escrita impressa 

garanta um conhecimento explícito da norma ortográfica, conforme observou no desempenho 

de bons leitores com desempenho ortograficamente baixo. Sugere, então, que o modo de 

processar a informação visual de um leitor pode explicar a relação entre hábito de leitura e 

desempenho ortográfico. 

As pesquisas inglesas efetuadas por Sahu & Jena (1986) constatam que crianças 

falantes do inglês, provenientes de grupos sociais desfavorecidos, tinham um pior 

desempenho em ortografia, não sendo esse resultado atribuído às diferenças de inteligência. 

As autoras de tais trabalhos inferiram que o emprego de variedades dialetais não-padronizadas 

e uma rara exposição à linguagem escrita impressa seriam os responsáveis pelo fraco 

desempenho ortográfico desses sujeitos.  

Quando a norma ortográfica da língua não oferece regras claras, impede um 

funcionamento ortográfico produtivo baseado em regras. A capacidade de reproduzir a forma 

convencional de uma palavra requer, assim, uma exposição ao impresso e à capacidade de 

armazenar sua imagem visual na mente. Sabemos, hoje, que a exposição à linguagem escrita 

impressa é uma boa predição da capacidade ortográfica dos indivíduos, especialmente no caso 

de palavras de uso irregular e infreqüente (STANOVICH & WEST, 1989; STANOVICH & 

CUNNINGHAM, 1992).  
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O tempo de escolaridade formal produz resultados positivos globais sobre o  

conhecimento ortográfico, particularmente quando esse tempo é utilizado por uma instrução 

eficaz, embora marcada por grandes diferenças individuais entre os alunos de uma mesma 

série, de uma mesma escola e de um mesmo grupo sociocultural (MORAIS, 1995, 2000, 

2007a). 

Trévinin & colaboradores (1999), em estudo sobre as condições de aprendizagem, 

concluíram que a intervenção de uma instrução direta injeta muito precocemente 

modificações profundas no comportamento dos sujeitos das três primeiras séries da escola 

primária.  

Os resultados de Melo, J. P. (2001) mostraram que os sujeitos submetidos a uma 

intervenção didática alternativa (que promovia a construção consciente de regras) tiveram 

desempenho significativamente superior na notação das regras ensinadas aos sujeitos 

participantes do ensino tradicional; por outro lado, estes foram superiores ao grupo de sujeitos 

com vivências não-sistemáticas de regras típicas da própria escola.  No grupo que vivenciou 

um ensino explicitador (tomada de consciência e elaboração das regras pelas próprias), foi 

possível observar uma melhoria no desempenho ortográfico em determinadas restrições de 

caráter morfológico.  

 

1.4.7.2 Fatores relacionados às diferenças entre a linguagem oral e a linguagem escrita 

  

A forma como nos sistemas de escrita a linguagem oral é notada torna a aprendizagem 

da notação alfabética mais difícil do que a da notação silábica (exemplo do Kana japonês) e 

ainda mais difícil do que a notação ideográfica (chinês), apesar de os sistemas alfabéticos 

requererem menos capacidade de memorização de caracteres (DOWNING, 1973).  

Paiva (1984), ao comparar um grupo de alunos de classe baixa com um grupo de 

alunos de classe média de escolas do Rio de Janeiro, aponta a necessidade de se desenvolver 

no âmbito escolar, por parte dos professores, a compreensão das diferentes relações do 

sistema ortográfico e das diversas variantes dialetais orais conhecendo as características de 

cada comunidade de fala e seus pontos de divergência em relação ao padrão ortográfico.  

Há complexidade de regras que ligam linguagem escrita à fala, já que existem sistemas 

mais transparentes, em que um grafema tende a corresponder a um fonema (como nos casos 
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do espanhol, do croata, do italiano, do finlandês, dentre outros); sistemas opacos, em cuja 

escrita não há qualquer indicação da pronúncia (caso do chinês); e sistemas intermediários (a 

maioria dos sistemas alfabéticos, diferenciados em graus, em relação a cada um deles, como, 

por exemplo, o francês, o inglês e o português), em que a correspondência fonema/grafema 

pode ser representada por uma ou mais letras (por exemplo, os dígrafos NH, LH e CH), ou em 

que a mesma letra pode representar formas diferentes (o caso do H, que não tem contrapartida 

fonológica), segundo observaram Jaffré & Fayol (1997), Valle Arroyo (1989) e Horta &  

Martins (2004). 

 

1.4.7.3 Fatores inerentes à palavra: comprimento, regularidade e irregularidade das 

correspondências fonográficas, freqüência de uso e efeito de proximidade. 

 

As características das palavras da língua aparecem, finalmente, como um fator 

também importante na aprendizagem da ortografia. Duas características parecem 

fundamentais com relação às palavras: a convencionalidade regular ou irregular da notação 

ortográfica e a freqüência de uso das palavras na linguagem escrita cotidiana.  

 

1.4.7.3.1 Em relação ao comprimento da palavra 

 

A respeito do tamanho das palavras, Morais & Teberosky (1986) evidenciaram em 

crianças falantes do português, nas séries iniciais do ensino fundamental, que palavras 

maiores eram mais difíceis de ortografar que as menores. Esse efeito, contudo, tendia a 

desaparecer com o passar das séries. 

Valle-Arroyo (1990) também evidenciou o efeito do tamanho das palavras na notação 

ortográfica de crianças falantes do espanhol, matriculadas nas primeiras séries primárias. 

Como Morais & Teberosky (1986), o autor destacou o desaparecimento desse efeito nas 

classes de crianças com escolaridades mais avançadas.  

Thorstad (1991) comparou a leitura e a escrita de crianças italianas e inglesas da 1ª 

série primária diante de um conjunto de palavras longas, infreqüentes e ortograficamente 

semelhantes.  Os resultados apontam que italianos lêem e ortografam melhor e mais 
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precocemente que seus pares ingleses, pois se beneficiam da regularidade do sistema italiano 

que permite uma utilização mais precoce, sistemática e eficaz da mediação fonológica.  

 

1.4.7.3.2 Em relação à regularidade e à irregularidade das correspondências 

fonográficas 

Valle Arroyo (1989) acompanha os pesquisadores ingleses, franceses e gregos na 

investigação em língua espanhola quanto ao uso de uma estratégia de natureza fonológica e 

outra de reconhecimento lexical para acessar a ortografia.  

Manrique & Signorini (1994) recordam que os espanhóis e os italianos escolarizados 

na 1ª série primária, devido à grande regularidade fonográfica das suas línguas, em termos de 

ortografia, têm o mesmo desempenho em leitura de palavras. 

Em português, Morais (1995) também observou que a escrita de correspondências 

letra-som irregulares causava maior dificuldade (que os casos regulares), independentemente 

do grupo sociocultural (classe média e classe popular) a que pertenciam os sujeitos 

pesquisados.  

Sprenger-Charolles & colaboradores (1997) mostraram que o impacto da mediação 

fonológica se observa sobre a aquisição das palavras irregulares em francês, o que levanta, 

novamente, o problema do armazenamento em memória das configurações das letras. 

Sousa (1999), em estudos relativos à ortografia na língua grega, concorda com autores 

ingleses e franceses que afirmam existirem duas vias de acesso à ortografia, uma fonológica e 

outra lexical, que atuam em interação ou simultaneamente.   

1.4.7.3.3 Em relação à freqüência de uso 

 

Morais (1995) e Morais & Teberosky (1986) confirmaram, tanto para o espanhol 

como para o português, evidências já obtidas em investigações feitas noutros idiomas: 

crianças cuja escolarização formal variava entre 2 e 5 anos demonstraram ter seu rendimento 

ortográfico afetado pela regularidade das relações grafema-fonema e pela freqüência de uso 

das palavras na língua impressa.  Os dados obtidos sugerem que as propriedades das palavras 

exercem efeitos específicos conforme a língua em questão. Sugerem ainda que, para os dois 

grupos de crianças, o maior número de erros incide sobre palavras que continham 

correspondências irregulares.  
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Em inglês, vários estudos têm confirmado que é mais fácil ortografar palavras de uso 

freqüente que palavras de uso infreqüente na linguagem escrita impressa (GROFF, 1984). 

Laxon et al. (1988) sinalizam a intervenção provável do léxico ortográfico, no caso da 

proximidade ortográfica de palavras semelhantes em inglês. Os autores entendem por 

proximidade ortográfica de um item todas as palavras de mesmo comprimento que são 

idênticas a uma letra vizinha (bar tem por próximas ortográficas: par, lar, mar, dar ).  

Muitas pesquisas puseram em evidência um impacto positivo do tamanho e da 

freqüência da vizinhança acerca da denominação das palavras e das não-palavras entre adultos 

e leitores iniciantes.  Esse mesmo efeito facilitador foi observado na escrita pelos autores 

citados: as palavras e as não-palavras, tendo numerosos os ítens próximos, eram mais bem 

ortografadas por crianças desde a 2ª série da escola elementar que aquelas que não têm 

próximos.  

Em francês, Sprenger-Charroles (1993) confirmou o efeito da freqüência de uso da 

palavra sobre a ortografia de aprendizes, mas observou, também, que o dito efeito interagia 

com a regularidade das correspondências fonográficas. 

Uma vez que a possibilidade de escrever palavras irregulares depende da formação de 

um léxico mental, o desempenho ortográfico será afetado, em princípio, pela freqüência de 

uso da palavra da língua, já que se tem a tendência de armazenar mais facilmente as imagens 

com as quais se encontra mais freqüentemente (MORAIS, 1995). 

Numerosos fatos empíricos atestam a favor da hipótese da constituição precoce de um 

léxico ortográfico. O léxico começaria a se elaborar no início da aprendizagem da 

leitura/escrita, mesmo antes de as correspondências fonológicas serem formadas nas classes 

de alfabetização (Cours Preparatoire), na França (CONTENT, 1996). 

Entre adultos franceses, as palavras e, claramente, as palavras freqüentes são melhor e 

mais rapidamente ortografadas que palavras infreqüentes ou pseudopalavras (KREINER, 

1996). Esse efeito não aparece, rapidamente, antes do fim da 1ª série primária em produção 

ortográfica (SPRENGER-CHAROLLES et al., 1997, 1998).  

1.4.7.3.4 Em relação à analogia das palavras 

 

Várias pesquisas, porém, evidenciam o efeito da analogia durante a escrita de palavras 

inventadas (ou não-palavras). CAMPBEL (1985) mostrou que adultos ingleses ortografavam 
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o item /prein/ prain quando é precedido por brain, mas prane quando ele sucede a crane. Esse 

efeito também é conhecido como efeito de atração. Gombert et al. (1997) e Goswami (1988) 

mostraram um impacto relativamente precoce das analogias em leitura. Sprenger-Charolles & 

Casalis (1995), por sua vez, encontram o efeito analogia em leitura e, ligeiramente tardio, em 

escrita. 

Segundo Jaffré & Fayol (1999), a execução repetida do procedimento alfabético tem 

como primeira conseqüência estabelecer correspondências entre seqüências sonoras e 

seqüências de letras. É desse modo que os grafemas complexos (ou, em francês, por exemplo) 

vão sendo eficazmente tratados igualmente como os grafemas mais simples (i, a). O domínio 

das regularidades vai, todavia, mais longe que o simples estabelecimento de correspondências 

fonográficas.  Como prediz Logan (1988), os elementos freqüentemente associados tendem a 

ser reencontrados conjuntamente. Conseqüentemente, as seqüências de letras mais freqüentes 

utilizadas em leitura ou em escrita tendem naturalmente a constituir blocos, que podem ser 

considerados como unidades, na medida em que um mesmo tratamento é aplicado 

simultaneamente (em paralelo) a todos os constituintes. Por isso, surge como questão 

essencial a reflexão acerca dos tamanhos (quantas letras) e da natureza desses blocos.  

 

1.4.7.3.5 Em relação ao tipo de tarefa 

 

A literatura sobre o desempenho ortográfico mostra que, para o aprendiz iniciante, a 

tarefa de redação de um texto implica uma sobrecarga cognitiva para selecionar e articular 

idéias, selecionar a forma retórica para expressá-las e representá-las sob a forma 

ortograficamente correta. Assim, é possível que, freqüentemente, se encontrem mais erros nas 

produções espontâneas das crianças do que em seus ditados (MORAIS, 2003). 

Já segundo Morais (1995), a tarefa de ditado elimina a sobrecarga e impõe como 

modalidade de processamento a realização da notação escrita da recepção de estímulos 

auditivos, emitidos segundo o ritmo daquele que dita. Essa tarefa escolar permite, assim, 

concentrar-se na atividade de ortografar e, provavelmente, também por isso tem-se constituído 

um habitual instrumento de avaliação na escola.  Ela é também muito utilizada na 

investigação do desempenho ortográfico.  
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1.4.8 Reflexões em torno dos conceitos de situação e de esquema, e de seu processo 

psicológico de representação e de conceptualização no âmbito da teoria da cognição de 

Gérard Vergnaud. 

 

Introdução 

 

Inicialmente, vamos apresentar os conceitos de situação, de referência, de 

representação e de conceptualização, associando-os aos vários outros conceitos da teoria da 

cognição ou da teoria dos campos conceituais de Vergnaud (1990). Em seguida, reuniremos 

algumas pesquisas na área das atividades lingüísticas, evidenciando o aporte teórico da 

situação, da referência, da representação e da conceptualização dado a essas investigações. 

Por fim, focalizaremos questões sobre o aporte teórico do conceito de situação e dos conceitos 

de referência, de representação e de conceptualização, enquanto processo psicológico, 

relativas a pesquisas sobre notação escrita, especialmente da notação alfabética e da notação 

ortográfica.  

1.4.8.1 O conceito de situação e o desenvolvimento na teoria dos campos conceituais. 

 

Uma questão fundamental é posta pela Teoria dos Campos Conceituais: O que é que 

se desenvolve e sob que condições cognitivas e socais? 

Para Verganud (2003a, p. 22), se tivermos uma perspectiva teórica acerca de 

organização da atividade, o que se desenvolve são as formas de nossa organização da 

atividade, isto é, a ação de conhecimento, e não estruturas gerais de pensamento, como 

pensou Piaget (1976).  

Daí ele dizer que a teoria de campos conceituais é 

 

[...] uma teoria cognitivista que visa fornecer um quadro coerente e alguns princípios 
de base para o estudo do desenvolvimento e da aprendizagem de competências 
complexas, especialmente aquelas que decorrem das ciências e técnicas 
(VERGNAUD, 1990, p. 135).11  

                                                
11 [...] une théorie cognitiviste, qui vise à fournir um cadre cohérent et quelques príncipes de base pour l´étude du 
développement et de l´apprentissage des compétences complexes, notamment de celles qui relèvent des sciences 
et des techniques (Vergnaud, 1990, p. 135). 
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Para esclarecer a formulação anterior, explicitamos, a seguir, o sentido dado por 

Vergnaud ao termo competência (1994, p. 178). A competência é entendida como a 

capacidade de que o sujeito dispõe para enfrentar e resolver um determinado problema. A 

maior parte de nossos conhecimentos são competências. Uma parte dessas competências, 

somente, é explicitável. É preciso uma teoria psicológica e didática direcionada a essa 

questão. 12 

 

Prosseguindo, podemos dizer, então, que, para Verganud (1990), é preciso conceber o 

processo cognitivo não só como aquele que organiza as atividades e o seu funcionamento em 

situação - isto é, a conduta, a percepção, a representação e as competências -, mas também o 

desenvolvimento das formas inteligentes de organização da atividade de uma pessoa durante a 

sua experiência. Uma pessoa é competente, então, se estiver em condições ou habilitada a 

enfrentar determinada classe de situações ou classes de situações. Por isso, Vergnaud (1990, 

p. 56) afirma: 

 

A teoria dos campos conceituais que eu desenvolvi quer ser uma resposta a essa 
questão da referência: de fato, fundamentalmente, o que funciona, o que se 
desenvolve é a conceptualização do real, quer ela seja somente implícita na ação ou 
quer ela seja explícita. 13 

 

Como vimos, com a teoria dos campos conceituais, Vergnaud (1990) pretende 

oferecer um referencial mais frutífero do que o oferecido por Piaget (1976) ao estudo do 

desenvolvimento e da aprendizagem de competências, levando em conta os próprios 

conteúdos do conhecimento. 

 

Na observação de crianças e de adultos, Vergnaud (2003a) constata que o 

desenvolvimento abrange vários tipos de esquemas e os esquemas, abrangem competências 

sensório-motoras complexas, como a habilidade de um piloto de fórmula 1 que é capaz de 

abordar uma curva em alta velocidade, destaca Da Rocha Falcao (2003, p. 37). Agrega 
                                                
12 La plupart de nos connaissances sont compétences. Une partie de ces compétences seulement est aisément 
explicitable. II faut une théorie psychologique et didactique qui s´adresse à cette question (VERGNAUD, 1994, 
p. 178). 
13 La théorie des champs conceptuels, que j`ai développée, se veut une réponse à cette question de la référence: 
em effet, fondamentalement ce qui fonctionne et ce qui se développe c´est la conceptualisation du réel, qu´elle 
soit seulement implicite dans l´action, ou qu´elle soit explicite. (VERGNAUD, 1990, p.56). 
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competências matemáticas como a contagem e a resolução de equações algébricas, passando 

por competências socioculturais, como a habilidade do jangadeiro nordestino em conduzir 

sua jangada a vela (DA ROCHA FALCAO, 2003, p. 37).  Inclui também esquemas 

fonográficos que permitem associar pronúncias às formas escritas, reconhecimento e 

compreensão das palavras e dos outros morfemas, enunciados e textos (VERGNAUD, 

2003b, p. 68). No que se refere à compreensão de textos, percebe que há aspectos sintáticos, 

lexicais, de compreensão e de organização de texto que dizem respeito a competências 

distintas, complementares, mas que devem ser consideradas em suas especialidades 

(VERGNAUD, 2003b).  

O sentido dado por Vergnaud ao desenvolvimento não é o mesmo dado por Piaget. 

Vejamos, então: 

 

[...] se o modelo dos estágios totalmente ordenados, caracterizados pelas estruturas 
lógicas muito gerais, é hoje superado, esta não é uma razão para renunciar a 
descrever e analisar a estrutura de ordem parcial das competências e das concepções 
das crianças, e a marcar as filiações e as rupturas (VERGNAUD, 1987, p. 3).  14 

 

A análise de competências das crianças e dos adultos, no sentido dado por Vergnaud 

(2003a), pretende abarcar todos os registros da atividade do sujeito, enquanto a lógica, tão 

importante para Piaget (1976), é somente um dos domínios dessa atividade. 

Por outro lado, se existem regularidades no desenvolvimento, e estas existem em 

quantidade, declara Vergnaud (1987), é necessário ter outros referenciais teóricos para 

investigá-las. É a esse problema que a teoria dos campos conceituais pretende responder.  

Para Vergnaud (1987), o que sabemos do desenvolvimento e da aprendizagem de 

conhecimentos impele-nos a rejeitar o simplismo de determinados estudos e modelos que 

usam a dicotomia inexperiente/experiente. Essa dicotomia reduz a algumas etapas um 

processo que compreende a formação de um grande número de competências e de conceitos 

distintos e cuja construção ou apropriação se sucedem durante um longo período de tempo.  

O papel atribuído às situações no desenvolvimento das competências nos leva a 

compreender o espaço didático dessa teoria.  Ao explicar os objetivos de sua teoria, Vergnaud 

                                                
14 Si le modèle des stades totalement ordennés, caractérisés par des structures logiques tres générales est 
aujourd´hui caduc, ce n´est pas une raison  pour renonces à décrire et analyser la structure d´ordre partiel des 
compétences et des conceptions des enfants, et à repérer les filiations et les ruptures (VERGNAUD, 1987. p. 3).  
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(1990) propõe que ela seja a base para a explicação dos fenômenos de desenvolvimento e de 

aprendizagem. Considerando que a teoria dos campos conceituais oferece  

 

[...] um quadro para a aprendizagem, ela interessa à didática; mas ela não é só uma 
teoria didática. Sua principal finalidade é fornecer um quadro teórico que permite 
compreender as filiações e as rupturas entre os conhecimentos, entre as crianças e os 
adolescentes, aqui entendendo por conhecimento tanto o saber-fazer como os 
saberes-expressos (VERGNAUD, 1990, p.136).15 

 

1.4.8.2 A teoria operatória da representação no desenvolvimento do conhecimento 

 

O conceito de representação é essencial para analisar a formação de conhecimentos 

operatórios e para analisar os processos de transmissão de conhecimento. Por isso, é 

indispensável reafirmar algumas posições fundamentais dentro dessa teoria, sinaliza 

Vergnaud (1985, p.245):  

 

[...] A representação é funcional e indispensável ao tratamento pelo sujeito de 
numerosas situações. 

[...] Muitas das habilidades motoras implicam a representação; determinadas 
escolhas de ação em situação supõem operações relacionais complexas nas quais é 
impossível fazer economia.  

[...] A representação deve ser analisada em todos os seus componentes funcionais; e 
as teorias que reduzem a representação, seja a seus aspectos explicitamente 
simbólicos, seja a seus aspectos procedimentais, não permitem compreender o 
conjunto de seu funcionamento. 16 

 

A representação é, pois, centrada nos conteúdos de conhecimentos práticos e teóricos e 

sua função principal é conceptualizar o real para agir de maneira eficaz: arrisca se mostrar 

                                                
15 [...] um cadre  pour l´apprentissage, elle interesse la didactique: mais n´est  pas en elle seule une théorie  
didactique. Sa   principale finalité est de fournir um cadre théorique qui permette de  comprendre les filiations et 
les ruptures entre connaisances, chez les enfants et les adolescents, en entendant par connaisance aussi bien les 
savoir-faire que les savoirs-exprimés (VERGNAUD, 1900, p.136 ). 
16 [...] La  représention est fonctionnelle et indispensable au traitament par le sujet de nombreuses situations.  
[...] Beaucoup d´habiletés motrices impliquent la representation, certains choix  d´áction en situation supposent 
des calculs relationnels complexes dont il est impossible de faire l´économie (VERGNAUD, 1985. 245). 
[…] La représention doit être analysée dans toutes ses composantes fonctionnlles; et les théories qui réduisent la 
répresentation, soit à ses aspects explicitement symboliques, soit à ses aspects procéduraux ne permettent pas de 
saisir l’ensemble de son fonctionnement (VERGNAUD, 1985, 245).   
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excessivamente abstrata se não se consideram no seu próprio conteúdo os conhecimentos que 

a alimentam (VERGNAUD, 1985, p.245). 17 

A questão dos conteúdos de conhecimento, na perspectiva de Vergnaud (1987, p. 245), 

é evidentemente inevitável a quem se interessa pela didática e pela apropriação dos 

conhecimentos na escola e noutros contextos educacionais.  

Ainda assim, é preciso dispor de elementos teóricos para compreender o 

funcionamento e o não-funcionamento da representação.  

 

É indispensável, por exemplo, distinguir entre o plano do significante e o plano do 
significado, entre os diferentes sistemas de significantes (como, por exemplo, 
linguagem natural, gestos, desenhos, esquemas, quadros, álgebras...) e entre os 
diferentes componentes do significado (invariantes, inferências, regras de ação, 
predições) (VERGNAUD, 1985, 246). 18 

 

A interação do sujeito com o real é, pois, essencial, uma vez que é nessa interação que 

o sujeito forma e experimenta suas representações e concepções, ao mesmo tempo que estas 

são responsáveis pela maneira como ele age e organiza sua ação. Por outro lado, para 

Vergnaud (1985), o que garante a operacionalidade da representação é sua proximidade da 

realidade.  

 

Uma habilidade motriz não é propriamente conceitual, mas isso não significa, 
entretanto, que sua execução não implique de maneira essencial a representação, 
aqui compreendidos indubitáveis aspectos conceituais. Nós veremos, ao definir 
esquema, que este se situa principalmente no plano das relações entre o real e o 
significado, mas seu funcionamento pode empregar indubitáveis significantes 
(VERGNAUD, 1985, p. 246).19  

Ao propor uma reflexão sobre o desenvolvimento parcial das competências do ser 

humano, a teoria da representação não pode abrir mão da hipótese de que toda competência é, 

                                                
17 […] conceptualiser le réel pour agir efficacement: risque d´apparaître excessivement abstraite si on ne 
considère pas dans leur contenu même les connaissances qui la nourrissent (VERGNAUD, 1985, p. 245). 
 
18 Il est indispensable, par exemple, de distinguer entre le plan des signifiants et celui des signifiés, entre les différents 
systèmes de signifiants (langage naturel, gestes, dessins, schémas, tableaux, algèbres...) et entre les différentes composantes 
du signifié (invariants, inférences, règles d´action, prédictions (VERGNAUD, 1985, p. 246). 
 
19 Une habileté motrice n’est pas proprement conceptuelle, mais cela ne signifie pas pour autant que sa mise en 
oeuvre n’implique pas de manière essentielle la représentation, y compris certains aspects conceptuels. Nous 
verrons plus loin, en définissant le esquema, que celui-ci se situe principalement au plan des rapports entre le 
réel et le signifié, mais que son fonctionnement peut mettre en jeu certains signifiants (VERGNAUD, 1985, p. 
246).. 
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em parte, função da representação que o sujeito tem dele mesmo, da situação, do objeto, 

enfim, dos elementos que são mobilizados na intervenção e na interação dos indivíduos com o 

real.  

Os campos conceituais ou campos cognitivos são um conjunto vasto, porém 

organizador, a partir de um conjunto de situações. Para dar conta dessas situações, é preciso 

um conjunto de esquemas de conceptualizações e de representações simbólicas. É corrente, 

todavia, tomar campos conceituais apenas como um conjunto de conceitos que permite dar 

conta de uma situação ou de um conjunto de situações (VERGNAUD, 2003a, p. 31). O 

psicólogo francês, todavia, afirma que a teoria dos campos conceituais é também uma teoria 

da cognição porque abrange também os sistemas de representação (1985). 

 

1.4.8.3 A teoria operatória da conceptualização no desenvolvimento do conhecimento 

 

A representação não é um conjunto homogêneo de elementos e de funções 

psicológicas. Por isso, é preciso expor dois termos de uma mesma cadeia que compreende 

vários outros: o conceito e o esquema.  

Para Vergnaud (1987, p. 246), a constituição de um conceito é necessariamente um 

tripé de três conjuntos: (S, I, S): 20 

 

S: um conjunto de situações que dão sentido ao conceito, denominado a referencia.  

I: um conjunto de invariantes operatórios de diferentes níveis que as situações estão 
associadas. Esse invariantes operatórios são conteúdos dos esquemas e vão 
constituir o significado de um conceito, mesmo quando esses invariantes não são 
explícitos. 

 S: um conjunto dos significantes que permitem representar. Esse conjunto é 
composto de formas de linguagem e de não-linguagem. (VERGNAUD, 1985, 1987, 
1988, 1990).  

 

                                                
20 [...] S : un ensemble des situations qui leur donnent du sens; dénommé la référence. 
I : un ensemble d`invariants opératoires de différents niveaux auxquels ces situations sont associées. Ces 
invariants opératoires sont contenus dans les schemes et vont constituer le signifié d`un concept, même lorsque 
ces invariants ne sont pas explicities. 
S : un ensemble des signifiants qui permettent de les représenter. Cet ensemble est composé par de formes 
langagiéres et non langagiéres. (Vergnaud, 1984, 1987, 1988, 1990) 
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A referência às situações é indispensável por várias razões. Segundo Vergnaud (1985, 

p. 248),21 

 

1. Há uma razão de ordem funcionalista, que concerne ao sentido das aprendizagens 
e dos discursos. Por exemplo: em quais situações há necessidade de demonstrar tal 
conhecimento? De fazer tal exercício? Para responder a que questões? 

2. Outra razão é de ordem estruturalista e diz respeito à diversidade de tarefas 
cognitivas implicadas pelas situações diferentes. Não é a mesma coisa fazer uma 
subtração para achar uma diferença para reencontrar o estado inicial de uma 
coleção que aumentou ou para saber o que resta após uma consumação (Esterfania 
tinha 8 bombons, comeu 3, quantos lhe restam?) 

3. Finalmente, uma razão de ordem desenvolvimentista e epistemológica: como as 
crianças compreendem progressivamente essas diferenças estruturais? Que 
contradição há entre tal situação e tal concepção do aluno? Que fazer para fazer 
evoluir e enriquecer as concepções do aluno e dar sentido a certas aprendizagens?  

 

A teoria dos campos conceituais é, pois, uma teoria desenvolvimentista na qual há 

competências que são lineares e outras que realmente se cruzam (VERGNAUD, 2003a, p. 

23). Nesse processo, a teoria leva em consideração as características pessoais do sujeito em 

situação, das situações nas quais se inscreve a atividade desse sujeito e dos aspectos 

específicos do conhecimento em aquisição.  

Certamente, por isso é que o verdadeiro trabalho do psicólogo, do didata e do 

professor é analisar a ação em situação e a conceptualização subjacentes às condutas dos 

alunos, aos procedimentos que eles utilizam e aos seus erros. 

 

1.4.8.4 Os esquemas na teoria dos campos conceituais 

 

A noção de esquema ocupa um lugar fundamental nessa teoria. É pela identificação de 

esquemas que podemos apreender as características do sujeito em situação de aprendizagem e, 

                                                
21 Une rasion d’ordre fonctionnaliste, qui concerne la sens des apprentissages et des discours. Dans quelles 
situations a-t-on besoin d’additionner ou de soustraire ? Pour répondre à quelles questions ? - Une rasion d’ordre 
structuraliste qui concene la diversité des tânches cognitives impliquées par des situations différentes : ce n’est 
pas la même chose de faire une soustraction pour trouver une différence, pour retrouver l’état initial d’une 
colletion qui s’est agrandie, ou simplement pour savoir ce aqui reste après une consommation (Stéphane avait 8 
bonbons, il en a mangé 3, combien lui reste-t-il ?). Une rasion d’ordre développemental et épistémologique : 
comment l’élève maîtrise-t-il progressivement ces différentes structures ? Quelle contradiction y a-t-il entre telle 
situation et telle conception de l’élève ? Que faire pour faire évoluer et enrichir les conceptions de l’élève et 
donner du sens à cortains apprentissages ? (VERGNAUD, 1995, p. 248).  
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em particular, da conceptualização do real.  É pela conceptualização que o conhecimento se 

torna operatório e adquire o estatuto de competência. Para Vergnaud (1994, p 180-181), 22 

[...] o esquema é uma totalidade dinâmica funcional, isto é, qualquer coisa que 
funciona como uma unidade. Em segundo lugar, é uma organização invariante da 
conduta para uma classe de situação e, em terceiro lugar, um esquema é composto 
de quatro categorias de elementos:  

a) Objetivos, intenções e antecipações recuperáveis especialmente em evidentes 
verbalizações do sujeito; 

b) Regras de ação, coleta e controle de informação recuperável na conduta do 
sujeito;  

c) Inferências que tornam possível a adaptação e a argumentação em situação;  

d) Os invariantes operatórios que são o núcleo propriamente conceitual do esquema. 

 

           Em suma, para Vergnaud (1985, p. 136), o esquema é definido como a organização 

invariante da conduta e da atividade para uma classe de situações dadas. 23 

 

Atualmente, o que se debate nas ciências cognitivas leva a reconhecer que nem a 

intenção do sujeito, nem as regras de ação podem, sozinhas, constituir um modelo aceitável 

do conceito de esquema. De sorte que, segundo Vergnaud (2000a, p.182), 

 

[...] não há esquema sem situação, muito menos situação sem esquema. Para que 
uma situação imaginada pelo professor seja uma situação para o sujeito, é preciso 
que esse último tenha os meios cognitivos de aí reconhecer uma intenção possível 
para si, informações utilizáveis e ações possíveis. 24 

 

Sem conceptualização implícita do real, não há nem intenção, nem regra. Por isso, 

enfatiza Vergnaud (2000a), os invariantes operatórios são necessários à teoria. 

                                                
22 Le schème est une totalité dynamiqui fonctionnelle, c’est à dire quelque chose qui fonctionne comme une 
unité ; en segund lieu c’est une organisation invariante de la conduite pour une classe de situations données 
(l’algorithme est un cas paticulier du esquema) et, en troisième  lieu, un schème est composé de quatre catégories 
d’éléments : 
- des buts, intentions et anticipations ; 
- des règles d’action, de prise d’information et de contrôle 
-des invariants opératoires ; 
-des possibilités d’inférence en situation. (VERGNAUD, 1994, p. 180-181).  
 
23 L´organization invariante de la conduite et de l´activité pour une classe de situations données. (1985, p.136).  
 
24 [...] il n´y a pas de schème sans situation, mais pas non plus de situations sans-schèmes. Pour qu´une situation 
imaginée par le maître soit une situations pour le sujet, il faut que ce dernier ait les moyens cognitifs d´y 
reconnaître une intention possible pour lui, des informations utilisables et des actions possibles. (VERGNAUD, 
2000a, 182). 
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1.4.8.5 Os invariantes operatórios e o processo de conceptualização explícita do real 

 

Além da idéia de intencionalidade e de regra de ação, o esquema precisa integrar a 

dimensão implícita do conhecimento. A noção de invariante operatório vem cumprir esse 

objetivo. Para Piaget (1976), a conceptualização remete a um processo de tomada de 

consciência, através de transformações de esquemas de ação em noções e operações. A idéia 

de invariante operatório, retomada por Vergnaud (2003a), recupera o aspecto implícito da 

representação, que pode ser consciente ou não. Se consciente, determina a compreensão de 

como o sujeito constrói, durante a atividade, suas competências.  

Por essa razão, Vergnaud (1990, p.16,17) considera os invariantes operatórios a chave 

de volta do sistema cognitivo. Eles são os conhecimentos contidos nos esquemas. Os 

invariantes operatórios são, então, 

 

[...] os conhecimentos do sujeito que estão subjacentes a suas condutas, e que são, 
pois, parte integrante de seus esquemas de ação. Estes são os invariantes operatórios 
que formam as categorias com as quais o sujeito extrai as informações que lhe 
permitem gerar, consciente ou inconscientemente, regras de ações, ações e 
antecipações (VERGNAUD, 1987,  p. 7).25  

 

Há duas categorias de invariantes operatórios: os conceitos-em-ato e os teoremas-em-

ato, entendidos por conceitos-em-atos. São categorias que permitem antecipar a informação 

pertinente em situação. 

A conceptualização consiste, pois, e de maneira indissociável, em conceitos e 

teoremas-em-ato, nos quais uma parte é explicitada pelo sujeito. 

 

 

 

 

 
                                                
25 [...] les connaissances du sujet qui sont sous-jacentes à ses conduites, et qui sont donc partie intégrante de ses 
shèmes d´actions. Ce sont les invariants opératoires qui forment les catégories avec lesquelles le sujet prélève les 
informations pertinentes pour son action; il les fait entrer dans les calculs inférentiels qui lui permettent de 
générer, consciemment ou inconsciemment, règles d´actions, actions et anticipations. 
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1.4.8.6 O papel da teoria da referência no desenvolvimento do conhecimento 

 

Uma teoria de referência é o que propõe Vergnaud (2003a). Noutras palavras, ele 

propõe uma teoria que trate do conteúdo do conhecimento. É com isso que a didática pode 

lidar bem, defende Vergnaud (2000a). 

Mas o que é mesmo a referência?  É o real, responde Vergnaud (2000a, p.180). E o 

que é real para Vergnaud? 26 

Pode-se pensar o real como um conjunto de objetos munidos de propriedades e 
entrelaçados de relações com outros objetos, inscritos em sistemas contendo objetos 
de diferentes níveis e em transformação: é o discurso habitual da ciência e da 
tecnologia tal qual aparece nos enunciados e textos científicos e técnicos. A estrutura 
deste conhecimento é fundamentalmente predicativa: as proposições enunciadas são 
formadas de objetos, de verbos, de propriedades, de relações de várias categorias, de 
condições.  

 

Pode-se igualmente pensar o real como um conjunto de situações nas quais o sujeito é 

engajado de maneira ativa e afetiva:  

 

Eu me detenho no sentido mais geral que evoco, o da referência. Não é a mesma 
coisa ler o real em termos de situações e em termos de objeto. Piaget falou da 
interação sujeito/objeto, não da interação sujeito e situação. É uma fragilidade 
teórica 27 (VERGNAUD, 2000a, p.180). 

 

Atualmente, a questão fundamental em didática é a escolha de situações apropriadas 

para os alunos, levando-se em consideração o ponto de desenvolvimento que já atingiram. 

Nessa escolha, é fundamental se interessar pela epistemologia específica dos diversos 

domínios de conhecimento – matemático, histórico, científico, moral, lingüístico -, ou seja, 

pelas questões específicas de conteúdo. Isso porque, enfatiza Vergnaud, 

 

                                                
26 On peut penser le réel comme um ensemble d´objets munis de propriétés et entretenant des relations avec 
d´autres objets, inscrits dans des systèmes contenant des objets de différents niveaux et en transformation: c´est 
le discours habituel de la science et de la technologie, tel qu´il apparaît dans les enoncés et les textes cientifiques 
et technologique. La structure de cette connaisance est fondamentalement prédicative: les propositions énoncés 
sont formées d´objets, de verbes, de propriétés, de relations de plusieurs catégories, de conditions. 
(VERGNAUD, 2000a, 180). 
 
27 Je m´en tendrai au sens três genéral  que je viens d´évoquer,  celui de la référence. Ce n´est pas la même  
chose que  de lire le réel  en termes de situations et en termes d´objets.  Piaget ne parlait que de l´interaction 
sujet-objet, pas de l´interaction sujet-situation. C´était une faiblesse théorique (VERGNAUD, 2000a, p.180).  
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A instrução alarga o potencial do desenvolvimento, pode acelerá-lo e pode exercer 
influência sobre as seqüências de estágios do desenvolvimento do pensamento da 
criança, bem como sobre a natureza dos estágios. Fica, portanto, claro que não seria 
fecundo separar a análise do desenvolvimento cognitivo da análise da experiência do 
sujeito, particularmente das aprendizagens escolares (VERGNAUD, 2003a, p. 28).  

 

Podemos, então, dizer que o conceito de situação não é novo, uma vez que ele 

apareceu com as pesquisas em didática, graças às idéias de Brouseau (1998), que lhe deu 

várias distinções para pensar as situações de aprendizagem e de ensino. No sentido dado pelo 

psicólogo francês, tal conceito tem sua essência explicitada no seio das três teorias que 

compõem a teoria de campos conceituais. Já o processo psicológico de conceptualização 

implica o aspecto da representação, pouco ou não consciente, como determinante para a 

compreensão de como o sujeito constrói, durante a atividade, suas competências.  

 

1.4.9 A teoria dos campos conceituais e as pesquisas empíricas na área de 

linguagem  

 

O modelo teórico de Vergnaud, elaborado em 1981, no domínio da matemática, hoje 

se estende aos vários domínios do conhecimento e tem se revelado útil à compreensão de 

processos de aquisição do conhecimento humano em diversas áreas, tais como a biologia, a 

linguagem, a história, a moral, com ênfase tanto nos processos de desenvolvimento como nos 

da aprendizagem (VERGNAUD, 1985) 28. Por também termos nos inspirado nesse modelo, 

julgamos necessário descrever como Vergnaud e Goigoux, na área da linguagem, se apoiaram 

na teoria dos campos conceituais para conceber suas investigações e explicar seus resultados.  

                                                
28 Na área da leitura, Vergnaud orientou a tese de Roland GOIGOUX, L´apprentissage initial de la lecture. de la 
didactique à la psichologie cognitive. Thèse ( Doctorat en Sciences de l´Éducation) - Université Paris V – René 
Descartes, Paris, 1992; 
 
 Maria de Fátima VILAR DE MELO, sobre argumentação intitulada Le developpement de la conceptualização 
de connaissances et de l´argumentation chez des sindicalistes de formations de base. Thèse (Doctorat en 
Sciences de l´Éducation) - Université Paris V – René Descartes, Paris, 1999;  
 
Ver, também, GOIGOUX, R. & VERGNAUD, G. Schèmes professionnels. In: BERNIÉ, J. P. & GOIGOUX, R.  
(Eds.). Dossier: les gestes professionnels. La letrres de L´AiRDF. Paris, n. 36, p. 7-10, 20005;   
 
GOIGOUX, R. Rien de plus pratiques qu´une bonne théorie? Si, deux! Les concepts de schème et de genre au 
service d´une analyse didactique de l´activité d´enseignement In: MERRI, M. (Ed.). Activité humaine et 
conceptualisation: questions à Gérard VERGNAUD. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 2007.  
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Vergnaud (1985, 1987, 1988, 1990) não verificou, empiricamente, a natureza 

específica do conhecimento entre a oralidade e a escrita, nem contemplou a especificidade da 

notação ortográfica, mas cremos que alguns de seus conceitos e formulações teóricas podem 

trazer importantes contribuições para a análise de nosso objeto de estudo. 

Primeiramente, vamos descrever um estudo elaborado por Goigoux (2003) sobre a 

conceptualização da língua na escola maternal, depois, um estudo feito por Vergnaud e 

Goigoux (2005) sobre esquemas profissionais. 

Segundo Goigoux (2003), na escola francesa, em geral, os exercícios escolares, desde 

a alfabetização, interessam-se mais freqüentemente pela língua em si mesma, na sua 

materialidade ou no seu funcionamento, independentemente do sentido que ela veicula 

(método sintético de alfabetização, por exemplo). Essa prática provoca, em parte dos alunos, 

uma lacuna, sobretudo naqueles que não vivem cotidianamente situações que levem à tomada 

de consciência dos elementos da linguagem. Esses alunos estão no centro das preocupações 

didáticas desse estudioso, pois eles precisam que a escola os ajude a construir o que as outras 

crianças freqüentemente já constroem em suas casas. Isto é, afirma Goigoux (2003, p.4), uma 

teorização da linguagem que a língua escrita vai tornar possível e necessária.   

O seu estudo sobre um dispositivo didático teve como objetivo ajudar os alunos a 

construir esquemas indispensáveis para relacionar a seqüência escrita à seqüência oral. Esse 

objetivo se justificava pela necessidade de facilitar o trabalho cognitivo dos alunos, centrando 

sua atenção na relação entre uma mensagem oral conhecida e a transcrição escrita da mesma. 

Nenhuma atividade de compreensão era solicitada aos alunos, uma vez que o sentido da 

mensagem era, antecipadamente, conhecido, sublinha Goigoux (2003). 

Goigoux afirma que os procedimentos utilizados pela mestra se apoiavam nos 

princípios de realização usados pelas crianças com diferentes níveis de desempenho: 

 

1  Tarefas capazes de focar o aluno no procedimento e não no resultado; 

2 Orientações sistemáticas para o funcionamento entre os alunos e entre alunos e 
professora; 

3 Indução da tomada de consciência metacognitiva dos processos de 
conceptualização, das características da regulação cognitiva operada pela professora 
e de auto-regulação pelos alunos. 

4 Numa palavra, passar de um êxito-em-ato sem compreensão a uma real 
conceptualização, favorecendo todos os êxitos de nível superior (GOIGOUX, 2003, 
p. 6). 
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Esses princípios foram aplicados com sucesso nas classes de grande seção-maternal (6 

anos). A tomada de consciência cognitiva/metacognitiva dos alunos parece ter sido favorecida 

não só pela estabilidade e coerência do tipo de tarefa em comparação aos objetivos 

conceptuais considerados (comparar as palavras para categorizá-las), mas também pela 

extrema progressão das dificuldades (GOIGOUX, 2003).  

Goigoux (2003), em seu estudo intitulado Chacun cherche son esquema: 

conceptualisatin de la langue à l´école, faz uma análise da atividade de linguagem das 

crianças a partir de esquemas que, segundo ele, o ajudaram a conceber um novo dispositivo 

didático destinado a facilitar o acesso das crianças à escrita (GOIGOUX, CÈBE & PAOUR, 

2006). A maior parte dos conhecimentos das crianças de cinco anos relativos à linguagem 

são de fato conhecimentos-em-ato, bastante implícitos, até não conscientes, para grande 

parte delas, completa Goigoux (2003, p. 1). Para que as crianças possam manipular 

deliberadamente as unidades lingüísticas de segunda articulação que lhe abriarão as portas da 

leitura, uma parte desses conhecimentos relativos à língua oral e à língua escrita deve tornar-

se explícita, continua o autor. Os alunos da grande seção-maternal (6 anos, na França) têm 

necessidade particular de descobrir a natureza da língua escrita, duplo código do sentido e 

do som, e de compreender as relações que ela conserva com a língua oral (GOIGOUX, 2003, 

1). Elas devem tomar consciência de que a escrita deriva do oral (DANON-BOILEAU, 1998, 

p. 205) e descobrir o princípio alfabético que permite notar, de maneira homogênea, a face 

sonora de todas as palavras. Tudo isso com a intervenção do ensino, enfatiza o autor da 

pesquisa.  

Ignorar o sentido da palavra para separar-lhe as sílabas e, a partir destas, identificar 

os sons transcritos pelas letras do alfabeto é uma maneira de fazer extremamente pouco 

natural (DANON-BOILEAU, 1998, p. 207), uma maneira a partir da qual a escola maternal 

conduz os alunos a se interessar pelo funcionamento de cada um dos dois códigos, o oral e o 

escrito.  Em vista disso, o autor se dedicou, em sua pesquisa, a ajudar os alunos a estudarem 

as duas seqüências lingüísticas, a falada e a escrita, aprendendo a distinguir uma da outra, a 

segmentá-las e colocá-las em relação. Ele focou, particularmente, a passagem de 

conhecimentos-em-ato, muito dependentes das situações de linguagem, nas quais eles se 

tornam conhecimentos conscientes, explícitos, flexíveis e mobilizáveis noutros contextos, 

como sugere Karmiloff-Smith (1992, apud Goigoux, 2003, p. 1). Em suma, conclui o autor, 

esperava com aquele estudo reduzir a decalagem entre a forma operatória de conhecimento 
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das crianças e sua forma predicativa, isto é, facilitar a emergência de uma consciência 

metalingüística indispensável à aprendizagem da leitura (GOMBERT, 1999).  

Goigoux (2003), inicialmente, inscreveu seu estudo numa perspectiva didática no 

sentido dado por Vergnaud (1990), ou seja, numa perspectiva assentada sobre a análise dos 

processos de conceptualização da língua escrita ao final da escola maternal. O objetivo desses 

autores foi mostrar que a qualidade dessas conceptualizações é determinante para uma boa 

parte dos sucessos anteriores dos alunos em aprendizagem em leitura (GOIGOUX, 1993). 

Eles evidenciaram também que os alunos com pior desempenho encontravam grandes 

dificuldades no início do curso preparatório (CP = alfabetização na França) para encadear as 

manipulações lingüísticas assentadas sobre unidades autônomas e vazias de sentido (por 

exemplo, transformar letras em sons) com as atividades ricas de significação que lhes eram 

familiares (palavras de uso freqüente). Eles sublinharam que alguns tipos de tarefa colocam 

particularmente problemas aos alunos que têm mais dificuldades em relacionar a seqüência 

escrita com a seqüência oral e as manipulações fonológicas (produção, segmentação, 

permutação, acréscimo, etc.).  

Enfim, muitas crianças demonstraram dificuldade em interromper sua atividade de 

linguagem habitual a fim de desenvolver uma nova a propósito da língua, isto é, unicamente 

centrada na dimensão lingüística, mas sem as dimensões afetivas e cognitivas da linguagem 

(BRIGAUDIOT, 1997, p.56). Essas dificuldades localizam-se, por um lado, na incapacidade 

de tratar a linguagem como um objeto autônomo, que se pode estudar de um ponto de vista 

estritamente fonológico, sublinha o autor do trabalho. Seu estudo tenta fazer a distinção entre 

língua, sistema de signos e a linguagem, atividade do sujeito. Para ler, não é suficiente que as 

crianças saibam para que serve a língua (corrente funcionalista que dominou a didática do 

francês entre os anos 70 e 90). É preciso, diz ele, que a criança comece a compreender como a 

língua escrita funciona (o que ela representa, as relações que estabelece com a língua oral, o 

que se extrai do significante, do significado). Esse pólo de estudo, segundo ele, é raro nas 

práticas pedagógicas cotidianas.  

É necessário, sublinha, ainda, Vergnaud (2003, p.40), ter não somente uma 

epistemologia dos conceitos, mas também uma epistemologia dos sistemas de representação 

que se pode escolher para cada domínio de conteúdo. Então, para fazer didática, muita coisa 

deve ser considerada. 

Goigoux & Vergnaud (2005) descrevem, noutro estudo, os esquemas profissionais, 

adotados por professores no âmbito da didática, de ajuda à criança na localização de fonemas. 
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Os autores observaram uma atividade de uma professora experiente durante uma seqüência de 

ensino de correspondência grafema – fonema, realizada no primeiro trimestre de CP 

(alfabetização), na França. No início da seqüência, a professora traça no quadro-negro 

segmentos em linha reta para representar palavras orais incluindo o fonema [u]. Um aluno, 

chamado ao quadro, não consegue localizar esse fonema na palavra [ãRule] (enroulé). A 

professora pede ao aluno para repetir devagar enroulé, depois de segmentá-la em sílabas. Ela 

desenha três arcos de ciclos horizontais no segmento representando a palavra, repete essa 

palavra, acentuando a segmentação silábica e prolongando os três sons vocálicos. A seguir, 

estimula o aluno a identificar os arcos sucessivos, ordenados da esquerda para a direita, à 

medida que ela pronuncia as sílabas. Depois, ela interroga: Em qual sílaba se escuta o som 

[u]?; quando se diz [ã]?, [Ru]? [le]? O aluno responde: Quando se diz [Ru]. Ela valida a 

resposta do aluno e lhe pergunta em qual posição se encontra essa sílaba [Ru]. É a segunda, 

responde ele. A professora centra, então, a atenção do aluno na segunda sílaba, repete-a e 

pergunta se ele escutou o som [u] no início ou no fim dessa sílaba. O aluno repete a sílaba, 

acentuando o fonema [u], e declara: no fim. A professora valida a resposta e pede para o aluno 

representar graficamente a solução traçando um ponto na parte direita do segundo arco.  

Em resumo, a professora fraciona a tarefa em duas subtarefas e orienta a atividade do 

aluno. Ela o conduz, de início, a repetir a sílaba que contém o fonema; em seguida, a localizar 

esse último na sílaba, fazendo-o operar uma distinção entre ataque e rima. A eficácia de sua 

ajuda reside na decomposição das operações implicadas na efetivação da tarefa, ao mesmo 

tempo de sua verbalização, de sua realização e na sua representação gráfica das unidades 

manipuladas.  

 

1.4.10 O desenvolvimento humano no campo da relação oralidade e escrita: 

abordagem de Vergnaud e Goigoux e de Teberosky, Tolchinsky e Morais 

 

Em decorrência do exposto, desde o início dessa seção, uma questão, inevitavelmente, 

se põe: Haveria alguma convergência entre as abordagens da investigação do conhecimento 

humano elaboradas por Teberosky e Tolchisky e Vergnaud e Goigoux? De imediato, diríamos 

que não, já que elas não dialogam entre si, embora, pontualmente, possamos encontrar 

semelhanças nos temas a que dão atenção. Mas, na essência, parece que elas não são de fato 

inconciliáveis. Vejamos as razões dessa afirmação. 
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Primeiramente, é importante dizer que ambas as concepções acerca do conhecimento 

humano têm como ponto de partida a crítica feita a Jean Piaget. 

Tolchinsky & Teberosky (1992) se afastaram definitivamente do psicólogo suíço 

quando discutiram a oposição entre o nocional e o notacional à luz do conhecimento 

específico da escrita enquanto objeto lingüístico. 

Vergnaud, orientando de Piaget, fez muitas críticas ao mestre, reinterpretou alguns 

conceitos, rompeu com outros, ao criar a sua teoria de campos conceituais, na qual estão 

contidas as teorias de referência, de representação e de conceptualização. 

 

1.4.11 Os argumentos de Vergnaud & Goigoux 

 

Como já vimos, Vergnaud (1981) realizou inúmeras rupturas com o pensamento de 

Piaget ao construir sua teoria de campos conceituais. Tentaremos aqui explicitar algumas 

delas na perspectiva do interesse que a comparação em curso sugere. 

O psicólogo francês afirma que o que se desenvolve são formas de organização da 

atividade e sob algumas condições. Vergnaud (2003a) afirma, porém, que são as ações de 

conhecimento e não as estruturas gerais de pensamento que se desenvolvem, como pensara 

Piaget. Ele lembra que, quando o psicólogo suíço estudou o desenvolvimento, tinha a 

convicção de que este era essencialmente biológico e não uma ação relacionada ao 

desenvolvimento de um conhecimento de referência que se manifesta na atividade de 

determinado sujeito. E, por isso, abordou a inteligência em termos lógicos, não identificando, 

contudo, que a lógica é apenas um domínio da atividade do sujeito (VERGNAUD, 2003a).  

Vergnaud estabeleceu outra ruptura com Piaget quando negou a seqüência rígida do 

desenvolvimento das operações lógico-matemáticas. Não renunciou, contudo, a examinar o 

desenvolvimento humano a partir de competências que podem ser lineares e outras que 

realmente se cruzam entre si. Mantém, portanto, um vínculo com Piaget quando aborda o 

conhecimento em termos de desenvolvimento, mas noutra formulação.     

Rompe mais uma vez com Piaget quando afirma que o desenvolvimento não é 

exclusivamente infantil, concebendo que o desenvolvimento humano é observável em 

crianças e adultos, inclusive em esquemas profissionais, tema atual de seus estudos (GOIGOUX 

& VERGNAUD, 2005). Propõe, então, uma teoria de referência, marcando também outra 



 

 

91 

diferença em relação a Piaget, ao se preocupar com o conhecimento humano, o ensino e a 

aprendizagem e, conseqüentemente, com a didática, embora tenha elaborado uma teoria 

psicológica.   

Em suma, a crítica elaborada sobre o construtivismo estruturalista piagetiano incide 

em três aspectos, assumidos por Inhelder, Bovet & Sinclair (1977). Esses três aspectos são: a) 

a dimensão biológica compreende que as condutas cognitivas se inserem num organismo 

dotado de estruturas gerais de caráter adaptativo. O exemplo da sucção é clássico para ilustrar 

essa formulação; b) a interação dos fatores sujeito-meio argumenta a favor da 

interdependência entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido; c) o construtivismo 

psicogenético trata da diferença qualitativa importante entre o pensamento da criança e do 

adulto, encarando o desenvolvimento da cognição enquanto processo psicogenético marcado 

por etapas (estágios) caracterizadas por estruturas operatórias específicas e hierarquizadas. Tal 

hierarquia não é descontínua, pois mantém uma continuidade integrativa entre os estágios.  

No bojo dessas críticas, Vergnaud (2003a) sublinhou a dificuldade resultante do fato 

de que esse modelo estrutural lógico-operatório de natureza genérica não leva, 

suficientemente, em consideração aspectos referentes a domínios de conhecimentos 

específicos (físicos, matemáticos, lingüísticos) que contêm, cada um deles, uma epistemologia 

que não se encaixa nos aspectos lógico-operatórios. 

Vergnaud (1990) recupera o conceito de esquemas na esfera do conhecimento de 

referência, de sua representação e de seu processo de conceptualização. Goigoux e o próprio 

Vergnaud (2005) usam o conceito de esquemas para analisar atividades de ensino ligadas à 

localização de fonemas em palavras pela criança.  

Segundo Goigoux & Verganud (2005), para narrar o procedimento profissional 

descrito nas páginas 88 e 89, parece-nos indispensável recorrer a uma teorização da atividade 

cognitiva da professora que subtende, ou seja, dá ao conceito de esquema sua relevância nesse 

espaço. O estudo descrito nessas páginas evidencia condutas nas quais a reiteração cotidiana 

supõe que elas sejam organizadas. É por isso que os autores citados adotaram a seguinte 

definição de esquema profissional: uma forma organizada e estável da atividade de ensino 

para certa variedade de situação compartilhada com uma mesma classe (aqui a classe das 

interações professora-aluno, visando favorecer a localização do fonema). Em suas pesquisas 

em didática, Goigoux & Vergnaud (2005) visam, pois, identificar invariantes na organização 

dessa atividade de ensino.  Por isso, foi preciso identificar a classe de situação à qual se 

destina um esquema, sabendo que essa classe pode evoluir no curso do desenvolvimento 
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profissional, quando o esquema é generalizado ao longo do processo de assimilação das 

situações novas (VERGNAUD & RECOPÉ, 2000b).   

Para descrever com mais precisão a atividade de pensamento de uma professora em 

situação de trabalho, é preciso recorrer a uma segunda definição de esquema, decompondo-o 

em quatro elementos: objetivos, regras de ação, invariantes operatórios e inferências. 1. O 

objetivo e os subobjetivos eventuais resultam de um planejamento da atividade, isto é, o 

objetivo da atividade da professora é permitir ao aluno encontrar a resposta exata ao problema 

posto (localizar o fonema) e mostrar, ao mesmo tempo, a todos os alunos os procedimentos 

utilizáveis para realizar esse tipo de tarefa. Em suma, possibilitar o êxito e a aprendizagem. 2. 

As regras de ação engendram a atividade da professora no desenrolar da seqüência didática, 

mesmo se elas permanecerem, em parte, não explícitas ou até inconscientes para ela.  Essas 

regras são regras de ação (a segmentação da tarefa em subtarefas, a representação gráfica, a 

conduta do diálogo com o aluno, os gestos, etc.), regras de tomadas de informação (O que o 

aluno tenta fazer? Como ele procede? Quem põe o problema para o aluno?) e de controle (Eu 

orientei bem seus procedimentos? Ele pode remobilizá-los sem ajuda? Os outros alunos 

podem recuperá-los?) Essas regras se inscrevem nas ações que são muitas vezes falas, visto 

que a palavra do professor é também um fazer, mesmo que essas falas não sejam esgotadas 

em seu procedimento.  

Os conceitos-em-ato e os teoremas-em-ato estruturam a organização da atividade. 

Nesse caso, por exemplo, a professora escolheu tratar publicamente a dificuldade encontrada 

por um aluno singular, sinalizam os autores acima mencionados. Ela trata, então, de mostrar a 

todos os alunos o duplo sentido, de tornar visível o problema, de demonstrar a natureza da 

dificuldade e a maneira da ultrapassá-la. Essa escolha decorre de um princípio de ação que ela 

explicita durante uma entrevista conduzida a partir do vídeo da seqüência didática 

investigada. A professora julga que, nesse período do ano escolar, uma dificuldade para 

localizar um fonema é normal (no duplo sentido da não patologia e do habitual), mesmo se 

isso não diz respeito a uma minoria de alunos em sua classe. A professora se apóia, pois, em 

uma proposição que ela tem como verdade (um teorema-em-ato) e que poderia ser enunciada 

da maneira seguinte: de um lado, é possível decompor a tarefa de localização de fonema em 

operações elementares; de outro, a demonstração dos procedimentos utilizáveis pode ser útil a 

todos, sobretudo se ela foi acompanhada de verbalizações e apoiada em uma representação 

gráfica.  
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Como essas conceptualizações são um ato (e não necessariamente explícitas), é 

prudente nomeá-las como invariantes operatórios, isto é, invariantes ligados à ação. Isso não 

são conceitos e teoremas inteiros, destacam os autores. Já as inferências permitem estabelecer 

o vínculo entre os invariantes e o cálculo, considerando os objetivos, as antecipações e as 

regras. Por exemplo, aqui, imputar o fracasso inicial do aluno à ausência de decomposição da 

tarefa em duas subtarefas. Essa inferência é possível porque a professora dispõe de 

conhecimentos apropriados, relativos às aprendizagens fonológicas pretendidas.  

Concluindo, Goigoux e Vergnaud (2005, p. 5) justificam a utilização do recurso ao 

conceito de esquema para estudar a atividade de ensino. 

 

Se a didática se interessa, entre outras coisas, em analisar a atividade de ensino, ela 
não pode prescindir de uma teoria psicológica da atividade humana. Se a análise dos 
esquemas supõe a análise das condutas em situação, os esquemas não são condutas, 
mas estes são constituintes da representação (GOIGOUX & VERGNAUD, 2005, p. 
3).  

 

Os esquemas concernem a todos os registros da atividade do professor (gestos, 

julgamento e resoluções intelectuais, linguagem, interação com outros, afetos) e sua função 

primeira é engendrar essa atividade, em interação com as dos alunos, à medida que avançam 

as seqüências didáticas. É por essa razão que os esquemas nos interessam, essencialmente, em 

razão de sua função de assimilação, concluem os autores.  

 

1.4.12 Os argumentos de Tolchinsky, Teberosky & Morais 

 

No caso de Tolchinsky & Teberosky (1992), a proposta foi, então, pensar o 

conhecimento, no caso da escrita, da notação e da linguagem escrita, como um objeto 

específico de conhecimento lingüístico que não guarda na sua essência relação com o 

conhecimento nocional existente no pensamento piagetiano. Noutras palavras, argumentam 

que não há uma relação de dependência entre a leitura e a escrita e o pensamento cognitivo 

geral, nem uma relação de continuidade entre a aprendizagem das atividades da leitura e da 

escrita e a capacidade geral de resolver problemas. Assim, abraçam a idéia que trata a escrita 

como domínio específico de conhecimento. Em seguida, definiram com Karmiloff-Smith 

(1992) o notacional como um objeto de conhecimento. A especificidade da notação 
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ortográfica que, como na notação alfabética da escrita, se baseia na relação entre significante 

oral e significante escrito, independe do significado.  

Já o tema da variação do conhecimento em níveis implícitos/explícitos, na concepção 

de Tolchinsky & Karmiloff-Smith (1992) e de Teberosky (1982), também estudada por 

Morais (1995), mostra uma variação de conhecimentos em nível explícito/implícito 

observável, quando os sujeitos operam com conhecimentos específicos (sobre regras, por 

exemplo), ora em nível explícito verbal, ora num nível explícito não verbalizável e, 

possivelmente, em outros casos, sem terem qualquer explicitação maior das letras ou regras 

que usam.  

No entanto, no tocante às diferenças do conhecimento entre os aprendizes, segundo 

Gómez-Granell (1992, p. 132), a explicação do uso incorreto de uma regra numa palavra, 

transgredindo-a no sentido de trocar, é diferente daquela de apenas errar - porque essa 

conduta implica um conhecimento explícito da restrição, da regra que rege aquilo que se 

transgrediu.  

Essa explicitação é considerada, pois, pelas autoras espanholas, uma forma de 

pensamento criativo, não conformista, no sentido tomado por Teberosky (1982), uma forma 

de pensamento crítico e produtivo de lidar com a ortografia (GOMÉZ-GRANELL, 1992).  

Morais (2000) propõe que o rendimento externamente observável dos aprendizes em 

ortografia estaria relacionado ao nível de elaboração mental que o sujeito conseguiu formular 

sobre as restrições (regulares e irregulares) da norma ortográfica. Para tanto, ele se apóia no 

modelo de Redescrição Representacional de Karmiloff-Smith (1992), segundo o qual o 

avanço numa determinada área de conhecimento seria decorrência de um processo contínuo 

de explicitação das representações que o sujeito possui naquele domínio de saber29. Parte-se, 

                                                
29 Nesse modelo de Redescrição Representacional de Karmiloff-Smith (1992, 1995), a autora define que tais 
repesentações teriam inicialmente um formato “implícito”.  No nível I, as representações encontram-se em forma 
de procedimento de análise e de resposta a estímulos ambientais; a informação é codificada de forma 
procedimental e não está à disposição de outros operadores do sistema cognitivo, uma vez que os conhecimentos 
não têm uma representação interna explícita (KARMILOFF-SMITH, 1992). O nível E1, uma redescrição do 
nível 1, consta de representações, que já são definidas, explicitamente, e que se podem manipular e pôr em 
relação com outras representações redescritas, marcando e representando, internamente, as relações potenciais 
entre os componentes procedimentais do nível 1; no entanto, os conhecimentos do nível E1 não estão ainda 
disponíveis para uma reflexão metalingüística ou explicitação verbal (KARMILOFF-SMITH, 1995), já que o 
acesso consciente só é alcançado no nível seguinte. As representações do nível E2 estão acessíveis à consciência, 
uma vez que estas representações são redescrições das representações. Só no nível E3, que representa uma 
redescrição das representações do nível anterior para um código mais abstrato e mais apropriado ao código 
lingüístico, se torna possível a explicitação verbal do conhecimento metalingüístico (KARMILOFF-SMITH, 
1986), em que o sujeito seria capaz de verbalizar princípios e restrições (KARMILOFF-SMITH, 1992).  
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então, da premissa de que, para transgredir, intencionalmente, uma regra ou princípio, o 

indivíduo precisa ter consciência das propriedades do objeto que está violando 

(TOLCHINSKY & TEBEROSKY, 1992). Morais (2007a) tem optado por trabalhar com a 

notação de um texto (e não listas de palavras), com erros propositais e solicitado que os 

aprendizes, em seguida, expliquem os erros criados. As evidências obtidas indicam que 

diferenças no rendimento externamente observável estão associadas às diferenças no nível de 

explicitação verbal dos aprendizes. Desse modo, tanto em espanhol como em português, 

crianças boas em ortografia (marcas do autor) conseguem, em geral, praticar muito mais 

transgressões intencionais que seus colegas com pior desempenho e, também, demonstrar 

mais conhecimento da norma por elaborarem transgressões mais sofisticadas (MORAIS, 

1995, 1998a, 1999; MORAIS & TEBEROSKY, 1986). 

Corroborando a tese de Karmiloff-Smith (1992) sobre o erro, Morais & Teberosky 

(1996) dizem-nos que os erros devem ser analisados, de forma que o aprendiz reflita sobre as 

razões que estiveram na sua origem.  

As atenções dos estudiosos da norma ortográfica também têm se voltado para 

compreender como a aprendizagem e as diferenças no desempenho das crianças se 

evidenciam, de modo que se possam conhecer as representações que elas constroem sobre as 

convenções da norma ortográfica de uma língua, para se obter uma descrição possível de suas 

evoluções. 

Além disso, conforme uma dada perspectiva lingüística, que reconhece a ortografia 

como um domínio específico de conhecimento (TOLCHINSKY & TEBEROSKY, 1992; 

MORAIS & TEBEROSKY, 1986; JAFFRÉ, 2006, dentre outros), vimos que o problema da 

aprendizagem da notação das restrições da norma ortográfica tem sido posto como uma 

questão oriunda de fatores distintos, que atuam isoladamente ou em interação, nem sempre 

dependendo da memória, como muitos conceberam por muito tempo (MORAIS & BIRUEL, 

1998b).  Por outro lado, a tese da aquisição espontânea (na prática) da ortografia se choca 

com os resultados obtidos pelas pesquisas, como vimos no item 1.4.5.1 deste capítulo.  

 

1.4.13 Uma reflexão possível para além da polarização 

 

Vergnaud (1990) propõe uma teoria do conhecimento humano que pretende ser 

referência explicativa para os conhecimentos em desenvolvimento no sujeito. Por isso, é 
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preciso refletir sobre ela, quando for utilizada como aporte nos estudos de um objeto 

específico de conhecimento.  

Teberosky & Tolchinsky (2003) não desenvolveram uma teoria do conhecimento 

humano, mas elaboraram uma concepção teórica sobre a aquisição de um conhecimento 

também humano, a escrita. Esse é um conhecimento notacional, distinto de um conhecimento 

conceitual ou nocional.  

Vergnaud (1990) se preocupou também com os conhecimentos denominados de 

referência; a princípio, enfocando conceitos no campo da matemática e, depois, outros 

conhecimentos conceituais, ligados à biologia, à ética e à linguagem. Além disso, trabalhou 

com os sistemas de representação, tanto em matemática como em linguagem (sistema de 

representação fonológica), esse último juntamente com Goigoux (2003). Assim, esse é o 

primeiro ponto de convergência que encontramos entre os dois grupos de pesquisadores. 

Vergnaud (1985) assume uma perspectiva ampla, ao definir a noção de campo 

conceitual como um conjunto, organizado, de situações. Para dar conta dessas situações, é 

preciso, diz Vergnaud (2003a), um conjunto de esquemas e de representações simbólicas.  

É comum, todavia, tomar-se o campo conceitual apenas para um conjunto de conceitos 

que permitem dar conta de uma situação ou de um conjunto de situações (2003a). Para 

esclarecer isso, Vergnaud (1985, p. 214) denomina também a teoria dos campos conceituais 

de teoria da cognição, pois, segundo ele, o termo  conceitual é restrito porque supõe um uso 

explícito do significante. Para esse psicólogo do conhecimento, existem muitas atividades 

para as quais é razoável pensar que o sujeito pode exprimir as invariantes quando essas 

atividades são feitas. Um exemplo disso são as atividades de tecnologia, as condutas afetivas 

e os gestos. Além destas, há as atividades relativas à epistemologia dos sistemas de 

representação, que dispõem, cada uma delas, de um domínio de conteúdo, enquanto sistema 

de representação. 

No caso dos números, há três diferenças a considerar: representações sobre números, 

representações sobre quantidades e representações sobre sistema. A nosso juízo, esse 

comentário esclarece mais profundamente o ponto de interseção entre Goigoux & Vergnaud  

(2005) e Tolchinsky & Teberosky (1992), já que as duas investigadoras definem a escrita 

como um conhecimento alfabético e ortográfico, notacional, isto é, um sistema de 

representação. 
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O segundo ponto a ressaltar é a idéia de que devemos nos reconhecer cognitivos, para 

dar conta de uma tarefa, e metacognitivos, para compreender o que fazemos. Para fazermos 

alguma coisa, é preciso que haja uma cognição e também uma reflexão sobre o que fazemos. 

Em geral, sublinha Vergnaud (2003a), busca-se uma organização hierarquizada das formas de 

organização das atividades, mas essa oposição entre cognição e metacognição seria um pouco 

exagerada, porque as duas estão interconectadas na aprendizagem. 

Há, pois, para Goigoux (2007), a proposta de que os aprendizes expliquem sua 

atividade verbalizando ou explicitando as categorias de pensamento que utilizaram na 

consecução da mesma. Por isso, parece não ser suficiente, para ambos, que os aprendizes 

apenas façam uma tarefa. É preciso também que reconheçam questões relevantes ligadas ao 

domínio de conhecimento implicado e expliquem a significação das categorias de pensamento 

utilizadas na execução da situação, passando, assim, da forma operatória (do fazer) para a 

forma predicativa (do explicar).  

Para nós, há uma terceira convergência entre os dois grupos de estudiosos, já que 

Teberosky & Tolchinsky (2003), Teberosky & Morais (1986) defendem os diferentes níveis 

de redescrição representacional de Karmiloff-Smith (1992) para um domínio específico de 

conhecimento. Morais (1995, 2000) argumenta, inclusive, que a uma maior capacidade de 

verbalização corresponde uma maior explicitação consciente, ou seja, uma maior elaboração 

em nível metacognitivo. Não há, portanto, oposição alguma, a partir desse ponto de vista 

geral, entre a teoria de Vergnaud (1985) e a tradição investigativa brasileira e hispânica da 

notação escrita. Observamos, inclusive, que o modelo de Karmiloff-Smith (1992) detalha 

níveis de explicitação (inicial, consciente e consciente verbal), enquanto a formulação de 

Vergnaud (1990) trabalha apenas com uma dicotomia implícito-explícito.  

A representação mental da passagem do sistema de representação alfabética para a 

representação ortográfica parece supor uma reorganização da atividade de notação da 

oralidade que passa pelo entendimento da noção de norma. Explicar-se-ia pela compreensão 

da arbitrariedade da norma, que se afasta de esquemas de base exclusivamente fonológicos, 

presentes na conduta notacional alfabética. O princípio fonológico deixa de ser suficiente, 

com a ortografia, para marcar a relação entre o oral e a notação escrita. 

Somente o fazer cognitivo não explicita a compreensão dessa conduta, não leva os 

aprendizes da ação de notar para a de exercer a metacognição. Essas duas atividades, que não 

se separariam, parecem, na prática, distinguir-se. Possivelmente, para nós, porque não é fácil 

para a criança explicitar as arbitrariedades da norma, já que cada uma das restrições regulares 
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tem classes e subclasses, que se cruzam ou não, por se tratar de esquemas que precisam ser 

mobilizados pelas situações nas quais a mediação do professor tem eficácia.  

Por fim, a contribuição de desenvolvimento defendida por Vergnaud (1985), do nosso 

ponto de vista, vem ao encontro da concepção formulada, em termos de notação escrita, por 

Tolchinky & Teberosky (1992) e Morais & Teberosky (1996). Estas já o assinalam em seus 

estudos investigativos da notação alfabética e da notação ortográfica, inclusive entre crianças 

e adultos, que há casos de sujeitos que são bons usuários da norma, mas não sabem explicitar 

cada uma de suas restrições, ou seja, não têm uma reflexão metalingüística acerca da norma 

em nível de verbalização. Isso indica que, sem a presença de uma didática, o desenvolvimento 

da ortografia é longo. Pensam os dois grupos de pesquisadores numa evolução não linear 

dentro de cada domínio específico. Concordam, completamente, portanto, com Nunes (1990), 

que não existem estágios universais no aprendizado da ortografia – orientação piagetiana. 

Na seqüência, vemos um último aspecto a ressaltar. A didática não se reduz à 

psicologia, mas, ao mesmo tempo, a didática não pode dispensar a psicologia (GOIGOUX, 

2007). Precisamos de uma teoria cognitiva para orientar a intervenção do professor no 

trabalho com um dado conhecimento específico. 

Considera-se a idéia de esquemas como uma forma organizada da conduta para certas 

variedades de situação; e sendo o esquema composto de objetivos e antecipações, regras de 

ações, interferências, invariantes operários, um desdobramento dessa formulação implica 

levar em conta como a intervenção do professor, em função do desenvolvimento dos 

aprendizes na notação ortográfica, poderá atingir um ou mais de um desses aspectos que 

fazem parte do conceito de esquema. 

Por isso, o primeiro ato de intervenção didática seria sempre escolher situações que 

tivessem relações com o conteúdo que é destinado ao ensino. O desafio da didática seria, pois, 

propor situações que mobilizem os esquemas escondidos nas diversas condutas notacionais 

ortográficas, com a ajuda do professor, sinaliza Vergnaud (2003a). Como o desenvolvimento 

do conhecimento é uma prática relacionada ao desenvolvimento de atividade de determinado 

sujeito, a relação esquemas-situação (VERGNAUD, 1985; GOIGOUX, 2007) é outra 

contribuição relevante de Goigoux (1993, 2003) que vem se agregar ao pensamento já 

anteriormente firmado por Tolchinky & Teberosky (1992) e Morais (2000) sobre a 

reciprocidade entre essas duas áreas de conhecimento no âmbito investigativo da notação 

escrita. Esses últimos autores, apesar de não usarem a nomenclatura e os conceitos 

formulados por Vergnaud, assumem a existência, dentro de cada domínio de conhecimento, 
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de representações mentais específicas, de regras, etc. (TOLCHINSKY & TEBEROSKY, 

1992, MORAIS 1995). 

Como será explicitado em nossos objetivos, no capítulo 2, esta pesquisa tem como 

meta central analisar a relação entre os desempenhos infantis na notação das correspondências 

fonográficas da norma ortográfica do português e a variação de formas de comunicação 

(repetição da mensagem, silabação e comentários sobre a escrita), em diferentes situações 

textuais (anúncio, receita de bolo e convite) inscritas na situação didática Jogo de 

Comunicação por Telefone, levando-se em conta o grupo sociocultural e a escolaridade. Para 

mediar esse objetivo geral, foram elaborados quatro conjuntos de objetivos específicos.  

Antes, porém, faremos, nas seções seguintes, uma revisão da organização da norma 

ortográfica do português e do seu aprendizado, bem como enfocaremos o ditado como tarefa 

escolar.  

 

1.5 DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA À ORTOGRAFIA DO PORTUGUÊS  

 

1.5.1 Características básicas dos sistemas alfabéticos de escrita  

 

O sistema de escrita alfabética depende fundamentalmente do princípio fonológico que 

regula que as letras representam sons, ou seja, os grafemas representam os fonemas.  

Ler e escrever relacionando cada grafema a um fonema e cada fonema a um grafema, 

respectivamente, com as letras do alfabeto é o principio geral que regula a escrita alfabética 

do português. Com as 23 letras do alfabeto (as letras K, W e Y não fazem parte oficialmente 

do nosso alfabeto), em princípio, é possível notar as mais diversas palavras. Todavia,  

 

[...] Se a escrita fosse apenas um código gráfico para representar o código oral, 
deveria existir minimamente um símbolo (e apenas um) gráfico para cada fonema da 
língua. Mas sabemos que nem todas as variações audíveis são conservadas na 
escrita. Por exemplo, fonologicamente, há apenas um só /d/ em português, mesmo 
que os [d] iniciais pronunciados em dose e dívida sejam diferentes fisicamente. Ao 
mesmo tempo que não se registram todos os sons realizados na língua, a escrita, 
como apontado por Marcuschi (2005), às vezes usa símbolos diversos para 
representar o mesmo som como nesses casos: conserto - concerto; cassar - caçar; 
casa - exame (MARCUSCHI & HOFFNAGEL, 2005, p. 101). 
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Por outro lado, sabemos que essas atividades lingüísticas não são simples assim, já que 

as 23 letras do alfabeto não traduzem todos os sons de nossa língua oral de maneira biunívoca. 

Em vista disso, os iniciantes na aprendizagem da leitura e da escrita, crianças ou adultos, têm 

pela frente o desafio de saber o que é uma norma ortográfica, compreender como esta se 

organiza, para poderem escrever corretamente palavras num texto e compreender qual a sua 

função social (MORAIS, 2005a). 

O sistema de escrita alfabética envolve várias propriedades, não somente aquelas 

relacionadas às correspondências fonográficas, que podem se refletir na expectativa de 

aprendizagem da norma ortográfica dos iniciantes na leitura e na escrita, mas também outras, 

como o alinhamento e a direção da escrita, bem como a função de segmentação dos espaços 

em branco; os diferentes marcadores de espaço (espaçamento entre as palavras, pontuação e 

parágrafos) relacionados às diferenças entre segmentação da fala e da escrita; o alfabeto, os 

nomes das letras e a relação do nome de cada letra com pelo menos um dos fonemas que ela 

pode representar na escrita; a função que a letra desempenha no sistema de preencher um 

determinado lugar na escrita das palavras; as diferentes formas gráficas das letras em nosso 

alfabeto (maiúscula, minúscula, imprensa, cursiva); os valores funcionais fixados para as 

letras pela história do alfabeto (COSTA VAL, 2006). 

Os princípios e as propriedades do sistema de escrita alfabética estabelecem relações 

com a ortografia que, por sua vez, resumem as decisões e os conhecimentos que a 

humanidade tomou para si ao criar esse tipo de representação escrita unificada. Como bem 

enfatiza Blanche-Benveniste (2003, p. 26): A representação da língua escrita que adotamos 

não é um simples instrumento de transposição da oralidade, pois se trata do acesso a um uso 

da língua no qual devem prevalecer as qualidades formais e culturais. 

Com base nas análises da literatura especializada, Morais (1995) entende que a 

inevitável variedade/instabilidade do objeto a ser notado (os significantes orais) nunca 

permitiria à notação alfabética descrever fielmente as palavras faladas, sob pena de termos, ao 

final, uma escrita que seria de fato transcrição fonética, variável conforme as pronúncias dos 

falantes e, portanto, não unificada. Nenhum sistema alfabético desse tipo existe, porém, 

realmente, em razão da diversidade das realizações fonêmicas das regiões de um país e entre 

os indivíduos. Além disso, do ponto de vista da evolução, os sistemas orais se modificaram 

bem mais rapidamente que os sistemas escritos, gerando uma diferença de velocidade 

indutora de um afastamento crescente entre as modalidades orais e escritas de uma mesma 

língua. Segue-se que a norma ortográfica de uma língua corresponde sempre a uma forma 



 

 

101 

padronizada e normativa da língua. Essa forma, por seu turno, se afasta mais ou menos 

daquelas que praticam os cidadãos pertencentes às diferentes classes sociais. 

Importante ressaltar, portanto, que o estatuto da linguagem escrita se diferencia 

daquele próprio da linguagem oral, sem ignorar, contudo, o lugar que essa última ocupa na 

cultura dos povos e de cada indivíduo. 

 

1.5.2 Norma ortográfica  

 

A acepção lexicográfica do termo ortografia, ou seja, a norma ortográfica, que consiste 

em estabelecer a grafia das palavras, trata-a como um conhecimento da língua escrita. 

Conforme definição contida no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2004, p. 2085), 

temos:  

 

s.f. 1 ORTG conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa que ensina a 
grafia das palavras, o uso de sinais gráficos que destacam vogais tônicas abertas ou 
fechadas, processos fonológicos como a crase, os sinais de pontuação esclarecedores 
de funções sintáticas da língua e motivados por  tais funções, etc. 1.1 ORTG o 
estudo dessas regras 2 ORTG m.q. GRAFIA (‘representação’) – o. etimológica 
ORTG aquela palavra que conserva letras próprias da língua da qual se origina a 
palavra  - o.  fonética ORTG aquela que procura manter uma correspondência dois a 
dois entre as letras e os sons das palavras; ortografia sônica; - o. mista ORTG aquela 
que  mistura os critérios da ortografia etimológica com o da ortografia fonética. 

 

A ortografia não é, pois, um mero artifício que se pode mudar com facilidade, daí 

qualquer mudança ortográfica representar uma mudança importante em uma língua. A 

ortografia é um elemento que mantém com maior firmeza a unidade de uma língua falada para 

os nativos daquela língua e para as muitas pessoas originárias de países estrangeiros que 

vivem no país de acolhimento ou mesmo fora dele.  É, pois, uma ferramenta cultural de 

identidade de um povo. Se a grafia mudasse para se ajustar apenas a critérios fonéticos, o 

português, por exemplo, poderia fragmentar-se em várias línguas nas regiões de nosso país e 

nas regiões do mundo onde é falado, o que poderia trazer problemas de compreensão quanto à 

grafia das palavras. A ortografia, por conseguinte, é um conhecimento relevante no campo da 

lingüística. 

Sabemos que indivíduos de diferentes regiões, pertencentes a diferentes grupos 

socioculturais ou nascidos em diferentes épocas, pronunciam as mesmas palavras de forma 
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diferente. Essas formas de pronúncia são válidas e não podem ser consideradas certas ou 

erradas (BAGNO, 2000; MORAIS, 2000); assim, podemos apenas ver se estão adequadas 

aos contextos em que os indivíduos as empregam. 

Por essa razão é que normas ortográficas de alguns sistemas alfabéticos se aproximam 

mais fortemente do ideal de correspondência biunívoca do que de outros. Os sistemas 

alfabéticos dos finlandeses, dos servo-croatas, dos italianos, dos espanhóis, dentre outros, 

aproximam-se desse ideal. Outros se afastam, como é o caso dos ingleses, dos franceses e, em 

menor grau, do português. A comparação das velocidades de aprendizagem entre as diferentes 

escritas alfabéticas/ortográficas é, dessa maneira, um dos meios possíveis de verificar o 

impacto da regularidade dessas escritas sobre a aquisição (JAFFRÉ  & FAYOL, 1999).  

A ortografia funciona, pois, de modo diferente daquele que restringe o sistema 

alfabético, uma vez que é um recurso que fixa na escrita as diferentes maneiras de falar dos 

usuários de uma mesma língua. Escrevendo de uma forma unificada, os falantes da 

comunidade lingüística podem se comunicar. E cada um tem a liberdade de falar e de oralizar 

um texto à sua maneira. 

 

1.5.3 O debate sobre a ortografia 

 

Há décadas, no Brasil, a ortografia se constitui um tema de queixas, especialmente 

entre pais, professores e alunos. Na década de oitenta, porém, começaram a surgir 

investigações nas quais a ortografia passou a constituir um foco de preocupação.  O debate, 

porém, permanece um tanto quanto restrito aos que fazem a escola, às famílias, aos órgãos 

governamentais que promovem a avaliação do desempenho dos alunos (SAEB) e aos 

pesquisadores. Não se ocupam tanto dela no sentido de seu uso correto, todavia todos os 

segmentos da sociedade tratam de protegê-la quando transgressões ocorrem.  

Atualmente, tratar da ortografia implica, todavia, que se leve em consideração a 

complexidade de uma situação frágil, mas sensível, que as sociedades modernas, 

especialmente as letradas, devem enfrentar diante do papel incessantemente desenvolvido 

pelo texto escrito na sociedade, apesar da existência de sítios longínquos  aos quais a escrita 

ainda não chegou para todos, como em alguns rincões afastados da África e mesmo em 

regiões pobres no Norte e no Nordeste do Brasil, dentre outros.  
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As noções de plurissistema gráfico elaboradas há trinta anos por Catach (1973) foram 

amplamente verificadas, mesmo que as análises teóricas tenham evoluído posteriormente. 

Atualmente, nenhum modelo lingüístico ousaria justificar a ortografia como um sistema 

homogêneo e monovalente. Toda ortografia combina aspectos fonográficos, que constituem o 

núcleo duro e estabelecem uma relação produtiva com uma língua. As unidades concernentes 

podem, conforme os casos, corresponder a sílabas ou a fonemas. As virtudes desse princípio 

se fazem sentir quando da aquisição, que será tanto mais simples quanto o forem as 

correspondências fonográficas regulares. Estas são consideradas pelos psicolingüistas como 

uma ortografia transparente. Opostas a estas, há as ortografias ditas opacas caracterizadas por 

correspondências fonográficas irregulares, algumas vezes determinadas por funcionamento 

lingüístico bastante complexo, que estão na base da semiografia de uma ortografia, ou seja, da 

origem e da evolução das palavras (JAFFRÉ & FAYOL,1999).  

É preciso considerar que todas as línguas têm uma estrutura complexa, mas, do ponto 

de vista ortográfico, a diferença depende, principalmente, do que se pode denominar rendição 

fonológica. Em certas ortografias, a fonologia justifica a quase totalidade das 

correspondências som-grafia. É o que se passa com o finlandês ou o turco, por exemplo, 

línguas nas quais a morfologia aproxima a fala da escrita. Essa situação não é, porém, tão 

freqüente assim, e as ortografias comportam em geral traços específicos para os quais a 

fonologia não se justifica. Essa divergência pode ser explicada com mais freqüência na gênese 

da ortografia: as ortografias nascem e se desenvolvem em contextos sociolingüísticos 

instáveis. A língua que lhe serve, inicialmente, de referência, varia com o tempo, e o 

conservadorismo inerente à forma gráfica engendra muito rapidamente uma diferença entre as 

variedades lingüísticas que se falam e a forma como se escreve. Para utilizarmos uma 

ortografia, temos, portanto, necessidade de uma estabilidade lingüística que não encontramos 

freqüentemente nas variedades faladas. Organizam-se, por conseguinte, formas padronizadas 

que servem de base à escrita. 

A ortografia é, pois, um objeto lingüístico complexo, atravessado por princípios 

distintos, mas que são, a cada vez, associados aos elementos da estrutura lingüística (fonemas, 

sílabas, morfemas, palavras, etc.). As grafias correspondentes constituem os elementos 

funcionais de uma ortografia.  Mas, por razões do status cultural e político da escrita, às 

vezes, alguns elementos gráficos desprovidos de valor lingüístico são inseridos na ortografia, 

não chegando a ser relevantes para uma boa escrita. Mantêm-se, assim, algumas formas 
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gráficas já não mais existentes na norma, mas que persistem ainda no uso, como em Thomás, 

Dany, Camilla, dentre outros.  

Por todas essas razões, raras são as ortografias realmente adaptadas, de um ponto de 

vista, ao menos, lingüístico, às necessidades efetivas de uma sociedade, nos diversos 

momentos de sua história. 

 

1.5.4 Ortografia: como ela se regula. 

 

Podemos dizer que a ortografia se regula entre razão, costumes e hábitos, fixando-se 

no centro de um conflito entre regra, convenção e usos.  

A norma ortográfica, em qualquer língua, em qualquer época, é uma convenção. Ela 

estabiliza os tratamentos gráficos fixados em diferentes épocas, refletindo, assim, as épocas 

históricas superpostas que explicam diferenças de escritas e pronúncia.  Desse modo, a forma 

escrita correta das palavras é sempre uma convenção, algo que se define socialmente, sem a 

participação dos diversos segmentos sociais envolvidos com o tema ou com o uso, 

principalmente. Como exemplo disso, sabemos que, no início do século passado, era possível 

encontrar em nossa língua grafias convencionais, marcadamente etimológicas, tais como 

philosofia, theologia, architetura, diccionario, caravella, dentre outras.  A ortografia 

tradicional etimológica perdurou no Brasil até o início da década de quarenta. 

Os usos majoritários podem estar em desacordo com as prescrições e com a convenção 

ortográfica que se expressam por meio de um conjunto de regras e estabelecimento de 

irregularidades. Eles dão certo movimento à ortografia pela transgressão que se configura. 

Assim, algumas formas consideradas hoje adequadas já foram, um dia, tidas como erradas. Se 

não houvesse esse dinamismo, nós, brasileiros, ainda estaríamos escrevendo 

ORTOGRAPHIA (com PH). 

Institucionalmente, é possível editar regras. Precisamos considerar, ainda, que a 

ortografia é uma invenção relativamente recente. No caso da língua portuguesa, foi só no 

século XX que se fixaram normas ortográficas no Brasil e em Portugal. 

A ortografia vigente entre nós é a resultante do Acordo Luso-Brasileiro de 1943, 

sancionado pelo Decreto-Lei n. 2.623, de 21/10/1955, e simplificado pela Lei n. 5.765, de 

18/12/1971 (LUFT, 2002).  
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Atualmente, a norma que usamos, define não só o uso de letras e dígrafos, mas 

também o emprego dos acentos e a segmentação das palavras no texto (MORAIS, 1995). Não 

incluímos a pontuação no domínio ortográfico, já que ela constitui um recurso de construção 

da textualidade, e seu emprego – diferentemente do que é regido pela norma ortográfica – 

permite uma série de variações, conforme o gênero textual, o estilo e as preferências do autor 

do texto. 

Há várias instâncias de poder zelando pela ortografia nos diversos segmentos da 

sociedade: a Academia Brasileira de Letras e a Academia das Ciências de Lisboa cuidam da 

elaboração da referência oficial das formas ortograficamente aceitas como corretas nos dois 

países; os dicionários e as gramáticas, por sua vez, reproduzem as prescrições contidas nos 

documentos oficiais; os lingüistas, psicólogos e didatas estudam o funcionamento 

reconhecido da língua; os escritores expõem maneiras inusitadas de escrever que passam a ser 

tomadas como referenciais para muitos usuários pela elegância e criatividade; os usos 

costumeiros e vivos da língua; e, por fim, o ensino que transmite a norma (PLANE, 2006). 

Nessa última instância, reside um problema: como ensinar a seguir as restrições ou os limites 

que a norma impõe? 

 

1.5.5 Ortografia: termos a precisar 

 

Em vários trabalhos, Morais (2000, p.154) tem buscado conceituar mais 

adequadamente a ortografia.  As tentativas adotadas envolvem alguns princípios, como, por 

exemplo, distinguir sistema de notação alfabética de norma ortográfica. Segundo o autor, a 

expressão norma ortográfica parece mais adequada que a expressão sistema ortográfico, já 

que a ortografia é uma convenção social e não um sistema notacional em si. De modo 

semelhante, o autor também julga inadequado usar-se o termo normas ortográficas como um 

sinônimo do termo regras de ortografia, uma vez que a norma ortográfica envolve tanto 

regularidades (convenções que envolvem regras) como os casos irregulares da notação de 

uma língua (que não envolvem regras). O conhecimento ortográfico se refere, então, a uma 

modalidade socialmente estabelecida do uso de notações; em nosso caso, à escrita alfabética 

do português.  

Para evitar ambigüidades, Morais (1995, p.4) faz uma distinção entre representar e 

notar, e entre representação e notação. Os termos representar e representações seriam 



 

 

106 

usados para se referir às construções mentais, ou seja, ao conhecimento que os sujeitos têm 

sobre as restrições da ortografia do português. Para o registro das descrições externas da 

linguagem dos sujeitos, ao utilizarem o sistema de escrita alfabética, seria mais adequado 

utilizarmos os termos notar e notação. 

1.5.6 Como a ortografia se organiza.  

Os estudos feitos sobre as correspondências fonográficas, em diversas línguas 

alfabéticas, mostram que a ortografia se organiza a partir  de um  principio fonológico que 

define que as regras de correspondências fonográficas ou grafofônicas são ortográficas e não 

fonéticas e, dessa  forma, podem-se ter casos distintos:  

a) um mesmo grafema pode representar fonemas diferentes (como em próximo, exemplo, 

peixe e táxi); 

b) um mesmo fonema pode ser representado por meio de grafemas diferentes (é o que ocorre 

com as palavras flecha e lixo, por exemplo); 

c) um fonema pode ser representado por um ou mais grafemas (como na palavras chave, 

onde se lê /xávi/). 

Considerando o acima exposto, no caso da língua portuguesa, esta não pode ser de 

modo algum entendida, a partir da perspectiva ortográfica, como completamente regular. Em 

vista disso, Morais (1998) fez uma distinção entre as correspondências fonográficas regulares 

e as irregulares. As regulares são baseadas em restrições que limitam o uso do princípio 

fonológico que caracteriza a base alfabética da escrita, enquanto as correspondências 

irregulares dependem dos usos permitidos pela convenção e pela etimologia da palavra. Por 

essas razões, foram agrupadas correspondências fonográficas com base em duas naturezas, 

conforme as suas características e a vinculação ao princípio fonológico do sistema de escrita 

alfabética: as correspondências regulares e as correspondências irregulares. 

 

1.5.6.1 As correspondências fonográficas regulares e suas diferentes dimensões: 

 

Há no português poucos casos de correspondências fonográficas em que um conjunto 

de fonemas corresponde a um conjunto de letras, ou vice-versa, como nos exemplos a seguir: 

P /p/, B /b/, T /t/, D /d/, F /f/, V /v/. Nesses casos, como podemos verificar, não existe 

concorrência de cada uma dessas letras com outras para grafar cada som correspondente.  
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Como podemos ver, essas correspondências fonográficas funcionam conforme as restrições 

do próprio sistema de escrita alfabética do português, sem que outros critérios as constranjam. 

São, na maioria dos casos, correspondências que envolvem os sons de consoantes surdas e 

sonoras com o mesmo ponto e modo de articulação. São sons tecnicamente considerados 

como pares mínimos. Ao produzi-los, expele-se o ar do mesmo modo, no mesmo ponto de 

articulação, diferindo apenas porque, num caso (por exemplo, o /b/), as cordas vocais vibram, 

enquanto no outro (por exemplo, o /p/) elas não vibram (LEMLE, 1987; NUNES, 1992b; 

MORAIS, 1995).   

Estão incluídas também nessa dimensão as correspondências  entre os fonemas /m/ e 

/n/  e os grafemas M e N, respectivamente, em início de sílaba, já que não existem outros 

grafemas em português para notar esses sons (MORAIS, 1995). O que está em jogo na 

construção do desempenho em correspondências regulares diretas é, em parte, o domínio do 

princípio fonológico e das diversas propriedades do sistema de escrita alfabética, como 

indicadas no início desse tópico, e, especialmente, a compreensão do seguinte princípio: cada 

letra corresponde a um som e vice-versa, independentemente de sua posição na palavra, ou 

seja, há regularidade absoluta entre letra e som numa correspondência em que estão 

envolvidas as letras P, B, T, D e V, como é possível observar no exemplo a seguir: nas 

palavras pá, patê, sapato, pátina, vatapá, carrapato, etc., a letra P é representada pelo mesmo 

fonema /p/, independentemente da posição que ocupa na palavra. 

Marsh et al. (1980), seguidos no Brasil por Nunes (1992b), Lemle (1987) e Morais 

(1995), definiram como regras contextuais aquelas regras de ortografia que nos obrigam a 

considerar a posição de um som em relação a outros, incluindo sons subseqüentes na palavra, 

a fim de determinarmos como vamos escrever a palavra. É, pois, necessário observar os 

seguintes princípios, como sugere Morais (2005a, p.21): 

 

a) Os grafemas que antecedem ou aparecem após as correspondências fonográficas  
em questão. Isso ocorre quando a nasalização da sílaba que vier antes das letras P e 
B deve ser marcada pelo uso da letra M, como, por exemplo, nas palavras 
pombalinas e lâmpada, e não por meio da letra N, que deve ser utilizada no restante 
dos casos, como cantina, dança, comando, dentre outras. 

b) A posição em que a correspondência fonográfica ocorre no conjunto da palavra. 
Em palavras, por exemplo, que começam com o som de /z/, temos que usar a letra Z 
(zombaria, zero, zelo, dentre outras).  

c) A tonicidade da correspondência fonográfica no conjunto da palavra: o uso do I  
no final de palavras que terminam com o som /i/  tônico, como em saci e caqui;  uso 
do I em sílaba tônica não final (fígado, pavio); uso do E átono no final de palavras 
que terminam com o som átono, como em  trote. 
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As regras de contextualização, pois, exigem certa relativização da hipótese alfabética, 

ou seja, do princípio fonológico que implica serem as correspondências fonográficas não mais 

biunívocas, mas entre um som e uma ou mais letras.  Ao escrever palavras em que essas 

regras estão envolvidas, não se pode atender apenas à seqüência de fonemas, é necessário 

coordenar a análise da seqüência de fonemas com outras considerações sobre a seqüência 

fonológica, incluindo fonemas antecedentes e subseqüentes e prestar atenção à tonicidade da 

palavra (MORAIS, 1998).  

Em alguns casos, as regras se aplicam a todas as palavras da língua nas quais a letra 

aparece, independentemente de estar no princípio, no meio ou no fim da palavra (é o caso da 

disputa entre G ou GU). Em outros casos, a regra só serve para certas posições, como no caso 

do /u/ em posição final, em que as palavras átonas terminadas com o som /u/ se escrevem 

sempre com O.  

Uma regra contextual um pouco mais complexa é a disputa entre o R e o RR. Para o 

som do /R/ forte, usa-se o R tanto no início da palavra (como em risada) como no começo de 

sílabas precedidas de consoante (como em genro) ou no final de sílaba (porta). Quando o 

mesmo som de /R/ forte aparece entre vogais, sabemos que temos que usar dois RR (como em 

ferradura). E, quando queremos registrar o outro som [r], que na escola se chama de brando, 

usa-se um só R (como em traço) (MORAIS, 1998).  

O que mobiliza a construção do desempenho em correspondências regulares 

contextuais é, pois, além do domínio do princípio fonológico, um princípio gerativo que pode 

ser usado quando nos decidimos por uma letra ou um dígrafo em correspondência a um 

fonema. Essas regras são muitas, de tipos diferentes e envolvem raciocínios distintos 

(MORAIS, 2005). Essa diversidade de regras é um convite à investigação de situações 

ortográficas específicas.  

Pessoa (2007), por exemplo, observou que a consciência fonêmica está vinculada à 

aprendizagem da escrita, mas verificou também que as crianças tendem a responder a provas 

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

raciocinando sobre letras em lugar de sons. Além disso, não encontrou relação direta entre as 

habilidades metalingüísticas e a aprendizagem de algumas restrições ortográficas.   

Há ainda as correspondências fonográficas regulares relacionadas aos conhecimentos 

da morfologia da língua, a exemplo das regularidades de sufixos e de desinências verbais. As 
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correspondências regulares morfológico-gramaticais implicam regras presentes nos adjetivos 

pátrios terminados com a seqüência sonora /eza/, como japonesa, portuguesa. E nos 

substantivos terminados com o mesmo som, mas derivados de adjetivos (como em singeleza, 

magreza). Nesse caso, são aspectos ligados à categoria gramatical da palavra que estabelecem 

a regra, como nos adjetivos que indicam o lugar onde a pessoa nasceu (usa-se ESA, como em 

portuguesa), enquanto substantivos derivados se escrevem com EZA (como em beleza).  

Igualmente, para os verbos, quando aparecem numa frase flexionados no passado e no 

plural, utiliza-se a terminação AM no final (como em Os filhos choram seus pais).  

Essas regularidades morfossintáticas, na maioria dos casos, envolvem morfemas que 

compõem as palavras por derivação lexical (aí as letras que são regradas se encontram, 

geralmente, no interior de sufixos e nas desinências de certas flexões verbais). Esses sufixos 

sempre aparecem tanto na formação de palavras derivadas como na flexão dos verbos. Põe, 

também, em ação os princípios gerativos vinculados às categorias gramaticais das palavras. 

Ou seja, por meio das regras morfológico-gramaticais, é possível prever como escrever 

palavras, porque há algo constante nos segmentos das palavras  que são semelhantes quanto à 

classe gramatical.  

Sintetizando, o que está em jogo na construção das correspondências regulares 

contextuais e morfológico-gramaticais de nossa ortografia são o princípio gerativo das regras 

e o princípio fonológico do sistema alfabético, com algumas contingências geradoras de 

situações fonográficas distintas e peculiares ligadas à posição das correspondências som-

grafia na palavra ou à presença de morfemas. 

 

1.5.6.2 As correspondências fonográficas irregulares têm algumas peculiaridades 

 

A norma ortográfica do português comporta também correspondências fonográficas 

irregulares, uma vez que contamos com a possibilidade de fonemas que, mesmo quando em 

contextos idênticos, podem ser representados por diferentes grafemas, e, por outro lado, casos 

em que um mesmo grafema, também em contextos idênticos, pode corresponder a diferentes 

fonemas. Essas são situações peculiares da norma ortográfica que não permitem a formulação 

de uma regra geral, já que não têm como buscar apoio nem na posição, nem na categoria 

gramatical (BATISTA, 2006).  
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Existe, pois, em português, nesse tipo de correspondência fonográfica irregular, uma 

série de palavras cuja leitura não pode provocar dificuldade alguma, mas cuja ortografia pode 

resultar em erros, pois a escolha de algumas consoantes ou vogais depende não apenas da 

fonologia, mas também da etimologia 30 da palavra ou da tradição de uso, sem, portanto, 

seguir qualquer regra ou princípio gerador (NUNES, 1992b; MORAIS, 1999). A escolha 

entre SS ou Ç antes das vogais A, O e U, a escolha do G ou do J antes de E ou I, a escolha do 

S ou Z entre vogais, a escolha do X ou CH para o som de /x/ (como, por exemplo, em xícara) 

ou o uso do H mudo são exemplos de situações em que a grafia não é determinada 

exclusivamente pela seqüência fonológica da palavra, mas pela arbitrariedade das 

correspondências entre fonemas e grafemas, determinada pela norma ortográfica que institui, 

sem regra alguma, as grafias de algumas palavras, por exemplo, seguro, assíduo, cidade e 

auxílio, como as únicas corretas (NUNES, 1992b; MORAIS, 1995; JAFFRÉ & FAYOL, 

1999). Voltando à letra H no início da palavra, percebemos que, ao escrevermos palavras 

como hoje e Hélio, por exemplo, essa letra não tem valor sonoro algum, gerando, assim, nessa 

escrita, a violação integral do princípio fonológico do sistema de escrita alfabética. 

Como vimos, todas essas correspondências fonográficas não são constituídas por 

grafemas cujo valor é dependente do contexto, já que foram determinadas a partir da 

etimologia das palavras (as letras que eram usadas em suas línguas de origem) ou porque, ao 

longo da sua trajetória histórica, a tradição de uso as tornou convencionais (MORAIS, 2005a).  

A longa trajetória do adulto com palavras envolvendo esse tipo de correspondência 

fonográfica parece mostrar a existência de um léxico mental que facilitaria o domínio desse 

tipo de situações ortográficas, daí terem surgido argumentos a favor da constituição precoce 

de um léxico ortográfico desde o início da aprendizagem da leitura e da escrita (CONTENT, 

1996).  

O efeito denominado proximidade ortográfica mostra a intervenção provável de um 

léxico ortográfico na notação de palavras. Laxon et al. (1988) percebem o efeito proximidade 

ortográfica de um item em todas as palavras de mesmo tamanho e com uma letra próxima 

idêntica (Por exemplo: após o [me] inicial, grafa-se com x: mexerica mexerico, mexicano, 

                                                
30 A dicionarização da palavra Etimologia nos diz: estudo da origem e da evolução das palavras utilizadas pelos 
diversos  povos que nos antecederam, como por exemplo: era por que o vagabundo vaga pelo mundo, a 
etimologia popular corrigiu a palavra para vagamundo; ling. etimologia construída em bases falsas, sem 
fundamentos lingüísticos, que parte da semelhança formal superficial entre duas palavras para  fazer ilação sem 
comprovação lingüística. Exemplo de floresta e forró (Dicionário HOUAISS de Língua Portuguesa, 2004, p. 
1271). 
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mexilhão. Exceção: mecha). Várias pesquisas mostraram o impacto positivo do tamanho e da 

freqüência de palavras com blocos semelhantes como uma das estratégias de notação, 

assinalam os autores acima. 

 

1.5.7 Finalidade da norma ortográfica e sua função social. 

 

A menina e a gotinha de chuva 

 

O relógio tique-taque, 

O passarinho piu, 

caiu uma gota de chuva  

e a menininha nem viu. 

A garotinha espiou pela janela  

e  achou a menininha tão bela, 

então chamou – Psiu, 

Mas a menininha nem viu. 

Roseana Murray 

 

Nesses versos, crianças e adultos, ou aprendizes e professores, poderiam dialogar 

assim: Quais são as palavras faladas com um fonema /s/ no meio de vogais? Passarinho! 

Escreve-se com Ç ou com SS? Com SS! Que palavra é falada com um som de /i/ no início de 

uma palavra? Espiou! Nota-se com E ou com I? Com I! Que palavra começa com o som 

/s/?Chuva! Escreve-se com X ou CH? Com CH! Que palavra é falada com o som /mîa/ de 

modo que a vogal anterior ao dígrafo é nasalizada e ele não é pronunciado? Menininha. 

Escreve-se com NH ou NîA? Com NH! Qual é a palavra que é falada com o som de /i/ na 

primeira sílaba?Menina?Escreve-se com E ou com I? Com E.  

Como ler e escrever esses versinhos? Bakthin (1988) nos ajuda a refletir a respeito da 

finalidade social da Norma Ortográfica no contexto da linguagem escrita, que tem em sua 

essência propriedade dialógica, uma vez que as relações dialógicas não se limitam apenas ao 

diálogo em situação presencial, face a face, mas se observam enunciados sendo realizados no 

processo de comunicação a distância. A dialogização é sempre mediada pela palavra do outro, 

sendo que esta palavra é sempre também a palavra do outro. Ora, quando o enunciador 

constrói seu discurso, ele precisa levar em consideração o discurso de outrem que, por sua 

vez, já estaria presente no seu. Para realizar melhor essas atividades discursiva e textual, é 
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imprescindível considerar a ortografia, ou seja, os mistérios da palavra graficamente 

autorizada no seio da sociedade de pertencimento dos cidadãos que têm como traço em 

comum a linguagem escrita. 

 

Descobertas as janelas do coração da norma ortográfica, fechamos um cerco que 

tornará possível a comunicação de um discurso no qual a palavra, para ser entendida entre 

pares que a usam, deve ser escrita corretamente, implicando, por conseguinte, o domínio de 

formas autorizadas de escrita. A ortografia, assim, como convenção social, vai contribuir para 

a comunicação escrita, já que, escrevendo-se de uma forma unificada em todo um país, é 

possível uma comunicação mais exeqüível. Vai requerer, também, dos que fazem a 

comunidade lingüística, o entendimento de cada uma das distintas situações fonográficas 

decorrentes da complexa organização da ortografia opaca de uma língua. A busca do 

automatismo requerido para o uso das correspondências fonográficas pelos usuários da língua 

será tanto maior quando se descobrir que a quantidade e os tipos de erros ortográficos afetam 

a avaliação de qualquer cidadão, atingindo principalmente a qualidade do texto e da 

comunicação. Enfim, não se pode esquecer que um texto bem ortografado pode ser um fator 

de inclusão social (VIEIRA, 2006). 

 

As evidências empíricas obtidas por pesquisadores podem nos mostrar como as 

crianças se põem em posse desse objeto de conhecimento. 

 

 

1.6 ESTUDOS SOBRE A AQUISIÇÃO ALFABÉTICA, A APRENDIZAGEM E O ENSINO 

DA ORTOGRAFIA 

 

 

1.6.1 A aquisição do sistema de escrita alfabética e o desenvolvimento  

 

Apresentaremos, a seguir, uma revisão de estudos, e suas evidências empíricas, 

realizados, sob diferentes olhares, por pesquisadores que investigaram a aquisição da notação 
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alfabética e da ortografia. Alguns descreveram o desempenho ortográfico através da avaliação 

dos tipos de erros ortográficos; outros procuraram estabelecer uma relação entre competências 

cognitivas e a aprendizagem de aspectos ortográficos específicos. Incluiremos também, neste 

trabalho, estudos que tiveram por objetivo investigar o processo de aquisição de aspectos 

ortográficos específicos. 31 

 

1.6.2 A natureza fonológica do sistema de escrita alfabética e o desenvolvimento 

de sua compreensão pela criança 

 

Entre as pesquisas sobre a aprendizagem do sistema de escrita alfabética, tanto em 

leitura como em escrita, destacamos as realizadas por Ferreiro & Teberosky (1979, 1982, 

1985), Carraher & Rego (1981), Bezerra (1981) e Nunes et al.(1992a)  

Num estudo posterior ao publicado em 1979, Ferreiro & Teberosky (1982) 

investigaram a existência de um período de evolução que se inicia antes do momento em que 

as crianças começam a se relacionar com os sons das palavras e sua escrita. As autoras 

entrevistavam crianças, individualmente, pedindo que elas escrevessem uma a uma as 

palavras de uma pequena lista e, em seguida, as lessem, mostrando onde estavam lendo.  As 

palavras tinham um número variado de sílabas e eram seguidas por uma frase curta que a 

criança também escrevia e lia.  A amostra foi constituída de aproximadamente mil crianças 

das camadas populares no México, e foram examinadas em diferentes ocasiões ao longo de 

um ano. Ferreiro & Teberosky (1982) constataram que 90% das crianças iniciavam o processo 

de alfabetização na escola sem relacionar sistematicamente a palavra sonora à palavra escrita. 

As produções escritas variavam bastante, não sendo, porém, homogêneas (algumas usavam 

muitos sinais por palavra, outras, apenas um sinal). Algumas crianças, no entanto, 

reproduziam certos aspectos da aparência de uma palavra escrita (nunca escreviam palavra 

com uma só letra ou sinal gráfico, variavam as letras utilizadas e escreviam palavras variando 

a ordem das letras ou variando as próprias letras). Essas produções foram classificadas como 

pré-silábicas porque, ao produzirem as grafias, as crianças não relacionavam sistematicamene 

os sons da fala aos sinais gráficos.  

                                                
31 As nomenclaturas que expressam conceitos e noções utilizados pelos autores serão preservados em respeito ao 
tempo e ao espaço da construção da cultura produzida e que é o território dos significados e da multiplicidade de 
interpretações. 
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Em momentos seguintes, as crianças buscaram uma relação sistemática entre 

fonologia e grafia, estabelecendo essa relação ao nível da sílaba, embora nosso sistema de 

escrita seja alfabético. Essas escritas foram classificadas por Ferreiro & Teberosky (1982) 

como escritas silábicas. Do ponto de vista teórico, a escrita silábica é um fenômeno que 

mostra que a criança não está reproduzindo simplesmente o que lhe é ensinado, mas 

procurando entender como a escrita representa a fala, e, nesse processo, chega a soluções 

originais, não disponíveis em nossa cultura (NUNES et al., 1992, p. 22). Ferreiro & 

Teberosky (1982) observaram, ainda, que as crianças parecem não passar diretamente da 

produção de escritas silábicas à produção de escritas alfabéticas, já que, nessa evolução, ao 

escreverem, notam algumas sílabas com uma só letra, enquanto outras já têm uma notação 

alfabética, ou seja, elas já começam a aprimorar a análise dos sons e explorar 

sistematicamente correspondências entre um grafema e um fonema, coerentemente com a 

representação alfabética que ilustra o funcionamento do princípio alfabético.   

Carraher & Rego (1981) observaram em português o que ja havia sido constatado em 

espanhol por Ferreiro & Teberosky (1979). Em 1981, Carraher e Rego afirmaram que 

descobrir que a escrita representa a seqüência fonológica (e não diretamente o significado da 

palavra) não é uma tarefa simples para as crianças pequenas não-alfabetizadas. A tendência 

dos aprendizes é olhar as palavras focalizando o seu significado, pois essa é uma forma 

apropriada de lidar com a linguagem oral. Crianças que não conseguiam ainda ater-se aos 

sons da palavra e que se concentravam principalmente em seu significado, quando foram 

solicitadas a dizer palavras parecidas, diziam palavras com significado (marca das autoras) 

semelhante. Quando solicitadas a dizerem palavras grandes, diziam nomes de objetos grandes. 

As autoras observaram isso por meio de uma técnica em que utilizaram pares de cartões. Num 

dos cartões, estava grafada uma palavra grande referente a um objeto pequeno. No outro 

cartão, estava impressa uma palavra pequena que se referia a um objeto grande. Assim, 

observaram que as crianças tinham dificuldades em focalizar os sons, e, ignorando o 

significado das palavras, escolhiam as palavras com mais letras para representar os objetos 

grandes e as com menos letras para representar os objetos pequenos. Em síntese, afirmam as 

autoras, as crianças tinham a tendência de inferir a escrita das palavras do significado, 

ignorando-lhes os aspectos fonológicos.  

Bezerra (1981), em sua dissertação de mestrado, estudou a relação entre aquisição de 

leitura e reflexão metalingüística em 90 crianças (30 de pré-primário, 30 de 1ª série e 30 da 2ª, 

3ª e 4ª séries do 1º grau), compreendidas numa faixa etária de 4 a 11 anos. Os sujeitos foram 



 

 

115 

submetidos a tarefas desenvolvidas por meio de método clínico piagetiano (CARRAHER, 

1983), com o objetivo de avaliar sua capacidade de refletir sobre algumas características e 

propriedades lingüísticas da palavra, e a uma tarefa de leitura. Os resultados mostraram que 

crianças provenientes das camadas de baixa renda, ao entrarem na escola, apresentariam 

grande dificuldade de refletir sobre a língua. A iniciação ao ensino da leitura, que coincidia 

com a idade de 7 anos, marcava uma notável diferença entre os sujeitos quanto ao 

desempenho em tarefas de reflexão metalingüística. As crianças de pré-primário, cujo 

programa escolar não incluía instrução de leitura, apresentaram pronunciada dificuldade, 

sobretudo nas tarefas que exigiam a capacidade de analisar as palavras em sílabas e estas em 

fonemas. O realismo nominal, na sua forma ontológica, foi uma característica do tipo de 

resposta desse grupo quando comparado aos demais sujeitos. Os principiantes em leitura 

mostraram um desenvolvimento intermediário, caracterizado pelo conflito de decidir entre 

propriedades do objeto (ou realidade referida) e as propriedades do significante lingüístico. Os 

sujeitos menores, que dominavam o código de leitura, apresentaram êxito em todas as tarefas 

que exigiam o tratamento da palavra como objeto lingüístico. Na 1ª série, o progresso em 

leitura apareceu associado, significativamente, ao êxito em todas as tarefas que exigiam a 

identificação de palavras com sílabas ou fonemas coincidentes numa mesma posição 

(princípio, meio e fim). O desempenho das crianças foi comparado a resultados encontrados 

por Piaget referentes ao realismo nominal e aos de Papandropoulou, o que revelou que as 

crianças de baixa renda eram muito dependentes da escola para começar a tratar a palavra 

como uma realidade lingüística. De acordo com Bezerra (1981), essa capacidade parece ser 

fundamental para a aquisição da leitura; daí porque a escola seria considerada imprescindível 

à população de baixa renda, pelo menos no que se refere a isso.   

 

1.6.3 O aprendizado da norma ortográfica do português. 

 

Entre as pesquisas recentes sobre a aprendizagem da norma ortográfica do português, 

destacamos as realizadas por Carraher (1982; 1997), Morais (1995), Monteiro (1999), Rego & 

Buarque (1997, 1999), Guimarães & Roazzi (1999), Sá (1999), Leal & Roazzi (1999) e 

Meireles & Correa (2005).  

Carraher (1997) desenvolveu uma investigação exploratória sobre o que ocorre quando 

a criança ingressa na fase alfabética da compreensão da língua escrita. Segundo a autora, a 
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aprendizagem de um sistema de escrita envolve a aquisição da habilidade de gerar 

desempenhos corretos a partir de um conhecimento central do sistema, ou seja, no caso do 

nosso sistema, a criança precisa compreender a sua natureza alfabética. Os erros de ortografia 

cometidos por alunos de 7 a 11 anos, das quatro séries iniciais do Ensino Fundamental de uma 

escola próxima a Recife, foram analisados de acordo com hipóteses relativas à evolução da 

competência da criança durante a aprendizagem da escrita. Foi utilizada uma tarefa de ditado 

de palavras existentes no léxico e de palavras inventadas e proposta uma redação livre. 

Aproximadamente, 80% dos erros observados puderam ser classificados em sete categorias, o 

que indica que a maioria dos erros ortográficos não era randômica e, portanto, eles eram 

previsíveis. 32 As categorias de erros adotadas foram as seguintes: 1) erros de transcrição de 

fala – que consistiam em escrever a palavra de acordo com a sua pronúncia no dialeto local, 

por exemplo, escrever *pexi para peixe; 2) erros por supercorreção, expressa pela tentativa da 

criança em evitar o erro de transcrição da fala, como, por exemplo, *altomóvel para 

automóvel; 3) erros por não marcação da nasalização, que levaria a grafias como *roma para 

romã; 4) erros por não consideração de regras contextuais, ou seja, as regras de ortografia 

determinadas pela posição de um som em relação a outros, incluindo sons subseqüentes na 

palavra; 5) erros por desconhecimento da origem da palavra, isto é, em português, algumas 

consoantes dependem não apenas da fonologia, mas também da origem da palavra; 6) erros 

em sílabas complexas decorrentes do desconhecimento dessa combinação, por a criança estar 

habituda à combinação CV; 7) erros por trocas de letras com sons parecidos que refletem 

dificuldades na própria análise fonológica, os quais tendem a ser trocas entre consoantes 

surdas e sonoras com o mesmo ponto de articulação, como, por exemplo, V e F; T e D. 

A autora observou que os quatro primeiros tipos de erros da seqüência apresentada 

acima foram considerados ligados à pronúncia ou a regras contextuais, uma vez que há uma 

espécie de lógica subjacente aos mesmos que permite ao aprendiz da notação escrita melhorar 

a sua ortografia à medida que vai fazendo novas distinções nas relações letra-som do 

português. Por fim, Carraher (1997, p.112) conclui que: a) a ortografia deve ser ensinada, 

considerando que a criança adquire um sistema de escrita, e não porque copia palavras; b) os 

erros de transcrição da fala, gerados pela concepção alfabética adotada pela criança, serão 

tanto mais numerosos quanto maior for a divergência entre a variedade lingüística usada pela 

                                                
32 O estudo analisou três tipos de dados: a) ditado de palavras que não tinham sido supertreinadas para crianças 
das quatro primeiras séries e ditado de palavras inventadas; b) análise de redações feitas em classe por uma 
amostra de crianças; c) análise do desempenho ortográfico de uma criança ao longo dos dois primeiros anos de 
alfabetização.   
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criança e o dialeto padrão; c) os erros de segmentação, com alta freqüência de ocorrência no 

início da alfabetização, sugerem que a concepção de palavra da criança não é idêntica à do 

adulto. Por fim, a autora propõe que o melhor plano de ensino para o desenvolvimento de uma 

boa ortografia não inclua a cópia, nem a correção dos erros, mas parta da leitura. 

Morais (1995), em sua tese de doutoramento, buscou verificar como as diferenças 

observadas no rendimento ortográfico poderiam ser explicadas em função de seu nível de 

explicitação sobre as regras e irregularidades de nossa norma ortográfica. Participaram da 

pesquisa 116 crianças, alunos e alunas de uma escola pública e de uma escola particular em 

Recife, que estavam concluindo a 2ª, a 3ª e a 4ª séries da educação básica. Três tarefas foram 

utilizadas neste estudo. A primeira foi um ditado em que deveriam escrever corretamente um 

texto descritivo contendo diferentes casos de convencionalidades regular (regular direta, 

regular contextual, regular morfológica) e irregular. Usou-se também uma brincadeira de 

escrever errado de propósito (transgressão intencional). Essa tarefa tinha como pressuposto 

que, para transgredir propositadamente uma norma, regra ou princípio, o indivíduo precisa ter 

um conhecimento explícito do que está violando (TOLCHINSKY & TEBEROSKY, 1992). 

Por fim, uma entrevista individual que tinha como meta avaliar os conhecimentos da criança, 

explicitados em um nível consciente verbal, a respeito das transgressões feitas.  

Os resultados obtidos nas duas primeiras tarefas foram os seguintes: o rendimento 

ortográfico melhorava significativamente com o avanço da série escolar em todos os aspectos 

ortográficos analisados (correspondências fonográficas, acentuação, segmentação das palavras 

e concordância gramatical); as crianças erraram mais nas correspondências fonográficas do 

tipo irregular e tinham mais dificuldade em escrever palavras de uso infreqüente na língua 

escrita; as crianças de classe popular tinham rendimento inferior ao de seus pares de classe 

média, que estudavam em escola particular; as transgressões intencionais foram operadas 

sobre as próprias representações a respeito da ortografia reveladas no ditado (as crianças 

preferiram criar erros, sobretudo através da substituição de grafemas, atacando consoantes, 

vogais e dígrafos em proporções idênticas às dos erros de seus ditados); o rendimento 

ortográfico externamente observável se relacionava ao nível de explicitação das 

representações da criança sobre a norma, tanto na tarefa de transgressão como na entrevista, 

confirmando, assim, a suposição do estudo.  

Os resultados obtidos com a entrevista mostraram que os alunos da escola pública, na 

sua maioria, não respondiam questões sobre o que entendiam sobre erro ortográfico, enquanto 

os alunos da escola privada usavam expressões como erro de ortografia, erro de português ou 
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erro ortográfico, além de citar exemplos de erros ortográficos e mencionar diferentes 

operações (omissão, substituição, acréscimo de letras) produtoras de erro. Para os sujeitos 

com baixo rendimento ortográfico, uma dificuldade encontrada foi avaliar a homofonia ou a 

pronúncia das palavras utilizadas no ditado e na tarefa de transgressão e, especialmente, 

explicar as regras/irregularidades que violaram. Ao explicarem as transgressões efetuadas, era 

mais fácil para esses sujeitos afirmar a inexistência de regras (no caso das irregulares) que 

verbalizar a regra violada (no caso das correspondências regulares). Algumas regras pareciam 

menos acessíveis à explicação verbal do que outras, em face dos diferentes tipos de raciocínio 

requeridos pela restrição em si: o uso do R ou do RR era mais fácil de explicar do que o O ou 

U, E ou I no final das palavras. Esses dados, relativos ao conhecimento sobre regras 

contextuais no nível verbal explícito, também podem ser vistos como um apoio à idéia de que 

não existe um estágio em que as regras contextuais são aprendidas em bloco, o que já foi 

observado em diferentes estudos que investigaram as representações ortográficas infantis em 

outros níveis que não o explícito verbal (MONTEIRO, 1999; MELO 1997; MORAIS, 1995; 

REGO & BUARQUE, 1997). Enfim, afirma o autor, voltando-se para a escola: é preciso 

aprender as restrições da ortografia refletindo sobre as formulações das crianças a respeito 

delas, bem como acatando-as. 

Um estudo produzido por Monteiro (1999) tentou investigar como as crianças lidam 

com determinadas restrições do sistema quando lhes é exigido o uso gerativo e não 

simplesmente acumulativo das regras, ou seja, quando se verifica se são capazes de gerar a 

escrita de uma palavra a partir das regras da norma. Para isso, investigou como se dão o uso e 

a aquisição de regras ortográficas de contexto na leitura e na escrita quando do uso do S e do 

SS, do R e do RR, do GUE e GUI, do GE e GI e do QUE e QUI.   

Monteiro (1999) focaliza apenas o resultado relativo ao estudo do S e do SS (no 

contexto entre vogais). Para realizar essa investigação, duas tarefas foram propostas: a 

primeira, um ditado de palavras reais e também de palavras inventadas; e a segunda, uma 

leitura de uma lista de palavras (incluindo palavras reais e inventadas). As listas de palavras e 

de palavras inventadas foram as mesmas para as duas tarefas. Foram observadas 100 crianças, 

entre a alfabetização e a 4ª série primária (20 de cada série), com idade variando de 06 a 11 

anos, de duas escolas de classe média da região metropolitana de Recife, sendo uma escola 

com orientação de ensino tradicional e outra progressista (embora não tenha havido intenção 

de compará-las).  
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Dentre os resultados obtidos, constatou-se que foram utilizadas as seguintes estratégias 

para o uso dos grafemas na leitura e na escrita. No caso do uso do S e do SS na escrita de 

palavras e de palavras inventadas, verificou-se, por exemplo, que: 1. a criança admite apenas 

uma letra para cada som, usando exclusivamente a letra Z para notar o som /Z/ e a letra S para 

notar o som /s/; 2. a criança desperta para a possibilidade de o S apresentar mais de um som e 

para a existência da grafia SS, ou seja, a) admite um som para cada letra, usando a letra S para 

representar os sons /z/ e /s/ em qualquer contexto, e b) a criança desperta para a relação entre 

o som e a forma de representação e o contexto, não mais utilizando apenas o S para 

representar os sons /S/ e /Z/, admitindo assim as grafias S, SS, Ç, C e Z para representar esses 

sons, ora em contexto adequado, ora em contexto inadequado; 3. a criança apresenta um 

desempenho em que predomina o uso adequado da regra, podendo eventualmente ocorrer 

erros, mas que não mais indicam generalizações inadequadas, como o uso do SS no início das 

palavras.  

Por fim, Monteiro (1999) concluiu que as crianças estão sempre em busca de uma 

regularidade na norma, sendo esta vencida quando as hipóteses infantis são contrariadas pelos 

dados de realidade. Afirma, então, que é nesse momento que o aprendiz dá o grande salto com 

relação à compreensão da norma ortográfica. Além disso, a autora afirma que, tanto na escrita 

como na leitura, as estratégias apresentadas se mantêm bastante semelhantes, o que reforça 

ainda mais a consistência das estratégias utilizadas, bem como o caráter não aleatório dos 

erros.  

Ficou evidente, todavia, que, em alguns casos, como no dos empregos do S e do SS, a 

leitura de palavras é uma tarefa mais fácil de ser realizada do que a escrita, em todas as séries, 

embora esse resultado não se repita quando se trata de palavras inventadas. Salientou, ainda, 

que, para cada regra investigada, encontrou-se que, quando a criança não percebe as nuances 

da norma, opta pelo princípio alfabético, correspondente ao estágio alfabético de Ferreiro & 

Teberosky (1985). Caberia, pois, à escola ensinar, de forma sistemática, as regras de 

ortografia a partir das descobertas das crianças entre si, contribuindo, assim, para a 

compreensão pela criança do princípio ortográfico da escrita.  

Considerando que, entre vários autores (NUNES, 1990, 1992a; MONTEIRO, 1995; 

MORAIS, 1995; REGO & BUARQUE, 1997), há o consenso de que o progresso da criança 

após o ingresso na fase alfabética não pode ser caracterizado como um modelo de estágio, 

uma vez que erros de transcrição de fala coexistem num mesmo sujeito com erros de 

supercorreção, e que a aquisição de distintas regras contextuais não ocorre simultaneamente, 
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Rego & Buarque (1999) discutiram obstáculos enfrentados pelas crianças de 6 a 9 anos de 

escolas pública e particular para fazer uso apropriado de determinadas regras ortográficas à 

luz de dados provenientes de um estudo longitudinal.  

Essa pesquisa envolveu 76 crianças, das quais 38 freqüentavam uma escola particular 

e 41, uma escola pública. O tempo de escolaridade formal dos sujeitos da escola pública e da 

particular foi equiparado: na escola particular, 18 crianças, entre 6 e 7 anos, freqüentavam  a 

1ª série, enquanto 20, entre 8 e 9 anos, cursavam a 3ª série. Na escola pública, 18 crianças, 

entre 7 e 11 anos, freqüentavam a 2ª série, enquanto 23 crianças, entre 11 e 14 anos, cursavam 

a 4ª série.  

Como método, foram aplicadas tarefas no início e no final do ano escolar. As tarefas 

consistiram em um ditado de palavras reais e inventadas, inseridas em frases. As crianças 

completavam as lacunas da frase com as palavras ditadas pelo experimentador quando este lia 

toda a frase. O objetivo era demonstrar como a aquisição de regras ortográficas pode ser 

afetada pelo fator freqüência e considerar a relevância desses resultados para a organização da 

prática pedagógica na ortografia. Para isso, estudaram os sons da língua em contextos 

previsíveis, uma vez que o objetivo das autoras era demonstrar como grafias com 100% de 

previsibilidade num determinado contexto poderiam se transformar em fonte de dificuldade 

para a criança.  

Assim, foram investigadas palavras reais e inventadas, iniciadas pelo som /X/, com o 

som /X/ entre vogais, com o som /r/ entre vogais e com o som /X/ entre consoante e vogal. Os 

dados apresentados sugeriram que a aprendizagem da língua de forma gerativa não é tarefa 

simples que toda criança consegue resolver a partir de uma mera exposição à língua escrita, 

visto que nem sempre o universo de palavras a que a criança tem acesso permite abstrair os 

princípios ortográficos adequadamente.  

Rego & Buarque (1999), considerando os próprios resultados e os de Melo (1997), 

afirmaram que boa parte dos desafios que se impõem no processo de ensino-aprendizagem da 

ortografia consiste em elaborar situações didáticas que permitam à criança compreender as 

conexões entre os diferentes níveis de análise da língua e a ortografia das palavras, a partir de 

uma seleção de textos e de palavras que forneçam uma adequada apropriação das restrições 

contextuais da língua, o que amenizaria a sobrecarga de memória na aprendizagem da 

ortografia.  
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Guimarães & Roazzi (1999) consideraram que um dos primeiros obstáculos que as 

crianças enfrentam para descobrir a natureza da escrita alfabética consiste em conceber as 

palavras enquanto seqüência de sons, independentes de seu significado. Quando as mesmas 

compreendem essa relação (fase alfabética), deparam-se, entretanto, com situações em que 

essa relação não é suficiente.  

Objetivando averiguar como se desenvolve a compreensão semântica na ortografia 

com sujeitos com diferentes graus de escolaridade/idade, esses autores fizeram um estudo 

com 80 crianças de diferentes graus de escolaridade (1ª, 4ª e 8ª séries do primeiro grau e 3ª 

série do segundo grau). Nesse estudo, enfocaram palavras que não se diferenciam na 

pronúncia, mas têm significados diferentes e são escritas de forma diferenciada (palavras 

homófonas-heterógrafas, isto é, palavras com o mesmo som, mas com significados diferentes, 

como é o caso de sexta e cesta).  

Os autores acima consideraram também que o significado pode ser um importante 

elemento gerador de grafias (palavras derivadas), ou seja, observaram que a compreensão da 

existência de semelhanças semânticas, correspondendo à representação de radicais, através de 

uma mesma forma ortográfica, como, por exemplo, nas palavras laranja / laranjeira, pode 

facilitar a grafia. Tais escritas, sublinham os autores, mostram que a relação som/grafia não é 

o único caminho de auxílio para a escrita correta.  

Os resultados encontrados mostraram que os sujeitos classificavam as palavras 

utilizando a semelhança semântica como critério e que essa foi a opção feita pela maioria dos 

sujeitos em todas as séries. Esse fato sinalizou que os mais novos já são capazes de antecipar 

algo sobre o significado de palavras desconhecidas, ou seja, desde crianças, os sujeitos são 

capazes de segmentar as palavras em unidades menores, como os semantemas (radicais com o 

mesmo significado), realizando uma análise diferente da segmentação escolar habitual (em 

letras e sílabas). Muitos sujeitos, porém, apesar de perceberem tal semelhança, não utilizaram 

esse conhecimento na geração da grafias iguais para radicais semanticamente iguais.  

Por outro lado, os autores observaram que o significado pode ser um fator importante 

na escrita ortográfica correta como homogeneizador de grafias, já que houve um bom 

desempenho, em todas as séries, na escrita dos pares homógrafos, ou seja, os sujeitos tendiam 

a escrever sempre da mesma forma palavras com significados diferentes, porém sonoramente 

idênticas (heterógrafas e homógrafas).  Concluindo, os autores explicam que o significado não 

tem sido sempre um fator relevante na diferenciação escrita entre pares de palavras com 

significados diferentes, mas foneticamente iguais.  
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Em 1999, Sá, por meio de estudo transversal, procurou investigar se a consciência 

morfossintática, capacidade de refletir de maneira consciente sobre as estruturas morfológica 

e sintática da língua, estaria relacionada à aquisição da ortografia. Participaram desse estudo 

60 crianças brasileiras da 2ª e 3ª séries do ensino fundamental, de uma escola particular. 

Foram realizadas tarefas de avaliação da consciência morfossintática e do desempenho 

ortográfico. Para medir a competência ortográfica das crianças, foram utilizadas tarefas de 

ditado de palavras e escrita espontânea. O ditado de palavras era constituído por verbos da 

segunda e terceira conjugações no pretérito perfeito do modo indicativo (escreveu, partiu) e 

no pretérito imperfeito do modo subjuntivo (comesse, descobrisse); palavras de outras 

categorias gramaticais cuja terminação apresenta similaridade fonética, mas não gráfica, com 

a dos verbos já indicados (agradável, fértil, merece, maluquice) e palavras inventadas para 

controlar o efeito da memorização (desumiu, aflitisse, sujável). O objetivo era investigar a 

utilização das terminações “eu, iu, isse e esse”, cuja escrita correta depende de considerações 

morfossintáticas.  

Os resultados indicam que há uma relação significativa entre a consciência 

morfossintática e o desempenho ortográfico apresentado pelas crianças. Quanto maior o nível 

de consciência morfossintática, maior o número de acertos nas palavras. A consciência 

morfossintática parece influenciar a escrita de palavras cuja grafia correta implica a 

compreensão de aspectos morfossintáticos da língua, enquanto a consciência fonológica está 

relacionada à aprendizagem das regularidades contextuais.  

Leal & Roazzi (1999) discutiram o caráter ativo da produção da escrita ortográfica em 

dois estudos acerca do uso do R e do RR no meio de palavras: um foi feito em leitura e outro, 

em escrita. Em leitura, foram estudadas 112 crianças, sendo 56 alunas de uma escola pública e 

56, de uma escola particular. A pesquisa em escrita efetuou-se em uma criança de seis anos de 

idade, inscrita na 1ªsérie de uma escola particular, em Olinda.  

Nesse estudo, os autores utilizaram um ditado de palavras em que se observava o uso 

do R e do RR numa lista de palavras existentes e de palavras inventadas. Esse estudo apontou 

que o uso do RR e do R, no meio de palavras, pode auxiliar as atividades de leitura. 

Observaram que foi mais fácil o reconhecimento do som representado por “r fraco” (como o 

de sirene) que o representado por RR entre vogais, chamado r forte (como em marreco). Os 

erros de leitura foram de oralização (“mareco”) ou de silabação, “mar” seguida das sílabas 

“reco” com som fraco, como a pronúncia do segundo r similar (sirene) no estudo sobre a 
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escrita. Muitas crianças faziam leitura com oscilação quando chegava uma sílaba com R, 

como se estivessem pensando acerca da oralização daquele pedaço.  

Afirmam os autores que essas oscilações podem ser indícios de que, no 

reconhecimento dessas palavras, as crianças tentavam fazer uso de informações acerca da 

ortografia a fim de lê-las de forma adequada.  

No segundo estudo, (LEAL & ROAZZI, 1999) durante o ditado, uma criança, ao 

escrever a palavra *mareco (marreco), rapidamente a apagou e escreveu marreco. A 

examinadora perguntou por que ele a havia apagado, e ele respondeu que era porque a palavra 

era marreco e não *mareco. O diálogo mantido após o ditado mostrou que a criança 

conscientemente acertou o uso do R/RR no início das palavras e entre duas vogais. Esse 

resultado mostrou que a criança estava atenta a aspectos relevantes da relação fala/escrita e 

que a consistência de acertos decorre da consciência dela em relação às regras contextuais que 

regem o uso de R ou RR no início e no meio de palavras entre vogais.  

Os autores afirmam, porém, que o mesmo não ocorre em outras regras que a criança 

não conhece, como a marcação da nasalização. Na análise das grafias das palavras 

apresentadas, a criança buscava marcar todas as nasalizações, não incorrendo no erro de não 

marcação, embora não dominasse ainda quais tipos de marcadores deveria utilizar. Os erros 

de supercorreção eram aqueles provocados pela percepção de que nem sempre escrevemos de 

acordo com a forma pronunciada. Tais erros indicam exatamente que a criança é capaz de 

perceber que a relação entre escrita e oralização não é perfeita, o que faz que ela busque 

entender quando certas irregularidades podem ocorrer, como as escritas *caque (caqui), *tato 

(tatu), porque algumas vezes os sons do /i/ e do /u/ são representados por /e/o/.  

Concluindo, Leal & Roazzi (1999) afirmam que os dados mostraram que a criança 

revela uma lógica construída com esforço e que está atenta a muitas características da língua 

escrita. A partir dos erros das crianças, o professor poderá compreender, então, como elas 

enfrentam as diferentes estratégias de escrita, quais estratégias ativam e quais fontes de 

conhecimentos de preferência utilizam. Desse modo, o docente pode elaborar suas 

intervenções didáticas.  

O estudo de Meireles & Correa (2005) examinou as diferenças em complexidade 

apresentadas por diferentes contextos ortográficos na aquisição da ortografia da língua 

portuguesa. Participaram do estudo 52 crianças que cursavam o ensino fundamental em uma 

escola pública na cidade do Rio de Janeiro, sendo 24 de 2ª série, com idade média de 9 anos, e 
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28 da 4ª série, com média de idade de 11 anos e 1 mês. A escola atendia, em sua maioria, 

crianças de classe média e média baixa.  

Foi realizado um ditado de palavras com baixa freqüência de uso na língua. Os alunos 

receberam um protocolo contendo 49 sentenças com lacunas que foram completadas com as 

palavras ditadas pela professora. Foram estudadas as regularidades morfossintáticas presentes 

no sufixo eza que é empregado na formação de nomes abstratos derivados de adjetivos (como 

é o caso das palavras delicadeza e moleza); no sufixo esa, relacionado a nomes que indicam 

profissão, título ou posição social e o local de origem do sujeito, como observado nas palavras 

camponesa e japonesa; e no sufixo oso, referente a adjetivos como famoso e populoso. No 

caso das regras de contexto, foram trabalhados o emprego do r e do rr e a nasalização. Foi 

examinado o emprego do r e do rr nos seguintes contextos: R inicial (rotina), R precedido de 

vogal nasal (genro) e R precedido de consoante (desrespeito). Foram avaliadas também a 

nasalização diante de p e b (empada e pomba) e a nasalização diante das demais consoantes 

(lenda).  

Os resultados indicam que certos contextos ortográficos são mais fáceis para as 

crianças do que outros. Os contextos mais fáceis não se constituíram apenas das regularidades 

contextuais, pois os sufixos eza e oso fazem parte do grupo no qual as crianças apresentaram 

boas performances, provavelmente pela utilização emprestada (grifo das autoras) de uma 

regra contextual. As representações X depois de consoante, X depois de vogal nasal e o sufixo 

eza foram os contextos nos quais as crianças encontraram maior dificuldade.  

Observou-se uma hierarquia na aprendizagem de cada uma das regras ortográficas 

estudadas (usos do R e do RR e da nasalização antes de consoantes). Certos contextos 

ortográficos seriam utilizados de forma adequada mais rapidamente do que outros. Essa 

hierarquia interna aponta para uma aprendizagem que se daria inicialmente de forma parcial. 

Apenas uma parte das representações relacionadas à regra ortográfica seria empregada 

corretamente pelas crianças em sua produção escrita. À medida que vão avançando a idade e a 

escolaridade, a criança passa a usar de forma mais consistente a regra ortográfica. 

Inicialmente, ela faria uma escrita fonética das palavras, depois perceberia que apenas as 

correspondências entre letra e som mais básicas não são suficientes para gerar a escrita 

correta. Esse segundo momento envolveria a incorporação de nova possibilidade de se grafar 

a palavra, mas ainda não haveria uma compreensão clara dos contextos em que esta deve ser 

aplicada. Isso geraria um uso indisciplinado de nova aquisição, com generalizações para 

contextos inapropriados. Aplicando este modelo também à nasalização diante de consoante e 
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aos sufixos esa e eza, considerando-se as particularidades e a especificidade de cada regra, 

pode-se chegar a um possível percurso de desenvolvimento para cada uma das regras em 

questão, tendo como base os resultados encontrados no presente estudo, afirmam as autoras.  

Nos estudos acima resenhados, é possível observar diferenças em termos da 

complexidade apresentada pelos tipos de regularidades e pelas diversas situações ortográficas 

peculiares a cada tipo de regularidade. Algumas situações ortográficas parecem ser adquiridas 

mais facilmente do que outras. Agrega-se a isso a variação do processo de desenvolvimento, 

conforme sejam as particularidades das distintas correspondências fonográficas investigadas.  

 

1.6.4 Estudos que envolvem o ensino da norma ortográfica.  

 

Algumas pesquisas recentes sobre o ensino da norma ortográfica do português são 

assinadas por Melo (1997), Morais & Biruel (1998), Curvelo, Meireles & Curvelo (1998), 

Macedo & Mortimer (2000) e Melo, J. P. (2001).  

Um estudo efetivado por Melo (1997) introduziu em sala de aula situações em que as 

crianças de 2ª, 3ª e 4ª séries (classe popular) e de 1ª, 2ª e 3ª séries (classe média) tiveram 

oportunidade de discutir e refletir sobre as várias possibilidades do uso do “r” e do “rr” e do 

“r” entre consoante e vogal. Os resultados demonstraram plena superioridade dos grupos de 

intervenção (treinamento que levava à construção das regras pelos aprendizes) em relação a 

outros grupos de crianças submetidos a metodologias tradicionais de ensino da ortografia. 

Todas as crianças dos grupos de intervenção demonstraram clara compreensão das restrições 

contextuais envolvidas no uso do “r” e do “rr”, enquanto, nos demais grupos, os resultados se 

assemelharam aos já apresentados inicialmente no estudo. Não havia, contudo, transferência 

do aprendizado para outra regra contextual, o uso de M ou N marcando a nasalização em final 

de sílaba. 

Morais & Biruel (1998b) observaram, na rede pública de Recife, práticas escolares em 

que o ditado tinha como função verificar o acerto ou o erro ortográfico e, como tal, era 

considerado pelos professores uma tarefa de ensino. Pequenos textos eram ditados, seguidos 

da correção dos erros cometidos. Em seguida, a cópia era recomendada para os casos em que 

a palavra era incorretamente grafada.  
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O rito didático, acima descrito pelos autores, evidencia que a ortografia era tomada 

como uma questão estritamente gráfica (MORAIS, 1998a, p. 56). Em decorrência disso, 

afirmam Morais & Biruel (1998b), os alunos não eram ajudados a refletir sobre os princípios 

gerativos que permitem a tomada de decisão sobre a solução ortográfica a adotar. Os autores 

da pesquisa observaram também que o ensino da ortografia era realizado sem que se 

definissem metas para cada série. Para mudar o tratamento dado à norma ortográfica, seria 

preciso, entretanto, pensar sobre a atitude de rejeição, por parte do professor, aos erros do 

aluno, bem como refletir sobre o equívoco de que a aprendizagem do aluno é feita sem a 

intervenção do professor. 

O estudo levado a cabo por Curvelo et al. (1998) procurou investigar o uso espontâneo 

que a criança faz, no contexto lúdico do jogo da forca, do conhecimento ortográfico que 

possui. Sessenta crianças, entre a 2ª e a 4ª séries do ensino fundamental, foram convidadas a 

jogar forca com as pesquisadoras em entrevistas individuais.  

Dois tipos de conhecimento parecem ser importantes para a forca, e, possivelmente, a 

interação entre esses conhecimentos poderia levar a criança ao êxito no jogo. Um deles refere-

se ao nível de conhecimento ortográfico adquirido pelas crianças. Esse conhecimento 

permitiria à criança testar hipóteses referentes aos padrões silábicos da palavra-alvo, bem 

como lidar com as limitações ortográficas do português em função da escolha de letras que 

efetua. O outro tipo de conhecimento relaciona-se ao vocabulário que a criança já possui em 

função das restrições impostas pelas escolhas que ela fez.  

Os resultados mostraram que, em relação ao número médio de jogadas para concluir o 

jogo com sucesso, não houve diferença significativa no desempenho das crianças de 

diferentes níveis de escolaridade. As respostas das crianças foram, no entanto, influenciadas 

pelo tipo de palavra apresentada. A maioria das crianças foi capaz de utilizar os 

conhecimentos lingüísticos que possui no nível ortográfico, apesar das dificuldades 

encontradas em justificar seu raciocínio. 

O trabalho de Macedo & Mortimer (2000) discute, no contexto da teoria sociocultural, 

alguns elementos que constituem a dinâmica discursiva de uma sala de aula em que a escrita e 

as normas ortográficas são objeto de ensino-apredizagem. O vídeo foi usado na coleta de 

dados e transcrições, organizados na forma de episódios de ensino e submetidos à análise 

microgenética. Essa análise permitiu inferir que o recurso da professora é heterogêneo e 

encerra uma tensão entre dialogia e univocidade, pois possibilita a participação dos alunos no 

processo de enunciação ao mesmo tempo que controla a produção de significados unívocos 
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em relação às regras de ortografia. Os dados evidenciam, também, que os alunos internalizam 

não só o conteúdo de ensino, mas também os aspectos mais gerais do ensino escolar, como 

regras disciplinares e estratégias metacognitivas de aprendizagem. 

Melo (2001) desenvolveu uma dissertação de mestrado com dois estudos voltados para 

avaliar os efeitos de uma prática pedagógica alternativa com vistas à explicitação dos 

princípios gerativos da norma ortográfica, no caso das regras de tipo morfológico. O primeiro 

estudo envolveu um levantamento das regras morfológicas que causam mais dificuldades aos 

aprendizes. Participaram do estudo 127 crianças, sendo 64 de uma escola pública e 63 de uma 

escola de classe média. Os resultados apontaram, a exemplo do que ocorreu com regras 

contextuais, que algumas regras morfológicas são mais facilmente aprendidas que outras.  

O segundo estudo objetivou analisar o efeito de um programa de atividades didáticas 

sobre o ensino de regras morfológicas, relativas às flexões verbais (ss do subjuntivo, o -r- dos 

infinitivos, a 3ª pessoa do plural do futuro ÃO e a flexão de 3ª pessoa dos outros tempos AM), 

além de sufixos de derivação (EZA e ESA e AL e EZA).  A amostra desse segundo estudo foi 

constituída por 60 estudantes, alunos e alunas de três escolas públicas do município de Recife 

cursando a 3ª série do ensino fundamental, com domínio do sistema de escrita alfabética, 

conforme Melo, J.P. & Morais (1999).   

Cada escola foi submetida a um modelo distinto de ensino-aprendizagem: uma 

recebeu um programa de intervenção didática alternativo (reflexão sobre palavras a partir de 

textos e reflexão sobre ditados fora de textos, tarefas estimuladoras de dúvidas, transgressão 

intencional e debates sobre erros e acertos); outro grupo recebeu ensino didático tradicional 

(ditado, cópia, complementação de lacunas, etc.); e um  terceiro vivenciou o ensino 

assistemático de ortografia já consagrado pela escola (ditados semanais, sem enfocar uma 

regra).  

A pesquisa teve três fases: diagnóstico inicial do desempenho ortográfico dos três 

grupos na notação de restrições morfológicas; realização dos programas de intervenção; 

diagnóstico final do desempenho dos sujeitos dos três grupos. Os resultados desse estudo 

mostraram que os sujeitos submetidos à intervenção didática alternativa tiveram desempenho 

significativamente superior na notação das regras ensinadas aos sujeitos participantes do 

ensino tradicional; e que estes foram superiores ao grupo de sujeitos com vivências 

assistemáticas de regras típicas da própria escola.  Em relação à explicitação verbal, no grupo 

que vivenciou um ensino explicitador (tomada de consciência e elaboração das regras pelas 
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próprias crianças), foi possível observar uma melhoria no desempenho ortográfico em 

determinadas restrições de caráter morfológico.  

 

1.7 DITADO E ORTOGRAFIA 

 

Um imenso lápis vermelho 

 

[...] O instrumento de trabalho favorito de dona Linda era um imenso lápis 
vermelho, todo poderoso, que sublinhava erros do ditado ou da cópia, anunciava 
desacertos nas respostas de equívocos cometidos até a resposta única e certa ser 
incorporada... [...] Passados tantos anos, ainda sinto calafrios com a lembrança desse 
lápis inclemente. Capaz de apontar para exercícios extras na hora do recreio, o dobro 
de lição de casa, ficar sozinho na imensa escola até terminar tudo, copiar vinte vezes 
a grafia correta da cada palavra escrita de modo errado... [...] Quando comecei a dar 
aula para crianças... [...] Quis momentos organizados, concentrados e produtivos. 

 

Fanny Abramovich 

 

Entre os exercícios escolares utilizados há anos nas salas de aula, vinculados ao 

aprendizado das línguas alfabéticas, no caso particular da norma ortográfica, podemos 

destacar o ditado, a cópia, o treino ortográfico e a recitação para memorizar regras. 

Mais recentemente, é possível encontrar entre nós outros tipos de atividades, como 

textos espontâneos, jogo da forca (CURVELO et al., 1998), exercícios de explicitação da 

norma ortográfica (MORAIS, 1999), cadernos de cruzadinhas com desafios ortográficos 

(BRITO, 2005), seqüências didáticas (MELO, 2005), exercícios em livros didáticos (RIBAS, 

2004; MONTEIRO, 2004), todos esses reconhecidos como novas alternativas ao ensino da 

norma ortográfica do português. Analisá-los, porém, foge ao foco do nosso trabalho. 

O ditado foi inserido em nossa situação de investigação não só por ser um gênero  

textual com características lingüísticas bem definidas (BAKHTIN, 1997b), produzido em 

contexto didático, mas por desempenhar um papel importante na investigação das relações 

fonográficas das diversas línguas alfabéticas. Além disso, ao contrário de uma produção 

escrita, o ditado elimina a sobrecarga cognitiva encontrada nessa situação de escrita 

(JAFFRÉ, 1991).  Ao eliminar esse peso, impõe como modalidade de processamento a 

realização da notação escrita a partir da recepção de estímulos auditivos, emitidos segundo 

um ritmo de alguém que dita (MORAIS, 1995).  
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Por outro lado, o ditado, enquanto uma tarefa escolar, tem sua constituição analisada e, 

conseqüentemente, contestada na literatura, em relação ao conjunto de concepções 

lingüísticas, psicológicas e didáticas a ele subjacente, ao seu rito de execução e ao tratamento 

dado aos resultados obtidos pelos alunos (CHERVEL & MANESSE, 1989; FERREIRO, 

1984; LIMA, 1991; JAFFRÉ, 1992; CAGLIARI, 1997; MORAIS & BIRUEL, 1998b). 

Chervel & Manesse (1989) afirmam que o ditado escolar ocupa, nos séculos XIX e 

XX, o cenário das salas de aula em muitos países33, tendo sido conhecido como um dos 

instrumentos didáticos mais utilizados no ensino e na verificação da norma ortográfica 

francesa. 

 

O ditado é o exercício mais tradicional da escola francesa e o mais simbólico. 
Semanalmente ou bimensalmente, ele cadencia as aulas de francês, mobiliza os 
alunos, acalma os pais e parece ligar a pedagogia de hoje àquelas dos séculos 
passados. Ele é somente um exercício de controle cuja função seria informar o 
professor do estado dos conhecimentos ou de um procedimento didático (marca dos 
autores). (CHERVEL & MANESSE, 1989, p. 139-140  

 

Ferreiro, em 1984, constatou que o julgamento sobre a escrita das crianças era feito 

por meio da utilização do ditado e que este era considerado, desde muitos anos, como um 

elemento-chave para a obtenção de informações sobre a escrita do aprendiz. No México,  

[...] o ditado desempenhava um papel importante no julgamento dos níveis de 
aprendizagem da escrita, embora (fosse) utilizado num contexto escolar em que a 
produção de texto não era estimulada e o aprendiz se ocupava tão-somente de 
tarefas de cópia e transcrição de textos, cujo objetivo era a transcrição gráfica de 
textos produzidos por outrem [...] (FERREIRO, 1984, p.10). 

 

No Brasil, uma primeira revisão dos vários aspectos do ditado é assinada por Cagliari 

(1997). Segundo esse autor, para a maioria dos professores das primeiras séries do Ensino 

Fundamental, o ditado é um modo eficaz de controle ortográfico das palavras ensinadas e 

conhecidas (freqüentes) pelos alunos em sala de aula. Por essa razão, no repertório das 

palavras ditadas, não eram incluídas palavras que não tivessem sido ainda objeto de estudo na 

escola (palavras infreqüentes). Esse emprego do ditado está associado à idéia da 

impossibilidade de os alunos transcreverem palavras conhecidas em outros ambientes além 

do escolar, como sublinha Cagliari (1997, p.12). O ditado seria também considerado, pelos 

                                                
33 França, Canadá/Quebec e Suíça. 
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professores, como um meio de ensino das normas ortográficas, bem como de sua fixação, 

através de exercícios de repetição.  

Nesse mesmo ano, Cagliari (1997, p.13) conclui seu ensaio dizendo que o ditado 

utilizado para ensinar a escrever corretamente as palavras criou o dialeto do ditado, (marca do 

autor) que consiste em ditar as palavras diferentemente do que se fala, ou seja, ditam-se 

palavras falando-se “ortograficamente”, como no exemplo a seguir, “BAL-DE” (balde), 

pronunciando /l/ e /e/ em lugar de /w/ e /i/.   

Na França, segundo Jaffré (1992), o debate que se travou na década de 80 em torno da 

crise da ortografia é semelhante ao ocorrido nos anos setenta, quando o ensino daquele 

conteúdo foi colocado em questão. No coração desse debate, o ditado, como tarefa escolar, foi 

também criticado e posto em dúvida, na medida em que ele encarnou a pedagogia da 

ortografia utilizada nas escolas, acima mencionada. 

O autor acima acrescenta, todavia, que o debate sobre o ensino da ortografia foi mais 

além quando nele se incluíram indagações e críticas a respeito das concepções teóricas sobre 

a ortografia e, por conseqüência, sobre o ensino da língua escrita (JAFFRÉ, 1992, p. 67). 

Como sublinha o autor referido, consistiu, portanto, numa argumentação com dois focos que 

se cruzaram num mesmo norte: o ensino e a aprendizagem da língua escrita.  

No início da segunda metade da década de 90, já se observavam algumas 

transformações no entendimento acerca do ditado escolar no Brasil. Nas orientações oficiais 

do Ministério da Educação - Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua Portuguesa 

(BRASIL-MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1996), por exemplo, ele é recomendado como 

tarefa de ensino da produção do escrito. Além disso, o documento lista algumas condições 

para a sua aplicação: que sejam assegurados a pronúncia normal dos segmentos, a entonação e 

o ritmo; que sejam os alunos a ditarem uma palavra ou frase para os seus colegas escreverem 

ou que o professor reformule o procedimento tradicional do ditado no que tange ao conteúdo 

do ditado, pedindo, por exemplo, aos alunos que escrevam listas de nomes de colegas. 

Como já visto na seção 1.6, Morais & Biruel (1997) observaram, na rede pública de 

Recife, práticas escolares em que o ditado reproduz a clássica função de verificar o acerto ou  

o erro ortográfico e, como tal, era ele considerado pelos professores como uma tarefa de 

ensino (marca dos autores), e não uma tarefa de avaliação.  Pequenos textos ou listas de 

palavras eram ditados, seguidos da correção coletiva dos erros cometidos no quadro de giz, 
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onde as palavras ortograficamente corretas estavam escritas. Em seguida, a cópia era 

recomendada para os casos em que a palavra era incorretamente ortografada.  

O rito didático do ditado, acima descrito pelos autores, evidencia que a ortografia era 

tomada como uma questão estritamente gráfica (MORAIS, 1998a, p. 56). Em decorrência 

disso, os alunos não eram ajudados a refletir sobre os princípios gerativos que permitem a 

tomada de decisão sobre a solução ortográfica a adotar, afirmam Morais & Biruel (1998a). 

Além disso, como sublinha Morais (1998a, p.58), as crianças não discutiam com os 

colegas e com o seu professor sobre as razões que os levaram a escolher uma determinada 

letra para ortografar uma palavra. Em síntese, a criança não era ajudada a refletir e a 

organizar seus conhecimentos ortográficos, de modo a ir elaborando uma compreensão da 

norma ortográfica. 

As críticas de Morais (1998a) ao ditado podem ser resumidas em dois itens:  

a) a tarefa do ditado não ajuda o aluno a refletir sobre a ortografia, uma vez que essa 

atividade tem como único objetivo a verificação da correção; 

b) o seu ritual conduz o aluno a assumir uma atitude mecânica de quem aprende repetindo, 

imitando modelos, sem contestação e cumprindo exigências do professor.  

Para mudar o tratamento dado à norma ortográfica, seria preciso, entretanto, pensar 

sobre a atitude de rejeição, por parte do professor, aos erros do aluno, bem como refletir sobre 

o equívoco de que a aprendizagem do aluno é feita sem a intervenção do professor (MORAIS, 

1998). 

Para promover a participação das crianças em experiências letradas, nas quais a tarefa 

de ditado é focalizada, Teberosky & Colomer (2003) analisa os papéis que o professor pode 

desempenhar, ora como escriba, ora como leitor. As crianças ditam ao professor, que se 

colocará como escriba para produzir um texto (PONTECORVO & ZUCCCHERMAGLIO, 

1988; TEBEROSKY, 1988). Com tal tarefa, objetiva-se que a criança dite um texto por ela 

memorizado e que o faça tal qual estava no livro. Ao fazê-lo, a criança mostra, ao mesmo 

tempo, as capacidades de memorizar e de ditar - ditando um texto memorizado e assistindo ao 

ato de escrever e de leitura, as crianças aprendem sobre a relação escrita e leitura, 

linguagem oral e escrita [...]. Aprendem também a selecionar o conteúdo do texto a ditar, a 

ajustar o que está escrito ao que se lê, a relacionar o que se disse, o que se escreveu e o que 

efetivamente se lê (TEBEROSKY & COLOMER, 2003, p. 22). No papel de escriba, o 

professor ajuda as crianças a diferenciar o dizer do dizer para ser escrito (em termos de 
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conteúdo), a controlar a extensão da emissão ditada, a repetir de forma literal, a recuperar a 

ordem seqüencial da emissão, a diferenciar o já escrito do que ainda não está escrito, ou seja, 

como sublinha Teberosky (1988, p. 23), ajuda-se o aprendiz a ajustar o oral e o escrito. 

Acrescenta, ainda, que, no cotidiano da escola tradicional, o professor é quem realiza essas 

operações e quem toma todas as decisões34. 

Outra tarefa apresentada pela mesma autora (TEBEROSKY, 1988) é um ditado entre 

duas crianças, de 6 anos, uma mais avançada que a outra. Nessa atividade, fica claro que a 

leitura não serve apenas para revisar, mas também para a criança distinguir entre o que já está 

escrito e o que ainda não está escrito e, então, decidir onde se está e pedir ao colega que dite 

o que se deve escrever agora. Quando a criança tem dificuldade para escrever e ler ao mesmo 

tempo, recorre à professora para que esta leia para ela. No caso do texto escrito, as tarefas 

implicadas se referem a uma distinção entre o leitor que lê o já construído e o escritor que 

decide o que ainda falta por construir. Em qualquer situação, as condições de atenção e de 

registro da atividade de um locutor levam-no a um grau de cuidado com o seu discurso, 

afirma Teberosky (1988).  

Resumindo, a partir do que acima foi exposto, podemos dizer que, dentre os exercícios 

utilizados em sala de aula, o ditado é um dos mais tradicionais, persistentes e hegemônicos. 

Ele reproduz em vários contextos escolares a secular função de controlar, verificar e 

contabilizar os erros e os acertos ortográficos cometidos, constatando os desempenhos de 

alguns aprendizes e apontando as falhas em outros. Essa função pode ser observada, na forma 

de atividade de ensino, durante a rotina semanal, como ao final de um bimestre, na forma de 

um instrumento de avaliação. Noutras palavras, perpetuando-se nessa função, amalgama-se 

em ensino e verificação. 

Os conteúdos do ditado são constituídos por palavras isoladas ou frases sem ligação 

entre elas. As palavras isoladas, muitas vezes, não pertencem a um mesmo campo semântico 

específico. O critério de escolha das palavras ancora-se em palavras já conhecidas e já 

treinadas em sala de aula, objetivando verificar e controlar a aprendizagem de uma sílaba cujo 

padrão silábico, mais ou menos complexo, já foi estudado. A sucessão de frases disparatadas 

coloca o aprendiz diante de um quadro totalmente artificial que não o prepara para utilizar a 

norma ortográfica em gêneros de textos. Extratos de textos clássicos ou contemporâneos, 

                                                
34 Em 1988, Teberosky já criticava o ditado como instrumento de controle da ortografia a partir de um estudo 
realizado com crianças de uma classe de Educação Infantil situada em Barcelona, Espanha. 
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elaborados pelos melhores autores, e textos literários já foram também utilizados no ditado, 

objetivando apresentar o espelho de uma boa forma gráfica.  

Ao ditar, são utilizadas pronúncias artificiais na tentativa de evitar o erro ortográfico, o 

que parece subsidiado pela concepção da língua escrita como a reprodução da língua oral no 

autêntico sentido saussureano. 

Como exercício escolar, o ditado, já tão habitualmente praticado para verificar os erros 

ortográficos dos alunos, não desenvolveu intenções a serem comunicadas aos aprendizes, 

impedindo de se celebrarem acordos, no sentido de escrever bem, para melhor serem 

entendidos por outrem na sua comunidade de pertencimento social e escolar.  Isso leva, por 

conseguinte, as crianças a se exercitarem, sem esse interesse, fixando-se apenas no objetivo 

de não escrever errado. Com essa prática, perdem professor e aluno: o professor, porque não 

pode interpretar, nesse momento, as verbalizações dos alunos a respeito de seu conhecimento 

da notação ortográfica utilizada; o aluno, porque perde a oportunidade de, ao verbalizar seu 

conhecimento, compreendê-lo e de forma compartilhada com seus colegas e a mestra. 

O ritmo dado ao ato de ditar, ora rápido demais para alguns aprendizes, ora lento para 

outros, em movimento conjunto com o silêncio dos alunos e os gestos, o olhar e as palavras 

do professor, dá ao ditado o estatuto de um exercício no qual a presença do professor não é de 

ajuda aos alunos, nem de ajuda recíproca entre alunos, por meio de uma comunicação entre 

eles. As perguntas sobre como notar tal palavra, qual letra usar, questões de epistemologia em 

sentido pleno, não são parte desse rito, assim como não ocorrem intervenções finas da parte 

do professor para ajudar aprendizes em dificuldades particulares (VERGNAUD, 2003a).  

A correção geralmente coletiva apresenta sempre o modelo espelhado no quadro de 

giz. A supervalorização da correção ortográfica talvez se justifique pelo fato de que os erros 

de ortografia agridem visualmente, enquanto aqueles cometidos ao falar, às vezes, são 

diluídos na dinâmica da comunicação (VARLOTTA, 1997, p.100).  

Os resultados obtidos com o ditado têm vários encaminhamentos: a ortografia é 

entendida apenas como uma forma correta de utilização da palavra, descolada da construção 

de uma compreensão da norma ortográfica, enquanto uma convenção e uma normalização, e 

que pode ser feita ao longo de um bom tempo; os recursos da cópia e do treino ortográfico 

vêm cumprir a função de fixação pela repetição de formas gráficas, mobilizando os olhos para 

memorizá-las.  
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Como também a ortografia é, quase sempre, vista como um conjunto de regras 

homogêneas – algumas consideradas mais fáceis, outras mais difíceis -, mas sem 

entendimento das variações entre as tipologias fonográficas, uma só estratégia procedimental 

de revisão é, portanto, adotada.  Ou seja, memorizar a forma gráfica da palavra, articulada, 

por vez, com o exercício da caligrafia, mais um coadjuvante nesses conhecimentos e 

procedimentos didáticos, culturalmente constituídos em plena sintonia. 

Como a aprendizagem da ortografia almejada com o ditado se insere num aporte 

comportamental, sem chance para a observação de obstáculos epistemológicos 

(BACHELARD, 1989), a compreensão destes e de seu significado para o aprendiz não é 

cogitada, assim como para o mestre, durante a realização do mesmo.  

O ditado, nessa concepção, não abre espaço para as noções do desenvolvimento e da 

aprendizagem do conhecimento numa perspectiva cognitivista, impedindo qualquer alteração 

em suas concepções. Portanto, a partir da notação dos aprendizes, não se analisam, a longo 

termo, as representações da norma ortográfica, nem as suas distintas restrições, de modo a se 

compreenderem as interpretações dos aprendizes expressas nas representações. Sem isso, fica 

improvável haver intervenções adequadas que ajudem na superação dos obstáculos 

epistemológicos revelados, especialmente pelos alunos com dificuldades. Ao contrário, os 

resultados dos aprendizes, obtidos com o ditado, passam a ser utilizados apenas para 

aprovação ou reprovação. 

Diante da reflexão acima, entendemos não ser possível tomar uma posição a favor do 

ditado como aí está e com toda essa arquitetura.  

O que entendemos ser necessário é estudarmos diversos dispositivos didáticos de 

ensino da língua escrita, com a presença ou não do ditado, no âmbito dos quais se encontra o 

ensino da ortografia, para ajudar a todos os aprendizes, particularmente os alunos do ensino 

fundamental com mais dificuldades, a compreendê-la e utilizá-la em contextos textuais 

diversos (ANTUNES, 2005).  

Um desafio investigativo e pedagógico parece, entretanto, apontar para problemas a 

serem resolvidos e dificuldades a serem sempre superadas, em relação ao ensino da ortografia, 

nas quais as relações fonográficas das diversas línguas alfabéticas decorram de um ato de 

ditar algo para uma criança ou um adulto notar palavras, com outras ênfases cognitivas a 

impedir a focalização necessária na realização da relação entre significante escrito e 

significante oral.  
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A nosso juízo, considerando a seção 1.4, parece não bastar compreendermos que o 

ditar palavras é uma ação adequada à notação ortográfica ou alfabética, enquanto uma tarefa, 

um procedimento de ensino em si adaptável a todas as restrições da norma ortográfica.  Essa é 

a concepção teórico-metodológica usual do ditado cimentada na cultura behaviorista. 

Todavia, se quisermos repensar o ditado no seio de uma teoria ou de uma abordagem 

psicológica do conhecimento humano, parece ser preciso tomá-lo como uma situação didática 

que trataria de um conhecimento em si. Que poderia, ou não, mobilizar no aprendiz a 

organização de esquemas de uma dada relação fonológica, possibilitando também a 

verbalização de representações desse aprendiz contida na relação estabelecida (GOIGOUX, 

2003) ou a explicitação do conhecimento ortográfico (TOLCHINSKY & KARMILOFF-

SMITH, 1991; TOLCHINSKY & TEBEROSKY, 1992; MORAIS, 1995).  

Em face do exposto, afirmamos que nossa problemática de investigação converge para 

estudar, quantitativa e qualitativamente, a variação dos desempenhos de crianças na notação 

de correspondências fonográficas presentes nas palavras de uma mensagem ditada e as formas 

de comunicação (repetição da mensagem, silabação e comentários sobre a escrita) produzidas 

durante o desenrolar da situação didática Jogo de Comunicação por Telefone, que imprime 

sentido à aprendizagem da ortografia, na qual há três situações textuais (anúncio, receita de 

bolo e convite). Desempenho ortográfico este que pode sofrer influência múltipla de fatores. 

 



 

CAPÍTULO 2  - OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Para viabilizar nossa investigação, tivemos como objetivo geral analisar a relação 

entre os desempenhos infantis na notação das correspondências fonográficas da norma 

ortográfica do português e a variação das formas de comunicação (repetição da mensagem, 

silabação e comentários sobre a escrita), em cada situação textual (anúncio, receita de bolo e 

convite) inscrita na situação didática o Jogo de Comunicação por Telefone, em função do 

grupo sociocultural, da escolaridade e da interação entre o grupo sociocultural e a 

escolaridade.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para mediar esse objetivo geral, foram elaborados quatro conjuntos de objetivos 

específicos.  

 

2.2.1 O primeiro conjunto de objetivos específicos é relativo à notação. 

 

O primeiro conjunto de objetivos está relacionado ao desempenho na notação de 

correspondências regulares diretas, regulares contextuais e irregulares, em função do grupo 

sociocultural, da escolaridade e da interação entre o grupo sociocultural e a escolaridade. São 

eles: 

 

a) analisar a variação do desempenho global na notação de palavras, em função do grupo 

sociocultural, da escolaridade e da interação entre o grupo sociocultural e a escolaridade;  
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b) analisar a variação do desempenho na notação de palavras freqüentes e infreqüentes, em 

função do grupo sociocultural, da escolaridade e da interação entre o grupo sociocultural e 

a escolaridade; 

c) analisar a variação do desempenho na notação de correspondências regulares diretas 

presentes, em função do grupo sociocultural, da escolaridade e da interação entre o grupo 

sociocultural e a escolaridade;  

d) analisar a variação do desempenho na notação de correspondências regulares contextuais, 

em função do grupo sociocultural, da escolaridade e da interação entre o grupo 

sociocultural e a escolaridade;  

e) analisar a variação do desempenho na notação de correspondências irregulares, em função 

do grupo sociocultural, da escolaridade e da interação entre o grupo sociocultural e a 

escolaridade.  

 

2.2.2 O segundo conjunto de objetivos específicos é relativo à notação e à situação 

textual. 

 

O segundo conjunto de objetivos diz respeito ao desempenho na notação de 

correspondências regulares diretas, regulares contextuais e irregulares em cada situação 

textual (anúncio, receita de bolo e convite), em função do grupo sociocultural, da escolaridade 

e da interação entre o grupo sociocultural e a escolaridade. São eles: 

 

a) analisar a variação do desempenho na notação global e de todas as correspondências 

regulares diretas, contextuais e irregulares em cada situação textual (anúncio, receita de 

bolo e convite), em função do grupo sociocultural, da escolaridade e da interação entre o 

grupo sociocultural e a escolaridade;  

b) analisar a comparação entre os desempenhos na notação de correspondências regulares 

diretas, contextuais e irregulares conforme a situação textual (anúncio, receita de bolo e 

convite); 
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2.2.3 O terceiro conjunto de objetivos específicos é relativo às formas de 

comunicação e à situação textual. 

 

O terceiro conjunto de objetivos diz respeito à produção das formas de comunicação 

produzidas em cada situação textual (anúncio, receita de bolo e convite). São eles: 

 

a) analisar a distribuição global das formas de comunicação produzidas (repetição da 

mensagem, silabação, comentários sobre a escrita) para o conjunto das situações textuais 

(anúncio, receita de bolo e convite), em função do grupo sociocultural, da escolaridade e 

da interação entre o grupo sociocultural e a escolaridade; 

b) analisar as relações entre pontuação, paragrafação e comentário sobre qual letra utilizar 

para notar palavras (comentários sobre a escrita) e anúncio, receita de bolo e convite 

(gêneros textuais); 

c) analisar a distribuição do conjunto das formas de comunicação, juntas, segundo a situação 

textual (anúncio, receita de bolo e convite), em função do grupo sociocultural, da 

escolaridade e da interação entre o grupo sociocultural e a escolaridade; 

d) analisar a distribuição da repetição da mensagem, silabação e comentário sobre a escrita 

(formas de comunicação) e a situação textual (anúncio, receita de bolo e convite), em 

função do grupo sociocultural, da escolaridade e da interação entre o grupo sociocultural e 

a escolaridade.   

 

2.2.4 O quarto conjunto de objetivos específico é relativo à notação ortográfica e 

às formas de comunicação 

 

O quarto conjunto de objetivos concerne à comparação entre o desempenho na 

notação das distintas correspondências fonográficas regulares (diretas e contextuais) e 

irregulares e as diferentes formas de comunicação (repetição de mensagem, silabação e 

comentário sobre a escrita). São eles: 
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a) analisar as correlações entre a notação das correspondências fonográficas regulares 

diretas, regulares contextuais e irregulares (notação fonográfica) e a repetição da 

mensagem, silabação e comentários sobre a escrita (formas de comunicação); 

b) analisar as correlações entre repetição da mensagem, silabação e comentários sobre a 

escrita (formas de comunicação).  

 

 



 

CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 

 

3.1 A AMOSTRA 

 

Nossa amostra foi constituída por 40 crianças, sendo 12 do gênero masculino e 28 do 

feminino, todas alunas de classes de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries do ensino fundamental. Trata-se de 

dois grupos socioculturais (GSC) distintos. Os sujeitos do GSC1 estavam matriculados na 

escola pública e os do GSC2, na escola particular, situadas na cidade do Recife. 35A seleção 

dos sujeitos, sem restrições de gênero e idade, foi feita pelas professoras e pela 

experimentadora, considerando os bons resultados escolares e os níveis de escrita. Do 

conjunto dos alunos de cada turma de uma série escolar, foram escolhidos 5 alunos. Os 

sujeitos, de cada escola, foram igualmente divididos em grupos, em função das séries 

escolares de ambas as escolas: grupos das 1as séries, grupos das 2as séries, grupos das 3as 

séries e grupos das 4as séries. As médias e os desvios-padrão das idades dos sujeitos aparecem 

no Quadro 1, abaixo exposto. 

 

Quadro 1 - Médias e desvios-padrão das idades dos sujeitos por série de ensino 
fundamental  

GSC 1* GSC 2** 
Série 

X DP X DP 
1ª. 7, 8 1,1 6, 8 0.45 
2ª. 10, 6 1,95 7, 8  0,84 
3ª. 11, 8 0,45 9 0 
4ª. 10, 6  0,45 9, 8  0,45 

Notas: GSC1: grupo sociocultural formado por crianças da escola pública; GSC2: grupo sociocultural formado 
por crianças da escola particular. 

 

Elementos de pertencimento sociocultural, educacional e econômico dos alunos que 

facilitam pensar a escola como um todo. 36 

                                                
35 Os grupos serão mencionados como oriundos de cada escola, descritas nas páginas seguintes. Evitamos, assim, 
privilegiar categorias de natureza objetiva ou subjetiva que, isoladas, não refletem a vasta, variada, heterogênea, 
mas também estruturada realidade em que as crianças estão inseridas. Ver referência de EAGLETON (2005). 
 
36 Os itens contemplados na descrição das escolas se inspiraram no estudo sobre o efeito-estabelecimento. Ver 
referência de DUBET (1997).  
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3.2 ESCOLA PÚBLICA E GSC 137 

 

A escola pública, parte do sistema municipal de ensino de Recife, estava localizada no 

bairro popular do Engenho do Meio. A rua da escola não era calçada, nem saneada. Na 

escola foi possível encontrar 5 salas de aula, 4 banheiros, um salão de convivência, uma 

secretaria.  As salas de aula tinham piso de cimento e pouca luz. O seu sistema hidráulico 

não funcionava a contento.  

Os alunos, filhos e filhas de pais trabalhadores (empregadas domésticas, pedreiros, 

manicuras, feirantes, biscateiros, etc.) com baixo nível de instrução, moravam nos arredores 

da escola e faziam parte de famílias com cerca de 4 a 6 filhos. A maioria dos pais não 

acompanhava os deveres de casa dos alunos. Essas crianças, algumas delas repetentes, 

apresentavam, conseqüentemente, defasagem idade-série (Ver médias e desvios-padrão no 

Quadro 1) e provinham de lares pré-letrados, que possuíam poucos ou nenhum livro e raros 

hábitos de leitura. Não recebiam livros didáticos. Os alunos eram alfabetizados na 1ª série. A 

freqüência não era exemplar. Usufruíam da merenda escolar. Chegavam à escola a pé. No 

turno oposto ao da escola, os alunos ficavam em casa ou na rua, assistiam à TV e alguns se 

ocupavam com pequenos bicos. 

Nos dois turnos, a escola só oferecia ensino fundamental. As professoras eram 

formadas em Magistério do 2º grau e poucas tinham o curso de pedagogia. As 4 professoras 

das turmas nas quais os sujeitos da amostra foram selecionados não tinham curso superior. 

Não participavam de programas de formação continuada, embora recebessem orientação 

pedagógica de uma supervisora itinerante que visitava a escola em dias alternados. O projeto 

de ensino era centrado na aprendizagem da leitura e da escrita e da alfabetização por um 

método tradicional de alfabetização. Os professores consideravam como normais ações, 

comportamentos, práticas e resultados que eram fortemente associados ao fracasso escolar. 

Eles ganhavam um pouco menos que os da escola particular. Os níveis de perda dos alunos 

na escola, por reprovação e abandono, – aproximavam-se dos índices nacionais. 

A gestão escolar não media esforços a favor do funcionamento da escola. Era 

assumida por uma pessoa experiente, e a freqüência dos pais era alta às reuniões promovidas 

pela direção. 

                                                
37 O conjunto de informações foi fornecido por F. C. e M. M., respectivamente, diretoras de cada escola. 



 

 

142 

As expectativas dos pais em relação à escola e aos filhos eram geralmente positivas, 

mas nem sempre realistas. Em geral, o fracasso era atribuído aos filhos, raramente ou nunca 

à escola e, dificilmente, às condições socioculturais e econômicas decorrentes da condição de 

sua classe social. 

 

3.3 ESCOLA PARTICULAR E GSC 2 

 

A escola particular, integrante da rede particular de ensino de Recife, estava 

localizada no bairro do Zumbi, um bairro de classe média baixa, mas ocupando uma grande 

área urbana saneada e pavimentada. Tinha computados cerca de 12 salas  de aula, 15 

banheiros, um salão de convivência, salas  de professores e da direção, biblioteca, cantina, 

sala de arte, campo de esporte e laboratórios. As salas de aula eram em cerâmica, arejadas, 

ventiladas e claras.  

Os alunos pertenciam a famílias de profissionais liberais (médicos, professores, 

advogados, dentistas, economistas, comunicadores sociais, etc.) com  instrução superior, com 

residências em diversos bairros de classe média alta de Recife. Essas crianças seguiam o 

curso de idade previsto para as séries (Ver médias e desvios-padrão no Quadro 1) e, fora da 

escola, participavam de ambientes que estimulavam as práticas de leitura e escrita. Nos 

lares, os pais costumavam ler freqüentemente para os filhos, e as crianças chegavam à escola 

com muitas horas de exposição a livros e letras.  Adquiriam livros didáticos e paradidáticos. 

Os alunos eram alfabetizados na última classe de educação infantil e tinham sua freqüência e 

assiduidade disciplinadas. Quase sempre compravam seus lanches na cantina da escola ou os 

traziam de casa. Os alunos chegavam à escola trazidos por seus pais, em transportes 

próprios. O turno oposto ao da escola era preenchido com dever de casa, aulas de balé, de 

línguas, aulas de reforço, escolinha de arte, cinema, leitura e TV, etc. 

A escola oferecia ensino fundamental completo em dois turnos e classes de educação 

infantil, do maternal à alfabetização. O projeto de ensino era centrado na aprendizagem de 

leitura, de escrita, da matemática, das ciências, da arte e do movimento, através de métodos 

alternativos. As professoras da educação infantil e das séries iniciais eram formadas em 

pedagogia. Participavam de programas de formação continuada oferecidos periodicamente 

pela escola, tendo orientação pedagógica permanente na escola.  
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A gestão escolar era coletiva, formada por uma diretora e várias coordenadoras 

pedagógicas por níveis de ensino. Os pais eram bem recebidos na escola. A escola era tida 

pelos que a compunham como garantia de êxitos escolares para todos os alunos. Os pais 

nutriam expectativas elevadas a respeito da importância da escolarização, o que refletia, de 

certo modo, uma valorização da escola e da presença do filho nela. Eram raros os casos de 

reprovação e quase nenhum de abandono. 

 

3.4 PLANEJAMENTO E PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

3.4.1 Descrição do plano da tarefa 

 

Neste trabalho, foi organizada uma tarefa de escrita e de comunicação em 3 versões, 

diferentes entre si pelo tipo de texto utilizado.  Para os sujeitos, estava prevista uma atividade 

de escrita com um texto.  A tarefa foi inserida numa situação de comunicação por telefone, na 

qual um texto seria lido, em voz alta, pelo experimentador e escrito pelos sujeitos da pesquisa, 

numa relação de reciprocidade. 

A tarefa de escrita e comunicação foi então estruturada como uma brincadeira de 

telefone - um jogo de faz-de-conta, como, por exemplo, a tradicional brincadeira do telefone 

sem fio  (REYSABAL, 1999), o mais próximo possível da cultura lúdica dos sujeitos. Ela 

tinha, assim, a intenção de possibilitar aos sujeitos a compreensão da significação da 

comunicação (os seus objetivos, as ações em comum e as expectativas entre os participantes, 

tudo isso contido no contrato didático da situação), fosse esta efetivada pela transmissão da 

mensagem escrita quando fosse lida, ou viabilizada pela sua recepção e escrita. 38  

Noutras palavra, a tarefa de escrita e comunicação inserida numa situação de 

significação resultaria de um acontecimento particular (por exemplo: uma quermesse de São 

João; um aniversário ou uma festa de leitura) que teria, então, como objetivo levar o leitor 

(experimentador) e o escriba (sujeito) a ler e a escrever, de maneira recíproca, com o objetivo 

de realizar ações de comunicação (por meio de comentários orais) e de organizar sua 

                                                
38 Considerando a relevância de encravar a situação na vida cotidiana dos sujeitos, ao tratar do conteúdo da 
ortografia, foi desenvolvida uma contextualização, isto é, uma encenação com base numa historinha. Ver 
referência  de VERGNAUD (2003a). 
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interpretação e produção de mensagens (notação). Por conseguinte, o conceito de situação 

didática adquiriu o sentido de uma tarefa de notação segundo a norma ortográfica e de 

comunicação oral. Intentou-se, com essa situação, romper com outras situações didáticas 

utilizadas, em geral pela escola, em que a significação e a comunicação não estão presentes e 

em que, em muitos casos, a leitura e a escrita são apresentadas às crianças separadamente. 

Nessa situação didática, foi ainda inserido o ditado de mensagens em voz alta. Neste 

estudo, porém, o ditado teve a intenção de contribuir com a reflexão a respeito das atividades 

habitualmente propostas pela escola, cujo sentido é descontextualizado, afastado da vida das 

crianças e sem espaço para comentários por parte delas. Por conseguinte, em nossa situação 

didática, o ditado passou a ter uma função de atividade de linguagem, isto é, de uma atividade 

textual imersa em condições sociopragmáticas, diferentes daquelas da tarefa em que o 

professor dita um texto aos alunos para controlar e verificar o aprendizado da ortografia de 

uma lista aleatória de palavras.  

 

3.4.2 O material da tarefa 

 

Foram previstos três gêneros textuais (anúncio, receita de bolo e convite). Antes da 

elaboração destes, foi feito um levantamento de palavras de uso freqüente e de uso 

infreqüente para os alunos. As palavras selecionadas foram ou não conhecidas pelos alunos 

durante o ano escolar, conforme depoimentos das professoras. Podemos ver abaixo o 

resultado final desse levantamento em treze palavras selecionadas: 

a) as palavras de uso freqüente foram: chocolate, ovos, leite, açúcar, farinha, manga, 

manteiga, aniversário; 

b) as palavras de uso infreqüente foram: canela, cravo, noz, conhaque e fermento. 

A categorização das palavras em função da freqüência de uso foi posteriormente 

confirmada com dados obtidos a partir do Dicionário de Usos do Português Escrito, 

elaborado pela equipe coordenada pelo Professor Francisco Borba, da Universidade de São 

Paulo/Araraquara, que utilizou textos da língua portuguesa em prosa, a partir de 1950, num 

total de aproximadamente 14.000.000 de ocorrências de palavras.  As palavras do texto 

categorizadas como de uso freqüente apresentam uma recorrência de uso superior a 

230/14.000.000, variando de leite (1496) a manteiga (237), enquanto as palavras de uso 
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infreqüente apresentaram uma recorrência de uso inferior a 150/14.000.000, variando de 

canela (147) a noz (50).  

Os três gêneros textuais organizados foram provenientes de três situações de 

significação particular, susceptíveis de serem vividas pelas crianças no seu contexto habitual 

de vida, tais como: 

Situação 1: Quermesse de São João: Gênero textual: anúncio 

Situação 2: Aniversário: Gênero Textual: receita de bolo. 

Situação 3: Festa da leitura: Gênero textual: convite 

 

As treze palavras de uso freqüente e de uso infreqüente acima mencionadas foram 

incluídas nos três gêneros textuais acima indicados quando de sua organização (anúncio, 

receita de bolo e convite). O lugar dessas treze palavras em cada um dos gêneros era diferente 

para cada um deles. Essas variações na seqüência das palavras tinham por objetivo evitar que 

as crianças memorizassem a ordem das palavras.  

O primeiro gênero textual, o anúncio, foi constituído de 33 palavras; o segundo, a 

receita de bolo, de 40 palavras; e o terceiro, o convite, de 81 palavras. Os gêneros textuais 

foram organizados em relação à sua forma composicional, e essas diversas formas 

composicionais puseram em relevo as diferenças de natureza textual entre o anúncio, a 

receita de bolo e o convite.  

O anúncio obedeceu a convenções textuais (por exemplo: de como começa e como 

termina) que são fáceis de distinguir daquelas de uma receita de bolo e de um convite. No 

anúncio, escolhemos um público que se informa oralmente ou por escrito. Na receita de bolo, 

enumeravam-se os ingredientes necessários e, finalmente, a maneira de preparar o bolo. No 

convite, escolhemos um destinatário preciso, recomendamos o envio da mensagem a ele e 

datamos.  

Além disso, cuidamos dos aspectos intertextuais (o texto tem elementos comuns a 

outros textos), lingüísticos (coerência), pragmáticos (a forma composional do gênero é 

convencinalizada) e do conhecimento partilhado do texto. A escolha dos três tipos de eventos 

de letramento (KLEIMAN, 2002) foi determinada pelas razões seguintes: 

a) apoiar a notação da norma ortográfica em práticas que envolviam gêneros textuais extra-

escolares; 
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b) explorar a notação das 13 palavras selecionadas em atividades de linguagem, isto é, em 

três atividades textuais; 

c) verificar o papel da comunicação (diálogos) no momento da notação das mensagens;  

d) inscrever a tarefa de  notação da norma ortográfica em uma situação de significação, isto 

é, em um evento de letramento, contextualizando a situação didática com uma  historinha. 

 

Vejamos a seguir os três gêneros textuais organizados: 

 

 
ANÚNCIO CLASSIFICADO 
 
 
Compra para bolo de aniversário, festa junina: 
Rótulos: fermento, conhaque. 
Embalagens: manteiga, chocolate; 
Sacos; mangas, açúcar, leite, cravos, farinha e noz. 
Caixas: ovos; 
Pacote: canela. 
 
 
Preço a combinar. Falar com Júlio, número 4454413 (ou 4531293), às 10 horas. 
 
 
 
 
RECEITA DE BOLO 
 
Dizer à Lia e à Diva que nós vamos preparar um bolo de aniversário. É preciso trazer: 
 
 
Canela, 
Fermento, 
Manteiga, 
Leite, 
Ovos, 
Chocolate, 
Farinha, 
Cravos, 
Mangas, 
Açúcar, 
Conhaque, 
Noz. 
 
 
Compre frutas novas. Destaque essas frutas. Corte-as em pedaços. Misture-as com o açúcar e o conhaque. 
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CONVITE 
 
 Recife,... de março de 
 
Senhora, 
 
Gostaria de convidá-la para falar em nossa classe sobre o seu livro O bolo de aniversário de Lia. 
Você poderia vir à nossa escola? 
 
Nós teríamos, então, uma pergunta a lhe fazer. Se é uma festa de aniversário, seria preciso velas, bolas e outras 
coisas mais. Por que a mãe de Lia só compra ovos, açúcar, noz, leite, mangas, fermento, chocolate, cravos, 
canela, manteiga, farinha e conhaque? 
 
Ficaria feliz se você pudesse vir! Obrigada. 
 
Local: Escola... 
Endereço: Rua... 
Data: 20 de maio 
Hora: 10:00 horas 

 

O material da tarefa de comunicação telefônica foi composto por dois aparelhos 

eletrônicos para possibilitar aos sujeitos e ao experimentador falarem entre si em lugares 

contíguos. 

 

3.4.3 Procedimento experimental 

 

Antes de iniciar a experiência, a professora e o experimentador conversaram com o 

escriba (sujeito) a respeito da brincadeira do telefone que ele desempenharia com ela.   

Para instalar a comunicação por telefone, foi contada uma historinha à criança 

concernente a cada situação de significação e sua respectiva mensagem (por exemplo, no caso 

da quermesse de São João, falamos da necessidade de escrever um anúncio a fim de que todos 

os colegas da escola pudessem participar da situação de compra e venda de ingredientes de 

um bolo) para que a mesma entrasse no contrato didático da tarefa. 

No caso do aniversário, o sujeito foi informado, então, de que a professora pretenderia 

preparar um bolo de aniversário, mas que, para isso, ela precisava de que as crianças 

trouxessem algumas coisas. O escriba teve, pois, a função de receber essas informações, no 

início do telefonema, para transmiti-las aos seus colegas.  Assim, o escriba ficaria sabendo 

que o leitor falaria com ele desse acontecimento (O aniversário, por exemplo) e leria uma 

mensagem para ele anotar. 
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O contrato didático (BROUSSEAU, 1998), por seu turno, consistiu na construção 

recíproca da expectativa da tarefa a ser realizada pelo sujeito em parceria com o 

experimentador. Esperamos, assim, que a criança, de seu aparelho telefônico, compreendesse 

que ela produziria uma mensagem, que seria ditada pelo experimentador, e que esta fosse 

clara, possivelmente notada sem erros, para ser lida e interpretada por seus colegas. Ao ficar a 

criança ciente da compreensão das expectativas da tarefa, de seus objetivos e das ações a 

serem empreendidas, o experimentador começou o ditado. 39 

Essa experiência foi realizada por uma dupla constituída por um experimentador e um 

sujeito. Quarenta duplas foram formadas. Os participantes dispunham de um telefone e se 

encontravam em duas salas separadas.  O leitor (experimentador) tinha à mão a mensagem 

que ele conhecia bem e o escritor (sujeito) dispunha de um caderno e de um lápis para poder 

escrever a mensagem.  

Cada criança foi submetida às três situações estruturadas pelo telefonema, ao longo 

das quais as três mensagens foram ditadas, sem artificialização de pronúncia, numa ordem 

precisa (anúncio, receita de bolo e convite). Eles, em intervalos de aproximadamente 10 dias, 

escreveram as três mensagens cada vez que o jogo de comunicação foi aplicado. As sessões 

duraram de 40 a 50 minutos. As comunicações por telefone foram registradas em fita cassete 

e as mensagens foram copiadas no caderno de cada criança. Foram recolhidos 120 textos 

infantis (Ver exemplo no Anexo C). 

O ditado, enquanto situação de conhecimento, foi aspecto importante na situação 

didática de comunicação. Ele forneceu informações relevantes relativas à notação da norma 

ortográfica e aos comentários orais contidos nos protocolos. Do ponto de vista lingüístico, 

essa avaliação dependeu das habilidades desenvolvidas pelas crianças e de seus 

conhecimentos em notar a norma ortográfica, produzir comentários orais a respeito da notação 

e compreender a situação pragmática vivida. 

 

3.4.4 Descrição do processo experimental do Jogo de Comunicação por Telefone. 

 

                                                
39 O sentido proposto por Brousseau (1998) leva a entender a necessidade de considerar o contrato didático em 
função das relações dinâmicas entre professor, aluno e conhecimento a propósito da expectativa de 
aprendizagem comunicada pelo professor aos alunos, quando da realização de uma determinada tarefa de ensino. 
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Roteiro da história 40 

 

Apresentaremos agora, a título de exemplo, o relato da conversa entre o 

experimentador (leitor) e um sujeito (escriba) antes do telefonema numa sala da escola.  

 

▬ Olá, nós vamos fazer uma brincadeira.... Uma brincadeira em que se utiliza um telefone! 

Você ficará aqui e eu estarei ali na sala ao lado. Tá certo? 

▬ Você vai receber um telefonema com este aparelho! Veja! Tome! 

Nós lhe entregamos o aparelho de telefone. 

▬ Tente dizer alô ou o que você quiser... E depois me escute. Eu vou conversar com você e 

ler uma mensagem para você escrevê-la no seu caderno. Escute-me no telefone. Alô, alô! 

 

A criança tenta fazer funcionar o telefone e dizer alô.  Em seguida, ela vai para a sala 

ao lado com seu telefone e aguarda o telefonema do experimentador, no papel de 

leitor. 

 

▬ Alô, hoje nós vamos fazer uma brincadeira...  

▬ Alô, diz a criança. 

▬ Eu quero conversar com você sobre uma festa de aniversário que sua professora vai 

preparar... Vou também lhe passar uma mensagem que ela preparou. Você pode anotá-la? 

 

(A criança é mobilizada a dizer qualquer coisa). 

 

▬ Então, você aceita meu telefonema? Você gostaria de saber mais coisas sobre esse 

aniversário?  Eu farei isso com muito gosto. 

 

                                                
40 Histórias semelhantes, mas também particulares, foram levadas a cabo quando as situações textuais eram 
anúncio e convite. 
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(A criança é mobilizada a dizer sim ou não, ou a silenciar). 

Qualquer que fosse a resposta, o experimentador insistiria. 

 

▬ Eu vou ler as coisas que você vai pedir que os outros colegas tragam para o aniversário... 

Olhe o lápis e o caderno aí ao lado. É nele que você vai escrever a mensagem. Você vai 

escrever o que eu vou ler: são as coisas necessárias ao aniversário...! Uma lista de coisas...  

Pode ser? E a coisa que você vai fazer é anotar a mensagem para seus colegas. 

 

Quando a criança diz que pode começar a anotar a mensagem, que já tem à mão 

lápis e caderno, o experimentador insiste e repete: 

 

▬ Se houver qualquer problema na minha fala, eu repetirei sempre o que for preciso. Você 

vai escrever a mensagem como você sabe fazê-la. Se minha leitura estiver muito rápida ou 

muito lenta, você pode me dizer! Não se preocupe... Tudo vai sair legal.  

 

Após esse cenário posto, o Jogo de Comunicação por Telefone se desenrola. Ao longo 

desse percurso, houve permanente mobilização recíproca entre os membros da dupla, até o 

final da experiência, quando surgiam novas situações a propósito de perguntas feitas pelos 

sujeitos, por exemplo, sobre qual letra utilizar na notação de uma palavra, como pontuar o 

texto, etc. 

 



 

CAPÍTULO 4 - RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS RELATIVOS À NOTAÇÃO ORTOGRÁFICA E ÁS FORMAS DE 

COMUNICAÇÃO 

 

Errar uma vez 
 
nunca cometo o mesmo erro  
duas vezes 
já cometo duas, três  
quatro cinco seis 
até esse erro aprender 
que só o erro tem vez.  
 

                                   Paulo Leminsky 

 

Neste capítulo, vamos apresentar uma análise dos resultados obtidos da aplicação da 

tarefa intitulada Jogo de Comunicação por Telefone, apresentado aos sujeitos no formato de 

uma brincadeira de faz-de-conta.  

No decorrer da aplicação do dispositivo didático acima mencionado, foi gerado um 

diálogo entre os participantes dessa ação em comum, integrada pelo sujeito e pelo 

experimentador da pesquisa. O diálogo requereu, evidentemente, formas de comunicação em 

voz alta ao longo do telefonema. 

No entremeio do diálogo, o sujeito elaborou, simultaneamente, uma notação escrita da 

mensagem ditada oralmente pelo experimentador e reflexões sobre a maneira de escrever as 

palavras (Que letra utilizar? Que pontuação adotar? Quando usar parágrafo?), perguntas 

pertinentes à mensagem em si (repetição da mensagem ditada) e à sua silabação. 

 

a) A seguir, apresentaremos os procedimentos principais de nosso método. 

 

Plano geral de tratamento dos dados: 

a) examinamos os diferentes diálogos existentes entre o leitor (papel exercido pelo 

experimentador) e o escriba (sujeito da pesquisa); 
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b) num primeiro momento, colocamos em evidência a notação da mensagem pelo escriba 

(sujeito da pesquisa) durante a interação entre este e o experimentador. 

 

A seguir, organizamos nossa análise de dado considerando os quatro conjuntos de objetivos:  

a) os desempenhos dos sujeitos na notação de correspondências fonográficas regulares 

(diretas e contextuais) e irregulares, em função do grupo sociocultural, da escolaridade e da 

interação entre o grupo sociocultural e a escolaridade, constituíram o primeiro conjunto de 

dados da pesquisa; 

b) os desempenhos dos sujeitos na notação de correspondências fonográficas regulares 

(diretas e contextuais) e irregulares nas situações textuais (anúncio, receita de bolo e convite), 

em função do grupo sociocultural, da escolaridade e da interação entre o grupo sociocultural e 

a escolaridade, formaram o segundo conjunto de dados da pesquisa; 

c) as produções das formas de comunicação (repetição da mensagem, silabação e comentário 

sobre a escrita) em cada situação textual (anúncio, receita de bolo e convite) fizeram parte do 

terceiro conjunto de dados.  

d) com a comparação entre a notação ortográfica e as formas de comunicação emanadas do 

diálogo, foi constituído o quarto conjunto de dados. 

 

Com o objetivo de analisar os dados relativos à notação das palavras, foi selecionado 

um conjunto de 10 palavras do total de 13 palavras ditadas, presentes nos três gêneros 

textuais, cujas correspondências fonográficas são distintas entre si. Para evitar a repetição do 

estudo da correspondência fonográfica e diminuir o conjunto das palavras a serem analisadas, 

a palavra FARINHA (uso freqüente), por ter uma característica fonográfica (dígrafo NH) já 

incluída na palavra CONHAQUE (de uso infreqüente), e a correspondência fonológica 

contida em OVOS (de uso freqüente), já passível de estudo em CRAVOS (de uso 

infreqüente), foram excluídas do tratamento estatístico. A palavra NOZ, selecionada, excluiu 

MANGA que, como esta, é um caso de palavra homônima homógrafa. Ambas são também 

palavras de uso infreqüente.   

Centramos nossa análise nos dados obtidos apenas em dez palavras: leite, manteiga, 

chocolate, aniversário, açúcar, noz, canela, cravos, conhaque e fermento.  
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Na classificação da notação das palavras pelas crianças foram utilizadas, após o 

levantamento dos dados, as três categorias criadas por Morais (1995): correspondência regular 

direta, correspondência do tipo regular contextual e correspondência irregular. 

A análise favoreceu uma compreensão geral da distribuição dos dados em função dos 

fatores que poderiam influenciar as notações da norma ortográfica pelos sujeitos da pesquisa: 

grupo sociocultural, anos de escolaridade e interação grupo sociocultural e escolaridade. A 

análise mais fina permitiu examinar, em maiores detalhes, as relações entre esses fatores e as 

notações produzidas pelos sujeitos. Os resultados relativos às formas de comunicação serão 

apresentados na seção 4.3. 

 

4.1.1 Análise do desempenho global na notação de palavras. 

 

Os resultados concernentes ao desempenho global dos dois grupos socioculturais na 

notação de correspondências fonográficas (regular direta, regular contextual e irregular) 

presentes nas palavras (leite, manteiga, chocolate, aniversário e açúcar, noz, canela, cravos, 

conhaque e fermento) são ilustrados no gráfico 2: 

 

 
 

Os dados obtidos concernentes aos desempenhos globais dos dois grupos 

socioculturais na notação de correspondências fonográficas podem ser detalhadamente 

observados na tabela 4.1.1.1 
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Gráfico 2: Desempenho dos grupos socioculturais 
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Tabela 4.1.1.1: Médias de erros na notação de palavras para cada grupo sociocultural. 

GSC1 GSC2 
Notação 

X  DP X  DP 

Conjunto de palavras 24,3 18,85 6,8 4,65 

Notas: GSC1: Grupo sociocultural de alunos da escola pública; GSC2: Grupo sociocultural de alunos da escola 

particular. 

Esses desempenhos foram também analisados em função da série escolar. A diferença 

de desempenho na notação de palavras ditadas entre as quatro séries do ensino fundamental 

pode ser ilustrada no gráfico 3, abaixo: 

 

 
 

 

A tabela 4.1.1.2 a seguir apresenta detalhadamente os dados globais do desempenho 

de cada um dos grupos em relação à notação das palavras por série escolar. 

 

Tabela 4.1.1.2: Médias de erros na notação de palavras para os grupos de série escolar.  

1ª 2ª 3ª 4ª 
Séries 

X DP X DP X DP X DP 

Conjunto de palavras  30,1 25,83 11,9 7,37 12,6 7,63 7,6 5,25 

 

Os desempenhos dos sujeitos foram também analisados em função da interação entre 

os grupos socioculturais e a série escolar. Os resultados obtidos podem ser apreciados no 

gráfico 4, abaixo: 
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Gráfico 3: Desempenho dos grupos socioculturais em função da série escolar. 
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Os dados obtidos em função da interação entre os grupos socioculturais e as séries 

escolares podem ser apreciados na tabela 4.1.1.3, abaixo:  
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Gráfico 4: Desempenho em função da interação entre o grupo sociocultural e a série. 
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Tabela 4.1.1.3 Médias de erros na notação do conjunto de palavras para a interação entre o grupo sociocultural e a escolaridade 

GSC 1 GSC 2 
1ª. 2ª. 3ª. 4ª 1ª. 2ª. 3ª. 4ª SÉRIES 

X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP 

Conjunto de palavras  49,6 21,52 17,2 6,98 19,4 2,51 10,8 5,02 10,4 7,6 6,6 1,82 5,8 2,39 4,4 3,36 

 

 

 

 



 

Para analisar estatisticamente as diferenças entre médias de erros de cada grupo 

sociocultural e das quatro séries do ensino fundamental na notação de palavras, foi realizada 

uma Análise de Variância Bivariada, cujos fatores intersujeitos foram grupo sociocultural e 

série escolar. A tabela 4.1.1.4 apresenta os resultados obtidos. 

 

Tabela 4.1.1.4: Sumário da análise de variância do total de erros na notação de palavras, 
tendo como fatores: grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), série (de 1ª à 4ª série) e a 
interação grupo sociocultural e série.  

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 

Grupo Sociocultural 1 3.062,500 3.062,500 38,797 <0,001 

Série 3 2.969,300 989,767 12,539 <0,001 

Série X grupo sociocultural 3 1.664,100 554,700 70,270 <0,001 

Erro (intra) 32 2.526,000 78,938     

Total 40 19.894,000       

 

O resumo da análise de variância apresentado na Tabela 4.1.1.4 mostrou que houve 

um efeito significativo do grupo sociocultural e da série. A interação entre os fatores grupo 

sociocultural e série revelou-se também significativa. Constatou-se, ainda, que o grupo 

sociocultural, formado por crianças da escola particular, teve desempenho muito mais elevado 

que o grupo sociocultural da escola pública (p<0,001) na notação de palavras ditadas.  

Objetivando examinar a diferença nos desempenhos dos quatro grupos de série, 

aplicou-se o teste de Tukey. Os resultados revelaram, como é possível ver na tabela 6.1.1.5, 

contrastes estatisticamente significativos quando confrontadas a primeira e a segunda séries, a 

primeira e a terceira séries e a primeira e a quarta séries. Obteve-se a seguinte matriz de 

resultados para mensuração dos contrastes entre séries na notação de palavras (Post Hoc Test 

Tukey). 

 

Tabela 4.1.1.5: Graus de significância na comparação das médias de erros na notação de 
palavras ditadas nos contrastes entre séries. 

Série 1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 

1ª série -       

2ª série 0,001 -     

3ª série 0,001 1.000 -   

4ª série 0,001 1.000 1.000 - 
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Noutras palavras, vimos que a notação do conjunto de palavras ditadas foi mais fácil 

para o grupo sociocultural formado por crianças da escola particular do que para o grupo 

sociocultural constituído por crianças da escola pública. Além disso, podemos dizer que a 

concentração dos erros dos escolares se deu, especialmente, na 1ª série do ensino fundamental 

e que o peso maior dessas dificuldades nas primeiras séries se deve muito mais à 1ª série do 

grupo sociocultural 1, ou seja, da escola pública  (Ver Quadro 1, Anexo A). Por fim, podemos 

concluir que tanto o grupo de pertencimento dos alunos como sua série influenciaram o 

desempenho da notação das dez palavras ditadas. 

 

4.1.2 Análise do desempenho na notação de palavras freqüentes e infreqüentes 

 

Os desempenhos dos dois grupos socioculturais na notação de palavras foram 

analisados em função do uso de palavras freqüentes (leite, manteiga, chocolate, aniversário e 

açúcar) e do uso de palavras infreqüentes (noz, canela, cravos, conhaque e fermento). Uma 

forma de visualizar os desempenhos de cada um dos grupos em relação à freqüência e à 

infreqüência de uso das palavras é ilustrado pelo gráfico 5,  abaixo. Os gráficos 6 e 7 ilustram 

o desempenho em cada uma das palavras de uso freqüente e de uso infreqüente, 

respectivamente. 
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Gráfico 5: Desempenho em palavras de usos freqüente e infreqüente 
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Os dados obtidos a respeito dos desempenhos em palavras de uso freqüente e 

infreqüente, bem como as concernentes aos desempenhos em cada palavra de uso freqüente e 

de uso infreqüente, podem ser observados, em detalhes, na tabela 4.1.2.1. 
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 Gráfico 6: Desempenho dos grupos em palavras freqüentes  
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Tabela 4.1.2.1: Médias de erros na notação de palavras de uso freqüente e 
de uso infreqüente para cada grupo sociocultural. 

GSC1 GSC2 Notação 
  X DP X DP 

Total de palavras de uso 
freqüente 

13,80 10,30 3,65 3,50 

Palavra Leite 0,85 1,63 0,50 1,54 
Palavra Manteiga 4,00 2,68 0,80 1,11 
Palavra Chocolate 0,80 1,67 0,00 0,00 
Palavra Aniversário 4,50 4,47 1,50 1,82 
Palavra Açúcar 3,65 1,90 0,85 1,31 

Total de palavras de uso 
infreqüente 

10,45 8,81 3,15 1,46 

Palavra Noz 2,95 0,22 2,65 0,81 
Palavra Canela 0,70 1,69 1,00 0,31 
Palavra Cravos 1,00 1,95 0,00 0,00 
Palavra Conhaque 2,85 3,34 0,25 0,64 
Palavra Fermento 2,95 3,65 0,15 0,49 

GSC1: Grupo sociocultural de alunos da escola pública; GSC2: Grupo sociocultural de alunos da escola 

particular. 

 

Os desempenhos acima foram também analisados em função da série escolar. A 

diferença de desempenho na notação do conjunto de palavras de uso freqüente e do conjunto 

de uso infreqüente entre as quatro séries do ensino fundamental está ilustrada no gráfico 8, e a 

diferença de desempenho na notação de palavras de uso freqüente e o desempenho na notação 

de palavras de uso infreqüente entre as quatro séries do ensino fundamental são ilustrados nos 

gráficos 9 e 10, respectivamente: 
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Gráfico 8: Desempenho dos sujeitos em palavras freqüentes e infreqüentes por série. 
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A tabela 4.1.2.2 apresenta os dados obtidos concernentes às diferenças de desempenho 

na notação do conjunto de palavras de uso freqüente e do conjunto de uso infreqüente entre as 

quatro séries do ensino fundamental, assim como a diferença de desempenho na notação de 

cada palavra de uso freqüente e o desempenho na notação de cada palavra de uso infreqüente 

entre as quatro séries do ensino fundamental, podendo estes ser observados detalhadamente. 

Tabela 4.1.2.2: Média de erros na notação de palavras de uso freqüente e de uso 
infreqüente para os grupos de série.  

1ª 2ª 3ª 4ª 
SÉRIES 

X DP X DP X DP X DP 
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Gráfico 9: Desempenho dos sujeitos em palavras freqüentes por série  
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Gráfico 10: Desempenho dos sujeitos em palavras de uso infreqüente por série 
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Conjunto de palavras de uso 
freqüente 17,00 13,90 6,40 4,93 7,30 5,12 4,20 3,65 

Palavra Leite 2,10 2,23 0,10 0,32 0,50 1,58 0,00 0,00 

Palavra Manteiga 3,90 3,25 2,10 2,51 2,30 2,06 1,30 2,00 

Palavra Chocolate 1,40 2,17 0,20 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

Palavra Aniversário 6,00 5,64 1,80 1,69 2,10 2,33 2,10 2,38 

Palavra Açúcar 3,60 2,41 2,20 1,87 2,40 2,17 0,80 1,23 

Conjunto de palavras de uso 
infreqüente 13,10 12,07 5,50 3,06 5,30 2,83 3,40 2,12 

Palavra Noz 2,80 0,42 3,00 0,00 3,00 0,00 2,40 1,07 

Palavra Canela 1,20 2,25 0,30 0,67 0,10 0,32 0,00 0,00 

Palavra Cravos 1,30 2,31 0,00 0,00 0,50 1,58 0,20 0,42 

Palavra Conhaque 4,00 4,16 1,10 1,73 0,80 1,40 0,30 0,67 

Palavra Fermento 3,70 4,90 1,10 1,73 0,90 1,45 0,50 1,08 

Os resultados acima mencionados foram também analisados em função da interação 
grupo sociocultural versus série escolar. O gráfico ilustra como o efeito da interação entre 
grupo sociocultural e série atuou no conjunto do desempenho em notação de palavras 
freqüentes e infreqüentes – gráfico 11 –, em cada palavra de uso freqüente (gráfico 12) e em 
cada palavra de uso infreqüente (gráfico 13).   
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Gráfico 11: Desempenho dos sujeitos sob efeito GSC e SÉRIE 
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Os dados referentes à diferença de desempenho na notação do conjunto de palavras de 

uso freqüente e do conjunto de palavras de uso infreqüente entre as quatro séries do ensino 
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Gráfico 13:  Desempenho dos  sujeitos sob efeito GSC E SÉRIE 
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Gráfica 12:  Desempenho dos sujeitos sob efeito GSC e SÉRIE 
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fundamental e a diferença de desempenho na notação de cada palavra de uso freqüente e o 

desempenho na notação de palavras de uso infreqüente entre as quatro do ensino fundamental, 

sob efeito da interação grupo sociocultural e série escolar, são detalhados na tabela 4.1.2.3. 
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Tabela 4.1.2.3 - Médias de erros na notação de erros na notação de palavras de uso freqüente e de uso infreqüente para  interação entre 
o grupo sociocultural e a escolaridade. 

GSC 1 GSC 2 
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. SÉRIE 

X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP 

Conjunto de palavras de uso freqüente 27,8 10,59 9,6 5,03 11,8 1,64 6 3,94 6,2 5,59 3,2 1,92 2,8 2,39 2,4 2,51 
Palavra LEITE 3,2 1,79 0,2 0,45 0 0 0 0 1 2,24 0 0 1 2,24 0 0 
Palavra MANTEIGA 6,6 1,95 3,8 2,49 3,8 1,48 1,8 2,68 1,2 1,3 0,4 0,89 0,8 1,3 0,8 1,1 
Palavra CHOCOLATE 2,8 2,39 0,4 0,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Palavra NOZ 3 0 3 0 3 0 2,8 0,45 2,6 0,55 3 0 3 0 2 1,41 
Palavra ANIVERSÁRIO 9,6 5,9 1,8 1,48 3,8 2,17 2,8 2,68 2,4 2,07 1,8 2,05 0,4 0,55 1,4 2,07 
Conjunto de palavras de uso infreqüente 21,8 11,39 7,6 3,13 7,6 2,19 4,8 1,79 4,2 2,17 3,4 0,55 3 0 2 1,41 
Palavra AÇÚCAR 5,6 0,55 3,4 1,52 4,2 0,84 1,4 1,52 1,6 1,67 1 1,41 0,6 1,34 0,2 0,45 
Palavra CANELA 2,2 2,95 0,4 0,89 0,2 0,45 0 0 0,2 0,45 0,2 0,45 0 0 0 0 
Palavra CRAVOS 2,6 2,79 0 0 1 2,24 0,4 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Palavra CONHAQUE 7,2 3,49 2 2,12 1,6 1,67 0,6 0,89 0,8 1,1 0,2 0,45 0 0 0 0 
Palavra FERMENTO 6,8 5,4 2,2 1,92 1,8 1,64 1 1,41 0,6 0,89 0 0 0 0 0 0 
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Para verificar estatisticamente as diferenças entre médias de erros de cada grupo 

sociocultural na notação de palavras de uso freqüente e realizar a comparação entre as quatro 

séries do ensino fundamental, foi feita uma Análise de Variância Bivariada, cujos fatores 

intersujeitos foram grupo sociocultural e série. A tabela 4.1.2.4 apresenta os resultados 

obtidos. 

 

Tabela 4.1.2.4: Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
palavras de uso freqüente, tendo como fatores o grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a 
série (de 1ª à 4ª série) e a interação entre o grupo sociocultural e a série.  

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 

Grupo Sociocultural 1 1.030,225 1.030,225 40,680 <0,001 

Série 3 963,875 321,292 12,687 <0,001 

Série X grupo sociocultural 3 473,475 157,825 6,232 0,002 

Erro (intra) 32 810,400 25,325     

Total 40,000 6.323,000       

 

O resumo da análise de variância apresentado na tabela 4.1.2.4 mostrou que essa 

medida sofreu o efeito significativo do grupo sociocultural e da série. Constatou-se, assim, 

que o grupo sociocultural de crianças da escola particular teve desempenho muito superior ao 

grupo sociocultural da escola pública (p<0,001) em função do uso de palavras freqüentes na 

notação de palavras. 

Com o objetivo de observar a diferença dos desempenhos dos quatro grupos de série, 

aplicou-se o teste de Tukey. Os resultados revelaram, como é possível ver na tabela 4.1.2.5 

contrastes estatisticamente significativos quando confrontadas a primeira e a segunda séries, a 

primeira e a terceira séries e a primeira e a quarta séries. Obteve-se a seguinte matriz de 

resultados para mensuração dos contrastes entre séries com palavras de uso freqüente (Post 

Hoc Test Tukey): 

 

Tabela 4.1.2.5: Graus de significância na comparação das médias de erros na notação de 
palavras de uso freqüente nos contrastes entre séries. 

Série 1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 

1ª série -       

2ª série 0,001 -     

3ª série 0,001 1.000 -   

4ª série 0,001 1.000 1.000 - 
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O resultado acima mostrou que o fator série foi estatisticamente relevante no que 

concerne à notação de palavras de uso freqüente, tendo gerado contrastes significativos só 

quando comparadas a primeira e a segunda séries, a primeira e a terceira séries e, por fim, a 

primeira e a quarta séries. Assim, a 1ª série do ensino fundamental concentrou o maior 

número de dificuldades em relação às demais séries. 

O resultado apontou também que a interação entre os fatores grupo sociocultural e 

série apareceu, também, como significativa. Isso quer dizer que os erros na notação das 

palavras de uso freqüente decorrem tanto da influência do grupo de pertencimento dos dois 

grupos de crianças como também de seus anos escolares.  

Em relação à notação de palavras de uso infreqüente, foi utilizada uma análise de 

Variância Bivariada, tendo como variável dependente o número de erros cometidos e como 

variáveis independentes o grupo sociocultural (GSC1 e GSC2) e a série (grupos de 1ª à 4ª 

série). Os resultados encontram-se, abaixo, na tabela 4.1.2.6: 

 

Tabela 4.1.2.6: Sumário da análise de variância do número total de erros da notação de 
palavras de uso infreqüente, tendo como fatores: grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), 
série (de 1ª à 4ª série) e interação entre grupo sociocultural e série.  

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 

Grupo Sociocultural 1 532,900 532,900 27,594 <0,001 

Série 3 539,400 179,800 9,310 <0,001 

Série X grupo sociocultural 3 358,100 119,367 6,181 0,002 

Erro (intra) 32 618,000 19,312     

Total 40 3.898,000       

 

O resumo da análise de variância apresentado na tabela 4.1.2.6 mostrou que essa 

medida sofreu o efeito significativo do grupo sociocultural e da série. A interação entre os 

fatores grupo sociocultural e série apareceu também como significativa.  

Constatou-se, pois, que o grupo sociocultural de crianças da escola particular obteve 

desempenho muito superior ao grupo sociocultural de crianças da escola pública (p=<0,001) 

na notação das palavras infreqüentes ditadas. 

O teste de Tukey, utilizado com a finalidade de verificar as diferenças entre séries 

mostrou contrastes estatisticamente significativos quando confrontadas a primeira e a segunda 

séries, a primeira e a terceira séries e a primeira e a quarta séries, como pode ser visto na 
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tabela 4.1.2.7. Obteve-se a seguinte matriz de resultados para mensuração dos contrastes entre 

séries (Post Hoc Test Tukey). 

 

Tabelas 4.1.2.7: Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação 
de palavras de uso infreqüente nos contrastes entre séries 

  1ª série 2ªsérie 3ª série 4ª série 

1ª série -       

2ª série 0,004 -     

3ª série 0,003 1.000 -   

4ª série 0.000 1.000 1.000 - 

 

Os resultados exibidos na tabela 4.1.2.7 indicam o efeito significativo da série em 

relação ao desempenho nas palavras de uso infreqüente, gerando contrastes significativos 

entre a primeira e a segunda séries, a primeira e a terceira séries e, enfim, entre a primeira e a 

quarta séries. Como nas palavras de uso freqüente, o número maior de erros concentrou-se nas 

turmas de 1ª série do ensino fundamental, como ocorreu com as palavras de uso freqüente. 

 Além disso, o resultado indicou que foram estatisticamente significativas as 

influências recíprocas, tanto do grupo sociocultural como da série, na notação das palavras de 

uso infreqüente, assim como ocorreu com as palavras de uso freqüente. Ou seja, os dois 

fatores agiram em interação. 

Vimos nas tabelas 4.1.2.1, 4.1.2.2 e 4.1.2.3 que a notação de palavras infreqüentes foi 

mais fácil que a notação de palavras freqüentes, tanto para os dois grupos socioculturais como 

para os quatro grupos de série investigados. Esse resultado, porém, parece paradoxal ante as 

evidências existentes na literatura, em português e em outras línguas, como o inglês e o 

francês (LAXON et al., 1988; MORAIS, 1995; STANOVICH, & WEST, 1989; KREINER, 

1996). Como explicar tal discrepância? 

Uma primeira explicação possível é que as diferenças podem decorrer da quantidade 

proporcional de grafemas no conjunto de palavras freqüentes (58,46%), que é superior à 

observada no conjunto de palavras de uso infreqüente (41,58%). Por terem mais 

correspondências fonográficas a registrar, os alunos teriam mais probabilidade de cometer 

erros na notação de palavras freqüentes. 

Uma segunda explicação pode estar associada à variação entre consoantes e vogais das 

combinações das sílabas nas palavras, uma vez que o conjunto de palavras freqüentes tem 8 
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composições constituídas por CV, 3 CVV, 4 CVC e duas V, ao passo que o grupo de palavras 

infreqüentes tem 5 combinações constituídas por CV, 5 CVC, uma CCV e uma CVV. 

Uma terceira explicação plausível é que o mencionado resultado pode estar 

determinado pelo tipo de correspondências fonográficas regulares e irregulares que apareciam 

nos dois conjuntos de palavras. Por essa razão, é preciso também elaborar explicações 

vinculadas à quantidade de cada uma das correspondências fonográficas investigadas. 

Uma primeira constatação é a de que havia 4 casos a mais de correspondências do tipo 

regular direto no conjunto de palavras de uso freqüente (18) quando este é comparado com o 

total de regularidades diretas no conjunto de palavras de uso infreqüente (14), embora não 

houvesse diferença na quantidade de regularidades contextuais (13) em ambos os casos. Uma 

terceira diferença se prende ao fato de que havia 6 casos a mais de correspondências do tipo 

irregular no conjunto de palavras de uso freqüente (7) que no conjunto de palavras de uso 

infreqüente (1).  

Parece-nos, portanto, que as diferenças entre os desempenhos nas palavras de uso 

freqüente e infreqüente não podem ser atribuídas somente ao fator freqüência de uso, sem que 

as regras fonográficas que estão presentes em cada palavra ditada sejam detalhadas em função 

de suas características específicas (THORSTAD, 1991; MORAIS, 2000). 

A palavra noz, por exemplo, considerada de uso infreqüente, teve o pior desempenho 

no grupo de crianças da classe média e o quarto pior entre as crianças da classe popular. Ela 

tem 3 grafemas, sendo um vocábulo dissílabo combinando C+V+C, e contendo duas 

correspondências fonográficas diretas e uma irregular; é uma palavra homônima porque sua 

pronúncia guarda identidade total e parcial com outras palavras da língua com significados e 

grafias diferentes (o pronome pessoal da terceira pessoa do plural nós e o plural do 

substantivo nó). As duas correspondências regulares diretas, como é o caso do N e do O, não 

disputam com outras letras a sua realização ortográfica. Mas a habilidade de escrever o 

grafema Z em noz, que se produz igual a S e tem várias realizações ortográficas, como Z, S e 

X, pressupõe a sua memorização para que se faça uma notação correta. Em suma, tudo isto 

sugere que a associação entre os fatores homofonia, correspondência irregular e uso 

infreqüente da palavra tenha influenciado na notação desta palavra pelos grupos investigados, 

independentemente da origem sociocultural.  

Já na palavra canela, de uso infreqüente, os alunos tiveram um desempenho bastante 

superior (foi o terceiro pior desempenho do grupo de crianças da classe média e o décimo pior 
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do grupo de crianças da classe popular). Ela tem 6 grafemas, é trissílaba com um padrão 

CV+CV+CV, tendo 4 correspondências regulares diretas, duas regulares contextuais e 

nenhuma correspondência fonográfica irregular. Embora pertença ao conjunto de palavras de 

uso infreqüente, ela trouxe quase nenhum embaraço aos participantes do grupo sociocultural 

1, talvez porque a notação do grafema N na mesma, que se presta para marcar essa forma de 

nasalização de nossa língua, seja uma habilidade já adquirida por eles, ainda que isso seja uma 

decisão apoiada na posição que o grafema assume no contexto da palavra. A mesma 

facilidade pode ter sido encontrada na notação das correspondências fonográficas do tipo 

regular direta na sílaba [ela] encaixada na palavra canela, já que se apresentou com média 

baixa de erros nesse grupo. Assim, é possível que, apesar da extensão da palavra, a 

combinação silábica C+V repetida três vezes e as características das correspondências 

fonográficas regulares diretas e contextuais tenham predominado sobre a influência do fator 

uso infreqüente da palavra. 

Tendo em vista os resultados encontrados, que indicam uma influência de outros 

fatores sobre a freqüência de uso, não retomaremos a distinção freqüente/infreqüente ao 

analisarmos os desempenhos dos sujeitos nas próximas secções, relativas à notação de cada 

tipo de correspondência fonográfica. 

 

4.1.3 Análise do desempenho na notação de correspondências regulares diretas.  

 

Os resultados a respeito dos desempenhos dos dois grupos socioculturais na notação 

de correspondências fonográficas regulares diretas, presentes nas palavras leite, manteiga, 

chocolate, aniversário, açúcar, noz, canela, cravos, conhaque e fermento, são ilustrados no 

gráfico 14: 
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A tabela 4.1.3.1 demonstra em detalhes os dados referentes ao desempenho dos dois grupos socioculturais: 

Tabela 4.1.3.1: Médias de erros na notação de correspondências regulares diretas para cada grupo 
sociocultural. 

GSC1 GSC2 
Notação 

X  DP X  DP 

Total de erros regular direta 3,25 5,2 0,6 1,569 

Letra L em LEITE 0,05 0,22 0,1 0,31 

Letra E em LEITE 0,15 0,49 0,1 0,31 

Letra I em LEITE 0,1 0,310 0,1 0,31 

Letra T em LEITE 0,2 0,7 0,1 0,31 

Letra M em MANTEIGA 0,05 0,22 0 0 

Letra T em MANTEIGA 0,2 0,7 0 0 

Letra E em MANTEIGA 0,15 0,49 0 0 

Letra A em MANTEIGA 0,15 0,37 0 0 

Letra T em CHOCOLATE 0,2 0,7 0 0 

Letra N em ANIVERSÁRIO 0,05 0,22 0 0 

Letra V em ANIVERSÁRIO 0,1 0,45 0 0 

Letra E em ANIVERSÁRIO 0,1 0,31 0 0 

Letra A em ANIVERSÁRIO 0,15 0,49 0 0 

Letra A em Açúcar 0,05 0,22 0 0 

Letra N em Canela 0,15 0,366 0 0 

Letra E em Canela 0,1 0,31 0 0 

Letra L em Canela 0,05 0,22 0 0 

Letra A em Canela 0,15 0,49 0,05 0,22 

Letra A em Cravos 0,1 0,45 0 0 

Letra V em Cravos 0 0 0 0 

Letra A em Conhaque 0,25 0,55 0 0 

Letra F em Fermento 0,2 0,52 0,05 0,22 

Letra E em Fermento 0 0 0,05 0,22 

Letra M em Fermento 0,2 0,7 0,05 0,22 

Letra E2 em Fermento 0,2 0,7 0 0 

Letra T em Fermento 0,15 0,489 0 0 

Notas: GSC1: Grupo de alunos da escola pública ; GSC2: Grupo de alunos da escola particular . 

Letra T em Fermento 

0 
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Gráfico 14 – Desempenho dos dois grupos em correspondências fonográficas regulares diretas. 

Letra L em LEITE Letra E em LEITE 
Letra I em LEITE Letra T em LEITE 
Letra M em MANTEIGA Letra T em MANTEIGA 
Letra E em MANTEIGA Letra A em MANTEIGA 
Letra T em CHOCOLATE Letra N em ANIVERSÁRIO 
Letra V em ANIVERSÁRIO Letra E em ANIVERSÁRIO 
Letra A em ANIVERSÁRIO Letra A em Açúcar 
Letra N em Canela Letra E em Canela 
Letra L em Canela Letra A em Canela 
Letra A em Cravos Letra V em Cravos 
Letra A em Conhaque Letra F em Fermento 
Letra E em Fermento Letra M em Fermento 
Letra E2 em Fermento 
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Esses desempenhos foram igualmente analisados em função da série escolar, e a sua 

evolução pode ser visualizada no gráfico 15, abaixo: 

 

 

 

 

 

A evolução desses desempenhos pode ser observada detalhadamente na tabela 4.1.3.2 

a seguir: 
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Gráfico 15: Desempenho dos sujeitos em correspondências fonográficas regulares diretas por série. 

Letra L em Leite Letra E em Leite 
Letra I em Leite Letra T em Leite 
Letra M em Manteiga Letra T em Manteiga 
Letra E em Manteiga Letra A em Manteiga 
Letra T em Chocolate Letra N em Aniversário 
Letra V em Aniversário Letra E em Aniversário 
Letra A em Aniversário Letra A em Açúcar 
Letra N em Canela Letra E em Canela 
Letra L em Canela Letra A em Canela 
Letra A em Cravos Letra V em Cravos 
Letra A em Conhaque Letra F em Fermento 
Letra E em Fermento Letra M em Fermento 
Letra E2 em Fermento Letra T em Fermento 



 

 

173 

 

Tabela  4.1.3.2 : Médias de erros na notação de correspondências fonográficas regulares 
diretas para os grupos de série.  

1ª 2ª 3ª 4ª 
SÉRIE 

X DP X DP X DP X DP 

Total de erros de correspondência 
regular direta 

5,3 6,993 0,9 0,994 1,1 1,595 0,4 0,699 

Letra L em Leite 0,2 0,42 0 0 0,1 0,32 0 0 
Letra E em Leite 0,4 0,70 0 0 0,1 0,32 0 0 
Letra I em Leite 0,3 0,48 0 0 0,1 0,32 0 0 
Letra T em Leite 0,5 0,97 0 0 0,1 0 0 0 
Letra M em Manteiga 0,1 0,32 0 0 0 0 0 0 
Letra T em Manteiga 0,3 0,95 0 0 0,1 0,32 0 0 
Letra E em Manteiga 0,2 0,63 0 0 0,1 0,32 0 0 
Letra A em Manteiga 0,0 0 0,3 0,48 0 0 0 0 
Letra T em Chocolate 0,3 0,95 0,1 0,32 0 0 0 0 
Letra N em Aniversário 0,1 0,32 0 0 0 0 0 0 
Letra V em Aniversário 0,2 0,63 0 0 0 0 0 0 
Letra E em Aniversário 0,2 0,42 0 0 0 0 0 0 
Letra A em Aniversário 0,2 0,630 0 0 0,1 0,32 0 0 
Letra A em Açúcar 0 0 0 0 0 0 0,1 0,32 
Letra N em Canela 0,2 0,422 0,1 0,316 0 0 0 0 
Letra E em Canela 0,1 0,32 0 0 0,1 0,32 0 0 
Letra L em Canela 0,1 0,32 0 0 0 0 0 0 
Letra A em Canela 0,2 0,63 0,2 0,42 0 0 0 0 
Letra A em Cravos 0,2 0,63 0 0 0 0 0 0 
Letra V em Cravos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra A em Conhaque 0,1 0,32 0,1 0,32 0,3 0,67 0 0 
Letra F em Fermento 0,3 0,48 0 0 0 0 0,2 0,63 
Letra E em Fermento 0,1 0,32 0 0 0 0 0 0 
Letra M em Fermento 0,5 0,97 0 0 0 0 0 0 
Letra E2 em Fermento 0,3 0,95 0 0 0 0 0,1 0,32 
Letra T em Fermento 0,2 0,633 0,1 0,316 0 0 0 0 

Os resultados acima revelados foram ainda analisados em função do efeito interação 

entre o grupo sociocultural e a série escolar, como é ilustrado na tabela 4.1.3.3, a seguir:  
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Tabela 4.1.3.3  Médias de erros na notação de correspondências fonográficas regulares diretas para interação entre grupo sociocultural  e 
escolaridade. 

GSC 1 GSC 2 
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. SÉRIE 

X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP 
Total de erros regulares diretas 9,2 8,0747 1,6 0,8944 1,4 1,5166 0,8 0,8367 1,4 2,6077 0,2 0,4472 0,8 1,7889 0 0 
Letra L em LEITE 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0,2 0,45 0 0 0,2 0,45 0 0 
Letra E em LEITE 0,6 0,89 0 0 0 0 0 0 0,2 0,45 0 0 0,2 0,45 0 0 
Letra I em LEITE 0,4 0,55 0 0 0 0 0 0 0,2 0,45 0 0 0,2 0,45 0 0 
Letra T em LEITE 0,8 1,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0,45 0 0 0,2 0,45 0 0 
Letra M em MANTEIGA 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra T em MANTEIGA 0,6 1,34 0 0 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra E em MANTEIGA 0,4 0,89 0 0 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra A em MANTEIGA 0 0 0,6 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra T em CHOCOLATE 0,6 1,34 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra N em ANIVERSÃRIO 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra V em ANIVERSÁRIO 0,4 0,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra E em ANIVERSÁRIO 0,4 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra A em ANIVERSÁRIO 0,4 0,89 0 0 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra A em AÇÚCAR 0 0 0 0 0 0 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra E em CANELA 0,2 0,45 0 0 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra L em CANELA 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra A em CANELA 0,4 0,89 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0,2 0,45 0 0 0 0 
Letra N em CANELA 0,4 0,5477 0,2 0,4472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra A em CRAVOS 0,4 0,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra V em CRAVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra A em CONHAQUE 0,2 0,45 0,2 0,45 0,6 0,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra F em FERMENTO 0,4 0,55 0 0 0 0 0,4 0,89 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 
Letra E em FERMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 
Letra M em FERMENTO 0,8 1,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 
Letra E (SEG.) em FERMENTO 0,6 1,34 0 0 0 0 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra T em FERMENTO 0,4 0,8944 0,2 0,4472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



 

Com o objetivo de examinar estatisticamente as diferenças entre as médias de erros 

dos sujeitos na notação das relações fonográficas regulares diretas e fazer uma comparação 

entre as quatro séries do ensino fundamental, foi realizada uma Análise Bivariada, cujos 

fatores intersujeitos foram grupo sociocultural e série. A tabela 4.1.3.4 exibe os resultados 

alcançados. 

 

Tabela 4.1.3.4: Sumário da análise de variância do número total de erros na notação de 
correspondência regular direta, tendo como fatores: grupo sociocultural (GSC1 e 
GSC2), série escolar (de 1ª à 4ª série) e interação entre grupo sociocultural e série.  

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 

Grupo sociocultural 1 70,225 70,225 7,031 <0,012 
Série 3 154,475 51,492 5,201 0,005 
Série X GSC 3 89,275 29,758 3,006 0,045 
Erro (intra) 32 316,8 9,9     

Total 40 779       

 

O resumo da análise de variância apresentado na tabela 4.1.3.4 revelou que o 

desempenho dos sujeitos variou significativamente em função dos fatores grupo sociocultural 

e série escolar, bem como da interação entre esses fatores. Verificou-se, pois, que o grupo 

sociocultural de crianças da escola particular mostrou desempenho mais elevado que o grupo 

sociocultural da escola pública (p<012).  

A fim de examinar as diferenças entre os desempenhos dos sujeitos em função da série 

escolar, utilizou-se o teste de Tukey. Os resultados, que aparecem na tabela 4.1.3.5, expõem, 

no quesito série escolar, contrastes significativos quando confrontadas a primeira e a segunda 

séries, a primeira e a terceira séries e a primeira e a quarta séries. Com a aplicação desse teste, 

gerou-se a seguinte matriz de resultados para mensuração das diferenças entre as séries (Post 

Hoc Test Tukey): 

 

Tabelas 4.1.3.5: Graus de significância na comparação das médias de erros na notação 
de correspondências fonográficas regulares diretas nos contrastes entre séries escolares.  

Série 1ª 2ª 3ª 4ª 

1ª -       

2ª 0,022 -     

3ª 0,032 1,000 -   

4ª 0,009 1,000 1,000 - 
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Os resultados obtidos revelaram, portanto, que mais crianças de classe média do que 

crianças da classe popular demonstraram melhor habilidade de notar correspondências 

fonográficas, cujas realizações grafêmicas dependem, especialmente, da pronúncia dos 

fonemas, já que, para notá-los, não há grafemas em disputa. Todavia, é comum encontrarmos, 

sobretudo numa etapa inicial da aquisição da escrita, crianças com dificuldades para utilizar 

esse tipo de correspondências fonográficas, provavelmente por não conseguirem distinguir 

fonologicamente os sons de alguns fonemas em relação aos traços de suas sonoridades, como, 

por exemplo, [p/b]; [d/t]; [v/f] e, ainda, por não manterem a atenção centrada em algo – nesse 

caso, a pauta sonora - na medida em que a informação que se recebe pode relacionar-se com o 

que já se sabe (NUNES et al., 1992a). De fato, o efeito da série escolar que encontramos 

mostrou as dificuldades de os sujeitos se concentraram nos grupos da 1ª série do ensino 

fundamental. Exceção, entretanto, deve ser mencionada para o fonema [a], segundo em 

manteiga, que teve sua notação variada, provavelmente, não pelo uso de uma estratégia em si 

para notá-lo, mas, possivelmente, em decorrência da destreza caligráfica utilizada quando da 

troca do grafema [a], segundo em manteiga, por [o] (LURÇAT, 1989; BOZZA, 2006), tendo 

essa dificuldade se concentrado na 2ª série. 

No caso das crianças da escola particular, não demonstraram êxito absoluto apenas em 

oito dos vinte e seis casos de correspondências diretas estudadas, tendo sua habilidade falhado 

apenas na notação do fonema [a], em canela, quando substituíram o segundo [a] por [o], e ao 

notarem o fonema [f], substituindo-o por [r], em fermento, por exemplo. Entretanto, entre as 

crianças da escola pública, ainda que a concentração de suas dificuldades iniciais tenha 

incidido na 1ª série, a sua habilidade se manifestou sempre exitosa somente ao notarem [v] em 

cravos. Por conseguinte, esses resultados indicaram que, mesmo tendo havido efeito positivo 

da série escolar em ambos os grupos, esse efeito apareceu de forma menos determinante para 

as crianças da escola pública, uma vez que essa habilidade inicialmente identificada não foi 

adquirida na mesma extensão e intensidade.  

Os resultados indicaram também haver efeito significativo da interação entre grupo 

sociocultural e série quando da notação das correspondências fonográficas, o que nos permite 

dizer que os erros das crianças, nesse tipo de correspondências, são igualmente frutos da 

influência das experiências de cada um dos grupos de pertencimento das crianças, ainda que 

os mesmos sejam diferentes entre si, e das experiências escolares igualmente distintas, já que 

um grupo freqüenta a escola pública e o outro, uma escola particular.  
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Objetivando examinar as diferenças entre as médias dos erros dos sujeitos na notação 

de distintas correspondências regulares diretas, efetuamos vinte e seis análises de bivariadas 

(uma para cada grafema).  

Queremos aqui lembrar que as várias médias de erros (para cada grupo sociocultural, 

série escolar e interação), quando da notação de cada correspondência regular direta, já foram 

apresentadas acima nas tabelas 4.1.3.1, 4.1.3.2 e 4.1.3.3. 

Os resultados concernentes aos efeitos da variável grupo sociocultural podem ser 

observados, de modo sumarizado, abaixo, na tabela 4.1.3.6: 

Tabela 4.1.3.6: Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta, tendo como fator grupo sociocultural. 

Grafema analisado GL SQ QM F Significância 
Letra L em LEITE 1 0,025 0,025 0,333 0,568 
Letra E em LEITE 1 0,025 0,025 0,167 0,686 
Letra I em LEITE 1 0 0 0 1 
Letra T em LEITE 1 0,1 0,1 0,381 0,541 
Letra M em MANTEIGA 1 0,025 0,025 1 0,325 
Letra T em MANTEIGA 1 0,4 0,4 1,6 0,215 
Letra E em MANTEIGA 1 0,225 0,225 1,8 0,189 
Letra A em MANTEIGA 1 0,225 0,225 6 0,02 
Letra T em CHOCOLATE 1 0,4 0,4 1,6 0,215 
Letra N em ANIVERSÁRIO 1 0,025 0,025 1 0,325 
Letra V em ANIVERSÁRIO 1 0,025 0,025 1 0,325 
Letra E em ANIVERSÁRIO 1 0,025 0,025 2,667 0,112 
Letra A em ANIVERSÁRIO 1 0,225 0,225 1,8 0,189 
Letra A em Açúcar 1 0,025 0,025 1 0,325 
Letra N em Canela 1 0,225 0,225 3,6 0,067 
Letra E em Canela 1 0,1 0,1 2 0,167 
Letra L em Canela 1 0,025 0,025 1 0,325 
Letra A em Canela 1 0,1 0,1 0,667 0,42 
Letra A em Cravos 1 0,1 0,1 1 0,325 
Letra V em Cravos 1 0 0 - - 
Letra A em Conhaque 1 0,625 0,625 4,167 0,05 
Letra F em Fermento 1 0,225 0,225 1,385 0,248 
Letra E em Fermento 1 0,025 0,025 1 0,325 
Letra M em Fermento 1 0,225 0,225 0,947 0,338 
Letra E2 em Fermento 1 0,4 0,4 1,6 0,215 
Letra T em Fermento 1 0,225 0,225 1,8 0,189 

Constatamos que o fator grupo sociocultural (p<0,020) foi significativamente 

relevante para explicar a variação desse erro, mostrando melhor desempenho as crianças da 

escola particular. 

Percebemos, portanto, na tabela 4.1.3.6, diferença entre os grupos socioculturais 

quando se trata da notação do fonema [a] na sílaba final da palavra manteiga e do fonema [a] 

em conhaque. Nenhum caso semelhante foi observado nos grupos socioculturais da escola 
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particular. Examinando os demais resultados, constatamos ainda que o desempenho do grupo 

sociocultural da escola particular foi idêntico ao do grupo da escola pública na habilidade de 

notar correspondências regulares diretas. A exceção registrada anteriormente não alterou, por 

conseguinte, essa comprovação. 

Vamos aqui, novamente, lembrar que as várias médias de erros (para cada grupo 

sociocultural ou série escolar), quando da notação de correspondência regular direta, já foram 

apresentadas acima nas tabelas 4.1..3.1, 4.1.3.2 e 4.1.3.3. 

Os resultados concernentes aos efeitos da variável grupo série podem ser observados 

de modo sumarizado, abaixo, na tabela 4.1.3.7: 

Tabela 4.1.3.7: Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta, tendo como fator série.  

Grafema analisado GL SQ QM F Significância 
Letra L em LEITE 3 0,275 0,09167 1,222 0,318 
Letra E em LEITE 3 1,075 0,358 2,389 0,087 
Letra I em LEITE 3 0,6 0,2 2,286 0,098 
Letra T em LEITE 3 1,7 0,567 2,159 0,112 
Letra M em MANTEIGA 3 0,075 0,075 1 0,405 
Letra T em MANTEIGA 3 0,6 0,2 0,8 0,503 
Letra E em MANTEIGA 3 0,275 0,09167 0,733 0,54 
Letra A em MANTEIGA 3 0,675 0,225 6 0,002 
Letra T em CHOCOLATE 3 0,6 0,2 0,8 0,503 
Letra N em ANIVERSÁRIO 3 0,075 0,075 1 0,405 
Letra V em ANIVERSÁRIO 3 0,3 0,1 1 0,405 
Letra E em ANIVERSÁRIO 3 0,3 0,1 2,667 0,64 
Letra A em ANIVERSÁRIO 3 0,275 0,09167 0,733 0,54 
Letra A em Açúcar 3 0,075 0,075 1 0,405 
Letra N em Canela 3 0,275 0,09167 1,467 0,242 
Letra E em Canela 3 0,1 0,03333 0,667 0,579 
Letra L em Canela 3 0,075 0,025 1 0,405 
Letra A em Canela 3 0,4 0,133 0,889 0,457 
Letra A em Cravos 3 0,3 0,1 1 0,405 
Letra V em Cravos 3 0 0 0.000 0 
Letra A em Conhaque  0,475 0,158 0,056 0,382 
Letra F em Fermento 3 0,675 0,225 1,385 0,265 
Letra E em Fermento 3 0,075 0,025 1 0,405 
Letra M em Fermento 3 1,875 0,625 2,632 0,067 
Letra E2 em Fermento 3 0,6 0,2 0,8 0,503 
Letra T em Fermento 3 0,275 0,09167 0,733 0,54 

 

O resultado mostrou que o fator série só foi estatisticamente significativo em relação 

ao desempenho da correspondência regular direta quando da notação do fonema [a], em 

manteiga. Nesse caso, o desempenho gráfico dos sujeitos pertencentes à escola pública se 

diferencia entre si quando se comparam a segunda e a primeira séries, a segunda e a terceira 

séries e a segunda e a quarta séries. 
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Recordamos, mais uma vez, que as várias médias de erros (para cada grupo 

sociocultural ou série escolar e interação), quando da notação de correspondências regulares 

diretas, já foram apresentadas acima nas tabelas 4.1.3.1, 4.1.3.2 e  4.1.3.3.  

Os resultados referentes ao efeito da interação entre grupo sociocultural e série são 

apresentados, de maneira resumida, na tabela 4.1.3.8: 

 

Tabela 4.1.3.8: Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondências regulares diretas, tendo como fator a interação entre grupo 
sociocultural e série. 

Grafema analisado GL SQ QM F Significância 
Letra L em LEITE 3 0,075 0,025 0,333 0,801 
Letra E em LEITE 3 0,475 0,158 1,056 0,382 
Letra I em LEITE 3 0,2 0,06667 0,762 0,524 
Letra T em LEITE 3 0,9 0,3 1,143 0,347 
Letra M em MANTEIGA 3 0,075 0,025 1 0,405 
Letra T em MANTEIGA 3 0,6 0,2 0,8 0,503 
Letra E em MANTEIGA 3 0,275 0,09167 0,733 0,54 
Letra A em MANTEIGA 3 0,675 0,225 6 0,002 
Letra T em CHOCOLATE 3 0,6 0,2 0,8 0,503 
Letra N em ANIVERSÁRIO 3 0,075 0,025 1 0,405 
Letra V em ANIVERSÁRIO 3 0,3 0,1 1 0,405 
Letra E em ANIVERSÁRIO 3 0,3 0,1 2,667 0,64 
Letra A em ANIVERSÁRIO 3 0,275 0,09167 0,733 0,54 
Letra A em Açúcar 3 7,5 0,025 1 0,405 
Letra N em Canela 3 0,275 0,09167 1,467 0,242 
Letra E em Canela 3 0,1 0,03333 0,667 0,579 
Letra L em Canela 3 7,5 0,025 1 0,405 
Letra A em Canela 3 0,3 0,1 0,667 0,579 
Letra A em Cravos 3 0,3 0,1 1 0,405 
Letra V em Cravos 3 0 0 - - 
Letra A em Conhaque 3 0,475 0,158 1,056 0,382 
Letra F em Fermento 3 0,275 0,09167 0,564 0,643 
Letra E em Fermento 3 7,5 0,025 1 0,405 
Letra M em Fermento 3 0,675 0,225 0,947 0,429 
Letra E2 em Fermento 3 0,6 0,2 0,8 0,503 
Letra T em Fermento 3 0,275 0,09167 0,733 0,54 

 

 

A análise indicou que só foi significativa a interação entre os fatores série e grupo 

sociocultural no caso da notação do fonema [a] como (O), em Manteiga, indicando assim que 

esse desempenho gráfico foi restrito a alguns alunos pertencentes à escola pública e que o 

mesmo se concentrou apenas na 2ª série. 
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Os sumários de cada análise de variância bivariada (relativos a cada correspondência 

regular direta investigada) encontram-se no Anexo C. 

Resumindo, pode-se dizer que o desempenho dos dois grupos de sujeitos na notação 

de correspondências fonográficas regulares diretas mostrou que o grupo da escola pública A 

errou mais do que o da escola particular. Além disso, evidenciou que o número de erros 

evoluiu de forma decrescente entre a 1ª e a 4ª séries, tendo sido significativa, em vários casos, 

a interação (grupo sociocultural e série). As maiores dificuldades das crianças da 1ªsérie 

incidiram basicamente na notação de letra/s, gerando variações: 

a) substituição na notação da letra T em leite, em chocolate e manteiga, relativa à confusão 

de pronúncia entre os “sons do T e do D” (exemplos: *leide  e *gocolade,*madega); 

b) substituição na notação da letra F, em fermento devido à confusão entre as pronúncias dos 

sons do F, do V e do R (exemplo: *vermento e *rermento); 

c) substituição da letra V por G, em aniversário, decorrente da proximidade de pronúncias  

do som do V e do som do G (exemplo: *anigesiario); 

d) omissão e acréscimo de mais um N, em canela, nesse último caso, devido ao fato da 

nasalização da sílaba CAN (exemplo: *cannela). 

Todos esses erros decorreram da dificuldade de distinguir os fonemas a partir dos 

traços de suas sonoridades. Em suma, o recurso utilizado para notar foi a estratégia fonológica 

que a base alfabética dá aos aprendizes que não conseguiram, ainda, flexibilizá-la em face da 

organização da norma ortográfica. 

 

4.1.4 Análise do desempenho na notação de correspondências regulares 

contextuais. 

 

Os resultados relativos aos desempenhos dos dois grupos socioculturais na notação de 

correspondências fonográficas regulares contextuais, presentes nas palavras leite, manteiga, 

chocolate, aniversário, açúcar, noz, canela, cravos, conhaque e fermento, podem ser 

encontrados no gráfico 16, abaixo:  
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Os dados do desempenho em correspondência fonográfica regular contextual estão 

detalhadamente demonstrados na tabela 4.1.4.1:  
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Gráfico 16 – Desempenho dos dois grupos em correspondências fonográficas regulares 

contextuais. 

Letra E em LEITE 
Letra A em MANTEIGA 
Letra N em MANTEIGA 
Letra O em CHOCOLATE 
Letra E em CHOCOLATE 
Letra A em ANIVERSÁRIO 
Letra R em ANIVERSÁRIO 
Letra R em ANIVERSÁRIO 
Letra O em ANIVERSÁRIO 
Letra U em Açúcar 
Letra C em Açúcar 
Letra C em Canela 
Letra A em Canela 
Letra C em Cravos 
Letra R em Cravos 
Letra O em Cravos 
Letra C em Conhaque 
Letra O em Conhaque 
Letra NH em Conhaque 
Letra Q em Conhaque 
Letra UE em Conhaque 
Letra R em Fermento 
Letra N em Fermento 
Letra O em Fermento 
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Tabela 4.1.4.1: Médias de erros na notação de correspondência regular contextual  para 
cada grupo sociocultural. 

GSC1 GSC2 
Notação 

X  DP X  DP 
Total de erros regulares 
contextuais 

19,15 18,15 2,45 3,95 

Letra E em LEITE 0,35 0,67 0,1 0,31 
Letra A em MANTEIGA 0 0 0,05 0,22 
Letra N em MANTEIGA 1,25 1,33 0,1 0,31 
Letra O em CHOCOLATE 0,05 0,22 0 0 
Letra E em CHOCOLATE 0,1 0,31 0 0 
Letra A em ANIVERSÁRIO 0,1 0,31 0 0 
Letra R em ANIVERSÁRIO 0,65 1,23 0,7    0,92 
Letra R em ANIVERSÁRIO 0,3 0,57 0 0 
Letra O em ANIVERSÁRIO 0,4 0,68 0 0 
Letra U em Açúcar 0,15 0,37 0,05 0,22 
Letra C em Açúcar 0,05 0,22 0,05 0,22 
Letra C em Canela 0,05 0,22 0,05 0,22 
Letra A em Canela 0,2 0,62 0 0 
Letra C em Cravos 0,3 0,66 0 0 
Letra R em Cravos 0,25 0,72 0 0 
Letra O em Cravos 0,3 0,8 0 0 
Letra C em Conhaque 0,05 0,22 0,05 0,22 
Letra O em Conhaque 0,5 0,83 0 0 
Letra NH em Conhaque 0,8 1,01 0 0 
Letra Q em Conhaque 0,5 1,1 0,05 0,22 
Letra UE em Conhaque 0,75 1,16 0,15 0,49 
Letra R em Fermento 0,9 0,17 0 0 
Letra N em Fermento 1,05 1,28 0 0 
Letra O em Fermento 0,25 0,44 0 0 

Nota: GSC1: Grupo sociocultural de alunos da escola pública; GSC2: Grupo sociocultural de alunos da escola 
particular. 

 

Os desempenhos dos sujeitos foram também analisados em função da série, e os 

resultados obtidos podem ser apreciados no gráfico 17:  
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Esses mesmos desempenhos podem ser apreciados, em detalhes, conferindo-se os dados contidos na tabela 4.1.4.2: 

Tabela 4.1.4.2:Médias de erros na notação de correspondência regular contextual  para os grupos de série.  

1ª 2ª 3ª 4ª 
SÉRIE 

X  DP X  DP X  DP X  DP 

Total de erros RC 25,7 24,12 7,2 8,61 6,6 7,63 3,7 3,95 

Letra E em LEITE 0,7 82 0,1 32 0,1 0,32 0 0,32 

Letra A em MANTEIGA 0 0 0 0 0 0 0,1 0,32 

Letra N em MANTEIGA 1,6 1,35 1,5 1,08 0,3 0,48 0,3 0,95 

Letra O em CHOCOLATE 0,1 0,32 0 0 0 0 0 0 

Letra E em CHOCOLATE 0,1 0,32 0 0 0,9 1,1 0 0 

Letra A em ANIVERSÁRIO 0,2 0,42 0,1 0,32 0,1 0,32 0 0 

Letra R em ANIVERSÁRIO 2,2 1,14 0 0 0,9 1,1 0,7 0,95 

Letra R em ANIVERSÁRIO 0,3 0,48 0,3 0,48 0,1 0,32 0 0 

Letra O em ANIVERSÁRIO 0,5 0,71 0,9 0,99 0,1 0,32 0,2 0,63 

Letra U em Açúcar 0 0 0,2 0,63 0,3 0,48 0,1 0,32 

Letra C em Açúcar 0,1 0,32 0 0 0,1 0,32 0 0 

Letra C em Canela 0,2 0,42 0 0 0 0 0 0 

Letra A em Canela 0,4 0,84 0 0 0 0 0 0 

Letra C em Cravos 0,3 0,67 0 0 0,2 0,63 0,1 0,32 

Letra R em Cravos 0,4 0,97 0 0 0 0 0,1 0,32 

Letra O em Cravos 0,3 0,67 0 0 0,3 0,95 0 0 

Letra C em Conhaque 0 0 0,1 0,32 0,1 0,32 0 0 

Letra O em Conhaque 0,6 1,67 0,2 0,42 0 0 0,2 0,42 

Letra NH em Conhaque 0,8 1,23 0,5 0,85 0 0 0,1 0,32 

Letra Q em Conhaque 1 1,41 0 0 0,2 0,42 0 0 

Letra UE em Conhaque 0,5 1,27 0,2 0,63 0,1 0,32 0 0 

Letra R em Fermento 0,7 1,25 0,4 0,84 0,1 0,32 0,1 0,32 

Letra N em Fermento 1,2 1,55 0,5 0,97 0,3 1,67 0,1 0,32 

Letra O em Fermento 0,4 0,52 0,1 0,32 0 0 0,1 0,32 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

1ª 2ª 3ª 4ª 

Gráfico 17 - Desempenho dos sujeitos em correspondências fonográficas regulares 
contextuais por série. 

Letra E em LEITE 
Letra A em MANTEIGA 
Letra N em MANTEIGA 
Letra O em CHOCOLATE 
Letra E em CHOCOLATE 
Letra A em ANIVERSÁRIO 
Letra R em ANIVERSÁRIO 
Letra R em ANIVERSÁRIO 
Letra O em ANIVERSÁRIO 
Letra U em Açúcar 
Letra C em Açúcar 
Letra C em Canela 
Letra A em Canela 
Letra C em Cravos 
Letra R em Cravos 
Letra O em Cravos 
Letra C em Conhaque 
Letra O em Conhaque 
Letra NH em Conhaque 
Letra Q em Conhaque 
Letra UE em Conhaque 
Letra R em Fermento 
Letra N em Fermento 
Letra O em Fermento 



 

 

184
 

 

Os desempenhos dos sujeitos foram também analisados em função da interação entre 

grupo sociocultural e série. Os resultados podem ser apreciados na tabela 4.1.4.3. 
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Tabela 4.1.4.3 - Médias de erros na notação de correspondência regular contextual para a interação entre o grupo sociocultural e a série 

GSC 1 GSC 2 
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. SÉRIE 

X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP X DP 
Total de erros regulares contextuais 24,2 9,86 6,6 5,03 7 3,39 3,4 2,61 3,2 3,11 1 1,41 0,4 0,55 0,8 0,84 
Letra E em LEITE 1,2 0,84 0,2 0,45 0 0 0 0 0,2 0,45 0 0 0,2 0,45 0 0 
Letra N em MANTEIGA 2,8 0,45 1 1,41 0,6 0,55 0,6 1,34 0,4 0,55 0 0 0 0 0 0 
Letra A em MANTEIGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,45 
Letra O em CHOCOLATE 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra E em CHOCOLATE 0,2 0,45 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra R em ANIVERSÃRIO 3 0 1,2 1,3 1,8 1,3 0,8 1,3 1,4 1,14 0,8 1,1 0 0 0,6 0,55 
Letra R (seg.) em ANIVERSÃRIO 0,6 0,55 0 0 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra O em ANIVERSÃRIO 1 0,71 0,2 0,45 0,2 0,45 0,4 0,89 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra A em ANIVERSÁRIO 0,4 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra U em AÇÚCAR 0 0 0 0 0,2 0,45 0,2 0,45 0 0 0 0 0,2 0,45 0 0 
Letra C em AÇÚCAR 0 0 0 0 0,2 0,45 0 0 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 
Letra C em CANELA 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 
Letra A em CANELA 0,8 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra N em CANELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra C em CRAVOS 0,6 0,89 0 0 0,4 0,89 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra R em CRAVOS 1 1,22 0 0 0 0 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra O em CRAVOS 0,6 0,89 0 0 0,6 1,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra C em CONHAQUE 0 0 0 0 0,2 0,45 0 0 0 0 0,2 0,45 0 0 0 0 
Letra O em CONHAQUE 1,2 1,3 0,4 0,55 0 0 0,4 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra NH em CONHAQUE 1,6 1,34 1 1 0,4 0,55 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra Q em CONHAQUE 1,8 1,64 0 0 0,2 0,45 0 0 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 
Letra E em CONHAQUE 2,4 0,89 0,4 0,89 0,2 0,45 0 0 0,6 0,89 0 0 0 0 0 0 
Letra R em FERMENTO 1,4 1,52 0,8 1,1 1,2 1,3 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra N em FERMENTO 2,4 1,34 1 1,22 0,6 0,89 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra O em FERMENTO 0,8 0,45 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra T em FERMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Para verificar a existência de diferenças significativas entre as médias globais de erros 

dos sujeitos dos dois grupos na notação das relações fonográficas regulares contextuais e 

também efetuar uma comparação entre as quatro séries iniciais do ensino fundamental, 

realizou-se uma Análise Bivariada, cujos fatores intersujeitos foram grupo sociocultural e 

série. A tabela 4.1.4.4 ilustra os resultados alcançados. 

 

Tabela 4.1.4.4: Sumário da análise de variância do número total de erros na notação de 
correspondência regular contextual, tendo como fatores: grupo sociocultural (GSC1 e 
GSC2), série (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo sociocultural e série.  

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 

Grupo sociocultural 1 801,025 801,025 41,747 0,001 

Série 3 845,075 281,692 14,681 0,001 

Série X GSC 3 505,675 168,558 8,785 0,001 

Erro (intra) 32 614 19,188     

Total 40 4123       

 

Essa análise revelou que o desempenho dos sujeitos variou significativamente em 

função dos fatores grupo sociocultural e série, além da interação entre esses fatores. 

Comprovou-se, assim, que o grupo sociocultural de crianças da escola particular mostrou 

desempenho mais elevado que o grupo sociocultural da escola pública (p<0,001) nesse 

quesito.  

Tendo em vista aferir as diferenças entre os desempenhos dos sujeitos em função da 

série, aplicou-se o teste de Tukey. Na tabela 4.1.4.5, estão expostos os resultados que apontam 

contrastes estatisticamente significativos quando se confrontam a primeira e a segunda séries, 

a primeira e a terceira séries e a primeira e a quarta séries. Com a utilização desse teste, 

obteve-se a seguinte matriz de resultados para mensuração das diferenças entre as séries (Post 

Hoc Test Tukey): 

 

Tabelas 4.1.4.5: Graus de significância na comparação das médias de erros na notação 
de correspondência regular contextual nos contrastes entre séries. 

Série 1ª 2ª 3ª 4ª 
1ª -       
2ª 0 -     
3ª 0 1,000 -   
4ª 0 1,000 1,000 - 
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Os resultados concernentes à notação de correspondências fonográficas de tipo 

contextual indicaram, portanto, que o grupo de crianças da escola particular  se saiu melhor na 

notação das mesmas, demonstrando compreender melhor as limitações de uma estratégia de 

natureza estritamente alfabética para notar a escrita; demonstrou entender, mais, que o 

contexto dentro da palavra é o que define, em muitos casos, o grafema ou dígrafo que pode 

ser usado (MORAIS, 1998a). Descobriu, pois, que são as regras hierárquicas que alteram o 

valor convencional do som de um grafema e que precisam ser compreendidas de maneira 

adequada, a fim de serem bem utilizadas para notar as convenções impostas pela norma 

ortográfica. Essas regras exigiram das crianças, por isso, mudanças concernentes à concepção 

alfabética da escrita, gerando dificuldades na notação (NUNES, 1990), especificamente, dos 

fonemas seguintes: [i final] em leite, [n] em manteiga, [r primeiro] em aniversário, [q] e o [i 

final] em conhaque e [n] e [o] em fermento.  

Em relação ao efeito da série escolar, o que encontramos mostrou que as dificuldades 

dos sujeitos, como se observou anteriormente no desempenho da notação das 

correspondências regulares diretas, concentraram-se também nos grupos da 1ª série do ensino 

fundamental. 

Com o propósito de verificar as diferenças entre as médias dos erros dos sujeitos na 

notação de distintas correspondências contextuais, realizamos vinte e duas análises bi-

variadas (uma para cada um dos grafemas), cujos resultados serão aqui analisados, 

considerando, separadamente, os fatores grupo sociocultural e série. 

Lembramos que as várias médias de erros (para cada grupo sociocultural ou série 

escolar), quando da notação de regularidades contextuais, já foram apresentadas nas tabelas 

4.1.4.1, 4.1.4.2 e 4.1.4.3. 

Os resultados concernentes aos efeitos da variável grupo sociocultural, sumarizados na 

tabela 4.1.4.6, encontram-se a seguir:  
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Tabela 4.1.4.6: Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual, tendo como fator o grupo sociocultural (GSC1 e 
GSC2). 

Grafema analisado GL SQ QM F Significância 
[e] em leite 1 0,625 0,625 3,846 0,059 
[a] primeira em manteiga 1 0,0125 0,0125 1 0,325 
[n] de manteiga 1 13,225 13,225 23 0,001 
[o] de chocolate 1 0,025 0,025 1 0,325 
[e] de chocolate 1 0,1 0,1 2 0,167 
[a] de aniversário 1 0,1 0,1 2,667 0,112 
[r] primeiro de aniversário 1 10 10 10,127 0,003 
[r] segundo de aniversário 1 0,4 0,4 6,4 0,017 
[o] de aniversário 1 2,025 2,025 9,529 0,004 
[u] de açúcar 1 0,025 0,025 0,333 0,568 
[c] de açúcar 1 0,001 0,001 0,001 1 
[c] em canela 1 0,001 0,001 0,001 1 
[a] primeiro em canela 1 0,4 0,4 2,667 0,112 
[c] em cravos 1 0,9 0,9 4 0,54 
[r] em cravos 1 0,9 0,9 4,235 0,048 
[o] em cravos 1 0,9 0,9 2,769 0,106 
[c] em conhaque 1 0 0 0 1 
[o] em conhaque 1 2,5 2,5 8,696 0,006 
[nh] em conhaque 1 6,4 6,4 15,515 0,001 
[q] de conhaque 1 2,025 2,025 5,226 0,029 
[eu] de conhaque 1 3,6 3,6 11,077 0,002 
[r] em fermento  1 8,1 8,1 12 0,002 
[n] de fermento 1 11,025 11,025 20,512 0,001 
[o] de fermento 1 0,625 0,625 12,5 0,001 

Nota: GSC1: Grupo de alunos da escola pública; GSC2: Grupo de alunos da escola particular. 

 

Constatou-se que o grupo de crianças da escola particular se revelou 

significativamente superior na notação da maioria das correspondências regulares contextuais, 

mas que não foram significativas as diferenças entre seu desempenho e o demonstrado por 

seus pares da escola pública na notação das correspondências fonográficas [a], de manteiga, 

[o] e [i], de chocolate, [a], de aniversário, [u], de açúcar, [c], de açúcar, [k] e [a], de canela, 

[c], [r] e [o], de cravos e, por fim, [c], de conhaque. 

Reafirmamos que as várias médias de erros (para cada grupo sociocultural ou série 

escolar), quando da notação de regularidades contextuais, já foram apresentadas nas tabelas 

4.1.4.1, 4.1.4.2 e 4.1.4.3. 

Os resultados relativos ao efeito da série são apresentados resumidamente na tabela 

4.1.4.7 seguinte:  
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Tabela 4.1.4.7: Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual, tendo como fator série (de 1ª à 4ª série). 

Grafema analisado GL SQ QM F Significância 
[e] em leite 3 3,075 1,025 6,308 0,002 
[a] primeira em manteiga 3 0,0125 0,0125 1 0,325 
[n] de manteiga 3 11,675 3,892 6,768 0,001 
[o] de chocolate 3 0,075 0,025 1 0,405 
[e] de chocolate 3 0,1 0,03333 0,667 0,579 
[a] de aniversário 3 0,3 0,1 2,667 0,064 
[r] primeiro de aniversário 3 13,8 4,6 4,658 0,008 
[r] segundo de aniversário 3 0,6 0,2 3,2 0,036 
[o] de aniversário 3 1,075 0,358 1,686 0,19 
[u] de açúcar 3 0,275 0,09167 1,222 0,318 
[c] de açúcar 3 0,1 0,03333 0,667 0,579 
[c] em canela 3 0,3 0,1 2 0,134 
[a] em canela 3 1,2 0,4 2,667 0,064 
[c] em cravos 3 0,5 0,167 0,741 0,536 
[r] em cravos 3 1,7 0,567 2,667 0,664 
[o] em cravos 3 0,9 0,3 0,923 0,441 
[c] em conhaque 3 0,1 0,03333 0,667 0,579 
[o] em conhaque 3 1,9 0,633 2,203 0,107 
[nh] em conhaque 3 3 1 2,424 0,084 
[q] de conhaque 3         7.078 2,258 6,086 0,002 
[eu] de conhaque 3 14,9 4,967 15,282 0,001 
[r] em fermento  3 2,1 0,7 1,037 0,389 
[n] de fermento 3 6,875 2,292 4,264 0,012 
[o] de fermento 3 1,075 0,358 7,167 0,001 

Nota: GSC1: Grupo de alunos da escola pública; GSC2: Grupo de alunos da escola particular. 

 

Observou-se, na quase totalidade dos casos, que os sujeitos da primeira série diferiam 

significativamente de todos os seus colegas de 2ª, 3ª e  4ª séries, mas que os contrastes entre a 

2ª, a 3ª e a 4ª séries não indicavam significância. A única exceção foi a notação do [n], de 

fermento, em que a 1ª série só diferia significativamente da 3ª e da 4ª séries.  

Voltamos a informar que as várias médias de erros (para cada grupo sociocultural ou 

série escolar), quando da notação de regularidades contextuais, já foram apresentadas nas 

tabelas 4.1.4.1, 4.1.4.2 e  4.1.4.3. 

Os resultados relativos ao efeito da interação grupo sociocultural e série são 

apresentados resumidamente no quadro 4.1.4.8 seguinte:  
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Tabela 4.1.4.8: Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual, tendo como fator a interação entre grupo 
sociocultural e série. 

Grafema analisado GL SQ QM F Significância 
[e] em leite 3 2,075 0,692 4,256 0,012 
[a] primeira em manteiga 3 0,075 0,025 1 0,405 
[n] de manteiga 3 5,475 1,825 3,174 0,037 
[o] de chocolate 3 0,075 0,025 1 0,405 
[e] de chocolate 3 0,1 0,03333 0,667 0,579 
[a] de aniversário 3 0,3 0,1 2,667 0,064 
[r] primeiro de aniversário 3 5 1,167 1,688 0,189 
[r] segundo de aniversário 3 0,6 0,2 3,2 0,036 
[o] de aniversário 3 1,075 0,358 1,656 0,19 
[u] de açúcar 3 0,075 0,025 0,333 0,801 
[c] de açúcar 3 0,2 0,06667 1,333 0,281 
[c] em canela 3 0 0 0 1 
[a] em canela 3 1,2 0,4 2,667 0,064 
[c] em cravos 3 0,5 0,167 0,741 0,536 
[r] em cravos 3 1,7 0,567 2,667 0,064 
[o] em cravos 3 0,9 0,3 0,923 0,441 
[c] em conhaque 3 0,2 0,08667 1,333 0,281 
[o] em conhaque 3 1,9 0,633 2,203 0,107 
[nh] em conhaque 3 3 1 2,424 0,084 
[q] de conhaque 3 4,475 1,492 3,849 0,018 
[eu] de conhaque 3 5 1,667 5,128 0,005 
[r] em fermento  3 2,1 0,7 1,037 0,389 
[n] de fermento 3 6,875 2,292 4,264 0,012 
[o] de fermento 3 1,075 0,358 7,167 0,001 

Nota: GSC1: Grupo de alunos da escola pública; GSC2: Grupo de alunos da escola particular. 

 

Os resultados que estão ilustrados na tabela 6.4.8 indicaram que o efeito significativo 

da interação entre grupo sociocultural e série se fez presente na notação dos fonemas [o] e [n], 

em fermento, [eu] e [q], em conhaque, [n], em manteiga, e [e] em leite. Ou seja, os erros das 

crianças na notação dos fonemas acima referidos sofreram interferência, ao mesmo tempo, 

dos grupos de pertencimento e dos anos escolares. 

Os sumários de cada análise de variância bivariada (relativos a cada correspondência 

contextual estudada) encontram-se no Anexo C. 

Podemos dizer, em resumo, que o desempenho dos dois grupos socioculturais, na 

notação de correspondências fonográficas regulares contextuais, apontou que o grupo da 

escola pública errou mais do que o da escola particular. Evidenciou ainda que a evolução de 

ambos se fez de forma decrescente, indo da 1ª para as demais séries, sendo também 

significativa, muitas vezes, a interação (grupo sociocultural e série escolar).  
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A dificuldade maior dos sujeitos recaiu principalmente na notação das seguintes letras, 

gerando variações na notação:  

a) na omissão e substituição de N em posição final de sílaba, em manteiga (exemplos: 

*matega, *mãotega) e em fermento (exemplo: *femeto), demonstrando dificuldade com a 

nasalização no interior da palavra; 

b) na substituição do E por I, em leite, em face de sua posição no final da palavra que 

termina com o som de I (exemplo: *leiti); 

c) omissão do dígrafo NH e substituição deste pelo dígrafo LH, em conhaque (exemplos: 

*cohaque,  *colhaque);  

d) omissão do dígrafo QU e substituição deste pela sílaba [GI], em conhaque (exemplos: 

*conhace, *cohagi); 

e) substituição do O em final de sílaba por U devido ao som de U, como na palavra fermento 

(exemplo: *fementu).  

 

Mais uma vez, vemos os aprendizes, em decorrência da utilização da mediação 

fonológica, estratégia utilizada exitosamente para notar as correspondências fonográficas 

regulares diretas, desconsiderarem, nesses casos, o lugar ocupado pelo fonema no contexto da 

palavra e o princípio segundo o qual cada distinta regra hierárquica altera o valor 

convencional do som do fonema na palavra. Na falta de uma solução de natureza da posição 

das restrições contextuais, o aprendiz retorna ao que para si parece mais adequado, ou seja, a 

base alfabética já conquistada.  

 

4.1.5 Análise do desempenho na notação de correspondências irregulares.  

 

Os resultados referentes aos desempenhos dos dois grupos socioculturais na notação 

de correspondências fonográficas irregulares, presentes nas palavras leite, manteiga, 

chocolate, aniversário, açúcar, noz, canela, cravos, conhaque e fermento, são ilustrados no 

gráfico 18:  
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Os dados obtidos na notação de correspondências fonográficas do tipo irregular podem 

ser observados na tabela 4.1.5.1. 

 

Tabela 4.1.5.1: Médias de erros na notação de correspondência irregular para cada 
grupo sociocultural. 

GSC1 GSC2 
Notação 

X DP X DP 

Total de erros irregulares 10,7 4,76 4,85 2,23 
Letra I em MANTEIGA 2,2 1,2 0,65 1,04 
Letra CH em CHOCOLATE 0,45 1,1 0 0 
Letra Z em NOZ 2,95 0,22 2,65 0,81 
Letra I em ANIVERSÁRIO 0,55 0,94 0,15 0,49 
Letra S em ANIVERSÁRIO 0,8 1,11 0,65 0,93 
Letra I (seg.) em ANIVERSÁRIO 0,3 0,8 0 0 
Letra Ç em AÇÚCAR 1,45 1,1 0,25 0,64 
Letra R em AÇÚCAR 2,00 1,26 0,5 0,76 

Nota: GSC1: Grupo sociocultural de alunos da escola pública; GSC2: Grupo sociocultural de alunos da escola 
particular. 

 

 

Tais resultados foram também analisados em função da série escolar e do desempenho 

dos dois grupos e aparecem conjuntamente ilustrados no gráfico 19:  
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Gráfico 18: Desempenho dos grupos socioculturais na notação de cada 
correspondência fonográfica do tipo irregular. 
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Letra S em ANIVERSÁRIO 

Letra I (seg.) em 
ANIVERSÁRIO 
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Letra R em AÇÚCAR 
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Os dados obtidos no desempenho dos dois grupos em notação de correspondências 

fonográficas do tipo irregular podem ser detalhadamente observados na tabela 4.1.5.2: 

 

Tabela 4.1.5.2: Médias de erros na notação de correspondência irregular para os grupos 
de série.  

1ª 2ª 3ª 4ª 
SÉRIE 

X  DP X  DP X  DP X  DP 
Erros de correspondência 
irregular 

11 6,67 7,2 2,66 7,80 3,71 5,1 3,35 

Letra I em MANTEIGA 1,7 1,34 1,3 1,42 1,8 1,4 0,9 1,29 
Letra CH em CHOCOLATE 0,9 1,45 0 0 0 0 0 0 
Letra Z em NOZ 2,8 0,42 3 0 3 0 2,4 1,07 
Letra I em ANIVERSÁRIO 0,6 0,97 0,2 0,63 0,1 32 0,5 0,97 
Letra S em ANIVERSÁRIO 1 1,05 0,5 0,71 0,7 1,06 0,7 1,25 
Letra I (seg.) em 
ANIVERSÁRIO 

0,5 1,08 0 0 0,1 0,32 0 0 

Letra Ç em AÇÚCAR 1,6 1,43 0,9 1,1 0,6 0,7 0,3 0,48 
Letra R em AÇÚCAR 1,9 1,2 1,3 1,25 1,5 1,43 0,3 0,67 

 

Os resultados já mencionados foram também analisados em função da interação grupo 

sociocultural versus série, como pode ser visto na tabela 4.1.5.3 a seguir.  
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Gráfico 19: Desempenho dos dois grupos em notação de correspondências do tipo irregular. 
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Letra I (seg.) em 
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Tabela 4.1.5.3 - Médias de erros na notação de correspondências fonográficas irregulares para interação entre  grupo sociocultural e 
escolaridade. 

GSC 1 GSC 2 
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. SÉRIE 

X  DP X  DP X  DP X  DP X  DP X  DP X  DP X  DP 

Total de erros irregulares 16,2 4,97 9 2,55 11 1,87 6,6 3,21 5,8 2,77 5,4 1,14 4,6 1,34 3,6 3,05 
Letra I em MANTEIGA 2,6 0,55 2,2 1,3 2,8 0,45 1,2 1,64 0,8 1,3 0,4 0,89 0,8 1,3 0,6 0,89 
Letra CH em CHOCOLATE 1,8 1,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra Z em NOZ 3 0 3 0 3 0 2,8 0,45 2,6 0,55 3 0 3 0 2 1,41 
Letra I em ANIVERSÁRIO 1,2 1,1 0 0 0,2 0,45 0,8 1,3 0 0 0,4 0,89 0 0 0,2 0,45 
Letra S em ANIVERSÁRIO 1 1,22 0,4 0,55 1 1,41 0,8 1,3 1 1 0,6 0,89 0,4 0,55 0,6 1,34 
Letra I (seg.) em ANIVERSÁRIO 1 1,41 0 0 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Letra Ç em AÇÚCAR 2,8 0,45 1,4 1,14 1 0,71 0,6 0,55 0,4 0,89 0,4 0,89 0,2 0,45 0 0 

Letra R em AÇÚCAR 2,8 0,45 2 1,22 2,8 0,45 0,4 0,89 1 1 0,6 0,89 0,2 0,45 0,2 0,45 
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Uma Análise Bivariada, cujos fatores intersujeitos foram grupo sociocultural e série, 

foi realizada para verificar estatisticamente as diferenças entre as médias de erros dos sujeitos 

na notação das relações fonográficas irregulares, assim como para fazer uma comparação 

entre as primeiras quatro séries do ensino fundamental. Na tabela 4.1.5.4, aparecem os 

resultados obtidos. 

 

Tabela 4.1.5.4: Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência irregular, tendo como fatores: grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), 
série (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo sociocultural e série.  

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 

Grupo sociocultural 1 342,225 342,225 42,055 0,001 

Série 3 178,875 59,625 7,327 0,001 

Série X GSC 3 85,475 28,492 3,501 0,027 

Erro (intra) 32 260,4 8,138     

Total 40 3285       

 

Os resultados dessa análise revelaram que os fatores grupo sociocultural e série foram 

estaticamente relevantes para explicar a variação do desempenho dos sujeitos, mas que não 

foi significativa a interação entre os fatores grupo sociocultural e série. A verificação apontou 

que, no que se refere ao grupo sociocultural, o desempenho das crianças da escola particular 

foi superior ao das crianças da escola pública (p<0. 001).  

 

Utilizou-se o teste de Tukey com a finalidade de analisar as diferenças entre os 

desempenhos dos sujeitos em função da série. Os resultados obtidos estão localizados na 

tabela 4.1.5.5 onde contrastes significativos podem ser observados quando as séries são 

comparadas. Diferentemente do que encontramos ao analisar a notação de regularidades 

diretas e contextuais, no caso de irregularidades houve diferenças significativas entre a 1ª e a 

2ª séries e entre a 1ª e a 4ª séries. Isso parece sugerir que o domínio desse tipo de 

correspondências fonográficas requer, dentre um conjunto de intervenções, mais tempo 

escolar ou distintos tempos escolares que os casos regulares. 
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Tabelas 4.1.5.5: Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação 
de correspondência irregular nos contrastes entre séries.  

Série 1ª 2ª 3ª 4ª 

1ª -       

2ª 0,033 -     

3ª 0,104 1,000 -   

4ª 0 0,657 0,253 - 

 

Os resultados mostraram que os alunos do grupo sociocultural da escola particular 

demonstraram desempenho melhor que o dos alunos da escola pública quando da 

demonstração de suas habilidades de notar correspondências fonográficas irregulares que 

requereram o uso de estratégia de evocação de grafias já anteriormente estocadas no léxico 

ortográfico escrito (MORAIS, 1995, 1998a; CONTENT, 1996; JAFFRÉ & FAYOL, 1999). 

Essa habilidade implicou uma realização grafêmica não pautada na pronúncia de um 

fonema que faz parte da correspondência fonográfica presente na palavra, nem em 

considerações às regras de posição no contexto da palavra, mas regulada por resposta 

ortográfica visualmente memorizada. Esse desempenho com característica próxima de uma 

escrita ideográfica, por seu lado, submete o sujeito à aceitação de restrições não-regradas e 

princípios determinados pelas convenções da norma ortográfica do português. Tudo isso 

trouxe repercussão na notação das oito correspondências fonográficas irregulares estudadas, 

sendo que para quatro delas a dificuldade foi maior que para as outras quatro.  

Podemos citar, de início, o fonema [^s] realizado com duas letras pelo dígrafo CH na 

palavra chocolate. Este recebeu algumas notações que variaram entre si, certamente, não pelo 

uso da estratégia de evocação da imagem visual da palavra, já que ela é de uso bastante 

freqüente (oral, certamente, para os alunos de ambas as escolas e, escrito, provavelmente, 

menor para os alunos da escola pública) entre os grupos, mas talvez porque este fonema pode 

grafar-se com duas letras - CH ou X. Ao que parece, esta habilidade localizada não foi 

completamente consolidada entre o grupo sociocultural da escola pública no grupo da 1ª série 

(Ver tabela 1, Anexo D) que deu preferência à utilização da estratégia de natureza fonológica, 

focalizada em sílaba, rimas e fonemas (VARNHAGEN, 1995). Vejamos alguns exemplos 

recorrentes nas três situações textuais, observados em quatro sujeitos: dois aprendizes 

substituíram o CH por X nas três situações textuais, *dois notaram *gocolade em anúncio e 

convite e um notou *goco lade em receita de bolo, e apresentou problema de segmentação ou 

controle semântico da palavra. 
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Um outro exemplo é a característica do fonema [ç] em açúcar. A utilização do 

alógrafo do c, cê-cedilha - Ç – é signo ortográfico, que se coloca sob a letra C diante das 

vogais A, O e U para dar à letra o valor de S inicial (MASIP, 2000), como em açúcar; é uma 

correspondência irregular que pode ser confundida com SS, S e C, se não for memorizada e, 

também, se o Ç for desconhecido para as crianças. As escolhas para a notação dessa 

correspondência fonográfica parecem indicar que os dois grupos socioculturais sofreram mais 

influência dos traços do fonema [ç], a despeito do uso freqüente que a palavra teve entre as 

crianças. 

O terceiro exemplo é a especificidade do fonema [r] em açúcar. O grafema R final que 

fecha tanto a sílaba [car] como a palavra açúcar sofre o reflexo da acentuação tônica do Ú e, 

por isso, tem sua sonoridade reduzida (LUFT, 2002). Se não for memorizado, tende a ser 

omitido (MORAIS, 1998a). Mesmo assim, é contraditório, porque a palavra é de uso 

freqüente. A preferência por uma estratégia própria de uma concepção alfabética parece 

apontar indício de diferentes concepções de língua escrita coexistindo entre si, sugerindo 

estudo sobre a existência de soluções locais para problemas específicos, tanto quanto 

soluções gerais, derivadas de uma concepção mais ampla de escrita quando se procura 

entender a geração de grafias pelas crianças, como já proposto na literatura (NUNES, 1990), 

já que os erros se concentraram, diferentemente de outros casos, entre a primeira e a quarta 

séries, a segunda e a quarta séries e a terceira e a quarta séries, ou sugerir uma cooperação 

entre as estratégias ortográficas (palavra, grupo de letras e letras) e as estratégias fonográficas 

(sílabas, rimas e fonemas) que seriam utilizadas em conexão (BERNINGER, 1994, 1995). 

A palavra manteiga é uma palavra de uso freqüente e uma correspondência 

fonográfica irregular. Nesse último caso, o dígrafo EI, formando um encontro vocálico 

decrescente, pela seqüência de uma vogal e uma semivogal, trouxe dificuldade à sua notação, 

especialmente, em relação à notação da semivogal I, pouco perceptível pelo som reduzido que 

acompanha a vogal. Embora seja a palavra manteiga considerada de uso freqüente, 

observamos que, em pelo menos um aluno, em cada série, nas três situações textuais, o grupo 

sociocultural da escola particular adotou *mantega como notação. O mesmo ocorreu com o 

grupo sociocultural da escola pública, mas em quase todos os sujeitos, em todas as séries e 

nas três situações textuais. Por conseguinte, a característica irregular das correspondências 

fonográficas da palavra manteiga parece indicar que a sua notação pelos dois grupos 

socioculturais decorreu da estratégia fonográfica utilizada da 1ª à 4ª série do ensino 
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fundamental, sobretudo pelos alunos da escola pública. O uso freqüente da palavra, oral ou 

escrito, porém, não favoreceu a estocagem das letras do dígrafo EI.   

A palavra aniversário teve o segundo pior desempenho entre os membros do grupo 

pertencente à escola particular e o quarto pior entre os membros do grupo da escola pública. É 

uma palavra de uso freqüente, polissílaba e com correspondências fonográficas com 

realizações ortográficas limitadas a 3 casos irregulares.  O fonema /i/ notado com a letra I na 

silaba [ni], por ser átono em posição que não a de final da palavra, precisa ser memorizado, 

pois uma estratégia fonológica resultaria em erro, como foi o caso daqueles que assim se 

esforçaram. Exemplos: *anirvesário (2 casos na 2ª e 4ª. séries da escola particular e 2 casos na  

4ª  série da escola pública) e *dianvesario,. *dianvesario, *dianvesario, *ufaodianuvecau 

(todos na 1ª série da escola pública) e *anuvessario (um caso na 3ª. série). O som do S na 

sílaba [sa] de aniversário pode ser confundido por [ça], [za] e [ssa], carecendo, portanto, de 

memorização de sua realização ortográfica. Vejamos outras variações praticadas na escola 

pública: *anivecar_o, *anivecario, *dinuvecaru, *dinuvecaru (todos os casos na 1ª série); 

*anivessario, *anivessário, *aniverssario (quatro casos na 3ª. série e quatro casos na 3ª. série); 

*aniverçario ( um caso na 2ª e um caso na 3ª série);  na escola particular: *anivessario, 

*aniverssario (três caos na 1ª série, dois casos na 2ª série, dois casos na 3ª série e dois casos 

na 4ª série); *anivecario (um caso na 1ª série). E, finalmente, o I da sílaba [rio] de aniversário 

é outro caso de correspondência fonográfica irregular porque não há uma regra para decidir se 

se coloca E ou I, já que existem várias palavras terminadas em IO ou EO (canário, aéreo) e 

em IA ou EA (pátria, área) sem uma regulação. Trata-se também de um ditongo decrescente 

[rio] em que o I pode ser omitido em face da pronúncia da semivogal O na sílaba. Suas 

variações foram as seguintes: *anivecaro, *ufaodianuvecau, *dinuvecaru (três casos num 

mesmo sujeito na 1ª série) e *dianuvesaro (um caso na 1ª série). Por conseguinte, o 

detalhamento das correspondências fonográficas do tipo irregular da palavra aniversário 

parece indicar que as suas notações nos dois grupos investigados sofreram, principalmente, 

influência de um agregado de particularidades fonográficas das correspondências presentes 

nesta palavra reunidos à extensão da palavra e às composições de suas sílabas. A freqüência 

de uso da palavra parece, contudo, não ser completamente descartável, funcionando apenas 

como fator coadjuvante. 

Por fim, um outro exemplo diz respeito à notação do fonema [z] presente na palavra 

noz. Nesse caso, precisamos considerar o uso infreqüente daquela palavra, fato de o som [z] 

escrever-se tanto com Z como com X ou com S, bem como a característica homofônica da 
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palavra (sua pronúncia guarda identidade total e parcial com algumas palavras, embora elas 

tenham significados e grafias diferentes (DE NICOLA & INFANTE, 1989), como, por 

exemplo, o pronome pessoal da terceira pessoa do plural nós e o plural do substantivo nó e, 

por fim, a localização desta palavra no contexto simbólico de uma receita de bolo, em que a 

sua ortografia é relacionada à significação que ela tem nesse tipo de gênero textual, inserida 

que foi nas três situações apresentadas (anúncio, receita de bolo e convite). Ao que tudo 

indica, esses fatores foram ignorados e, por isso, as crianças de ambos os grupos 

socioculturais lançaram mão, de modo predominante, da estratégia apropriada à 

correspondência regular direta (fonológica) e desconheceram a estratégia de recuperação em 

seu léxico mental de uma solução ortográfica escrita tipicamente irregular, possivelmente, por 

não a terem acessível ou não saberem utilizá-la. Vejamos alguns exemplos das notações e 

respectivas estratégias adotadas pelas crianças que fazem parte das quatro séries do ensino 

fundamental: grupo sociocultural da escola particular: *nos (8), *nois (4) *nozes (1) *noes (1) 

e *noz (5); e grupo da escola pública: *nosi (1), *nois (5), *nossi (1), *nozi (1), *nos (4),* 

nov (1), *noxi (1). As escolhas notacionais das duas quartas séries variaram em decorrência 

da estratégia de natureza fonológica para as crianças da escola particular da maneira seguinte: 

nós (10), nozes (3); e, para as crianças da escola pública, como veremos agora, *nós (12), em 

decorrência da estratégia fonológica, *nóses (2), por influência de regra de contexto. Em 

suma, as notações apresentadas sugerem que a associação entre os fatores homofonia, o uso 

infreqüente da palavra e diferentes realizações grafêmicas do [z] e alguns singelos casos de 

consolidação da estratégia ortográfica tenham influenciado a notação dessa correspondência 

fonográfica nos grupos investigados. Seria interessante verificar até que ponto as situações 

textuais e os comentários sobre o modo de escrever a palavra influenciaram as performances 

ortográficas *Noz, bem como a sua variação *Nozes, observadas nos raros casos. 

Para verificar as diferenças entre as médias dos erros dos sujeitos na notação de 

distintas correspondências irregulares, efetuamos oito análises bivariadas (uma para cada um 

dos grafemas), cujos resultados serão aqui analisados considerando, primeiramente, o fator 

grupo sociocultural, depois, a série e, por fim, a interação grupo sociocultural versus série. 

É conveniente não esquecer que as várias médias de erros (para cada grupo 

sociocultural ou série escolar), quando da notação de irregularidades ortográficas, já foram 

anteriormente apresentadas nas tabelas 4.1.5.1, 4.1.5.2 e 4.1.5.3. 

Os resultados a respeito dos efeitos da variável grupo sociocultural encontram-se 

sumarizados na tabela 4.1.5.6, a seguir: 
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Tabela 4.1.5.6: Sumário das análises de variância do número de erros na notação de 
correspondência irregular, tendo como fator o grupo sociocultural (GSC1 e GSC2). 

Grafema analisado GL SQ QM F Significância 

[i] de manteiga 1 24,025 24,025 19,414 0,001 

[^s] de chocolate 1 2,025 2,025 6 0,02 

 [z] de noz 1 0,9 0,9 2,88 0,099 

[i] de aniversário 1 1,6 1,6 3,122 0,087 

[s] de aniversário 1 0,225 0,225 0,191 0,665 

[i] segundo de aniversário 1 0,9 0,9 3,273 0,08 

[ç] de açúcar 1 14,4 14,4 28,098 0 

[r] de açúcar 1 22,5 22,5 36,735 0,001 

Nota: GSC1: Grupo de crianças da escola pública; GSC2: Grupo de crianças de escola particular. 

 

Observamos ainda nas notações de outras correspondências fonográficas irregulares 

diferenças de desempenhos somente entre grupos socioculturais. É o caso dos fonemas 

presentes nas correspondências do tipo irregular: [i], em manteiga, [^s], em chocolate, [ç] e 

[r], em açúcar. Noutras palavras, as crianças da escola particular foram mais bem-sucedidas 

na avaliação de seu desempenho que as crianças da escola pública. 

Além disso, constatamos a inexistência de efeitos isolados do grupo sociocultural, da 

série e da interação entre série e grupo sociocultural nos exemplos a seguir: [i], [s] e [i] 

segundo, em aniversário, e [z], em noz. Isso quer dizer que os dois grupos de crianças 

pertencentes às duas classes sociais enfrentaram dificuldades semelhantes quando da notação 

dos fonemas acima mencionados. Exceção a registrar para [i], em manteiga, [^s], em 

chocolate, [ç] e [r], em açúcar. 

É necessário lembrar que as várias médias de erros (para cada grupo sociocultural ou 

série escolar), quando da notação de irregularidades ortográficas, já foram anteriormente 

apresentadas nas tabelas 4.1.5.1, 4.1.5.2 e  4.1.5.3.  

Os resultados ligados ao efeito da série são mostrados, resumidamente, na tabela 

4.1.5.7: 
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Tabela 4.1.5.7: Sumário das análises de variância do número de erros na notação de 
correspondência irregular, tendo como fator a série (de 1ª à 4ª série).  

Grafema analisado GL SQ QM F Significância 

[i] de manteiga 3 5,075 1,692 1,367 0,27 

[^s] de chocolate 3 6,075 2,025 6 0,002 

[z] de noz 3 2,4 0,8 2,56 0,072 

[i] de aniversário 3 1,7 0,567 1,106 0,361 

[s] de aniversário 3 1,275 0,425 0,362 0,781 

[i] segundo de aniversário 3 1,7 0,567 2,061 0,125 

[ç] de açúcar 3 9,3 3,1 6,049 0,002 

[r] de açúcar 3 13,9 4,633 7,565 0,001 

GSC1: Grupo de crianças da escola pública; GSC2: Grupo de crianças da escola particular. 

 

Tal resultado indicou que o fator série só foi estatisticamente relevante em relação à 

correspondência irregular no caso da notação do dígrafo [ch], em chocolate, gerando 

contrastes significativos quando do confronto entre a primeira e a segunda séries, a primeira e 

a terceira séries e a primeira e a quarta séries. Isto é, mais uma vez, a 1ª série do ensino 

fundamental concentrou maior número de dificuldades em relação às demais séries. 

O resultado acima apontou também que foram estatisticamente significativas as 

diferenças no caso da notação do fonema [ç] e do fonema [r] em açúcar. Os resultados da 

primeira e terceira séries e da primeira e quarta séries foram significativamente diferentes 

entre si no caso do fonema [ç] e os resultados da primeira e quarta séries, da segunda e quarta 

séries e da terceira e quarta séries foram significativamente diferentes entre si para o [r]. 

Noutras palavras, os erros das crianças se distribuíram entre a 1ª e a 3ª séries, a 1ª e a 4ª séries 

e também entre a 1ª e a 2ª, a 3ª e a 4ª séries do ensino fundamental, distinguindo-se de 

resultados anteriores, em que a concentração dos erros se deu na 1ª. 

É importante lembrar que as várias médias de erros (para cada grupo sociocultural ou 

série escolar), quando da notação de irregularidades ortográficas, já foram anteriormente 

apresentadas nas tabelas 4.1.5.1, 4.1.5.2 e 4.1.5.3. 

Os resultados ligados ao efeito da interação grupo sociocultural versus série são 

mostrados, resumidamente, na tabela 4.1.5.8: 
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Tabela 4.1.5.8: Sumário das análises de variância do número de erros na notação de 
correspondência irregular, tendo como fator a interação entre grupo sociocultural e 
série.  

Grafema analisado GL SQ QM F Significância 

[i] de manteiga 3 3,075 1,025 8,828 0,488 

[^s] de chocolate 3 6,075 2,025 6 0,002 

[z] de noz 3 1,1 0,367 1,173 0,335 

[i] de aniversário 3 3,4 1,133 2,211 0,106 

[s] de aniversário 3 0,875 0,292 0,248 0,862 

[i] segundo de aniversário 3 1,7 0,567 2,061 0,125 

[ç] de açúcar 3 5 1,667 3,252 0,034 

[r] de açúcar 3 7,5 2,5 4,082 0,015 

Nota: GSC1: Grupo de crianças da escola pública; GSC2: Grupo de crianças da escola particular. 

 

Os resultados apresentados na tabela 4.1.5.8 sinalizaram ainda o efeito significativo da 

interação grupo sociocultural versus série quando da notação dos fonemas [^s] em chocolate, 

[ç] e [r], em açúcar. Isso quer dizer que os erros das crianças, na notação desses fonemas, 

decorreram tanto da influência do grupo de pertencimento das crianças como da série em que 

estavam estudando. 

Os sumários de cada análise de variância bivariada (relativos a cada correspondência 

irregular investigada) encontram-se no Anexo C. 

Em resumo, podemos dizer que o resultado dos dois grupos socioculturais na notação 

de correspondências irregulares evidenciou que o grupo da escola pública errou mais do que o 

grupo da escola particular. Acrescenta-se, ainda, uma evolução decrescente e intermitente 

entre a 1ª e a 2ª e entre a 3ª e a 4ª séries.  

As dificuldades das crianças concentram-se principalmente na notação da/s letra/s, 

gerando as seguintes variações:  

a) omissão do I, em manteiga e em aniversário, já que o ditongo, no caso, tem a pronúncia 

reduzida (exemplos: *mantega; *anivecaro); 

b) substituição do CH, em chocolate, devido ao fonema do dígrafo CH que representa um 

único fonema (exemplos: *xocolate, *gogolade); 

c) omissão do R, em açúcar, por conta do grafema R final que fecha a silaba [car] e a 

palavra açúcar sofre o reflexo da acentuação tônica do Ú e, por isso, tem sua sonoridade 

reduzida (exemplo: *açuca); 
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d) substituição do S, em aniversário, em decorrência de o fonema S ter várias possibilidades 

de escrita (exemplos: *aniverssario, *aniverçario, *anivesario); 

e) substituição do Z, em noz, devido às possibilidades  do fonema Z e por se tratar de uma 

palavra homófona/homógrafa (exemplos: *nosi, *nois, *nossi, *nozi, *nos, *noxi, *nov, 

nozes); 

f) substituição do Ç, em açúcar (em razão do cê-cedilha - Ç – signo ortográfico que se 

coloca sob a letra C diante das vogais A, O e U para dar à letra o valor de S inicial) e do 

SS, S e C (exemplos: *assuca, *asuca, *acuca), por serem uma correspondência do tipo 

irregular. 

 

Cada distinta correspondência fonográfica irregular requereu uma solução particular, 

mas, quando foi mediada por uma estratégia fonológica, resultou em notações erradas. Para 

não cometer erros, a criança precisaria dispor das imagens corretas das palavras em seu léxico 

mental. Ou saber distinguir, por exemplo, quando utilizar o Z e o S, pois elas têm várias 

possibilidades de escrita.  

 

4.2 RESULTADO REFERENTE AO DESEMPENHO NAS NOTAÇÕES REGULARES 

(DIRETAS E CONTEXTUAIS) E IRREGULARES EM CADA SITUAÇÃO TEXTUAL 

 

4.2.1 Análise do desempenho na notação de correspondências regulares diretas, 

regulares contextuais e irregulares em anúncio, receita de bolo e convite. 

 

 A fim de identificar a possível relação entre o desempenho na notação ortográfica de 

correspondências regulares diretas, regulares contextuais e irregulares nas situações textuais 

(anúncio, receita de bolo e convite), foram feitas várias análises considerando esses dados em 

função do grupo sociocultural, da escolaridade e da interação entre o grupo sociocultural e a 

escolaridade, conforme descrição do nosso segundo conjunto de objetivos, como pode ser 

verificado na capítulo 2.  
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Os resultados concernentes aos desempenhos dos dois grupos socioculturais na 

notação global de correspondências fonográficas regulares diretas, regulares contextuais e 

irregulares presentes nas palavras leite, manteiga, chocolate, aniversário, açúcar, noz, canela, 

cravos, conhaque e fermento, em cada gênero textual (anúncio, receita de bolo e convite) são 

ilustrados no gráfico 20, abaixo: 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

GSC 1 GSC 2

Erros em anúncio

Erros em receita

Erros em convite

 
 

E os resultados concernentes aos desempenhos de cada grupo sociocultural na notação 

de todas as correspondências fonográficas regulares diretas, regulares contextuais e 

irregulares em anúncio presentes nas palavras leite, manteiga, chocolate, aniversário, açúcar, 

noz, canela, cravos, conhaque e fermento, em cada gênero textual (anúncio, receita de bolo e 

convite), são ilustrados no gráfico 21, a seguir:  

 

Gráfico 20: Desempenho global dos grupos socioculturais em anúncio, receita de bolo e convite. 
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Os dados referentes aos desempenhos dos grupos socioculturais na notação global e 

também de todas as correspondências fonográficas dos tipos regular direta, regular contextual 

e irregular presentes nas palavras leite, manteiga, chocolate, aniversário, açúcar, noz, canela, 

cravos, conhaque e fermento,em cada gênero textual (anúncio, receita de bolo e convite), 

podem ser detalhadamente observados na tabela 4.2.1.1, a seguir: 

Tabela 4.2.1.1: Médias do total de erros na notação de correspondências regulares 
diretas, regulares contextuais e irregulares em anúncio, receita de bolo e convite para 
cada grupo sociocultural. 

GSC1 GSC2 
Notação 

X DP X  DP 

Total de erros RD  8 5,24 2,15 1,66 

Total de erros RC  8,15 6,63 2,5 1,76 

Total de erros IRR  8,1 6,67 2,15 1,39 

Erros do tipo RD em ANÚNCIO 1 1,72 0,2 0,52 

Erros do tipo RD em RECEITA 1,05 1,85 0,4 1,23 

Erros do tipo RD em CONVITE 1,2 2,12 0,00 0 

Erros do tipo RC em ANÚNCIO 3,6 2,78 0,2 0,52 

Erros do tipo RC em RECEITA 3,4 1,73 0,55 0,89 

Erros do tipo RC em CONVITE 3,3 3,73 0,6 0,82 

Erros do tipo IRR em ANÚNCIO 3,4 1,54 1,75 1,21 

Erros do tipo IRR em RECEITA         3.70        1.81 1,55 0,89 

Erros do tipo IRR em CONVITE 3,6 1,79 1,55 0,83 

Nota: GSC1: Grupo sociocultural de alunos da escola pública; GSC2: Grupo sociocultural de alunos da escola 
particular. 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

GSC1 GSC2 

Gráfico 21: Desempenho dos grupos socioculturais em todas as correspondências dos tipos regular direta, 
contextual e irregular em cada situação textual. 

Erros do tipo RD em ANÚNCIO 
Erros do tipo RD em RECEITA 
Erros do tipo RD em CONVITE 
Erros do tipo RC em ANÚNCIO 
Erros do tipo RC em RECEITA 
Erros do tipo RC em CONVITE 
Erros do tipo IRR em ANÚNCIO 
Erros do tipo IRR em RECEITA 
Erros do tipo IRR em CONVITE 
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Esses resultados globais, em todas as correspondências fonográficas, foram também 

analisados em função da série escolar, e os resultados obtidos são ilustrados nos gráficos 22 e 

23, a seguir:  
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Gráfico 23: Desempenho dos grupos socioculturais em todas as correspondências dos tipos regular direta, 
contextual e irregular em cada situação textual. 

Erros do tipo RD em ANÚNCIO 
Erros do tipo RD em RECEITA 
Erros do tipo RD em CONVITE 
Erros do tipo RC em ANÚNCIO 
Erros do tipo RC em RECEITA 
Erros do tipo RC em CONVITE 
Erros do tipo IRR em ANÚNCIO 
Erros do tipo IRR em Receita 
Erros do tipo IRR em CONVITE 
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Gráfico 22: Desempenho global dos grupos socioculturais em correspondências dos tipos regular direta, 
contextual e irregular em anúncio, receita de bolo e convite por série. 

Total de erros 
regulares diretas em 
anúncio. 

Total de erros 
regulares contextuais 
em receita de bolo. 

Total de erros 
irregulares em convite. 
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Os dados obtidos em correspondências dos tipos regular direta, contextual e irregular 

em anúncio, receita de bolo e convite, por série escolar, podem ser detalhadamente 

observados na tabela 4.2.1.2, a seguir: 

 

 

Tabela 4.2.1.2: Médias do total de erros na notação de correspondências regulares 
diretas, regulares contextuais e irregulares em anúncio, receita de bolo e convite para os 
grupos de série.  

1ª 2ª 3ª 4ª 
SÉRIE 

X DP X DP X DP X DP 

Total de erros regulares diretos 9 7,16 3,9 2,85 4,8 3,46 2,6 2,22 

Total de erros regulares 
contextuais  

10,7 8,88 4,3 2,67 4 2,49 2,3 1,7 

Total de erros irregulares  10,2 9,08 3,8 2,62 3,9 2,85 2,6 1,9 

Erros do tipo RD em ANÚNCIO 1,6 2,22 0,2 0,42 0,5 0,85 0,1 0,32 

Erros do tipo RD em RECEITA 2,2 2,39 0,1 0,32 0,5 1,27 0,1 0,32 

Erros do tipo RD em CONVITE 1,5 2,92 0,6 0,97 0,1 0,32 0,2 0,42 

Erros do tipo RC em ANÚNCIO 3,9 3,7 1,4 2,07 1,4 1,9 0,9 1,45 

Erros do tipo RC em RECEITA 4,6 4,77 1,6 1,96 1,2 1,48 0,5 0,71 

Erros do tipo RC em CONVITE 5,1 4,33 0,9 1,29 1,2 1,62 0,6 0,97 

Erros do tipo IRR em ANÚNCIO 3,5 2,07 2,3 1,06 2,9 1,52 1,6 1,07 

Erros do tipo IRR em Receita 3,9 2,51 2,6 1,07 2,3 1,34 1,7 1,25 

Erros do tipo IRR em CONVITE 3,6 2,45 2,3 0,95 2,6 1,43 1,8 1,4 

Nota: GSC1: Grupo sociocultural de alunos da escola pública; GSC2: Grupo sociocultural de alunos da escola 
particular. 

 

Os resultados do conjunto de erros na notação de correspondências fonográficas 

regulares, regulares contextuais e irregulares em anúncio, receita de bolo e convite foram 

também analisados em função da interação grupo sociocultural e série, estando apresentados 

na tabela 4.2.1.3, a seguir.  
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Tabela 4.2.1.3 Médias de erros na notação de correspondências RD, RC e IRR em anúncio, receita de bolo e convite em função da 
interação entre grupo sociocultural e escolaridade. 

GSC 1 GSC 2 
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. SÉRIE 

X  DP X  DP X  DP X  DP X  DP X  DP X  DP X  DP 
T. Erros em anúncio 14,6 5,59 6 2,65 7,6 2,07 3,8 2,49 3,4 2,41 1,8 0,45 2 1,73 1,4 1,14 
T. Erros em receita de bolo 17,6 7,33 5,8 2,95 6 1 3,2 1,79 3,8 2,17 2,8 1,3 2 1,73 1,4 1,14 
T. Erros em convite 17,2 7,69 5,6 2,51 6 2,65 3,6 1,82 3,2 1,92 2 1 1,8 0,45 1,6 1,52 
Erro RD em anúncio 2,6 2,79 0,2 0,45 1 1 0,2 0,45 0,6 0,89 0,2 0,45 0 0 0 0 
Erro RC em anúncio 7,2 1,64 2,8 2,17 2,6 2,07 1,8 1,64 0,6 0,89 0 0 0,2 0,45 0 0 
Erro IRR em anúncio 4,8 1,48 3 1 4 0,71 1,8 1,1 2,2 1,79 1,6 0,55 1,8 1,3 1,4 1,14 
Erro RD em receita de bolo 3,6 2,19 0,2 0,45 0,2 0,45 0,2 0,45 0,8 1,79 0 0 0,8 1,79 0 0 
Erro RC em receita de bolo 8 4,53 2,6 2,3 2,4 1,14 0,6 0,89 1,2 1,3 0,6 0,89 0 0 0,4 0,55 
Erro IRR em receita de bolo 6 1,58 3 1,22 3,4 0,89 2,4 1,14 1,8 0,84 2,2 0,84 1,2 0,45 1 1 
Erro RD em convite 3 3,67 1,2 1,1 0,2 0,45 0,4 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Erro RC em convite 8,8 2,59 1,4 1,67 2,2 1,79 0,8 1,3 1,4 1,14 0,4 0,55 0,2 0,45 0,4 0,55 
Erro IRR em convite 5,4 2,07 3 0,71 3,6 1,34 2,4 1,52 1,8 1,1 1,6 0,55 1,6 0,55 1,2 1,1 
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Para verificar as diferenças entre as médias dos erros dos sujeitos na notação das 

correspondências fonográficas do tipo regular direta em cada situação textual (anúncio, 

receita de bolo e convite), realizamos três análises bivariadas (uma para cada um dos tipos de 

correspondência em anúncio, receita de bolo e convite), cujos resultados serão aqui 

analisados considerando, separadamente, os fatores grupo sociocultural e série.  

Queremos registrar aqui que as várias médias de erros (para cada grupo sociocultural 

ou série escolar), quando da notação de cada tipo de correspondência fonográfica em cada 

situação textual específica, já foram apresentadas nas tabelas 4.2.1.1, 4.2.1.2 e 4.2.1.3. 

Os resultados a respeito do efeito da variável grupo sociocultural, sumarizados na 

tabela 4.1.2.4, podem ser vistos a seguir: 

 

Tabela 4.2.1.4: Sumário da análise de variância do número total de erros na notação das 
correspondências regulares diretas e contextuais e irregulares em anúncio, receita e 
convite, tendo como fator o  grupo sociocultural.  

Erros RD, RC e IRR em 
anúncio, receita e  convite. 

GL SQ QM F Significância 

Erros do tipo RD em ANÚNCIO 1 6,4 6,4 5,02 0,032 

Erros do tipo RD em RECEITA 1 4,225 4,225 2,864 0,1 

Erros do tipo RD em CONVITE 1 14,4 14,4 7,579 0,01 

Erros do tipo RC em ANÚNCIO 1 115,6 115,6 60,052 0,001 

Erros do tipo RC em RECEITA 1 81,225 81,225 21,166 0,001 

Erros do tipo RC em CONVITE 1 72,9 72,9 35,345 0,001 

Erros irregulares em ANÚNCIO 3 27,225 27,225 19,105 0,001 

Erros irregulares em RECEITA 3 46,225 46,225 42,506 0,001 

Erros irregulares em CONVITE 3 42,025 42,025 28,252 0,001 

Nota: GSC1: Grupo sociocultural de alunos da escola pública; GSC2: Grupo sociocultural de alunos da escola 
particular. 

Comparando os desempenhos nas notações de correspondências fonográficas regulares 

diretas, regulares contextuais e irregulares dos grupos socioculturais, percebemos diferenças 

significativas entre eles em todas as situações textuais (anúncio, receita de bolo e convite), 

exceção a considerar na notação do conjunto das correspondências regulares do tipo direta, 

inseridas em situação textual receita de bolo, em que o efeito não se fez notar, ou seja, não foi 

significativo. Noutras palavras, a maior parte dos desempenhos em correspondências 

fonográficas regulares diretas, regulares contextuais e irregulares entre as crianças da escola 

pública e da escola particular parece ter sofrido influência diferenciada das situações textuais 

(anúncio, receita de bolo e convite). Considerando, entretanto, os dados do Quadro 1, Anexo 
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A, observamos que a concentração maior de erros dos três tipos de correspondências 

fonográficas nas três situações textuais se deu, principalmente, entre o grupo sociocultural de 

pertencimento da escola pública. Logo, o peso maior da variação do desempenho em notação 

nas três situações textuais se deveu muito mais a essa escola.  

Queremos registrar aqui que as várias médias de erros (para cada grupo sociocultural 

ou série escolar), quando da notação de cada tipo de correspondência fonográfica em cada 

situação textual específica, já foram apresentadas nas tabelas 4.2.1.1, 4.2.1.2 e  4.2.1.3.  

Os resultados decorrentes da análise do efeito da série são mostrados, resumidamente, 

na tabela 4.2.1.5, a seguir: 

 

Tabela 4.2.1.5: Sumário da análise de variância do número total de erros na notação de 
correspondências regulares diretas, regulares contextuais e irregulares em anúncio, 
receita e convite, tendo como fator a série (de 1ª à 4ª série).  

RD, RC e IRR em anúncio, 
receita e convite 

GL SQ QM F Significância 

Erros do tipo RD em ANÚNCIO 3 14,2 4,733 3,712 0,021 

Erros do tipo RD em RECEITA 3 30,075 10,025 6,797 0,001 

Erros do tipo RD em Convite 3 12,2 4,067 2,14 0,115 

Erros do tipo RC em ANÚNCIO 3 55 18,333 9,524 0,001 

Erros do tipo RC em RECEITA 3 98,075 32,692 8,519 0,001 

Erros do tipo RC em CONVITE 3    134,1 44,7 21,673 0,001 

Erros irregulares em ANÚNCIO 3 19,875 6,625       4,649 0,008 

Erros irregulares em RECEITA 3 25,875 8,225 7,931 0,001 

Erros irregulares em CONVITE 3 17,275 5,785 3,871 0,018 

Nota: GSC1: Grupo sociocultural de alunos da escola pública; GSC2: Grupo sociocultural de alunos da escola 
particular. 

 

A fim de examinar as diferenças entre os desempenhos dos sujeitos em função da 

série, utilizou-se o Teste de Tukey. Os resultados revelam, no quesito série, contrastes 

significativos quando confrontadas a primeira e a segunda séries, a primeira e a terceira séries 

e a primeira e a quarta séries. Obteve-se a seguinte matriz de resultados para mensuração das 

diferenças entre as séries (Post Hoc Test Turkey).  
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Tabelas 4.2.1.6: Graus de significância na comparação das médias de erros na notação 
de correspondências regulares diretas nos contrastes entre anúncio e receita de bolo, 
tendo como fator a série (de 1ª à 4ª série). 

Anúncio/Série 1ª 2ª 3ª 4ª 

1ª -       

2ª 0,055 -     

3ª 0,221 1,000 -   

4ª 0,034 1,000 1,000 - 

Receita/Série 1ª 2ª 3ª 4ª 

1ª -       

2ª 0,003 -     

3ª 0,022 1,000 -   

4ª 0,003 1,000 1,000 - 

 

 

 

Tabela 4.2.1.7 – Graus de significância na comparação das médias de erros na notação 
de correspondências regulares contextuais entre anúncio, receita de bolo e convite, tendo 
como fator a série (de 1ª à 4ª série). 

Anúncio/Série 1ª 2ª 3ª 4ª 

1ª -       

2ª 0,002 -     

3ª 0,002 1,000 -   

4ª 0,001 1,000 1,000 1,000 

Receita/Série 1ª 2ª 3ª 4ª 

1ª -       

2ª 0,01 -     

3ª 0,003 1,000 -   

4ª 0,001 1,000 1,000 - 

Convite/Série 1ª 2ª 3ª 4ª 

1ª -       

2ª 0,001 -     

3ª 0,001 1,000 -   

4ª 0,001 1,000 1,000 - 
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Tabela 4.2.1.8: Graus de significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondências irregulares em anúncio, receita de bolo e convite, tendo como fator a 
série (de 1ª à 4ª série). 

Anúncio/Série 1ª 2ª 3ª 4ª 

1ª -    

2ª 0,19 -   

3ª 0,007 1,000 -  

4ª 0,19 1,000 1,000 - 

Receita/Série 1ª 2ª 3ª 4ª 

1ª -    

2ª 0,053 -   

3ª 0,01 1,000 -  

4ª 0,001 1,000 1,000 1,000 

Convite/Série 1ª 2ª 3ª 4ª 

1ª -    

2ª 0,14 -   

3ª 0,456 1,000 -  

4ª 0,014 1,000 1,000 - 

 

O resultado acima apontou que o fator série foi estatisticamente relevante para explicar 

a variação do erro em relação às correspondências regulares diretas, regular contextual e 

irregular em situações textuais específicas (anúncio, receita de bolo e convite).  Ver tabela 

com graus de significância no Anexo C.  

No caso das correspondências regulares diretas, quando as situações textuais foram 

anúncio e receita de bolo, geraram-se contrastes significativos quando do confronto entre a 

primeira e a quarta séries, no caso de anúncio; e a primeira e a segunda, a primeira e a terceira 

séries e a primeira e a quarta séries, em se tratando de receita de bolo. A situação textual 

convite não influenciou no desempenho dos grupos escolares quando eles notaram as 

correspondências regulares diretas. Como explicar tais discrepâncias? Possivelmente por dois 

sujeitos do grupo sociocultural oriundo da 2ª série da escola pública terem, em convite, 

trocado o fonema [a] segundo, em manteiga, por [o], produzindo uma variação na notação, 

provavelmente, não pelo uso de uma estratégia mediada pelos fonemas ou pela regra de 

posição no contexto da palavra, ou pela ortografia, mas em decorrência de um deslize 

caligráfico, como já mencionado no capítulo 4.1.3 (Análise do desempenho na notação de 

correspondências regulares diretas). Por conseguinte, parece que a variação citada não sugere 

uma explicação concernente à influência da situação textual convite no desempenho dos 

sujeitos. Em relação às correspondências regulares contextuais, obtiveram-se contrastes 
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significativos quando do confronto entre a primeira e a segunda, a primeira e a terceira séries 

e a primeira e a quarta séries nos três gêneros textuais.  

Verificamos, também, nas correspondências irregulares contrastes significativos 

somente, quando do confronto entre a primeira e a quarta séries, no caso em que as situações 

textuais foram anúncio e convite; e entre a primeira e a terceira série e a primeira e a quarta 

séries, ao se fazer uso da situação textual receita de bolo.  

Podemos dizer que os grupos das 1as séries do ensino fundamental concentraram 

maior número de dificuldades no que concerne às demais séries sob a influência de cada uma 

das três situações textuais (anúncio, receita de bolo e convite). Como a concentração de erros 

de correspondência dos tipos regular direta, regular contextual e irregular distribuídos nas três 

situações textuais (anúncio, receita de bolo e anúncio) da 1ª série se apresentou na escola 

pública (Ver Quadro 1, Anexo A), parece não serem as situações textuais, em si, o que produz 

variações, mas o nível de conhecimento ortográfico, vinculado à série escolar  para o grupo 

sociocultural da escola particular.  

Com a finalidade de verificar as diferenças entre as médias dos erros dos sujeitos na 

notação das correspondências fonográficas regulares diretas, regulares contextuais e 

irregulares em cada situação textual (anúncio, receita de bolo e convite), realizamos três 

análises bivariadas (uma para cada um dos tipos de correspondência), cujos resultados serão 

aqui analisados considerando o fator interação entre grupo sociocultural e série.  

Voltamos a reafirmar que as várias médias de erros (para cada grupo sociocultural ou 

série escolar), quando da notação de cada tipo de correspondência fonográfica em cada 

situação textual específica, já foram apresentadas nas tabelas 4.2.1.1, 4.2.1.2 e 4.2.1.3. 

Os resultados decorrentes do efeito da interação entre grupo sociocultural e série são 

mostrados, resumidamente, na tabela 4.2.1.9: 
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Tabela 4.2.1.9: Sumário da análise de variância do total de erros na notação de 
correspondências regulares diretas, regulares contextuais e irregulares em anúncio, 
receita de bolo e convite, tendo como fator a interação entre grupo sociocultural e série.  

RD, RC e IRR em  anúncio, receita e convite. GL SQ QM F Significância 

Erros do tipo RD em anúncio 3 6,2 2,067 1,621 0,204 

Erros do tipo RD em receita de bolo 3 16,475 5,492 3,723 0,021 

Erros do tipo RD em convite 3 12,2 4,067 2,14 0,115 

Erros do tipo RC em anúncio 3 35,4 11,8 6,13 0,002 

Erros do tipo RC em receita de bolo 3 58,875 19,625 5,114 0,005 

Erros do tipo RC em convite 3 76,9 25,633 12,428 0,001 

Erros do tipo IR em anúncio 3 7,075 2,358 1,655 0,196 

Erros do tipo IR em receita de bolo 3 16,475 5,492 5,05 0,006 

Erros do tipo IR em Convite 3 8,875 2,958 1,989 0,135 

Nota: GSC1: Grupo de crianças da escola pública; GSC2: Grupo de crianças da escola particular. 

 

Os resultados indicam que houve efeito significativo da interação entre grupo 

sociocultural na notação dos erros de correspondências fonográficas irregulares em receita de 

bolo; regulares contextuais, em receita de bolo e convite; regulares contextuais, em anúncio e 

regulares diretas, em receita de bolo. Sendo que as médias de interação dos erros em 

correspondências fonográficas irregulares em receita foram mais elevadas que as médias de 

interação dos erros regulares contextuais em receita de bolo e convite, e, por fim, as médias 

de interação dos erros das regulares contextuais em anúncio foram médias de interação mais 

altas que as obtidas nos erros das regulares diretas em anúncio, nas tabelas 4.2.1.1, 4.2.1.2, 

4.2.13. 

Os sumários de cada análise de variância bivariada (relativos a cada correspondência 

dos tipos regulares diretas, regulares contextuais e irregulares investigados em anúncio, 

receita de bolo e convite) encontram-se no Anexo C. 

 

4.2.2. Análise comparativa entre os desempenhos observados na notação de 

diferentes tipos de correspondências conforme a situação textual  

 

Utilizamos a prova estatística não-paramétrica de Wilcoxon para avaliar o nível de 

significância dos contrastes entre o total de erros em receita de bolo e o total de erros em 

anúncio; entre o total de erros em convite e o total de erros em anúncio; por fim, entre o total 

de erros em convite e o total de erros em receita de bolo. Esses parâmetros decorrem dos 
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resultados obtidos com as análises anteriormente feitas neste capítulo, concernentes ao 

desempenho do conjunto da notação em correspondências fonográficas regulares diretas, 

regulares contextuais e irregulares e considerando o objetivo 2.2.2 b) do estudo a seguir: 

analisar a comparação entre os desempenhos na notação de correspondências fonográficas 

regulares diretas, regulares contextuais e irregulares conforme a situação textual (anúncio, 

receita de bolo e convite). Não foram encontradas diferenças significativas entre o total de 

erros de correspondências fonográficas em receita de bolo e anúncio (z=611; p= 0,541); entre  

o total de erros de correspondências fonográficas  em convite e anúncio (z=0,40; p=0,968); e, 

enfim, entre o total de erros de correspondências fonográficas em  convite e receita de bolo 

(z=0,729 ; p= 0,466). Isto é, a quantidade de erros relativos a correspondências fonográficas 

em seu conjunto (regulares diretas, regulares contextuais e irregulares juntas) não diferia 

significativamente em cada uma das situações textuais. Podemos, então, concluir que os 

grupos socioculturais erraram nas dez palavras selecionadas de modo idêntico, no uso da 

norma ortográfica, em cada uma das situações textuais.  

Em decorrência dos resultados alcançados nas análises do desempenho em notação 

para o conjunto das correspondências fonográficas (regular direta, regular contextual e 

irregular) em cada situação textual, como, por exemplo, anúncio, receita de bolo e convite, e 

objetivando atender à questão 2.2.2 deste estudo, já indicada acima, as conexões dessas 

relações foram estabelecidas por meio da utilização da prova bivariada de Rho de Spearman 

que aponta coeficiente de conexões com grau de significância (p=0,001). A tabela 4.2.2.2 

ilustra as correlações de Spearman. 

 

Tabela 4.2.2.0 Correlações bivariadas Rho de Spearman para totais de erros em notação 
(correspondências fonográficas dos tipos regulares diretas, regulares contextuais e 
irregulares) e situações textuais (anúncio, receita de bolo e convite). 

Notação Situações textuais rho p 

Total de erros Total de erros em anúncio 0,82 <0,001 

Total de erros Total de erros em receita de bolo 0,775 <0,001 

Total de erros Total de erros em convite 0,805 <0,001 

Notas: rho: valor do coeficiente de correlação de Spearman; p: Nível de significância (p<0,001) 

 

Os dados das conexões entre o conjunto de notações em correspondências regulares 

diretas, regulares contextuais e irregulares em cada situação textual (anúncio, receita de bolo 
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e convite) e o total de erros em notação em geral apontam correlações significativas entre 

esses contrastes. 

Como é possível ver, os desempenhos dos alunos em cada situação textual se 

encontram altamente correlacionados com o desempenho ortográfico geral dos mesmos. 

Parece-nos que, uma vez mais, encontramos uma indicação de que o desempenho ortográfico 

não é influenciado pela situação textual, isto é, que fatores outros, como o tipo das 

correspondências som-grafia, o grupo sociocultural e a escolaridade, é que seriam 

responsáveis pelas diferenças encontradas. 

Fato curioso é o caso de noz, um homônimo homófono: a maioria das crianças de 

ambas as escolas, para notá-lo, utilizaram uma estratégia fonológica, não lançando mão nem 

de seu léxico mental nem da identificação de seu significado no contexto da situação textual, 

como é requerido para a notação correta de outros homônimos homófonos. Só encontramos 

um sujeito da 4ª série da escola pública que apresentou a notação correta da palavra noz em 

anúncio, mas não em receita de bolo e convite, e, mais dois sujeitos, ambos da escola 

particular, um dos quais, da 1ª série, escreveu noz de forma correta apenas em anúncio e um 

outro, da 4ª série, em receita de bolo e convite.  

 

4.3 RESULTADOS RELATIVOS ÀS FORMAS DE COMUNICAÇÃO 

 

As trocas verbais permitem, entre outras coisas, identificar os elementos e as 
relações úteis, solicitar colaborações pertinentes, transmitir um raciocínio suscetível 
de convencer o outro, debater fins e meios, revelar seqüência de ações a serem feitas 
e resultados esperados. [...] As trocas verbais não podem ser seriamente estudadas 
sem que seja feita referência ao que é representado (função da representação da 
linguagem) e às condições de enunciação (quem diz o quê e a quem em determinada 
situação). (VERGNAUD, G. 1988, p. 20) 

 

Tratamento dos dados relativos às formas de comunicação 

 

A respeito das formas de comunicação, em primeiro lugar, estabelecemos três (03) 

categorias de comentários sobre os quais os dados estatísticos foram tratados. Para facilitar a 

apresentação de todos os itens (comentários), serão utilizadas as seguintes abreviações para 

representá-los; 
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• Repetição da mensagem (M) 

• Silabação da mensagem (S) 

• Comentários sobre a escrita (CE) 

 

Nos protocolos transcritos de gravações, foi possível reconhecer as passagens 

correspondentes às três categorias apresentadas, graças a um processo de codificação baseado 

em cores: verde (a repetição da mensagem); azul (silabação de palavras); vermelho 

(comentário sobre a escrita da mensagem); amarelo (comentário sobre a comunicação em si) e 

amarelo (comentário sobre o conteúdo das palavras). As categorias comentários sobre a 

comunicação e comentários sobre o conteúdo da mensagem não foram analisadas neste 

estudo, em virtude de sua natureza se diferenciar dos comentários analisados, já que as 

respostas dos sujeitos a elas não foram, muitas vezes, espontâneas, mas provocadas pelo 

examinador.41 

Como exemplos, temos extratos do protocolo de Marco, 3ª série, integrante do grupo 

sociocultural da escola pública A (GSC1), que expressam a repetição da mensagem, a 

silabação de palavras e comentários sobre a escrita (Extratos do protocolo na página 

seguinte).  Vejamos, a seguir, a definição das categorias de análise utilizadas.  

A repetição da mensagem (M) - São passagens do protocolo que demonstram a 

conduta de cada escriba de repetir a mensagem antes de escrevê-la, após ouvir sua leitura, 

expressando uma comunicação relativa ao controle da pauta sonora da palavra, ou seja, do 

significante.  

Silabação da mensagem (S) - São trechos do diálogo em que se observa a conduta do 

escriba, ao notar as palavras da mensagem, após escutar a sua leitura. O escriba pode escrever 

a mensagem graças à silabação que realiza da mensagem, ora na forma afirmativa, ora 

solicitando confirmação ao leitor. Assim, a atividade de silabação aparece como uma 

característica do escriba para organizar e controlar a escrita, mesmo que ele não domine bem 

a leitura. Alguns conseguem recitar as sílabas ou as letras que compõem a palavra, sendo mais 

freqüente a conduta de segmentar a palavra em sílabas do que em letras.  

                                                
41 Ver Protocolo completo  no Anexo D. 
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Comentários sobre a escrita (CE) - São trocas verbais em que o escriba se interroga ou 

comunica sobre a sua maneira de escrever tal palavra ou sobre o modo como se escreve uma 

letra qualquer da palavra, indaga sobre a pontuação ou sobre o plural de algumas palavras. 

Interpretamos isso como um indicador da necessidade de informações concernentes à norma 

ortográfica e à sintaxe, emitidas pelo escriba quando da notação da palavra.  

Ainda que a análise da notação de palavra tenha sido feita a partir da escolha de 

apenas 10 palavras comuns aos 3 gêneros textuais, em fidelidade à intenção contratual 

(contrato didático) estabelecida na situação didática Jogo de Comunicação por Telefone, 

utiliza-se, neste estudo, a expressão notação de mensagem e não notação de palavras. Isso 

porque, quando da aplicação da referida situação, a expectativa trabalhada foi a de que a 

criança do outro lado do fio estaria certa  de que  escrevia uma mensagem  suficientemente 

clara para ser lida e interpretada por seus colegas. Para isso, seria necessário distinguir o 

conteúdo da mensagem e, se possível, escrevê-la, sem erros (Ver capítulo 3, Método, neste 

trabalho).  

 

Quadro 3 - Extratos do Protocolo de Marco 

Leitor (Experimentador) Escriba (Sujeito) 
  
- [...] O BOLO DE ANIVERSÁRIO DE LIA. - O BO-LO –DE 
- ANIVERSÁRIO -A-NI-VE-SÁ-RIO, pronto. 
-Escreveu O BOLO DE ANIVERSÁRIO DE LIA? - Ah! Falta o LIA. 
- [...] AÇÚCAR - AÇÚCAR, pronto 
- NOZ, vírgula. - NOZ, pronto. 
- LEITE, vírgula. - LEI-TE, pronto.  
- [...] FERMENTO - É VE? 
- FERMENTO - FERMENTO, e tem o N, é? 
- FERMENTO - FERMENTO 
- CHOCOLATE, vírgula. - CHO, eita! CHOCOLATE, pronto. 
- CRAVOS, vírgula. - CRA-VOS, CRAVOS, pronto. 
- CANELA - CA-NE-LA 
- Escreveu CANELA? - Escrevi. 
- MANTEIGA, vírgula. - Vírgula. 
- MANTEIGA E - MANTEI-GAS, MANTEIGAS, pronto. 

-[...] E CONHAQUE, ponto de interrogação. 
- E CONHAQUE, CON-CON-CONHA. 
CONHAQUE é com LH ou com o CONHA? 

- CONHAQUE - CONHAQUE, pronto. 

 

Análise da produção das formas de comunicação 

 



 

 

219 

A análise quantitativa dos resultados obtidos quando da aplicação do dispositivo 

didático que avaliou as formas de comunicação das crianças, exercida durante a vivência da 

tarefa, foi feita tomando como dado, para cada criança, o número de comentários produzidos 

na interação com o experimentador que lia e ditava uma mensagem para que a criança a 

notasse. 

O exame dos 120 protocolos obtidos durante o Jogo de Comunicação por Telefone 

indicou diferentes freqüências em relação às categorias já mencionadas. Vejamos cada uma 

dessas categorias, suas respectivas freqüências e seus significados para cada versão da tarefa 

em que o Jogo de Comunicação por Telefone se inscreveu.  

Para facilitar a comunicação dos dados, utilizaremos algumas abreviações para 

representar fatores relacionados à análise das diferentes categorias:  

• ARC - conjunto de gêneros textuais; anúncio, receita de bolo e convite. 

• GSC 1 – conjunto de sujeitos matriculados na escola pública. 

• GSC 2 – conjunto de sujeitos matriculados na escola particular. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Análise da distribuição global das formas de comunicação produzidas 

durante o Jogo de Comunicação por Telefone para o conjunto das situações textuais.  

 

Os resultados a respeito das formas de comunicação dos sujeitos (GSC1 + GSC 2) na 

elaboração da repetição da mensagem, silabação e comentários sobre a escrita (modos de 

notar as palavras, pontuar e paragrafar no texto para o conjunto de situações textuais (ARC: 

anúncio, receita de bolo e convite) são ilustrados no gráfico 1: 
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Os dados obtidos na produção de mensagem, silabação e comentário sobre a escrita 

podem ser detalhadamente observados na tabela 4.3.1.1: 

 

Tabela 4.3.1.1: Médias do total de mensagem, silabação e comentário sobre a escrita 
para o conjunto de sujeitos em situações textuais (ARC: anúncio, receita e convite). 

Formas de comunicação X  DP 

Repetição da Mensagem  9,92 7,15 

Silabação 6,43 9,42 

Comentário sobre a escrita 7,45 6,82 

 

Considerando as análises feitas anteriormente e o objetivo 2.2.3a do presente estudo - 

[...] Analisar a distribuição global das formas de comunicação produzidas (repetição da 

mensagem, silabação e comentário sobre a escrita) para o conjunto das situações textuais 

(anúncio, receita de bolo e convite), em função do grupo sociocultural, da escolaridade e da 

interação entre o grupo sociocultural e a escolaridade -, foi utilizada a prova estatística não-

paramétrica de Wilcoxon para verificar o nível de significância dos contrastes entre as formas 

de comunicação, ou seja, entre os seguintes pares: total obtido em silabação e total obtido em 

repetição da mensagem; total obtido em comentários sobre a escrita e total obtido em 

repetição da mensagem; e, por fim, total obtido em comentários sobre a escrita e total obtido 

em silabação. As diferenças entre os pares de formas de comunicação estão ilustradas na 

tabela 4.3.1.1., abaixo.  
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Gráfico 24: Formas de comunicação (mensagem, silabação e comentários sobre a escrita) produzidas 
pelos dois grupos socioculturais nas três situações textuais (ARC: anúncio, receita de bolo e convite). 

Mensagem  

Silabação 

Comentário sobre   
a  escrita 
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Tarefa 4.3.1.2: Diferenças entre as três formas de comunicação. 

Formas de comunicação Z P n=40 

Comentário sobre a escrita e repetição da mensagem 2,706 0,007 

Silabação e repetição da mensagem 2,508 0,012 

Comentário sobre a escrita e silabação 1,292 0,196 

 

Foram encontradas diferenças significativas ao nível 0,05 entre o total de comentários 

sobre a escrita e o total de repetição da mensagem (z=2,706; p=0,07), assim como entre o 

total de silabação e o total de repetição da mensagem (z=2,508; p=0,012). Não foi 

significativa a comparação entre o total de comentários sobre a escrita e o total de silabação 

(z=1,292; p=0,196).  

Noutras palavras, os resultados relativos à diferença entre as três formas de 

comunicação mostram que a produção de mensagem em conjunção com a produção de 

comentários sobre a escrita, pelo conjunto de alunos, é diferente da produção de repetição da 

mensagem em conjunção com a produção de silabação; e a produção de comentário sobre a 

escrita em conjunção com a produção de silabação é diferente dos dois pares acima 

mencionados. Como podemos observar, a diferença entre a produção de repetição da 

mensagem em conjunção com o comentário sobre a escrita é maior do que a conjunção da 

produção de repetição da mensagem com a produção de silabação, como também é maior a 

diferença entre esta última e a conjunção da produção de comentários sobre a escrita com a 

produção de silabação.   

O objetivo 2.2.3b Analisar as relações entre pontuação, paragrafação e comentário 

sobre qual letra utilizar (comentário sobre a escrita) e anúncio, receita de bolo e convite 

(gêneros textuais) orientou a seguinte análise de resultados. Do total de 288 comentários 

sobre a escrita, 10,06%% dizem respeito à paragrafação, 15% são perguntas sobre como notar 

letras de cada uma das dez palavras e 74,30 % sobre a pontuação adotada no texto.  

Esse resultado sobre a pontuação vai ao encontro dos achados de Silva (2004, p.14) ao 

evidenciar que a pontuação usada nas produções textuais dos estudantes pareceria ter uma 

relação com os gêneros textuais elaborados. Além disso, o autor destaca a ausência de ponto 

de interrogação, ponto de exclamação e reticência em notícia, assim como a presença 

significativa de dois pontos, travessão, ponto de interrogação e de exclamação nas fábulas, 

especialmente nos diálogos.  
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Silva (2004, p.14) esclarece sobre a natureza da pontuação e sua relação com os 

gêneros textuais afirmando que:  

 

[...] a pontuação não é um objeto de conhecimento estável, mas depende, entre 
outras coisas, das características dos gêneros textuais a serem produzidos; 
concebemos que naqueles casos, assim como em outros, os sujeitos estavam nos 
dando indícios de alguns dos seus conhecimentos sobre a macroestrutura e a 
pontuação daqueles gêneros escritos. 

 

Os dados acima encontrados no conjunto das escolas se reproduzem igualmente, 

guardando a sua proporção para cada escola. A seguir, ver, nos Quadros 4, 5 e 6, os dados 

referentes às diferenças obtidas entre comentários sobre escrita, considerando o conjunto das 

escolas e, em separado, para cada escola. 

Quadro 4: Total de Comentários sobre a escrita no conjunto das duas escolas 
Texto Parágrafo Pontuação Letras Total geral 

Anúncio 9 87 9 105 

Receita 11 64 19 94 

Convite 9 63 17 89 

Total geral 29 214 45 288 

% 10,06% 74,30% 15,62% 100% 

 

Quadro 5: Total de Comentários sobre a escrita na escola pública 
Texto Parágrafo Pontuação Letras Total geral 

Anúncio 2 35 4 41 

Receita 8 29 13 50 

Convite 6 24 11 41 

Total geral 16 88 28 132 

% 12,12% 66,66% 21,21% 100% 

 

Quadro 6:  Total de Comentários sobre a escrita na escola particular 
Texto Parágrafo Pontuação Letras Total geral 

Anúncio 7 52 5 64 

Receita 3 35 6 44 

Convite 3 39 6 48 

Total Geral 13 126 17 156 

% 8,33% 80,76% 10,89% 100% 
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É importante, também, conferir aspectos qualitativos observados no presente estudo 

relativos aos comentários sobre escrita no Quadro VII, Notação e Comentário sobre a escrita 

(extratos de protocolos), Anexo E, no qual podemos observar as perguntas sobre qual letra 

utilizar para notar uma palavra analisada e a correspondente notação da palavra adotada pelo 

sujeito, como, por exemplo, Sujeito 10, 2ª série, escola pública: Notação: *Anivesario. 

Comentário sobre a notação da letra: A-NI-VER-SÁ-RIO, é com C ou com S? ; Sujeito 26, 2ª 

série, escola particular: Notação: *Nos. Comentário sobre a notação da letra: [...] Sem 

acento? Noz com acento é NÓS, não é? 

Os resultados a respeito da produção de formas de comunicação em cada grupo 

sociocultural na repetição da mensagem, silabação e comentários sobre a escrita (modo de 

notar a letra, pontuar e paragrafar), para o conjunto de situações textuais (ARC: anúncio, 

receita de bolo e convite), são apresentados na tabela 4.3.1.3: 

Tabela 4.3.1.3: Médias do total de mensagem, silabação e comentário sobre a escrita 
para cada grupo sociocultural no conjunto das situações textuais (ARC: anúncio, receita 
de bolo e convite). 

GSC1 GSC2 
Formas de comunicação 

X  DP X  DP 

Repetição da Mensagem 9,7 7,79 10,15 6,65 

Silabação 8,5 10,67 4,35 7,69 

Comentários sobre a escrita da mensagem 7,1 7,42 7,8 6,33 

Nota: GSC1: Grupo sociocultural de alunos da escola pública; GSC2: Grupo sociocultural de alunos da escola  particular 

 

Essas formas de comunicação (mensagem, silabação e comentário sobre a escrita) 

foram igualmente analisadas em função da série, e os resultados obtidos estão apresentados na 

tabela 4.3.1.4: 

Tabela 4.3.1.4: Médias do total de mensagem, silabação e comentário sobre a escrita 
para os sujeitos (GSC1 + GSC2) no conjunto das situações textuais (ARC: anúncio, 
receita de bolo e convite) para os grupos de série. 

1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
SÉRIE 

X DP X DP X DP X DP 

Formas de comunicação                 

Mensagem 10,2 7,58 8,6 6,65 11,7 9,52 9,2 4,8 

Silabação 12,4 11 7,2 9,85 4,8 9,28 1,3 2,79 

Comentário sobre a escrita 11,6 8,22 6,8 7,8 7,4 5,99 4 2,05 
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Cada uma das formas de comunicação (mensagem, silabação e comentários sobre a 

escrita) no conjunto de situações textuais (ARC: anúncio, receita de bolo e convite) foi 

igualmente analisada em função da interação entre os fatores grupo sociocultural e série, 

como pode ser visto na tabela 4.3.1.5: 
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Tabela 4.3.1.5 - Médias do total de mensagem, silabação e comentário sobre a escrita para os sujeitos no conjunto das situações textuais 
(ARC: anúncio, receita de bolo e convite) para os grupos, em função da interação grupo sociocultural e escolaridade.  

GSC 1 GSC 2 
Série 

1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
Formas de comunicação  DP  DP  DP  DP  DP  DP  DP  DP 
Mensagem em anúncio 3,8 2,39 1 1,22 4,6 4,28 2 1,58 2,2 3,27 3,2 1,79 7 2,55 3,8 1,3 
Mensagem em receita 4,6 2,3 5 4,8 2,4 3,91 3,4 3,51 1,4 1,14 1,8 2,49 4 3,94 4,4 1,34 
Mensagem em convite 4,6 3,91 2,2 3,35 2,8 4,09 2,4 2,88 3,8 3,35 4 4,12 2,6 4,22 2,4 2,3 

 

 

X X X X X X X X
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Nesse segundo momento de nossa análise, intentamos examinar as diferenças entre as 

médias de mensagem, silabação e comentários sobre a escrita no conjunto das situações 

textuais de comunicação (ARC).  Efetuamos três Análises Bivariadas (uma para cada forma 

de comunicação: mensagem, silabação e comentários sobre a escrita). A tabela 4.3.1.6 revela 

os resultados alcançados. 

Queremos aqui lembrar que as várias médias de erros (para cada grupo sociocultural, 

série escolar e interação), quando da produção de cada uma das formas de comunicação 

(mensagem, silabação e comentários sobre a escrita), já foram apresentadas acima nas tabelas 

4.3.1.2, 4.3.1.3 e 4.3.1.3. 

Os resultados concernentes aos efeitos da variável grupo sociocultural podem ser 

observados, de modo sumarizado, abaixo, na tabela 4.3.1.6: 

 

Tabela 4.3.1.6: Sumário da análise de variância do total de mensagem, silabação e 
comentário sobre a escrita, tendo como fator grupo sociocultural. 

Formas de comunicação GL SQ QM F Significância 

Repetição da Mensagem 1 2,025 2,025 0,036 0,851 

Silabação 1 172,225 172,225 2,163 0,151 

Comentário sobre a escrita 1 4,9 4,9 0,118 0,734 

 

Nesse caso, não foram encontrados efeitos isolados de grupo sociocultural em cada 

uma das formas de comunicação. 

Os resultados concernentes aos efeitos da variável grupo série podem ser observados, 

de modo sumarizado, abaixo, na tabela 4.3.1.7: 

Tabela 4.3.1.7: Sumário da análise de variância do total de mensagem, silabação e 
comentário sobre a escrita, tendo como fator série.  

Formas de comunicação GL SQ QM F Significância 

Repetição da Mensagem 3 55,075 18,358 0,326 0,807 

Silabação 3 652,075 217,358 2,729 0,06 

Comentários sobre a escrita 3 295,5 98,5 2,368 0,089 

 

Constatamos que nenhum efeito significativo de série foi encontrado em cada uma das 

três formas de comunicação, embora, no caso de silabação, tenha havido uma clara tendência 

à significância (p>0,060). 
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Os resultados referentes ao efeito da interação entre grupo sociocultural e série são 

apresentados, de maneira resumida, na tabela 4.3.1.8: 

 

Tabela 4.3.1.8: Sumário da análise de variância do total de mensagem, silabação e 
comentário sobre a escrita, tendo como fator a interação entre grupo sociocultural e 
série.  

Formas de comunicação GL SQ QM F Significância 
Mensagem 3 133,675 44,558 0,79 0,508 
Silabação 3 87,075 29,025 0,364 0,779 

Comentário sobre a escrita 3 180,3 60,1 1,445 0,248 

Verificamos que o efeito da interação grupo sociocultural e série não se revelou 

significativo.  

Concluímos, aqui, a análise sobre a distribuição global das formas de comunicação 

(mensagem, silabação e comentário sobre a escrita). 

 

4.3.2 Análise da distribuição das três formas de comunicação (juntas) segundo a 

situação textual.  

 

Levando em conta o objetivo 2.2.3c Analisar a distribuição do conjunto das formas de 

comunicação, juntas, segundo a situação textual (anúncio, receita de bolo e convite), em 

função do grupo sociocultural, da escolaridade e da interação entre o grupo sociocultural e a 

escolaridade, os nossos resultados serão apresentados a seguir. O total das mensagens, 

silabações e comentários sobre a escrita foi analisado separadamente para anúncio, receita e 

convite em cada grupo sociocultural, como pode ser visto na tabela 4.3.2.1: 

 

Tabela 4.3.2.1: Médias das formas de comunicação (mensagem, silabação e comentário 
sobre a escrita) em anúncio, receita e convite para cada grupo sociocultural. 

GSC1 GSC2 
Formas de comunicação 

X DP X DP 

Formas de comunicação (mensagem, silabação e comentário sobre 
a escrita) em anúncio 

6,9 5,95 8,75 5,21 

Formas de comunicação (mensagem, silabação e comentários 
sobre a escrita) em receita de bolo 

9,2 8,46 6,5 6,4 

Formas de comunicação (mensagem, silabação, e comentários 
sobre a escrita) em convite 

8,65 7,93 7,05 8,04 
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GSC1: Grupo sociocultural de alunos da escola pública; GSC2: Grupo sociocultural de alunos da escola 
particular 

O total das formas de comunicação (mensagem, silabação e comentários sobre a 

escrita) em anúncio, receita de bolo e convite foi analisado em função da série, como pode ser 

visto na tabela 4.3.2.2. 

 

Tabela 4.3.2.2: Médias das formas de comunicação (mensagem, silabação e comentário 
sobre a escrita) em anúncio, receita e convite para cada grupo de série. 

SÉRIE 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 

Formas de comunicação X  DP X  DP X  DP X  DP 

Repetição de mensagens, 
silabações e comentários sobre a 
escrita em anúncio. 

9,9 5,51 7 4,11 10 7,89 7 4,11 

Repetição de mensagens, 
silabações e comentários sobre a 
escrita em receita de Bolo. 

10,6 7,14 8,4 9,59 6,9 8,69 8,4 9,59 

Repetição de mensagens, 
silabações e comentários sobre a 
escrita em convite. 

13,7 9,14 7,2 8,02 6 7,35 7,2 8,02 

 

O total das formas de comunicação (mensagens, silabações e comentários sobre a 

escrita) em anúncio, receita de bolo e convite foi analisado em função da interação entre 

grupo sociocultural e série, como pode ser visto na tabela 4.3.2.3, abaixo.   
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Tabela 4.3.2.3 - Médias das formas de comunicação (repetição da mensagem, silabação e comentário sobre a escrita) em anúncio, receita 
e convite em função da interação entre o grupo sociocultural e a série 

GSC 1 GSC 2 
Série 

1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
Formas de comunicação  DP  DP  DP  DP  DP  DP  DP  DP 

Formas de comunicação (mensagem, 
silabação e comentário sobre a escrita) 
em anúncio. 

11 2,83 4,4 3,51 8,6 9,96 3,6 1,52 8,8 7,56 9,6 2,97 11,4 5,98 5,2 1,3 

Formas de comunicação (mensagem, 
silabação e comentário sobre a escrita) 
em receita de bolo. 

15,4 2,3 9,2 10,23 7,6 11,7 4,6 3,97 5,8 7,19 7,6 10,04 6,2 5,63 6,4 2,88 

Formas de comunicação (mensagem, 
silabação e comentário sobre a escrita) 
em convite. 

16,4 2,79 5,4 8,79 7,4 9,32 5,4 4,83 11 12,73 9 7,71 4,6 5,46 3,6 3,05 

 

 

 

X X X X X X X X
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Levando em conta os resultados obtidos com a análise do desempenho dos dois grupos 

socioculturais na produção de formas de comunicação em cada uma das três situações textuais 

a que foram submetidos e atendendo à segunda questão de nosso estudo, foi utilizada a prova 

não-paramétrica de Wilcoxon, com a função de examinar se houve diferenças significativas 

entre os pares das categorias de comentários mencionados.  

Não foram encontradas diferenças significativas na comparação bilateral entre o total 

de formas de comunicação em receita de bolo e o total de formas de comunicação em anúncio 

(z= 0,091; p=0,958); entre o total de formas de comunicação em convite e o total de formas de 

comunicação em anúncio (z= 0,203; p= 0,839) nem entre formas de comunicação em convite 

e formas de comunicação em receita de bolo (z=0,728; p=0,467). Ou seja, a produção de 

formas de comunicação (repetição de mensagem, silabação e comentários sobre a escrita) 

pelos dois grupos socioculturais não variou quantitativamente em função de nenhuma situação 

textual (anúncio, receita de bolo e convite). 

Com a intenção de examinar as diferenças entre as médias de formas de comunicação 

(repetição de mensagem, silabação e comentários sobre a escrita) em anúncio, receita de bolo 

e convite, foram efetuadas três análises bivariadas (uma para cada forma de comunicação). 

Voltamos a lembrar que as várias médias de mensagem, silabação e comentários sobre 

a escrita, em anúncio, receita de bolo e convite (para cada grupo sociocultural, série escolar e 

interação), já foram apresentadas acima nas tabelas 4.3.2.1, 4.3.2.2 e 4.3.2.3. 

Os resultados concernentes aos efeitos da variável grupo sociocultural podem ser 

observados, de modo sumarizado, abaixo, na tabela 4.3.2.4. 

 

Tabela 4.3.2.4: Sumário da análise de variância do total de formas de comunicação 
(mensagem, silabação e comunicação sobre a escrita) em anúncio, receita de bolo e 
convite, segundo o fator grupo sociocultural.  

Formas de comunicação GL SQ QM F Significância 

Mensagens, silabações e comentários sobre a 
escrita em anúncio. 

1 34,225 34,225 1,215 0,279 

Mensagens, silabações e comentários sobre a 
escrita em receita de Bolo. 

1 72,9 72,9 1,281 0,266 

Mensagens, silabações e comentários sobre a 
escrita em convite. 

1 46,225 46,225 0,708 0,406 

GSC1: Grupo sociocultural de alunos da escola pública; GSC2: Grupo sociocultural de alunos da escola 
particular. 
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Constatamos, mais uma vez, que o fator grupo sociocultural não foi significativamente 

relevante para explicar a variação do conjunto das formas de comunicação (repetição de 

mensagem, silabação e comentários sobre a escrita) em anúncio, receita de bolo e convite. 

Os resultados concernentes aos efeitos da variável série podem ser observados, de 

modo sumarizado, na tabela 4.3.2.5. 

 

Tabela 4.3.2.5: Sumário da análise de variância do total de formas de comunicação 
(mensagem, silabação e comentário sobre a escrita) em anúncio, receita de bolo e 
convite, cujo fator foi série. 

Formas de comunicação GL SQ QM F Significância 

Mensagens, silabações e comentários sobre a escrita em 
anúncio. 

3 214,475 71,492 2,537 0,074 

Mensagens, silabações e comentários sobre a escrita em 
receita de bolo. 

3 142,9 47,633 0,837 0,483 

Mensagens, silabações e comentários sobre a escrita em 
convite. 

3 456,275 152,092 2,33 0,093 

 

O resultado mostrou que o fator série não teve nenhuma relevância significativa para 

explicar as diferenças das formas de comunicação (mensagem, silabação e comentários sobre 

a escrita) em situações textuais dos tipos anúncio, receita de bolo e convite. 

Os resultados concernentes aos efeitos da variável interação entre grupo sociocultural 

e série podem ser observados, de modo sumarizado, na tabela 4.3.2.6. 

 

Tabela 4.3.2.6: Sumário da análise de variância do total de formas de comunicação 
(mensagem, silabação e comentário sobre a escrita) em anúncio, receita de bolo e 
convite, cujo fator foi interação entre grupo sociocultural e série.  

Formas de comunicação GL SQ QM F Significância 

Mensagens, silabações e comentários sobre a escrita em 
anúncio. 

3 71,475 23,825 0,846 0,479 

Mensagens, silabações e comentários sobre a escrita em 
receita de bolo. 

3 176,9 58,967 1,037 0,39 

Mensagens, silabações e comentários sobre a escrita em 
convite. 

3 456,275 152,092 2,33 0,093 

GSC1: Grupo sociocultural de alunos da escola pública; GSC2: Grupo sociocultural de alunos da escola 
particular. 
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A análise assinala que os efeitos combinados entre grupo sociocultural e série não 

tiveram nenhuma importância para a manifestação quantitativa de formas de comunicação 

(repetição de mensagem, silabação e comentários sobre a escrita) quando anúncio, receita de 

bolo e convite estão presentes no Jogo de Comunicação por Telefone. 

Concluímos, nesse momento, a análise dos dados referentes à distribuição das três 

formas de comunicação juntas (mensagem, silabação e comentários sobre a escrita) segundo a 

situação textual.  

 

4.3.3 Análise da distribuição de cada uma das três formas de comunicação 

segundo a situação textual 

 

Conforme o objetivo 2.2.3d Analisar a distribuição da repetição da mensagem, 

silabação e comentários sobre a escrita (formas de comunicação) e a situação textual 

(anúncio, receita de bolo e convite), em função do grupo sociocultural, da escolaridade e da 

interação entre o grupo sociocultural e a escolaridade, os resultados a ele concernentes serão 

a seguir apresentados. O total de mensagem, silabação e comentários sobre a escrita em cada 

situação textual, tal como em anúncio, receita de bolo e convite, foi analisado agora em cada 

grupo sociocultural, como pode ser visto na tabela 4.3.3.1. 

 

Tabela 4.3.3.1: Médias das mensagens, silabação e comentários sobre a escrita em 
anúncio, receita e convite para cada grupo sociocultural. 

GSC1 GSC2 
Comentários 

X  DP X  DP 

Mensagem em anúncio 2,85 2,83 4,05 2,84 

Silabação em Anúncio 2 3,06 1,5 2,37 

Comentário sobre a escrita em anúncio 2,05 1,96 3,2 2,24 

Mensagem em receita 3,85 3,59 2,9 2,65 

Silabação em receita 2,85 4,17 1,4 2,85 

Comentário sobre a escrita em receita 2,5 2,63 2,2 2,93 

Mensagem em convite 3 3,43 3,2 3,37 

Silabação em convite 3,65 4,43 1,45 3,35 

Comentários sobre a escrita em convite 2,55 4,21 2,4 2,52 

GSC1: Grupo sociocultural de alunos da escola pública; GSC2: Grupo sociocultural de alunos da escola 
particular. 
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O total de mensagem, silabação e comentários sobre a escrita em cada situação textual, 

tal como em anúncio, receita de bolo e convite, foi também analisado em cada grupo de série, 

como pode ser visto na tabela 4.3.3.2: 

Tabela 4.3.3.2: Médias de mensagens, silabação e comentários sobre a escrita em 
anúncio, receita e convite para os grupos de série. 

1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
SÉRIE 

X  DP X  DP X  DP X  DP 

Comentários                 

Mensagem em anúncio 3 2,83 2,1 1,85 5,8 3,55 2,9 1,66 

Silabação em anúncio 3,2 3,08 2,2 2,49 1,5 3,24 0,1 0,32 
Comentário sobre a escrita em 
anúncio 

3,7 2,31 2,7 2,21 2,7 2,41 1,4 1,07 

Mensagem em receita de bolo 3 2,4 3,4 3,98 3,2 3,79 3,9 2,56 

Silabação em receita de bolo 3,9 3,81 3,1 4,46 1,3 3,47 0,2 0,63 
Comentários sobre a escrita em 
receita de bolo 

3,7 2,91 1,9 3,7 2,4 2,41 1,4 1,26 

Mensagem em convite 4,2 3,46 3,1 3,67 2,7 3,92 2,4 2,46 

Silabação em convite 4,2 3,46 1,9 3,11 2 3,77 1 2,83 
Comentários sobre a escrita em 
convite 

4,2 5,22 2,2 2,57 2,3 3,37 1,2 0,63 

 

O total de mensagem, silabação e comentários sobre a escrita em cada situação textual, 

tal como em anúncio, receita de bolo e convite, foi ainda analisado em função do efeito da 

interação entre grupo sociocultural e série, como pode ser visto na tabela 4.3.3.3 a.seguir: 

 



 

 

234 

 
 
 
 
 
Tabela 4.3.3.3 - Médias de mensagem, silabação e comentários sobre a escrita para os sujeitos em anúncio, receita de bolo e convite, em 
função da interação entre grupo sociocultural e escolaridade. 

GSC 1 GSC 2 
Série 

1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 

Formas de comunicação   DP   DP   DP   DP   DP   DP   DP   DP 

Mensagem em anúncio 3,8 2,39 1 1,22 4,6 4,28 2 1,58 2,2 3,27 3,2 1,79 7 2,55 3,8 1,3 
Mensagem em receita 4,6 2,3 5 4,8 2,4 3,91 3,4 3,51 1,4 1,14 1,8 2,49 4 3,94 4,4 1,34 
Mensagem em convite 4,6 3,91 2,2 3,35 2,8 4,09 2,4 2,88 3,8 3,35 4 4,12 2,6 4,22 2,4 2,3 
Silabação em anúncio 3,8 2,17 2 3,39 2 4,47 0,2 0,45 2,6 3,97 2,4 1,52 1 1,73 0 0 
Silabação em receita 5,4 3,44 3 5,61 2,6 4,77 0,4 0,89 2,4 3,91 3,2 3,63 0 0 0 0 
Silabação em convite 6,4 4,56 2,4 4,28 4 4,69 1,8 4,02 4,2 6,02 1,4 1,67 0 0 0,2 0,45 
Comunicação em anúncio 3,4 2,61 1,4 1,14 2 2,35 1,4 1,14 4 2,24 4 2,35 3,4 2,51 1,4 1,14 
Comunicação em receita 5,4 2,3 1,2 1,3 2,6 3,05 0,8 0,45 2 2,55 2,6 5,27 2,2 1,92 2 1,58 
Comunicação em convite 5,4 6,62 0,8 1,3 2,6 4,77 1,4 0,55 3 3,74 3,6 2,88 2 1,58 1 0,71 

 

 

 

XXXXXXXX
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Com a intenção de examinar as diferenças entre as médias de mensagem, silabação e 

comentários sobre a escrita em anúncio, receita de bolo e convite, efetuamos nove análises bi-

variadas (uma para cada forma de comunicação). 

Queremos aqui recordar que as várias médias de mensagem, silabação e comentários 

sobre a escrita em anúncio, receita de bolo e convite (para cada grupo sociocultural, série 

escolar e interação) já foram apresentadas acima nas tabelas 4.3.3.1, 4.3.3.2 e 4.3.3.3. 

 Os resultados concernentes aos efeitos da variável grupo sociocultural podem ser 

observados, de modo sumarizado, abaixo, na tabela 4.3.3.4: 

 

Tabela 4.3.3.4: Sumário da análise de variância do total de mensagem, silabação e 
comentário sobre a escrita, repetição da mensagem em anúncio, receita de bolo e 
convite, tendo como fator grupo sociocultural. 

Formas de comunicação GL SQ QM F Significância 

Mensagem em anúncio 1 14,4 14,4 2,299 0,139 

Silabação em anúncio 1 2,5 2,5 0,348 0,559 

Comentários sobre a escrita em anúncio 1 13,225 13,225 3,206 0,083 

Mensagem em receita de bolo 1 9,025 9,025 0,895 0,351 

Silabação em receita de bolo 1 21,025 21,025 1,763 0,194 

Comentários sobre a escrita em receita 1 0,9 0,9 0,126 0,725 

Mensagem em convite 1 0,4 0,4 0,031 0,861 

Silabação em convite 1 48,4 48,4 3,324 0,078 

Comentários sobre a escrita em convite 1 0,225 0,225 0,019 0,891 

 

 

Constatamos que o fator grupo sociocultural não foi significativamente relevante para 

explicar as variações das formas de comunicação dos tipos mensagem, silabação e 

comentários sobre a escrita, mostrando que as crianças de ambos os grupos socioculturais não 

se diferenciaram entre si nesse quesito. 

Os resultados concernentes aos efeitos da variável grupo série podem ser observados, 

de modo sumarizado, abaixo, na tabela 4.3.3.4: 
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Tabela 4.3.3.5: Sumário da análise de variância do número de mensagem, silabação e 
comentário sobre a escrita em anúncio, receita de bolo e convite, tendo como fator série.  

Formas de comunicação GL SQ QM F Significância 

Total de mensagem em anúncio 3 78,5 26,167 4,178 0,013 

Total da silabação em anúncio 3 50,9 16,967 2,361 0,09 

Total dos comentários sobre a escrita em 
anúncio 

3 26,675 8,892 2,156 0,113 

Total de mensagem em receita de bolo 3 4,475 1,492 0,148 0,93 

Total da silabação em receita de bolo 3 84,875 28,292 2,372 0,089 

Total dos comentários sobre a escrita em 
receita de bolo 

3 29,3 9,767 1,371 0,269 

Total de mensagem em convite 3 18,6 6,2 0,482 0,697 

Total da silabação em convite 3 106,9 35,633 2,447 0,082 

Total dos comentários sobre a escrita em 
convite 

3 47,075 15,692 1,337 0,28 

 

O resultado mostrou que o fator série só foi estatisticamente significativo em relação à 

repetição da mensagem durante a comunicação por telefone quando a situação textual foi 

anúncio. Um fato que pode explicar tal resultado possivelmente decorre de anúncio ter sido a 

primeira situação textual aplicada, sendo o procedimento do ditado, inserido no caso do Jogo 

de Comunicação por Telefone, inteiramente desconhecido dos sujeitos, gerando para alguns a 

necessidade de se apoiar na repetição das palavras para notá-las.  

A fim de verificar as diferenças entre a produção de repetição da mensagem em 

anúncio em função da série, utilizou-se o teste de Tukey. Os resultados, que aparecem na 

tabela 4.3.3.5, demonstram, no item série, contrastes significativos quando confrontadas a 

segunda e a terceira séries. Com a aplicação do teste mencionado, obteve-se a seguinte matriz 

de resultados para a mensuração das diferenças entre as séries (Posr Hoc Test Turkey). A 

tabela 4.3.3.5 indica diferença significativa entre a 3ª e a 2ª séries. 

Tabela 4.3.3.6: Graus de significância na comparação da mensagem em Anúncio nos 
contrastes entre séries. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 

1ª. –       

2ª. 1,000 –     

3ª. 0,106 0,014 –   

4ª. 1,000 1,000 0,086 – 
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Os resultados referentes ao efeito da interação entre grupo sociocultural e série são 

apresentados, de maneira resumida, na tabela 4.3.3.6: 

 

Tabela 4.3.3.7: Sumário da análise de variância do número de mensagem, silabação e 
comentários sobre a escrita em situação textual em anúncio, receita de bolo e convite, 
tendo como fator interação entre grupo sociocultural e série.  

Formas de comunicação GL SQ QM F Significância 
Mensagem em anúncio 3 26,6 8,867 1,416 0,256 
Silabação em anúncio 3 4,1 1,367 0,19 0,902 
Comentário sobre a escrita em anúncio 3 12,6 4,2 0,288 0,833 
Mensagem em receita 3 51,075 17,025 1,688 0,189 
Silabação em receita 3 18,875 6,292 0,528 0,667 
Comentário sobre a escrita em receita 3 12,6 4,2 0,288 0,833 
Mensagem em convite 3 9,4 3,133 0,244 0,865 
Silabação em convite 3 12,6 4,2 0,288 0,833 
Comentário sobre a escrita em convite 3 35,075 11,692 0,996 0,407 

 

A análise apontou ausência de efeito significativo da combinação grupo sociocultural 

e série, quanto à freqüência de repetição da mensagem, silabação das palavras e comentários 

sobre a escrita em anúncio, receita de bolo e convite. 

Os sumários de cada análise de variância bivariada (relativos às formas de 

comunicação em suas várias versões para efeito de tratamento estatístico) encontram-se no 

Anexo C.  

Por fim, podemos dizer que o grupo série apresentou em anúncio evolução crescente 

de repetição da mensagem entre a 2ª e a 3ª séries e decrescente entre a 3ª e a 4ª séries. Não 

houve influência do grupo sociocultural ou interação entre essa variável e a série escolar na 

produção da repetição de mensagem, silabação e comentário sobre a escrita em cada situação 

textual.  
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4.4 RESULTADOS ENTRE A NOTAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS FONOGRÁFICAS 

E AS FORMAS DE COMUNICAÇÃO.  

 

Introdução 

 

A fim de identificar a possível relação entre a habilidade de notação ortográfica e as 

formas de comunicação, traduzidas em comentários, e levando em consideração os resultados 

obtidos nas análises do desempenho na notação de cada uma das correspondências 

fonográficas em situações textuais e a produção de comentários do diálogo mantido ao longo 

da situação didática o Jogo de Comunicação por Telefone, foram feitas conexões, par a par, 

mediante a utilização da prova estatística Correlação de Rho de Spearman, entre os 

desempenhos dos sujeitos nessas duas situações que avaliavam os desempenhos acima 

mencionados. Foi adotado o coeficiente de correlação com nível de significância p<0,001.  

 

4.4.1 Correlações entre as formas de comunicação e notação ortográfica. 

 

As conexões de cada forma de comunicação – repetição da mensagem, silabação e 

comentários sobre a escrita - apontam que essas formas de comunicação se correlacionaram 

entre si, e também que a forma de comunicação denominada silabação se correlacionou com o 

desempenho notação de correspondências fonográficas (regular direta, regular contextual e 

irregular) e também com o total de erros de notação. Os resultados dessas correlações estão na 

tabela 4.4.1, a seguir: 

 

 

 

 



 

 

239 

Tabela 4.4.1: Correlações bivariadas Rho de Spearman para totais de erros de notação, 
tipos de erros de notação e totais de formas de comunicação. 

Notação Formas de comunicação Rhon=40 p 

Total de erros de notação Total de mensagem 0,13 0,424 
Total de erros de notação Total de silabação. 0,455 0,003 

Total de erros de notação Total de comentários sobre a escrita. 0,268 0,095 

Formas de comunicação Notação rho p 

Total de repetição da mensagem Total de erros regulares diretos 0,158 0,33 
Total de repetição da mensagem Total de erros regulares contextuais 0,11 0,499 
Total de repetição da mensagem Total de erros irregulares 0,192 0,236 
Total de silabação Total de erros regulares diretos 0,33 0,038 
Total de silabação Total de erros regulares contextuais 0,347 0,028 
Total de silabação Total de erros irregulares 0,386 0,014 
Total de comentário sobre a escrita Total de erros regulares diretos 0,005 0,973 
Total de comentário sobre a escrita Total de erros regulares contextuais 0,247 0, 124 
Total de comentário sobre a escrita Total de erros irregulares 0,235 0,144 

Formas de comunicação Formas de comunicação rho p 

Total  de repetição da mensagem. Total de silabação 0,38 <0,016 
Total  de silabação Total de comentários sobre a escrita. 0,488 <0,001 
Total de repetição da mensagem Total de comentários sobre a escrita 0,578 <0,001 

Notas: rho: valor do coeficiente de correlação de Spearman; p: Nível de significância (p<0,001) 

 

Analisando o resultado dessas correlações, notamos que a silabação das palavras, antes 

sua notação, ao serem ditadas, foi mais significativamente intensa para as correspondências 

fonográficas irregulares, menos para as correspondências fonográficas regulares contextuais e 

um pouco para as correspondências regulares diretas. Assim, com base nesses resultados, 

podemos identificar que a silabação, utilizada como apoio à notação ortográfica, parece ter 

sido uma condição mais necessária, no caso das restrições mais complexas da norma 

ortográfica, notadamente daquelas que poderiam ter sido evocadas. Esse resultado, todavia, 

levanta uma questão a respeito do papel da silabação na aprendizagem da notação ortográfica. 

Estudos futuros poderiam, então, verificar se haveria alguma relação entre o uso dessa 

estratégia e a habilidade de exploração fonológica da palavra iniciada com a exploração da 

sílaba e, posteriormente, do fonema (GOIGOUX, 1992; NUNES, 1990; LEITE, 2006). 

As outras formas de comunicação, como repetição da mensagem e comentários sobre 

a escrita, não mostraram correlação significativa com nenhum tipo de notação dos diferentes 

tipos de correspondências fonográficas. Noutras palavras, o baixo volume de comentários 

sobre a escrita (o diálogo ocorrido durante o telefonema possibilitou explicitar as questões 

epistemológicas das crianças a respeito de suas dúvidas concernentes à escolha de uma letra 

para notar, uma pontuação a fazer ou ainda um parágrafo a considerar) não foi um apoio 
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considerável à notação, a ponto de se diferenciar significativamente em relação a algum tipo 

de correspondência fonográfica estudada.  Isso, no entanto, não impede, do ponto de vista 

qualitativo, que os consideremos mecanismos que nos permitem inferir os conhecimentos 

ortográficos subjacentes à habilidade de notar as restrições encontradas nas palavras ditadas. 

Tampouco impossibilita que sejam vistos como um meio de explicitação desse conhecimento 

por parte de alguns sujeitos (possivelmente com a habilidade de notar letras menos 

dominadas), já que oportunizou localizar algumas das dificuldades das crianças, como o uso 

das letras S, Ç, e informou em que nível escolar essa explicitação se fez necessária, como foi 

o caso da 1ª série (Ver Quadro 7 – Notação e Qual letra utilizar na notação - no Anexo E). 

Levantou, ainda, a questão da conduta do silêncio dos alunos na sala de aula diante de suas 

dificuldades, silêncio muito comum  durante o ditado escolar. Enfim, como nesta análise não 

foram isolados os dados relativos à 1ª série, da escola pública, em que os erros na notação 

ortográfica se concentraram e os comentários, em geral, convergiram, perguntamos-nos se 

outro resultado poderia também ter sido encontrado a respeito dessa relação. 

 

4.4.2 Correlação entre repetição de mensagem, silabação e comentário sobre a 

escrita.  

 

Uma análise das correlações entre os comentários de comunicação mostra que os 

sujeitos, de modo significativo, os usavam conjuntamente.  Portanto, numa situação didática 

de notação e comunicação, parece ser possível dizer que os aprendizes lançariam mão de cada  

um, com suas prováveis distintas funções, durante o ditado, realizado de uma forma não 

habitual. 

 



 

CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

RECOMEÇOS 
 
Começar de novo 
E contar contigo 
Vai valer a pena 
Ter amadurecido 
Ter me debatido 
Ter me machucado 
Ter sobrevivido 
Ter virado a mesa 
Ter me conhecido 
Ter virado o barco 
Ter me socorrido 
 

Ivan Lins e Vitor Martins 

 

 

Introdução 

 

 

Este trabalho analisou a relação entre a variação dos desempenhos infantis na notação 

das correspondências fonográficas da norma ortográfica do português e a variação das formas 

de comunicação (repetição da mensagem, silabação e comentários sobre a escrita), em cada 

situação textual (anúncio, receita de bolo e convite) inscrita na situação didática Jogo de 

Comunicação por Telefone, em função do grupo sociocultural, da escolaridade e da interação 

entre o grupo sociocultural e a escolaridade. Para mediar esse objetivo geral, foram 

elaborados quatro conjuntos de objetivos específicos.  

A seguir, abordaremos os resultados relativos ao primeiro conjunto de objetivos 

específicos concernente à notação ortográfica e à influência de vários fatores. 

 

Notação ortográfica e o princípio fonológico da escrita – aspectos gerais 

 

Verificamos que os erros revelados pelos sujeitos de nossa amostra, quando notaram 

as correspondências fonográficas regulares (direta e contextual) e irregulares, são erros de 

natureza fonológica, uma vez que os sujeitos sempre lançam mão de uma estratégia para notar 
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a norma ortográfica cujo elemento fundante é o princípio fonológico da base da escrita 

alfabética, já conquistado pela maioria deles. O resultado em apreço evidenciou-se pela 

demonstração do desempenho dos sujeitos em notação das correspondências fonográficas 

investigadas. Esse resultado replicou os resultados encontrados por Frith (1980), na Inglaterra, 

Ferreiro & Teberosky (1985), na Argentina, Morais & Teberosky (1984) e Morais (1995), no 

Brasil, Horta & Martins (2004), em Portugal, e Gombert (1999), na França, dentre outros, a 

respeito da explicitação da natureza dos erros produzidos pelos sujeitos em face do desafio de 

notar correspondências, tanto regulares como irregulares.  

O estudo de Nunes (1990) sugere, também, que, após uma fase alfabética, a criança 

descobre as limitações de uma estratégia puramente alfabética para a notação escrita que 

permita notar de maneira homogênea a face sonora de todas as palavras. Mesmo assim, diante 

de regras contextuais que alteram o valor convencional do som e que precisam ser 

consideradas para a aprendizagem da habilidade de notação ortográfica se estabelecer, uma 

dificuldade na aplicação da regra ou da reprodução de formas já conhecidas, arquivadas na 

memória, gera um recuo a uma habilidade já estabelecida, conforme dados empíricos obtidos 

na presente pesquisa.  

Além disso, os resultados apontam que os erros ortográficos mais cometidos pelos 

dois grupos socioculturais foram os referentes às restrições regulares contextuais e irregulares, 

deixando os relativos às correspondências regulares diretas em última posição. Isso, 

certamente, porque tais restrições não seguem o princípio fonológico da base alfabética da 

escrita, quando o sujeito já supera o nível silábico-alfabético da concepção da escrita, como 

exposto no tópico 1.5.6 Como a ortografia se organiza. Isso vem ratificar o que já foi dito por 

outros investigadores: a aprendizagem da ortografia é precedida pela concepção alfabética da 

escrita (MORAIS, 1995; JAFFRÉ & FAYOL, 1999). É importante lembrar, porém, que 

Morais (1995) postula que a possibilidade de reproduzir a norma ortográfica pode ocorrer ou 

não em decorrência da apropriação da escrita alfabética infantil, baseada no princípio de 

notação fonográfica, se não for ensinada.  

Mesmo assim, quando os sistemas de escrita alfabéticos são regulares, as 

correspondências entre grafema e fonema induzem uma aprendizagem mais rápida e precoce 

e desempenhos mais expressivos em escrita. No caso do português, que tem uma norma 

ortográfica muito próxima da regularidade, sobretudo se comparado com o francês e o inglês, 

certamente é a partir da aprendizagem de notação fonética que os aprendizes passam a se 

habilitar para marcar ortograficamente as palavras. Por conseguinte, a capacidade de refletir 
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adequadamente sobre as seqüências sonoras das palavras, que implicam uma consciência 

fonológica que se apresenta em vários níveis - da consciência silábica à consciência fonêmica 

(GOIGOUX, 1992; GOMBERT, 1999; LEITE, 2006) -, desempenharia um papel 

fundamental e antecipatório na aprendizagem da ortografia (NUNES et al.1997).  

Em concordância com o acima exposto, entendemos que é imperativo pensar como, no 

âmbito da formação de professores, é possível capacitá-los a entender e, conseqüentemente, a 

praticar, em sala de aula, um ensino que contemple esse itinerário pela criança. Por fim, é 

importante que se sublinhe o desenho de uma hierarquia não linear na aprendizagem 

particular das regras regulares contextuais estudadas (MEIRELES & CORREA, 2005).  

Em nosso trabalho, algumas habilidades relacionadas ao uso do fonema no contexto 

das palavras parecem apresentar mais dificuldades do que outras. É o que ocorre no uso dos 

grafemas E e O nos contextos de finais de palavras (leite e fermento), ao lado da 

aprendizagem da nasalização, que implica operações mentais ora de omissão, ora de 

substituição do N no interior da palavra. Acrescentemos também as dificuldades 

demonstradas com as omissões e substituições do dígrafo NH (conhaque). Outros estudos 

podem melhor revelar se a aprendizagem ocorre de forma parcial em razão das dificuldades 

específicas de cada regra contextual em si ou em decorrência da progressão de ensino adotada 

em sala de aula, como foi o caso de uma pesquisa de Pessoa (2007), segundo a qual algumas 

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

aprendidas do que outras. Isso nos leva a concluir que, para as crianças, haveria algumas 

palavras mais fáceis e outras mais difíceis de serem ortograficamente notadas, conforme os 

contextos de ensino e de letramento. 

A idéia de que com a idade e o avanço de escolaridade a criança passa a usar  de forma 

mais consistente as  regras ortográficas (MONTEIRO, 1999; REGO & BUARQUE, 1999; 

MEIRELES & CORREA, 2005) sugere  uma investigação mais detalhada, considerando-se as  

conexões das estratégias encontradas na evolução do desempenho ortográfico em cada classe 

de regras  e o ensino praticado na escola, já que os alunos da escola particular não mostraram 

a hierarquia observada pelos alunos da escola pública, mesmo que se leve em conta, neste 

estudo,  a decalagem de tempo e de ensino entre a 1ª série da escola particular e a 1ª série da 

escola pública. É preciso, contudo, investigar como as crianças se revelam diante da distinção 

de cada regra de correspondência fonográfica regular contextual, das mais fáceis às mais 

difíceis, correlacionando-as às evidências do ensino e de letramento de cada uma delas.  
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Primeiro Conjunto 

 

a) Notação ortográfica e a influência do grupo sociocultural 

 

A segunda conclusão desse primeiro conjunto de objetivos diz respeito à influência 

dos grupos socioculturais sobre a notação das correspondências regulares diretas, contextuais 

e irregulares. O que se constatou, neste estudo, foi que o desempenho (a) global ortográfico 

das palavras, (b) o desempenho das palavras freqüentes e infreqüentes, (c) o desempenho das 

correspondências fonográficas regulares diretas, (d) o desempenho nas correspondências 

regulares contextuais (e) e o desempenho das correspondências irregulares foram mais fáceis 

para o grupo sociocultural da escola particular do que para o grupo sociocultural da escola 

pública. Essa constatação corroborou os dados de outras pesquisas sobre diferenças de 

desempenho ortográfico entre grupos socioculturais distintos (WELLS, 1983; SAHU & 

JENA, 1986; STANOVICK & WEST, 1989; MORAIS, 1995, 2000, 2004; MELO, J. P. & 

MORAIS, 1999). De fato, o grupo sociocultural de pertencimento dos sujeitos tem se 

apresentado como um divisor de águas em outros estudos comparativos, como os levados a 

cabo por Morais (1995, 2000, p. 158), nos quais os alunos do meio popular demonstravam 

rendimento significativamente inferior ao dos seus colegas de classe média, em todos os 

domínios ortográficos, isto é, nas correspondências fonográficas, na acentuação, na 

segmentação das palavras no texto e na notação da concordância gramatical.  

No que diz respeito ao desempenho em correspondências regulares diretas e 

contextuais, os alunos de classe média tinham taxas elevadas, que caíram, apenas, para as 

correspondências fonográficas irregulares que precisavam ser evocadas. Como explicar, 

então, tais diferenças entre os dois grupos de sujeitos estudados? Uma primeira hipótese 

explicativa pode advir das diferenças de práticas pedagógicas em cujo bojo pode estar ou não 

inserida a ortografia, já que, pela descrição dada pelos membros das duas escolas (Ver 

capítulo 3 - Método), podemos inferir que não se assemelhavam tanto assim na exploração de 

atividades de leitura e de escrita. Em face das limitações de nossos dados, contudo, futuros 

estudos poderiam investigar as práticas de ensino da ortografia, ao longo das séries, 

comparando experiências exitosas - tanto numa escola pública como numa escola particular - 

para alcançarmos explicações apoiadas em dados empíricos.  

Uma segunda explicação pode estar relacionada às experiências informais com 

atividades de leitura e de escrita promovidas por outros agentes educacionais (família, igreja, 
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rua, moradia, dentre outros), como os citados por Kleiman (2002). Nesse caso, pensamos em 

investigações, no seio das comunidades de pertencimento dos grupos socioculturais 

diferentes, sobre a exposição e a valorização de diversos gêneros textuais entre as crianças e 

os adultos.   

Uma terceira hipótese pode ser encontrada em Paiva (1984), em estudo já indicado no 

tópico 1.4.7.2, que, ao comparar crianças de extratos sociais diferentes, defende a necessidade 

de os professores conhecerem melhor as características de cada comunidade de fala e seus 

pontos de divergência com o padrão ortográfico. Uma pesquisa sobre a presença da 

modalidade escrita nas manifestações dos gêneros orais provavelmente ampliaria o quadro de 

nossas explicações a respeito da força do letramento nesses grupos de sujeitos, pois o que 

sabemos, de maneira geral (Ver seção 1.1 - Preâmbulos: cenários escolares e seção 1.3 - 

Letramento), é que as famílias de pertencimento sociocultural menos elevado são privadas, há 

décadas, pelo modelo econômico vigente em nosso país, de contatos com atos de leitura e de 

escrita que possam gerar, inclusive, aspirações relativas à utilidade de uma escrita correta, já 

que no seu horizonte humano parece que isso dificilmente se coloca.  

Assim, nada melhor que verificar essas suposições empiricamente. Concordamos com 

Morais (2000) que, apesar das várias explicações dadas à questão, é preciso levar mais longe a 

investigação sobre o tema.  Pensamos, então, que, estudando as categorias objetivas 

estruturais (classe social) associadas às subjetivas (escola), poderemos observar melhor a 

heterogênea realidade em que os aprendizes estão mergulhados, como sugere Eagleton 

(2005), citado no capítulo 3 - Método. 

Uma posição sobre o êxito de uma escola pública ou de uma escola particular, a nosso 

ver, pode ser mais bem explicada não somente pela atuação de seus professores, como 

também pelo reflexo da estrutura social no grupo de alunos, como apontam os trabalhos 

realizados na França sobre o efeito-estabelecimento (DUBET, 1997). Em estudo feito sobre a 

leitura na França, Goigoux (1992) colocou em evidência que as crianças com baixo 

desempenho encontravam grandes dificuldades no início da alfabetização (CP) para relacionar 

as manifestações lingüísticas sobre unidades autônomas, vazias de sentido (por exemplo, 

transformar uma letra em som), e as atividades ricas de significação que lhe eram familiares.  

Esses resultados estão em convergência com aqueles de sociólogos (LAHIRE, 1993) que 

indicam o quanto o êxito escolar está associado à disposição geral que as crianças 

desenvolvem com a linguagem.  
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Essas evidências podem ser vistas como possíveis hipóteses para futuros estudos junto 

à população escolar pública, que necessita tomar consciência, repetida e frequentemente dos 

vários elementos da linguagem. Compreendemos que, ao final da educação infantil, não basta 

que os alunos saibam apenas para que serve a língua escrita, mediante atividades de 

letramento, mas é preciso também que eles conheçam como ela funciona (o que ela 

representa, os laços que ela conserva com a língua oral e o que identifica do significante e do 

significado, etc.), sublinha Goigoux (2003). 

Não houve, também, em nosso estudo uma análise das diferenças individuais que 

explicasse as variações dos desempenhos de alunos da 1ª série dos dois grupos socioculturais, 

em que se observam condutas bem diferenciadas em dois alunos da escola particular, 

matriculados, um, na 1ª e outro, na 3ª série. Isso não deve ser descartado em outros estudos 

que poderemos realizar. 

 

b) Notação ortográfica e a influência da escolaridade 

 

Prosseguindo no primeiro conjunto de objetivos, a terceira conclusão a destacar 

concerne à variação do desempenho ortográfico ao longo das séries escolares. O que 

verificamos foi que os baixos desempenhos na notação (a) das palavras, (b) das palavras de 

uso freqüente e infreqüente, (c) nas correspondências fonográficas regulares diretas e (d) nas 

correspondências fonográficas regulars contextuais e (e) na notação nas correspondências 

fonográficas irregulares concentraram-se na 1ª série. Noutras palavras, a variação dos erros da 

notação ortográfica, em geral, confirmou o gargalo da alfabetização em relação ao avanço das 

séries escolares e, possivelmente, ao progresso da particular experiência da área específica da 

habilidade das notações ortográficas regulares.  

Em relação ao desempenho ortográfico em correspondências fonográficas irregulares, 

nossos dados não evidenciaram avanço semelhante aos observados nas correspondências 

fonográficas anteriormente mencionadas, já que essa correspondência fonográfica apresentou 

uma variação decrescente e intermitente entre a 1ª e a 2ª séries e entre a 3ª e a 4ª séries. Desse 

modo, concluímos que o avanço na notação ortográfica foi marcado por dois níveis, embora a 

extensão dos níveis observados em correspondências regulares diretas e contextuais não seja a 

mesma dos níveis de variação registrados em correspondências irregulares. Isso parece indicar 

que o domínio dos níveis de variação da habilidade de notação ortográfica não é gerado 
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automaticamente pelas quatro séries escolares do ensino fundamental, embora o sejam 

parcialmente, uma vez que, segundo Perfetti (1997), Trevenin et al. (1999) e Melo, J. P. & 

Morais (1999), é a prática da ortografia vivenciada na escola que melhora o desempenho 

ortográfico, confirmando assim essa hipótese.  

Nossos resultados também replicam, de modo geral, os dados encontrados por Horta & 

Martins (2004) que não evidenciaram diferença significativa entre os erros observados na 3ª e 

4ª séries, em nenhuma das categorias fonográficas estudadas no português de Portugal, e os de 

Morais & Teberosky (1986) e de Morais (1995) a propósito do efeito das séries escolares 

sobre a notação ortográfica. Em concordância com Morais (2000), entendemos que o efeito 

das séries escolares sobre o avanço da habilidade em ortografia deva ser interpretado 

cuidadosamente, já que a permanência na escola não garante que práticas de ensino da 

ortografia tenham efetivamente existido. Esse resultado poderia ser mais bem explorado em 

um estudo longitudinal que acompanhasse as crianças ao longo das séries, as quais poderiam 

ser avaliadas em diferentes momentos das séries escolares. Além disso, poder-se-ia conferir a 

variação dos desempenhos das distintas classes e subclasses de correspondências contextuais 

(nasalização, dentre outras).  

 

c) Notação ortográfica e a influência da interação grupo sociocultural e escolaridade 

 

Ao analisar as variações que os desempenhos ortográficos sofriam como reflexo da 

interação entre o grupo sociocultural e a escolaridade, verificamos que os desempenhos na 

notação (a) das palavras, (b) das palavras de uso freqüente e de uso infreqüente, (c) das 

correspondências fonográficas regulares diretas, (d) das correspondências fonográficas 

regulares contextuais (e) e das correspondências fonográficas irregulares foram influenciados, 

reciprocamente, tanto pelo grupo sociocultural como pela série. Por outro lado, o desempenho 

na notação de cada correspondência fonográfica regular contextual foi muitas vezes 

influenciado pela interação entre esses dois fatores, assim como algumas correspondências 

fonográficas irregulares. Esse resultado pode ser ilustrado na análise qualitativa de erros 

cometidos na notação dos fonemas /š/, em chocolate, e /s/ e /r/, em açúcar, decorrentes dessa 

dupla influência. Isso posto, parece viável que a significação da interação entre esses fatores 

deva ser buscada através da reflexão em torno de outros fatores que também atuam nas 

palavras com correspondências fonográficas irregulares, como as citadas, e em outros 
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aspectos da notação, como o uso freqüente e infreqüente das palavras impressas, das 

características peculiares de cada distinta correspondência fonográfica, descritos em vários 

estudos incluídos na seção 1.6 (Estudos sobre a aquisição da escrita alfabética, da 

aprendizagem e do ensino da ortografia).  

Como as outras pesquisas (MORAIS, 1995; MORAIS & TEBEROSKY, 1986; 

THORSTAD, 1991), verificamos que as diferenças entre os desempenhos em palavras de uso 

freqüente e infreqüente não podem ser atribuídas somente ao fator freqüência de uso, sem que 

as regras fonográficas presentes em cada palavra sejam identificadas, em função de suas 

características específicas. Mesmo assim, esse parece ser um fator indiscutivelmente 

importante, no mínimo, para se verificarem os contrastes dos desempenhos sob seus 

diferenciados efeitos. Relacionada à freqüência das palavras irregulares, agrega-se a 

necessidade de formação do léxico mental, mediante atividades permanentes de letramento, 

por agências educacionais diversas que exponham os materiais de escrita (KLEIMAN, 2002), 

assim como a necessidade de pesquisa sobre a tendência de memorização com base no efeito 

proximidade ortográfica, que consiste em memorizar palavras que têm seqüências iniciais de 

letras iguais, embora apresentem letras diferentes ao longo da seqüência da palavra escrita 

(LAXON et al., 1988). Por fim, para pesquisas posteriores, é necessário investigar como, na 

escola, particularmente na pública, estão sendo organizadas práticas que contribuam com a 

constituição de um léxico ortográfico, desde o início da aprendizagem de leitura e de escrita, 

como sugere Content (1996) e como propõem Morais (1998a, 2005b) e Morais et al. (2005), 

com os múltiplos usos didáticos de dicionário em sala de aula desde a educação infantil. 

Na seqüência, abordaremos os resultados relativos ao segundo conjunto de objetivos 

específicos, concernente à relação entre notação ortográfica e situação textual (anúncio, 

receita de bolo e convite). 

 

Segundo Conjunto 

 

a) Notação, situações textuais e grupo sociocultural. 

 

Salientamos que a variação dos desempenhos na notação de correspondências 

fonográficas regulares diretas e contextuais e irregulares dos dois grupos socioculturais foi 

observada em todas as situações textuais (anúncio, receita de bolo e convite), exceção a 
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registrar para a notação do conjunto das correspondências regulares diretas sobre a influência 

de receita de bolo, que não se evidenciou. À primeira vista, parece que a maior parte dos 

desempenhos, nos três tipos de correspondências fonográficas estudados, revelada pelas 

crianças das duas escolas, não sofreu influência da situação (anúncio, receita de bolo e convite 

diferenciadamente). Apesar disso, levando em conta a concentração maior de erros das três 

correspondências fonográficas nas três situações textuais referidas, verificamos que o peso 

dos erros foi mais determinado pelo rendimento dos alunos da escola pública. Podemos, 

então, dizer que a variação do desempenho na notação ortográfica se deveu muito mais ao 

pertencimento sociocultural e escolar do que a cada situação textual, como havíamos previsto 

em nossas hipóteses.  

 

b) Notação, situação textual e escolaridade. 

 

Vamos, agora, apresentar a segunda conclusão concernente ao primeiro objetivo do 

segundo conjunto de objetivos específicos. Em relação ao efeito do fator série, o resultado foi 

estatisticamente relevante para explicar a variação do desempenho em notação das 

correspondências fonográficas regulares diretas e contextuais e irregulares, ainda que no 

gênero textual convite não se refletisse no desempenho da notação regular direta. Entretanto, 

em face de a concentração maior de erros ter ocorrido nas 1ªs séries dos dois grupos de 

escolas, em todas as três situações textuais (anúncio, receita de bolo e convite), e como a 

maior intensidade de concentração de erros se deu na 1ª série da escola pública, acreditamos,  

mais uma vez, que não foram as situações textuais em si que produziram as variações no 

desempenho ortográfico, mas a melhor habilidade de notar as restrições da norma ortográfica 

vinculada à série escolar dos alunos da escola particular. 

 

c) Comparação entre notação ortográfica e a situação textual 

 

Finalmente, vamos apresentar a conclusão pertinente ao segundo objetivo relativo ao 

segundo conjunto de objetivos específicos. Os dados do nível de significância dos contrastes 

(Prova de Wilcoxon) entre os totais de erros para cada tipo de notação das correspondências 

fonográficas (regulares diretas e contextuais e irregulares) em cada situação textual (anúncio, 
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receita de bolo e convite) não se relacionaram bem entre si, não havendo, portanto, uma 

correlação significativa entre eles. A palavra Noz, o único homônimo homófono da lista de 

dez palavras, passou ao largo da influência das situações textuais, quando de sua notação, uma 

vez que a maioria das crianças, de ambas as escolas, recorreram (BACHELARD, 1989) à 

estratégia fonológica de base alfabética para notá-la e não ao léxico mental, certamente por se 

tratar de uma palavra de uso infreqüente para esse grupo de sujeitos.  

Esse microfato, dentro desse contexto amplo do estudo feito sobre restrições 

ortográficas do português, deixa, pois, uma questão a ser estudada: compararmos o 

desempenho na notação de palavras homônimas homófonas de uso freqüente com o 

desempenho na notação de palavras homônimas homófonas de uso infreqüente em situações 

textuais diferentes, em ortografias em que a presença dos homônimos homófonos não é 

mínima como no português, diferentemente do francês. Nessa mesma direção, os trabalhos de 

Jaffré & Fayol (1997) expressam certa preocupação com o funcionamento escondido dos 

homófonos, pelo fato de a fonologia não ajudar na distinção do que pode ser confundido 

oralmente.  

Nesse sentido, as evidências sugerem que os grupos socioculturais das duas escolas 

erram nas dez palavras ditadas de modo idêntico no uso das restrições da norma ortográfica 

em cada uma das três situações didáticas. A invariabilidade da notação ortográfica do 

português se estribou, portanto, do ponto de vista teórico expresso por Goodman (1976), no 

fato de que a ortografia não consegue cumprir as propriedades semânticas de um sistema 

verdadeiramente notacional, porque um grafema não deveria descrever diferentes realizações 

sonoras ou também porque realizações sonoras de um mesmo grafema são notadas por 

diferentes grafemas. Além do mais, em se tratando da notação escrita, a habilidade que o 

aprendiz terá que desenvolver, é relacionar significantes escritos (alfabéticos submetidos a 

uma norma ortográfica) que substituem outros significantes orais (a seqüência sonora da 

palavra).  

Como sublinha Morais (2007b), a notação escrita é, pois, um conhecimento lingüístico 

entendido como um significante escrito que representa um significante oral. Além disso, 

afirma, com base no percentual de menos de 1% de palavras homófonas existentes em 

português, a notação escrita de nossa língua não tende a trabalhar com significantes 

associados a significados na quase totalidade de suas correspondências fonográficas. Pelas 

nossas reflexões, parece não haver espaço para uma relação causal entre situação textual e 

notação ortográfica do português. No nosso caso ou no de outras ortografias, uma 
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investigação sobre a notação ortográfica pode, porém, utilizar uma situação textual para dar 

consciência ao sujeito do significado das palavras a serem notadas, em razão da finalidade e 

da função social da ortografia (Ver 1.5.7 na seção 1.5), no que concerne ao sentido 

pragmático, do uso, da aprendizagem do conhecimento (VERGNAUD, 1985), e também para 

ajudar crianças da educação infantil (ou, quem sabe, crianças da escola pública) a distinguir, 

simultaneamente, o campo semântico e o campo fonológico da palavra (GOIGOUX, 2003). 

Um desafio, porém, é avaliar, no futuro, como procedimentos fonológicos do português são 

estudados e como esquemas são neles localizados, já que um estudo conduzido por Goigoux 

(2003, p. 5) evidenciou esquemas em duas classes de situações, os pertencentes ao 

micromundo fonológico e ao micromundo semântico e as interações entre ele.  

Um estudo sobre esquemas profissionais, na condução do ensino de esquemas 

relativos a correspondências grafemas/fonemas, investigando também crianças, nas condutas 

de professores da alfabetização (Cours Prepatoire), realizado por Goigoux & Vergnaud 

(2005), e um outro sobre esquema profissional, no sentido dado ao conceito por Goigoux 

(2007), e modo profissional no sentido dado por Clot et al. (2001) no ensino das 

correspondências fonográficas na alfabetização, despertam curiosidade e interesse para 

estudos futuros sobre tais temas, nos quais se poderiam examinar possíveis relações entre os 

esquemas adotados pelos professores e aqueles de seus alunos a respeito da ortografia. 

O terceiro conjunto de objetivos trata da relação entre as formas de comunicação e a 

relação textual. 

 

Terceiro Conjunto 

 

a) Forma global de comunicação (repetição da mensagem, silabação e comentário sobre 
a escrita) e conjunto das situações textuais (anúncio, receita de bolo e convite). 

 

O terceiro conjunto de objetivos é formado por quatro objetivos. A análise dos dados 

obtidos na situação didática o Jogo de Comunicação por Telefone atende, em parte, ao 

terceiro conjunto de objetivos propostos anteriormente neste trabalho (ver, no capítulo 2, 

objetivos do conjunto 2.2.3). Objetivamos, em primeiro lugar, analisar a distribuição global 

das formas de comunicação produzidas pelos aprendizes para o conjunto das situações 

textuais. Assim, pretendíamos encontrar variações significativas na distribuição global das 

formas de comunicação (repetição da mensagem, silabação da mensagem e comentário sobre 
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a escrita) para o conjunto das situações textuais (anúncio, receita de bolo e convite). 

Esperávamos, pois, encontrar diferenças significativas entre a produção desses comentários 

conforme o gênero textual. Os resultados relativos à diferença entre as três formas de 

comunicação mostraram que a produção de repetição da mensagem em conjugação com o 

comentário sobre a escrita foi mais significativa do que a conjugação da produção de 

repetição da mensagem com a produção de silabação, como também foi maior a diferença 

entre essa última conjugação e a conjugação da produção de comentários sobre a escrita com 

a produção de silabação para as três situações textuais (anúncio, receita de bolo e convite).  

 

 

a2) Pontuação, paragrafação e comentário sobre qual letra utilizar na notação 

(comentário sobre a escrita) e conjunto das situações textuais (anúncio, receita de bolo e 

convite). 

 

As variações encontradas no interior do comentário sobre a escrita mostraram-se 

percentualmente mais elevadas para a pontuação, seguida de perguntas sobre como notar cada 

uma das letras das 10 palavras ditadas e, por fim, sobre a paragrafação. Assim, esse resultado 

confirma que a pontuação, embora esse não seja um objeto de conhecimento estável, depende, 

entre outros fatores, das características dos gêneros textuais (SILVA, 2004). No caso do 

comentário sobre que letra usar quando da notação, a leitura do Quadro 7, Notação e 

Comentários sobre qual letra usar (extratos de protocolos), no Anexo E, revela as dúvidas, as 

hesitações e os conhecimentos dos aprendizes referentes às correspondências fonográficas 

entre a letra S, no contexto da palavra aniversário, e a letra Ç, na correspondência irregular 

açúcar; à notação dos dígrafos CH e NHA como correspondências do tipo irregular; quanto à 

nasalização observada com uma situação de contigüidade, nos casos de canela e conhaque; no 

uso da letra N ou M em situação de nasalização, como em fermento e manteiga; e no uso da 

letra Z, posta numa correspondência irregular, como na palavra noz.  

Por fim, os parágrafos tiveram no gênero textual convite um maior número de casos, 

seguidos de receita de bolo e anúncio. Isso porque o número de parágrafos existentes em cada 

texto variou (Ver os três gêneros textuais no capítulo 3 – Método).  
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b) Formas de comunicação juntas (repetição da mensagem, silabação e comentário sobre 

a escrita) e situação textual (anúncio, receita de bolo e convite), em função do grupo 

sociocultural, da escolaridade e da interação entre grupo sociocultural e escolaridade. 

 

Na análise dos dados referentes à distribuição das formas de comunicação juntas 

segundo a situação textual (anúncio, receita de bolo e convite), em função dos grupos 

socioculturais, da escolaridade e da interação entre esses dois fatores, estudo concernente ao 

terceiro objetivo do terceiro conjunto de objetivos (Ver capítulo 2, objetivo 2.2.3c), não 

confirmamos uma das nossas hipóteses propostas em nossa pesquisa. Tínhamos como 

objetivo analisar o desempenho dos dois grupos socioculturais na produção de formas de 

comunicação em cada situação textual, bem como identificar a diferença entre os pares de 

comentários acima mencionados. Esperávamos, então, encontrar diferenças entre as formas de 

comunicação em anúncio, receita de bolo e convite. Todavia, a produção de formas de 

comunicação (repetição de mensagem, silabação e comentário sobre a escrita) pelos dois 

grupos socioculturais de alunos não variou quantitativamente em função de nenhuma situação 

textual. O resultado mostrou que o fator série também não explicou a diferença entre as 

formas de comunicação nas situações textuais, assim como a interação entre grupos 

socioculturais e séries. Dessa maneira, firma-se a idéia de que as situações textuais não 

influenciaram na produção das formas de comunicação juntas.  

 

c) Repetição da mensagem, silabação e comentário sobre a escrita (formas de 

comunicação) e situação textual (anúncio, receita de bolo e convite), em função do grupo 

sociocultural, da escolaridade e da interação entre grupo sociocultural e escolaridade. 

 

Nossa expectativa era encontrar diferença no desempenho dos dois grupos 

socioculturais na produção de cada uma das formas de comunicação segundo cada situação 

textual.  Contudo, os fatores grupos socioculturais, série e a interação entre esses dois fatores 

não variaram entre si. Apenas o fator série influenciou a repetição da mensagem na situação 

anúncio, provavelmente porque o anúncio pode ter funcionado como fator surpresa para os 

alunos dos dois grupos socioculturais, distribuídos entre as séries, já que foi o primeiro gênero 

textual apresentado aos sujeitos.  Conseqüentemente, as produções de repetição da mensagem, 

silabação e comentário sobre a escrita não decorreram das situações textuais inseridas na 
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situação didática Jogo de Comunicação por Telefone, que funcionaria como fonte de 

significação para a comunicação, certamente porque tais comentários têm estreita vinculação 

com o objeto da notação escrita ortográfica.  

Respeitando a seqüência, vamos apresentar as conclusões concernentes ao quarto e 

último conjunto de objetivos específicos relativos à comparação entre notação ortográfica e 

formas de comunicação. 

 

Quarto Conjunto 

 

a) Comparação entre correspondências fonográficas regulares (diretas e contextuais) e 
irregulares e repetição da mensagem, silabação e comentário sobre a escrita (formas de 
comunicação). 

 

A análise dos dados, feita a partir das conexões par a par entre essas variáveis, impõe 

algumas conclusões. Constatamos, a partir da análise das correlações - tomando a notação de 

correspondências regulares diretas e contextuais e irregulares como variável dependente e as 

formas de comunicação traduzidas em comentários sobre a repetição da mensagem, silabação 

das palavras e comentário sobre a escrita como variável independente –, que a notação de 

todas as correspondências fonográficas estudadas envolve mais uso da silabação das palavras, 

embora devamos ressaltar que os alunos que mais silabaram foram aqueles que menos 

utilizaram corretamente a norma ortográfica. Noutras palavras, a notação das 

correspondências (regulares diretas, contextuais e irregulares) acompanhadas da estratégia da 

silabação (divisão de palavras em sílabas) foi uma iniciativa do grupo sociocultural de alunos 

de uma escola pública considerados excluídos de nossa sociedade pela literatura (BORBATO, 

2007).  

O oposto a isso nos sugere que aprendizes com habilidade de notar corretamente as 

palavras não recorrem a essa estratégia: são crianças participantes da cultura escrita e com 

acesso a outros bens simbólicos e materiais de nossa sociedade, alunos de uma escola 

particular. Destacamos, também, que o uso da estratégia de silabar as palavras ditadas foi 

maior quando da notação de correspondências fonográficas irregulares, seguida das regulares 

contextuais e, por fim, das regulares diretas. Isso nos permite inferir que a estratégia utilizada 

não produziu efeito sobre a notação das dificuldades mais complexas da ortografia do 

português, dependente da evocação das formas corretas no léxico mental dos aprendizes, 
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tendo, certamente, embaraçado mais os sujeitos que, de fato, apresentavam maiores 

dificuldades na notação ortográfica. Para essas crianças, a notação parece depender da 

estratégia de divisão da palavra em sílaba, enquanto, para os alunos da escola particular, a 

notação ortográfica prescindiu dessa estratégia, possivelmente porque dominavam bem os 

procedimentos de notação ortográfica. A utilização da estratégia da separação da palavra em 

sílabas antes de notá-la, possivelmente, pode ser decorrência da aprendizagem da leitura e da 

escrita via método de palavração ou silabação utilizado na alfabetização (MORTATTI, 2000). 

Isso, porém, pode ser verificado através de um novo estudo empírico.  

Como, porém, nossa análise não isolou os dados obtidos na 1ª série, tanto em relação à 

notação ortográfica como em relação aos três tipos de comentários – tempo escolar no qual a 

produção das formas de comunicação e a notação ortográfica se concentraram -, supomos que 

outra face dessa correlação possa ser revelada. 

 

b) Correlações entre repetição da mensagem, silabação e comentários sobre a escrita 

(formas de comunicação entre si). 

 

Por fim, vamos tratar da segunda conclusão pertinente ao quarto e último conjunto de 

objetivos específicos. Alguns fenômenos ocorreram em outras dificuldades relativas às regras 

de contexto de uso, como os seguintes: a) a nasalização diante da consoante, observada no uso 

da letra N, em manteiga (freqüente) e fermento (infreqüente); b) a nasalização por 

contigüidade da letra A pelo N, na palavra canela (uso infreqüente); c) o uso do dígrafo NH, 

ou seja, de duas letras para notar um som em palavra infreqüente, tal como conhaque; d) e, 

por fim, a dúvida entre as letras O ou U para notar o som de /u/ no final da palavra cravos 

(Quadro 7 – Notação ortográfica e comentários sobre qual letra usar na notação [extratos de 

protocolos] - no Anexo E).  

Essa situação pode ser tratada como um meio de explicitação verbal desse 

conhecimento por parte de sujeitos, já que houve a verbalização, pelas crianças, de algumas 

de suas dificuldades ortográficas, sendo 52,6% na 1ª série, 26,3% na 2ª série, 15,8% na 3ª 

série e, por fim, 5,27% na 4ª série (Ver Quadro 7 – Notação ortográfica e comentários sobre 

qual letra usar na notação [extratos de protocolos] - no Anexo E).  O dispositivo didático 

também levantou a questão da conduta do silêncio dos alunos (particularmente os da escola 



 

 

256 

pública) diante de suas dificuldades, atitude muito comum, ainda, durante o ditado escolar, 

não possiblitando o reconhecimento dos esquemas escondidos em suas condutas.  

Finalmente, a observação dos desempenhos notacionais dos aprendizes mostra que 

eles (os que erram mais, os que erram menos e os que não erram) já dispõem de 

conhecimentos sobre as restrições ortográficas que foram utilizados nos contextos da 

utilização das regras contextuais e da evocação de formas arquivadas no léxico mental. Seus 

conhecimentos, porém, apresentam-se externamente com uma natureza procedimental. 

Noutras palavras, quando os aprendizes notaram as correspondências fonográficas ativando os 

procedimentos que eles já conheciam, a situação didática proposta não permitiu verificar se 

elas (as correspondências fonográficas) já eram compreendidas em nível consciente ou 

metalingüístico (KARMILOFF-SMITH, 1992; GOMBERT, 1999, MORAIS, 1995; 

GOIGOUX, 2003).  

Não houve explicitação verbal de, per si, da consciência das regras das 

correspondências regulares diretas e contextuais, nem das categorias gerais da organização da 

norma ortográfica, como regulares e irregulares. O retorno à estratégia fonológica, diante de 

uma dificuldade, mostra, ainda, a fragilidade da aprendizagem das restrições ortográficas. Por 

inferência, contudo, parece que o retorno ao princípio fonológico, em face da dificuldade com 

as regras, sugere, ao mesmo tempo, que essa conduta pode esconder o esquema da base 

alfabética (princípio fonológico) conquistada e a conduta em processo cognitivo de outros 

esquemas relativos à aquisição da natureza das restrições a este princípio que a norma 

ortográfica impõe, se assim pudermos ler o fenômeno. Mesmo aqueles aprendizes que 

verbalizaram suas dificuldades, explicitando suas dúvidas, não puderam demonstrar a 

compreensão de suas distintas habilidades. Por conseguinte, considerando que não é a ação 

que é o motor do desenvolvimento, como pensava ingenuamente Piaget, mas sim a tomada de 

consciência das propriedades da notação ortográfica (GOIGOUX, 2003, p. 4), manifestada 

no significado presente na representação do erro ou do acerto pelo sujeito, a situação didática 

proposta (Jogo de Comunicação por Telefone) não gerou dados que nos permitissem 

descrever, em princípio, o desenvolvimento dessas habilidades, embora saibamos que o 

significado dessa conduta ortográfica está na ação do sujeito, ainda que explícito, mas não 

necessariamente redescrito. Assim sendo, é relevante aperfeiçoar situações em que o 

procedimento tratado é o meio para resolver a tarefa e não o objetivo (GOIGOUX, 2003, 

p.5). Diante das limitações de nossa situação didática em relação a isso, próximos estudos são 

necessários para aprofundar uma investigação da compreensão das notações ortográficas, bem 
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como o seu desenvolvimento, de modo a facilitar a emergência de uma consciência 

metalingüística indispensável à aprendizagem nesse campo de conhecimento, particularmente 

das classes e subclasses das restrições ortográficas. 

Quanto à repetição da mensagem, vemos que essa conduta de confirmação da palavra 

ditada – usual até na vida prática de ditar recados ao telefone, ou face a face, inclusive entre 

adultos com nível superior – foi um recurso utilizado por alguns sujeitos para confirmar a 

seqüência sonora da palavra, possivelmente para relacioná-la, com mais segurança, com a 

face ortográfica. Uma análise das correlações entre esses três tipos de comentários, 

verbalizados espontaneamente pelas crianças, mostra que os sujeitos possivelmente os 

distinguiam entre si. Portanto, numa situação didática de notação e comunicação, como a 

nossa, parece ser possível dizer que os aprendizes que dela participaram identificariam a 

função de cada comentário durante o ditado, realizado de uma forma incomum, já que era 

entremeado de diálogos - cujos enunciados eram atravessados pela palavra do outro (Ver 

capítulo 1, seção 1.2.2) – e não permeado por uma conduta silenciosa, como habitualmente é 

realizado na escola.   

 

O papel da situação didática na notação de correspondências fonográficas 

 

O dispositivo didático Jogo de Comunicação por Telefone fez parte da concepção 

construída por Verganud (1985, 2003a) a respeito de classes de situações. Ele tem uma 

arquitetura em que várias classes de situações estão articuladas entre si.  

Parte, primeiramente, da idéia de que é preciso dar nas tarefas escolares um sentido 

mínimo ao que é solicitado ao aluno, criticando, assim, as tarefas que, em geral, não 

contemplam isso, ou seja, as atividades em que o contrato didático não é considerado. Nesse 

caso, os alunos tendem a desconhecer o sentido do uso de tal aprendizagem (no nosso caso, o 

de escrever corretamente uma mensagem a ser lida por um colega).  

A expectativa em relação ao Jogo de Comunicação por Telefone era, então, que ele 

fosse entendido como uma situação didática de ordem pragmática (Vergnaud, 1985), que cria 

condições para a criança perceber o sentido da aprendizagem da ortografia apoiado num texto, 

como uma prática de letramento. Daí a utilização das situações textuais. Recuperou-se, assim, 

com a utilização da situação textual, a própria finalidade do uso da norma ortográfica, e sua 

função social no texto foi resgatada, embora a compreensão textual não tenha sido trabalhada. 
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Numa segunda instância, surge o ditado. A sua utilização na investigação pode ser 

considerada uma situação cognitiva, relativa ao conhecimento da notação ortográfica, já que 

esse conhecimento requereu a escuta dos fonemas da palavra (sua corrente sonora) para 

estabelecer-se com eles a correspondência da seqüência de grafemas. Ele mobilizou alguns 

esquemas dos sujeitos relativos às restrições das normas ortográficas e possibilitou-lhes 

verbalizar seu entendimento a respeito de algumas notações fonográficas. Para isso, 

contribuíram, também, outros fatores, relacionados à experiência das crianças em seu grupo 

sociocultural – seja na família, seja na escola –, além de seu conhecimento acerca das 

características das próprias correspondências fonográficas e dos usos freqüentes e 

infreqüentes das palavras ditadas. Acrescentamos, ainda, que o ditado isolou o raciocínio dos 

sujeitos que se focou somente no conhecimento requerido na notação da palavra, não os 

conduzindo a se preocupar com o significado das palavras no momento da notação em si. 

Ao lado disso, a produção das formas de comunicação, em que a linguagem 

desempenhou uma função dialógica, teve o propósito de expressar, durante a execução do 

desempenho da notação ortográfica, reflexões acerca dessa habilidade. As notações e os 

comentários, juntos, produzidos pelos sujeitos contituíram também situações que foram 

surgindo com o próprio desenrolar do jogo: por exemplo, Eita! É que escrevi 

ANIVERSÁRIO com Ç... (Ver Quadro 7, Anexo E - Sujeito 33, 3ª série, escola particular). 

Essas, como vemos, são situações de conhecimento que revelam a organização da atividade 

epistemológica dos sujeitos e foram analisadas a partir do que elas representaram (função de 

representação da linguagem, ou seja, o que está cognitivamente escondido na conduta) e das 

condições de enunciação (quem disse o quê, a quem, em qual situação). (VERGNAUD, 

1988). 

O comentário sobre o modo de escrever a palavra - qual letra usar na notação - 

possibilitou a explicitação da qualidade da notação quando tratou de dúvidas epistemológicas 

produzidas pelos sujeitos (VERGNAUD, 1988). A verbalização desse conhecimento relativa 

à notação ortográfica das palavras, muito restrita aos alunos da 1ª série da escola pública, 

produziu boa parte também dos erros de notação, evidenciando um pouco como se encontrava 

a sombria alfabetização na escola pública. E, dentre as situações epistemológicas produzidas 

pelos sujeitos, essa verbalização constituiu-se numa situação que se aproxima daquelas da 

ordem do desenvolvimento que explicita como o sujeito compreende e organiza 

progressivamente suas atividades mentais, ou seja, seus esquemas em ação.  Em suma, a 

acepção de Vergnaud (1988, 2003a) acerca da situação como conhecimento em ação é tão 
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diferenciada da noção habitual de situação didática de passos procedimentais, que esse 

pesquisador chega a afirmar que o foco de sua teoria é o par esquema e situação, no sentido 

de que o desenvolvimento do conhecimento não é linear, assim como a organização das 

situações também não o é.  

Numa terceira instância dessa arquitetura, tivemos o cenário motivacional no qual a 

situação didática Jogo de comunicação por telefone foi apresentada aos sujeitos: por meio de 

uma historinha relacionada a cada situação textual. Com esse cenário de evento 

comunicativo, concluímos a descrição do dispositivo didático que promoveu a produção de 

notações e de formas de comunicação. 

Uma lacuna no presente trabalho foi o fato de não termos redescrito a explicitação da 

notação, como propõem Tolchinsky & Karmiloff-Smith (1992), Morais (1995), Goigoux 

(2003) e Goigoux & Vergnaud (2005), para outros campos de conhecimento. Essa lacuna 

pode, então, transformar-se em um desafio para vários novos estudos sobre o tema, embora 

não tenha sido objetivo da presente pesquisa evitá-la. 

 

Implicações educacionais 

 

A partir das conclusões e considerações a respeito dos resultados de nosso estudo, 

vamos agora refletir sobre as implicações didáticas. Deter-nos-emos no propósito presente no 

título deste estudo que traduz o par esquema e situação (GOIGOUX, 2007): relações entre 

formas de comunicação e notação com um dispositivo didático. 

A primeira implicação diz respeito à possibilidade de utilização do dispositivo didático 

Jogo de Comunicação por Telefone em sala de aula. Embora ele não tenha sido testado na 

ecologia da sala de aula, pensamos que esse instrumento didático pode ser usado 

principalmente no 1º ciclo ou nas três séries iniciais da educação básica, séries escolares em 

que as dificuldades em correspondências fonográficas estudadas aqui mais se concentraram. 

Utilizando-se esse dispositivo, é possível facilitar a aprendizagem das restrições da norma 

ortográfica explorando a habilidade de correspondências fonográficas regulares (diretas e 

contextuais) e irregulares. Como o domínio de uma regra ortográfica não favorece a 

aprendizagem de outras, o dispositivo pode ser utilizado à medida que houver necessidade de 

explorar outras regras orográficas. O dispositivo não mudaria em si, apenas as regras. Estas 

poderiam estar associadas a palavras de uso freqüente ou infreqüente, sabendo-se, de 
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antemão, que esse combinado pode alterar as descobertas das crianças. Nesse caso, seria 

interessante combinar o jogo com a utilização do dicionário, ou também promover a formação 

de dicionários para favorecer a construção de um léxico mental dos alunos o mais cedo 

possível.  

A lista de palavras a serem ditada poderia ser extraída de um gênero textual já 

trabalhado previamente. É preciso, porém, ter a clareza de que o texto funcionaria com a 

finalidade de ajudar o aluno a compreender o sentido pragmático da escrita corretamente 

ortografada na comunicação via texto entre os colegas (VERGNAUD, 1988).  

Durante o ditado, os alunos poderiam perguntar à vontade sobre qual letra utilizar para 

notar a palavra, que pontuação escolher e quando paragrafar no texto. Se um aluno tivesse 

dificuldade de acompanhar o ritmo das palavras ditadas, poderia pedir que se repetisse a 

palavra e, se ele silabasse a palavra ditada, seria interessante verificar em que esse comentário 

estaria ajudando ou atrapalhando a notação ortográfica correta. Enfim, seria importante 

observar em que o isolamento da sílaba estaria ajudando a notação de determinado tipo de 

correspondência fonográfica.  

No desenrolar do jogo, é possível acompanhar, simultaneamente, as perguntas de 

conhecimento dos alunos e o resultado da notação no texto escrito - compreendo, assim, a 

relação entre esses processos epistemológicos.  Quanto aos alunos com mais dificuldades, 

ajudas com outras atividades complementares poderiam ser utilizadas. Quando algum aluno 

misturasse, por exemplo, perguntas sobre as regras ortográficas com questões sobre o 

significado da palavra, seria necessário verificar o porquê dessa pergunta, ou até mesmo se a 

criança já domina o princípio alfabético da escrita.  É relevante refletir sobre a significação 

das categorias de pensamento presentes nas omissões e substiuições de letras. 

Antes de começar o Jogo de Comunicação, seria planejada a historinha que deveria 

estar de acordo com o texto utilizado. Essa deve ser contada antes do início da tarefa, com 

vistas a despertar o interesse dos alunos pela situação. No contrato didático a ser celebrado, 

deve ficar claro que os alunos vão brincar ao telefone para receber uma mensagem a ser 

corretamente ortografada. Os telefones podem ser feitos à semelhança da brincadeira do 

telefone sem fio, conhecida na tradição das brincadeiras orais, ou mesmo com celulares de 

brinquedo. Enfim, o Jogo de Comunicação poderia ser utilizado para ensinar a ortografia 

brincando, em dupla ou no coletivo da turma. 
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Adotando o Jogo de Comunicação por Telefone, as professoras poderiam, enfim, 

refletir sobre que perspectivas teórico-didáticas esse jogo suscita para o ensino da ortografia. 

Nessas perspectivas, a situação didática é sempre uma situação de conhecimento que vai 

gerando outras classes de situações, também de conhecimento, à medida que os alunos 

levantam questões e, dessa forma, tornam explícitas para toda a turma as suas categorias de 

pensamento sobre a ortografia.  É preciso, contudo, compreender esse jogo como uma 

alternativa que substitui o ditado apenas procedimental, usual na escola, cujo objetivo é a 

verificação do certo ou errado. Esse dispositivo didático é, também, mais uma oportunidade 

para as professoras reverem sua formação em relação a uma didática decorrente de uma teoria 

psicológica do conhecimento humano diferenciada das formas habituais presentes, por vezes, 

na escola.  

O Jogo de comunicação por telefone, enquanto um ícone, sintetiza também o nosso 

propósito de participar do debate contemporâneo sobre o ensino da ortografia focado num 

aporte cognitivo que nos permita dialogar com achados empíricos pertinentes à complexa 

tarefa didática do professor de atuar junto ao desenvolvimento da compreensão da norma 

ortográfica.  
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ANEXO A 

_________________________________________________________________________ 

DADOS BRUTOS SOBRE NOTAÇÃO ORTOGRÁFICA 

 

 

QUADRO 1 – Dados brutos sobre a notação ortográfica por escola 

ESCOLA PÚBLICA ESCOLA PARTICULAR 
1ª 2ª 3ª Palavra 1ª 

série 
2ª 

série 
3ª 

série 
4ª 

série 
Total 

série série série 
4ª 

série 
Total 

Total 
geral 

Leite 16 1 - - 17 5 - 5 - 10 27 
Manteiga 33 19 19 9 80 6 2 4 4 16 96 
Chocolate 14 2 - - 16 - - - - - 16 
Noz 15 15 15 14 59 13 15 15 10 53 112 
Aniversário 48 9 19 14 90 12 9 2 7 30 120 
SUB Total1 126 46 53 37 262 36 26 26 21 109 371 
                       
Açúcar 28 17 21 7 73 8 5 3 1 17 90 
Canela 11 2 1 0 14 1 1 0 0 2 16 
Cravos 13 0 5 2 20 0 0 0 0 0 20 
Conhaque 36 10 8 3 57 4 1 0 0 5 62 
Fermento 34 11 9 5 59 3 0 0 0 3 62 
SUB Total2 122 40 44 17 223 16 7 3 1 27 250 
              
Total Geral 248 86 97 54 485 52 33 29 22 136 621 
Nota: Escola PUB: escola pública Nota: Escola PAR: escola particular 
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ANEXO B  
 
TEXTOS INFANTIS  ESCOLA PARTICULAR 
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ANEXO C  

SÍNTESE DAS ANÁLISES DE VARIÂNCIA 

 

4.1.3 Análise de Variância das Correspondências Fonográficas Regulares Diretas referentes às 

tabelas: 4.1.3.6 (GSC), 4.1.3.7 (Série) e 4.1.3.8 (GSC X Série) presentes no corpo do trabalho. 

 

Tabela 1 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [l] em leite, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 2,50E-02 2,50E-02 0,333 0,568 
Escolaridade 3 0,275 9,17E-02 1,222 0,318 
Escolaridade X GSC 3 7,50E-02 2,50E-02 0,333 0,801 
Erro (intra) 32 2,4 7,50E-02     

Total 40 3       

 

Tabela 2 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [e] em leite, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 2,50E-02 2,50E-02 0,167 0,686 
Escolaridade 3 1,075 0,358 2,389 0,087 
Escolaridade X GSC 3 0,475 0,158 1,056 0,382 
Erro (intra) 32 4,8 0,15     

Total 40 7       

 

Tabela 3 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [i] em leite, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0 0 0 1 
Escolaridade 3 0,6 0,2 2,286 0,098 
Escolaridade X GSC 3 0,2 6,67E-02 0,762 0,524 
Erro (intra) 32 2,8 8,75E-02     

Total 40 4       
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Tabela 4 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [t] em leite, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 1,00E-01 1,00E-01 0,381 0,541 
Escolaridade 3 1,7 0,567 2,159 0,112 
Escolaridade X GSC 3 0,9 0,3 1,143 0,347 
Erro (intra) 32 8,4 0,262     

Total 40 12       

 

Tabela 5 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [m] em manteiga, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 2,50E-02 2,50E-02 1 0,325 
Escolaridade 3 7,50E-02 2,50E-02 1 0,405 
Escolaridade X GSC 3 7,50E-02 2,50E-02 1 0,405 
Erro (intra) 32 0,8 2,50E-02     

Total 40 1       

 

Tabela 6 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [t] em manteiga, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,4 0,4 1,6 0,215 
Escolaridade 3 0,6 0,2 0,8 0,503 
Escolaridade X GSC 3 0,6 0,2 0,8 0,503 
Erro (intra) 32 8 0,25     

Total 40 10       

 

Tabela 7 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [e] em manteiga, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 1,8 0,189 
Escolaridade 3 0,275 9,17E-02 0 ,733 0 ,540 
Escolaridade X GSC 3 0,275 9,17E-02 0,733 0,54 
Erro (intra) 32 4 0,125     

Total 40 5       
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Tabela 8 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [a] em manteiga, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 6 0,02 
Escolaridade 3 0,675 0,225 6 0,002 
Escolaridade X GSC 3 0,675 0,225 6 0,002 
Erro (intra) 32 1,2 3,75E-02     

Total 40 3       

 

Tabela 9 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [a] em manteiga. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 0,009 –     
3ª. 1 0,009 –   

4ª. 1 0,009 1 – 

 

Tabela 10 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [t] em chocolate, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,4 0,4 1,6 0,215 
Escolaridade 3 0,6 0,2 0,8 0,503 
Escolaridade X GSC 3 0,6 0,2 0,8 0,503 
Erro (intra) 32 8 0,25     

Total 40 10       

 

Tabela 11 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [n] em aniversário, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 2,50E-02 2,50E-02 1 0,325 
Escolaridade 3 7,50E-02 2,50E-02 1 0,405 
Escolaridade X GSC 3 7,50E-02 2,50E-02 1 0,405 
Erro (intra) 32 0,8 2,50E-02     

Total 40 1       
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Tabela 12 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [v] em aniversário, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 
Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 1,00E-01 1,00E-01 1 0,325 
Escolaridade 3 0,3 1,00E-01 1 0,405 
Escolaridade X GSC 3 0,3 0,1 1 0,405 
Erro (intra) 32 3,2 0,1     

Total 40 4       

 

Tabela 13 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [e] em aniversário, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 1,00E-01 1,00E-01 2,667 0,112 
Escolaridade 3 0,3 1,00E-01 2,667 0,064 
Escolaridade X GSC 3 0,3 0,1 2,667 0,064 
Erro (intra) 32 1,2 3,75E-02     

Total 40 2       

 

Tabela 14 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [a] em aniversário, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 1,8 0,189 
Escolaridade 3 0,275 9,17E-02 0,733 0,54 
Escolaridade X GSC 3 0,275 9,17E-02 0,733 0,54 
Erro (intra) 32 4 0,125     

Total 40 5       

 

Tabela 15 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [a] em açúcar, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 2,50E-02 2,50E-02 1 0,325 
Escolaridade 3 7,50E-02 2,50E-02 1 0,405 
Escolaridade X GSC 3 7,50E-02 2,50E-02 1 0,405 
Erro (intra) 32 0,8 2,50E-02     

Total 40 1       
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Tabela 16 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [n] em canela, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 3,6 0,067 
Escolaridade 3 0,275 9,17E-02 1,467 0,242 
Escolaridade X GSC 3 0,275 9,17E-02 1,467 0,242 
Erro (intra) 32 2 6,25E-02     

Total 40 3       

 

Tabela 17 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [e] em canela, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,1 0,1 2 0,167 
Escolaridade 3 1,00E-01 3,33E-02 0,667 0,579 
Escolaridade X GSC 3 1,00E-01 3,33E-02 0,667 0,579 
Erro (intra) 32 1,6 5,00E-02     

Total 40 2       

 

Tabela 18 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [l] em canela, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 2,50E-02 2,50E-02 1 0,325 
Escolaridade 3 7,50E-02 2,50E-02 1 0,405 
Escolaridade X GSC 3 7,50E-02 2,50E-02 1 0,405 
Erro (intra) 32 0,8 2,50E-02     

Total 40 1       

 

Tabela 19 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [a] em canela, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,1 0,1 0,667 0,42 
Escolaridade 3 0,4 0,133 0,889 0,457 
Escolaridade X GSC 3 0,3 0,1 0,667 0,579 
Erro (intra) 32 4,8 0,15     

Total 40 6       
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Tabela 20 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [a] em cravos, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 1,00E-01 1,00E-01 1 0,325 
Escolaridade 3 0,3 1,00E-01 1 0,405 
Escolaridade X GSC 3 0,3 0,1 1 0,405 
Erro (intra) 32 3,2 0,1     

Total 40 4       

 

Tabela 21 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [v] em cravos, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0 0 , , 
Escolaridade 3 0 0 , , 
Escolaridade X GSC 3 0 0 , , 
Erro (intra) 32 0 0     

Total 40 0       

 

Tabela 22 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [a] em conhaque, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,625 0,625 4,167 0,05 
Escolaridade 3 0,475 0,158 1,056 0,382 
Escolaridade X GSC 3 0,475 0,158 1,056 0,382 
Erro (intra) 32 4,8 0,15     

Total 40 7       

 

Tabela 23 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [f] em fermento, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 1,385 0,248 
Escolaridade 3 0,675 0,225 1,385 0,265 
Escolaridade X GSC 3 0,275 9,17E-02 0,564 0,643 
Erro (intra) 32 5,2 0,163     

Total 40 7       
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Tabela 24 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [e] em fermento, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 2,50E-02 2,50E-02 1 0,325 
Escolaridade 3 7,50E-02 2,50E-02 1 0,405 
Escolaridade X GSC 3 7,50E-02 2,50E-02 1 0,405 
Erro (intra) 32 0,8 2,50E-02     

Total 40 1       

 

Tabela 25 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [m] em fermento, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 0,947 0,338 
Escolaridade 3 1,875 0,625 2,632 0,067 
Escolaridade X GSC 3 0,675 0,225 0,947 0,429 
Erro (intra) 32 7,6 0,238     

Total 40 11       

 

Tabela 26 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do segundo fonema [e] em fermento, tendo como fatores: 
o grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,4 0,4 1,6 0,215 
Escolaridade 3 0,6 0,2 0,8 0,503 
Escolaridade X GSC 3 0,6 0,2 0,8 0,503 
Erro (intra) 32 8 0,25     

Total 40 10       

 

Tabela 27 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta do fonema [t] em fermento, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 1,8 0,189 
Escolaridade 3 0,275 9,17E-02 0,733 0,54 
Escolaridade X GSC 3 0,275 9,17E-02 0,733 0,54 
Erro (intra) 32 4 0,125     

Total 40 5       
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4.1.4 Análise de Variância das Correspondências Fonográficas Regulares Contextuais 

referentes às tabelas: 4.1.4.6 (GSC), 4.1.4.7 (Série) e 4.1.4.8 (GSC X Série) presentes no 

corpo do trabalho. 

Tabela 1 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [e] em leite, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,625 0,625 3,846 0,059 
Escolaridade 3 3,075 1,025 6,308 0,002 
Escolaridade X GSC 3 2,075 0,692 4,256 0,012 
Erro (intra) 32 5,2 0,163     

Total 40 13       

 

Tabela 2 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [e] em leite. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 0,013 –     
3ª. 0,013 1 –   

4ª. 0,003 1 1 – 

 

Tabela 3 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [a] em manteiga, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 2,50E-02 2,50E-02 1 0,325 
Escolaridade 3 7,50E-02 2,50E-02 1 0,405 
Escolaridade X GSC 3 7,50E-02 2,50E-02 1 0,405 
Erro (intra) 32 0,8 2,50E-02     

Total 40 1       

 

Tabela 4 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [n] em manteiga, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 13,225 13,225 23 0,001 
Escolaridade 3 11,675 3,892 6,768 0,001 
Escolaridade X GSC 3 5,475 1,825 3,174 0,037 
Erro (intra) 32 18,4 0,575     

Total 40 67       
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Tabela 5 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [n] em manteiga. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 0,017 –     
3ª. 0,003 1 –   
4ª. 0,003 1 1 – 

 

 

Tabela 6 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [o] em chocolate, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 2,50E-02 2,50E-02 1 0,325 
Escolaridade 3 7,50E-02 2,50E-02 1 0,405 
Escolaridade X GSC 3 7,50E-02 2,50E-02 1 0,405 
Erro (intra) 32 0,8 2,50E-02     

Total 40 1       

 

 

Tabela 7 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [e] em chocolate, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 
Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,1 0,1 2 0,167 
Escolaridade 3 1,00E-01 3,33E-02 0,667 0,579 
Escolaridade X GSC 3 0,1 3,33E-02 0,667 0,579 
Erro (intra) 32 1,6 5,00E-02     

Total 40 2       

 

Tabela 8 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [a] em aniversário, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 1,00E-01 1,00E-01 2,667 0,112 
Escolaridade 3 0,3 1,00E-01 2,667 0,064 
Escolaridade X GSC 3 0,3 0,1 2,667 0,064 
Erro (intra) 32 1,2 3,75E-02     

Total 40 2       
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Tabela 9 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [r] em aniversário, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 10 10 10,127 0,003 
Escolaridade 3 13,8 4,6 4,658 0,008 
Escolaridade X GSC 3 5 1,667 1,688 0,189 
Erro (intra) 32 31,6 0,987     

Total 40 118       

 

 

Tabela 10 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [r] em aniversário. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 0,066 –     
3ª. 0,038 1 –   

4ª. 0,012 1 1 – 

 

 

Tabela 11 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do segundo fonema [r] em aniversário, tendo como 
fatores: o grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a 
interação entre grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,4 0,4 6,4 0,017 
Escolaridade 3 0,6 0,2 3,2 0,036 
Escolaridade X GSC 3 0,6 0,2 3,2 0,036 
Erro (intra) 32 2 6,25E-02     

Total 40 4       

 

Tabela 12 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular contextual do segundo fonema [r] em aniversário. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 0,069 –     
3ª. 0,499 1 –   
4ª. 0,069 1 1 – 
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Tabela 13 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [o] em aniversário, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 2,025 2,025 9,529 0,004 
Escolaridade 3 1,075 0,358 1,686 0,19 
Escolaridade X GSC 3 1,075 0,358 1,686 0,19 
Erro (intra) 32 6,8 0,213     

Total 40 13       

 

Tabela 14 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [o] em aniversário. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 0,367 –     
3ª. 0,367 1 –   
4ª. 0,932 1 1 – 

 

Tabela 15 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [u] em açúcar, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 2,50E-02 2,50E-02 0,333 0,568 
Escolaridade 3 0,275 9,17E-02 1,222 0,318 
Escolaridade X GSC 3 7,50E-02 2,50E-02 0,333 0,801 
Erro (intra) 32 2,4 7,50E-02     

Total 40 3       

 

Tabela 16 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [c] em açúcar, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0 0 0 1 
Escolaridade 3 0,1 3,33E-02 0,667 0,579 
Escolaridade X GSC 3 0,2 6,67E-02 1,333 0,281 
Erro (intra) 32 1,6 5,00E-02     

Total 40 2       
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Tabela 17 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [c] em canela, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 
Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0 0 0 1 
Escolaridade 3 0,3 0,1 2 0,134 
Escolaridade X GSC 3 0 0 0 1 
Erro (intra) 32 1,6 5,00E-02     

Total 40 2       

 

Tabela 18 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [a] em canela, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,4 0,4 2,667 0,112 
Escolaridade 3 1,2 0,4 2,667 0,064 
Escolaridade X GSC 3 1,2 0,4 2,667 0,064 
Erro (intra) 32 4,8 0,15     

Total 40 8       

 

 

Tabela 19 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [c] em cravos, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 
Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,9 0,9 4 0,054 
Escolaridade 3 0,5 0,167 0,741 0,536 
Escolaridade X GSC 3 0,5 0,167 0,741 0,536 
Erro (intra) 32 7,2 0,225     

Total 40 10       

 

Tabela 20 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [r] em cravos, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,9 0,9 4,235 0,048 
Escolaridade 3 1,7 0,567 2,667 0,064 
Escolaridade X GSC 3 1,7 0,567 2,667 0,064 
Erro (intra) 32 6,8 0,213     

Total 40 12       
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Tabela 21 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [r] em cravo. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 0,127 –     
3ª. 0,127 1 –   

4ª. 0,367 1 1 – 

 

Tabela 22 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [o] em cravos, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,9 0,9 2,769 0,106 
Escolaridade 3 0,9 0,3 0,923 0,441 
Escolaridade X GSC 3 0,9 0,3 0,923 0,441 
Erro (intra) 32 10,4 0,325     

Total 40 14       

 

Tabela 23 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [c] em conhaque, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0 0 0 1 
Escolaridade 3 1,00E-01 3,33E-02 0,667 0,579 
Escolaridade X GSC 3 0,2 6,67E-02 1,333 0,281 
Erro (intra) 32 1,6 5,00E-02     

Total 40 2       

 

Tabela 24 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [o] em conhaque, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 
Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 2,5 2,5 8,696 0,006 
Escolaridade 3 1,9 0,633 2,203 0,107 
Escolaridade X GSC 3 1,9 0,633 2,203 0,107 
Erro (intra) 32 9,2 0,288     

Total 40 18       
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Tabela 25 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [o] em conhaque. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 0,63 –     
3ª. 0,106 1 –   

4ª. 0,63 1 1 – 

 

Tabela 26 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do dígrafo [nh] em conhaque, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 6,4 6,4 15,515 0 
Escolaridade 3 3 1 2,424 0,084 
Escolaridade X GSC 3 3 1 2,424 0,084 
Erro (intra) 32 13,2 0,413     

Total 40 32       

 

Tabela 27 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [nh] em conhaque. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 1 –     
3ª. 0,269 1 –   

4ª. 0,123 1 1 – 

 

Tabela 28 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [q] em conhaque, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 2,025 2,025 5,226 0,029 
Escolaridade 3 7,075 2,358 6,086 0,002 
Escolaridade X GSC 3 4,475 1,492 3,849 0,018 
Erro (intra) 32 12,4 0,387     

Total 40 29       
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Tabela 29 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [q] em conhaque. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 0,007 –     
3ª. 0,017 1 –   

4ª. 0,007 1 1 – 

 

Tabela 30 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [e] em conhaque, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 3,6 3,6 11,077 0,002 
Escolaridade 3 14,9 4,967 15,282 0 
Escolaridade X GSC 3 5 1,667 5,128 0,005 
Erro (intra) 32 10,4 0,325     

Total 40 42       

 

Tabela 31 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [e] em conhaque. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 0 –     
3ª. 0 1 –   

4ª. 0 1 1 – 

 

Tabela 32 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [r] em fermento, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 8,1 8,1 12 0,002 
Escolaridade 3 2,1 0,7 1,037 0,389 
Escolaridade X GSC 3 2,1 0,7 1,037 0,389 
Erro (intra) 32 21,6 0,675     

Total 40 42       
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Tabela 33 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [r] em fermento. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 1 –     
3ª. 1 1 –   

4ª. 0,674 1 1 – 

 

 

Tabela 34 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [n] em fermento, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 11,025 11,025 20,512 0,001 
Escolaridade 3 6,875 2,292 4,264 0,012 
Escolaridade X GSC 3 6,875 2,292 4,264 0,012 
Erro (intra) 32 17,2 0,537     

Total 40 53       

 

 

Tabela 35 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [n] em fermento. 

1ª. –       
2ª. 0,243 –     
3ª. 0,059 1 –   
4ª. 0,012 1 1 – 

 

Tabela 36 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [t] em fermento, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0 0 , , 
Escolaridade 3 0 0 , , 
Escolaridade X GSC 3 0 0 , , 
Erro (intra) 32 0 0     

Total 40 0       
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Tabela 37 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [o] em fermento, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,625 0,625 12,5 0,001 
Escolaridade 3 1,075 0,358 7,167 0,001 
Escolaridade X GSC 3 1,075 0,358 7,167 0,001 
Erro (intra) 32 1,6 5,00E-02     

Total 40 5       

 

Tabela 38 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular contextual do fonema [o] em fermento. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 0,031 –     
3ª. 0,002 1 –   
4ª. 0,002 1 1 – 

 

4.1.5 Análise de Variância das Correspondências Fonográficas Irregulares referentes às 

tabelas: 4.1.5.6 (GSC), 4.1.5.7 (Série) e 4.1.5.8 (GSC X Série) presentes no corpo do trabalho. 

 

Tabela 1 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência irregular do fonema [i] em manteiga, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 24,025 24,025 19,414 0 
Escolaridade 3 5,075 1,692 1,367 0,27 
Escolaridade X GSC 3 3,075 1,025 0,828 0,488 
Erro (intra) 32 39,6 1,238     

Total 40 153       

 

Tabela 2 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência irregular do fonema [ch] em chocolate, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2),a  escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 2,025 2,025 6 0,02 
Escolaridade 3 6,075 2,025 6 0,002 
Escolaridade X GSC 3 6,075 2,025 6 0,002 
Erro (intra) 32 10,8 0,337     

Total 40 27       
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Tabela 3 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência irregular do fonema [ch] em chocolate. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 0,009 –     
3ª. 0,009 1,000 –   

4ª. 0,009 1,000 1,000 – 

 

Tabela 4 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência irregular do fonema [z] em noz, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,9 0,9 2,88 0,099 
Escolaridade 3 2,4 0,8 2,56 0,072 
Escolaridade X GSC 3 1,1 0,367 1,173 0,335 
Erro (intra) 32 10 0,313     

Total 40 328       

 

Tabela 5 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência irregular do fonema [i] em aniversário, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 1,6 1,6 3,122 0,087 
Escolaridade 3 1,7 0,567 1,106 0,361 
Escolaridade X GSC 3 3,4 1,133 2,211 0,106 
Erro (intra) 32 16,4 0,513     

Total 40 28       

 

Tabela 6 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência irregular do fonema [s] em aniversário, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 0,191 0,665 
Escolaridade 3 1,275 0,425 0,362 0,781 
Escolaridade X GSC 3 0,875 0,292 0,248 0,862 
Erro (intra) 32 37,6 1,175     

Total 40 61       
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Tabela 7 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência irregular do segundo fonema [i] em aniversário, tendo como fatores: o 
grupo sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre 
grupo sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,9 0,9 3,273 0,08 
Escolaridade 3 1,7 0,567 2,061 0,125 
Escolaridade X GSC 3 1,7 0,567 2,061 0,125 
Erro (intra) 32 8,8 0,275     

Total 40 14       

 

Tabela 8 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência irregular do fonema [ç] em açúcar, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 11,025 11,025 15,75 0 
Escolaridade 3 5,475 1,825 2,607 0,069 
Escolaridade X GSC 3 2,075 0,692 0,988 0,411 
Erro (intra) 32 22,4 0,7     

Total 40 65       

 

Tabela 9 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência irregular do fonema [ç] em açúcar. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 1,000 –     
3ª. 0,423 1,000 –   
4ª. 0,07 0,712 1,000 – 

 

Tabela 10 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência irregular do fonema [r] em açúcar, tendo como fatores: o grupo 
sociocultural (GSC1 e GSC2), a escolaridade (de 1ª à 4ª série) e a interação entre grupo 
sociocultural e escolaridade. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 22,5 22,5 36,735 0 
Escolaridade 3 13,9 4,633 7,565 0,001 
Escolaridade X GSC 3 7,5 2,5 4,082 0,015 
Erro (intra) 32 19,6 0,612     

Total 40 126       
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Tabela 11 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência irregular do fonema [r] em açúcar. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 0,577 –     
3ª. 1,000 1,000 –   

4ª. 0 0,045 0,01 – 

 

 

4.2 Análise de Variância das Correspondências Regulares Diretas, Regulares Contextuais e 

Irregulares em Anúncio, Receita de Bolo e Convite – tabelas referentes às tabelas: 4.2.1.4 

(GSC), 4.2.1.5 (Série) e 4.2.1.9 (GSC X Série) presentes no corpo do trabalho. 

 

 

Tabela 1 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de mensagem em anúncio. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 14,4 14,4 2,299 0,139 
Escolaridade 3 78,5 26,167 4,178 0,013 
Escolaridade X GSC 3 26,6 8,867 1,416 0,256 
Erro (intra) 32 200,4 6,262     

Total 40 796       

 

Tabela 2 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de mensagem em anúncio. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 1 –     
3ª. 0,106 0,014 –   
4ª. 1 1 0,086 – 

 

Tabela 3 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de mensagem em receita. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 9,025 9,025 0,895 0,351 
Escolaridade 3 4,475 1,492 0,148 0,93 
Escolaridade X GSC 3 51,075 17,025 1,688 0,189 
Erro (intra) 32 322,8 10,088     

Total 40 843       
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Tabela 4 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de mensagem em convite. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,4 0,4 0,031 0,861 
Escolaridade 3 18,6 6,2 0,482 0,697 
Escolaridade X GSC 3 9,4 3,133 0,244 0,865 
Erro (intra) 32 411,2 12,85     

Total 40 824       

 

Tabela 5 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de silabação em anúncio. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 2,5 2,5 0,348 0,559 
Escolaridade 3 50,9 16,967 2,361 0,09 
Escolaridade X GSC 3 4,1 1,367 0,19 0,902 
Erro (intra) 32 230 7,187     

Total 40 410       

 

Tabela 6 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de silabação em receita. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 21,025 21,025 1,763 0,194 
Escolaridade 3 84,875 28,292 2,372 0,089 
Escolaridade X GSC 3 18,875 6,292 0,528 0,667 
Erro (intra) 32 381,6 11,925     

Total 40 687       

 

Tabela 7 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de silabação em receita. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 1 –     
3ª. 0,612 1 –   

4ª. 0,136 0,417 1 – 

 

Tabela 8 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de silabação em convite. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 48,4 48,4 3,324 0,078 
Escolaridade 3 106,9 35,633 2,447 0,082 
Escolaridade X GSC 3 12,6 4,2 0,288 0,833 
Erro (intra) 32 466 14,563     

Total 40 894       
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Tabela 9 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de silabação em convite. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 3,4 –     
3ª. 3,3 -1,00E-01 –   

4ª. 4,3 0,9 1 – 

 

Tabela 10 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de comunicação em anúncio. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 13,225 13,225 3,206 0,083 
Escolaridade 3 26,675 8,892 2,156 0,113 
Escolaridade X GSC 3 9,475 3,158 0,766 0,522 
Erro (intra) 32 132 4,125     

Total 40 457       

 

Tabela 11 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de comunicação em receita. 
Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,9 0,9 0,126 0,725 
Escolaridade 3 29,3 9,767 1,371 0,269 
Escolaridade X GSC 3 36,9 12,3 1,726 0,181 
Erro (intra) 32 228 7,125     

Total 40 516       

 

Tabela 12 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de comunicação em convite. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 0,019 0,891 
Escolaridade 3 47,075 15,692 1,337 0,28 
Escolaridade X GSC 3 35,075 11,692 0,996 0,407 
Erro (intra) 32 375,6 11,738     

Total 40 703       

 

Tabela 13 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual do total de formas em anúncio. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 34,225 34,225 1,215 0,279 
Escolaridade 3 214,475 71,492 2,537 0,074 
Escolaridade X GSC 3 71,475 23,825 0,846 0,479 
Erro (intra) 32 901,6 28,175     

Total 40 3671       
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Tabela 14 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual do total de formas em receita. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 72,9 72,9 1,281 0,266 
Escolaridade 3 142,9 47,633 0,837 0,483 
Escolaridade X GSC 3 176,9 58,967 1,037 0,39 
Erro (intra) 32 1820,4 56,888     

Total 40 4678       

Tabela 15 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual do total de formas em convite. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 46,225 46,225 0,708 0,406 
Escolaridade 3 456,275 152,092 2,33 0,093 
Escolaridade X GSC 3 126,675 42,225 0,647 0,591 
Erro (intra) 32 2089,2 65,288     

Total 40 5359       

 

Tabela 16 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de total de mensagem. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 2,025 2,025 0,036 0,851 
Escolaridade 3 55,075 18,358 0,326 0,807 
Escolaridade X GSC 3 133,675 44,558 0,79 0,508 
Erro (intra) 32 1804 56,375     

Total 40 5935       

 

Tabela 17 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de total de silabação. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 172,225 172,225 2,163 0,151 
Escolaridade 3 652,075 217,358 2,729 0,06 
Escolaridade X GSC 3 87,075 29,025 0,364 0,779 
Erro (intra) 32 2548,4 79,637     

Total 40 5111       

 

Tabela 18 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de mensagem em anúncio. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 4,9 4,9 0,118 0,734 
Escolaridade 3 295,5 98,5 2,368 0,089 
Escolaridade X GSC 3 180,3 60,1 1,445 0,248 
Erro (intra) 32 1331,2 41,6     

Total 40 4032       
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4.3.1 Análise de Variância das Formas de Comunicação referentes às tabelas, abaixo, 

presentes no corpo do trabalho: 4.3.1.6 (GSC), 4.3.1.7 (Série) e 4.3.1.8 (GSC X Série); 4. 

3.2.4(GSC), 4.3.2.5 (Série) e 4.3.2.5 (GSC X Série);  4.3.3. 4 (GSC), 4.3.3.4 (Série) e  4.3.3.7 

(GSC X Série).  

 

Tabela 1 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de mensagem em anúncio. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 14,4 14,4 2,299 0,139 
Escolaridade 3 78,5 26,167 4,178 0,013 
Escolaridade X GSC 3 26,6 8,867 1,416 0,256 
Erro (intra) 32 200,4 6,262     

Total 40 796       

 

Tabela 2 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de mensagem em anúncio. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 1 –     
3ª. 0,106 0,014 –   

4ª. 1 1 0,086 – 

 

Tabela 3 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de mensagem em receita. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 9,025 9,025 0,895 0,351 
Escolaridade 3 4,475 1,492 0,148 0,93 
Escolaridade X GSC 3 51,075 17,025 1,688 0,189 
Erro (intra) 32 322,8 10,088     

Total 40 843       

 

Tabela 4 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de mensagem em convite. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,4 0,4 0,031 0,861 
Escolaridade 3 18,6 6,2 0,482 0,697 
Escolaridade X GSC 3 9,4 3,133 0,244 0,865 
Erro (intra) 32 411,2 12,85     

Total 40 824       
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Tabela 5 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de silabação em anúncio. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 2,5 2,5 0,348 0,559 
Escolaridade 3 50,9 16,967 2,361 0,09 
Escolaridade X GSC 3 4,1 1,367 0,19 0,902 
Erro (intra) 32 230 7,187     

Total 40 410       

 

Tabela 6 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de silabação em receita. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 21,025 21,025 1,763 0,194 
Escolaridade 3 84,875 28,292 2,372 0,089 
Escolaridade X GSC 3 18,875 6,292 0,528 0,667 
Erro (intra) 32 381,6 11,925     

Total 40 687       

 

Tabela 7 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de silabação em receita. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 1,000 –     
3ª. 0,612 1,000 –   
4ª. 0,136 0,417 1,000 – 

 

Tabela 8 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de silabação em convite. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 48,4 48,4 3,324 0,078 
Escolaridade 3 106,9 35,633 2,447 0,082 
Escolaridade X GSC 3 12,6 4,2 0,288 0,833 
Erro (intra) 32 466 14,563     

Total 40 894       

 

Tabela 9 – Graus de Significância na comparação das médias de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de silabação em convite. 

  1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
1ª. –       
2ª. 3,4 –     
3ª. 3,3 -1,00E-01 –   
4ª. 4,3 0,9 1 – 
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Tabela 10 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de comunicação em anúncio. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 13,225 13,225 3,206 0,083 
Escolaridade 3 26,675 8,892 2,156 0,113 
Escolaridade X GSC 3 9,475 3,158 0,766 0,522 
Erro (intra) 32 132 4,125     

Total 40 457       

 

 

Tabela 11 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de comunicação em receita. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,9 0,9 0,126 0,725 
Escolaridade 3 29,3 9,767 1,371 0,269 
Escolaridade X GSC 3 36,9 12,3 1,726 0,181 
Erro (intra) 32 228 7,125     

Total 40 516       

 

 

Tabela 12 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de comunicação em convite. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 0,225 0,225 0,019 0,891 
Escolaridade 3 47,075 15,692 1,337 0,28 
Escolaridade X GSC 3 35,075 11,692 0,996 0,407 
Erro (intra) 32 375,6 11,738     

Total 40 703       

 

Tabela 13 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual do total de formas em anúncio. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 34,225 34,225 1,215 0,279 
Escolaridade 3 214,475 71,492 2,537 0,074 
Escolaridade X GSC 3 71,475 23,825 0,846 0,479 
Erro (intra) 32 901,6 28,175     

Total 40 3671       
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Tabela 14 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual do total de formas em receita. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 72,9 72,9 1,281 0,266 
Escolaridade 3 142,9 47,633 0,837 0,483 
Escolaridade X GSC 3 176,9 58,967 1,037 0,39 
Erro (intra) 32 1820,4 56,888     

Total 40 4678       

 

 

Tabela 15 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual do total de formas em convite. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 46,225 46,225 0,708 0,406 
Escolaridade 3 456,275 152,092 2,33 0,093 
Escolaridade X GSC 3 126,675 42,225 0,647 0,591 
Erro (intra) 32 2089,2 65,288     

Total 40 5359       

 

 

Tabela 16 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de total de mensagem. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 2,025 2,025 0,036 0,851 
Escolaridade 3 55,075 18,358 0,326 0,807 
Escolaridade X GSC 3 133,675 44,558 0,79 0,508 
Erro (intra) 32 1804 56,375     

Total 40 5935       

 

 

Tabela 17 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de total de silabação. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 172,225 172,225 2,163 0,151 
Escolaridade 3 652,075 217,358 2,729 0,06 
Escolaridade X GSC 3 87,075 29,025 0,364 0,779 
Erro (intra) 32 2548,4 79,637     

Total 40 5111       
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Tabela 18 – Sumário da análise de variância do número de erros na notação de 
correspondência regular direta em situação textual de comentários em anúncio. 

Fonte de variação GL SQ QM F Significância 
Grupo sociocultural 1 4,9 4,9 0,118 0,734 
Escolaridade 3 295,5 98,5 2,368 0,089 
Escolaridade X GSC 3 180,3 60,1 1,445 0,248 
Erro (intra) 32 1331,2 41,6     

Total 40 4032       
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ANEXO D 

PROTOCOLO DE BERNARDO | Jogo de Comunicação por Telefone 

 

GSC 2 - 1ª série - Receita de bolo. 

Experimentador Sujeito 

- Alô -Alô 
- Alô, quem fala? - Bernardo 
- Sabe quem está falando aqui? -Não  
-É Eliana -Eliana? 

-É a professora que está fazendo este trabalho com 
você... 

-É? 

- Bernardo, eu tenho um recado para você. -É? 
- É. Quer saber? -Quero 

-A tua professora vai fazer uma festa de aniversário 
para toda a classe. Sabia? Um lanche legal! 

-Que lanche? 

-Bolo, sorvete, coca-cola e muitas brincadeiras. 
Agora, a professora quer que os colegas tragam os 
materiais para  o bolo. Você concorda? 

-Concordo 

-Ela vai fazer o bolo. Dois colegas vão trazer os 
materiais, Diva e Lia. Você conhece? Depois eu vou 
mostrar que são eles... Ta certo? 

-Não 

-Você leva o recado para eles? - [...] 
-Para eles trazerem os materiais para o bolo. Certo?  -Tá 
-Eu posso ler o recado para você pelo telefone? -Certo 
-Tá, eu vou ler, viu? Escreva ai, tá? -Certo. 
-... o recado. Escreva: DIZER A LIA E A DIVA. - O quê? 
-É... DIZER A LIA E A DIVA -Espera aí... DIZER,  é? 
-... E A DIVA - DIZER 
- ... DIVA QUE NÓS VAMOS PREPARAR - A LIA 
- ...QUE NÓS VAMOS PREPARAR -É, né? Espere aí. ...E DIVA, não é? 
-QUE NÓS VAMOS PREPARAR -Espere aí... QUE 
- PREPARAR UM  BOLO DE ANIVERSÁRIO - VAMOS... 
- Ponto. -Espera aí. PREPARAR 
- Não tem problema, escreva como você sabe. -UM BO-LO DE A- 

[...] 
- Espere aí. É que eu estou me confundindo  aqui. 
Espere aí. ANIVERSÁRIO é com ç? Não é? 

-Escreva como você sabe... Ponto. -SÀ-RIO. Escrevi, ponto? 
-Na outra linha -Na mesma linha? 
- É PRECISO TRAZER -Na mesma linha? 
- É PRECISO TRAZER -Vá 
Dois pontos. É... É... 
- É PRECISO TRAZER, dois pontos. - ... TRAZER 
-Escreva. CANELA, vírgula. - Escrevi. Letra maiúscula, não é? 
- Sim, depois de dois pontos, letra maiúscula. -Escrevi. Vá, CANELA 
-Vírgula -Vírgula?  
- FERMENTO, vírgula - FERMENTO, vírgula? 
- MANTEIGA, vírgula -MANTEIGA, vírgula? 
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-LEITE, vírgula. -LEI-TE, LEITE, vírgula? 
- OVOS -Quantos? 
- OVOS - Quantos ovos? 
- Escreva OVOS, vírgula. - Eu vou escrever muitos ovos. 

- Alô, escreveu? - É melhor. Alô! 

- CHOCOLATE, vírgula -Vírgula, CHOCOLATE, não é? 
-Certo. [...] 
- Escreveu? - Escrevi. 
- FARINHA, vírgula - FA-RI-NHA, escrevi. 
-Vírgula  - Escrevi. 
-CRAVOS - CRA-VOS. 
- Certo. Vírgula. - Vírgula. 
-MANGA - MAN-GA, escrevi. 
-AÇÚCAR - AÇÚ... Esperei aí que eu errei. 
-Espero. - Escrevi 
-Escreveu AÇÚCAR? -Vírgula? 
-Vírgula, CONHAQUE -CO-NHA-QUE... 
-Vírgula. -Espere aí. Tem “chapéu”, não é? 
- Pense -CONHAQUE? Tá certo. 
- Escreveu? -Escrevi, vírgula. 
-Vírgula. NOZ. - Tem acento? 
-NOZ - NOZ com acento é, nós, né? 

- Pode ler o que escreveu? 

- DIZER A LIA E A DIVA QUE NÓS VAMPS 
PREPARAR UM BOLODE ANIVERSÁRIO DE 
LIA, PONTO. É PRECISO TRAZER CANLEA 
FERMENTO, MANEIGA, LEITE, OVOS, 
CHOCOLATE, TARINHA, CRAVOS, MANGAS, 
AÇÚCAR, CONHAQUE, NOZ. 

- Diga. O que você vai dizer a Lia e a Diva? - Isso. 
-O quê? -Que vamos preparar um bolo de aniversário. 
- O que é preciso -Canela, Fermento, manteiga, leite, ovos... 
-Todo material, não é? - É 

-Você conhece todos eles? 
- Noz, eu não conheço, conhaque eu não conheço, 
cravo não conheço. Só. 

-Mas você conhece canela? - Conheço. 

- O que é canela? 
- Canela é uma coisa que tem um pó. E a gente 
coloca  em papa...essas coisas... 

- Certo. E o fermento? - Fermento... faz as coisas crescerem. 
-Como é a cor dele? -A cor parece que é branca. 
-Boto muito ou pouco no bolo? - Mais ou menos. 

-Manteiga, como você me diz que é a manteiga? 
- Ela é amarela. Tem líquida também, manteiga de 
garrafa. Né? 

- Certo.Qual é sua cor? - Amarela. 
-E bota no bolo pra que? - Pra dar um gosto melhor. 
-E como que o bolo fica com a manteiga? -Mais gostoso. 

E o leite? Como é o leite que você conhece? 
-É branco,  é liquido e serve para botar no bolo para 
lê ficar melhor, que é preciso, mas eu não sei pra que 
é que ele serve não no bolo. Pra que é? 

-Mistura o bolo. Mas, os ovos você sabe para que 
servem? 

- A gente bota o ovo. Bota mais algumas coisas 
assim pra fazer a massa do bolo. 

- E o chocolate? Que tipo de chocolate você vai 
colocar no bolo? 

- De barra. 
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- De barra? - É. Bota assim, derrete a barra e bota. 

-Ah! Derrete, não é? E as mangas,que você vai  pedir 
para os seus colegas? 

- Posso trazer manga rosa? 

- Sim. E o açúcar, qual é o tipo? - É açúcar branco, fininho. 

- É melhor o fino, não é? 
- É branco. O grosso escuro também é bom, mas o 
açúcar mais fininho é mais doce, aí dá mais sabor 
melhor no bolo. 

- E conhaque? Você conhece? Nunca ouviu falar? -Não 
-Então. Por que a professora pediu? - Eu não sei. 
- Será que é pra botar no bolo? - É? 
-Não sei. A noz também é pra botar no bolo? - Parece que é... 
-Você nunca viu noz? - Não 
-Nunca comeu? - Eu acho que já comi noz. Eu acho. 
- Quando? - Não sei, não me lembro. 

-Lembra do gosto de noz? 
- Tem gosto parecido com o de... Como é o nome  
daquele negócio que o esquilo adora? 

- Feito uma castanha? - Não... é nozes. O gosto parece com nozes. 

- Como é  gosto de nozes? 
-Eu nunca comi nozes não. Eu sei o gosto de nozes, 
mas eu não tou me lembrando não. 

- Agora escreva um pouquinho aí. - Espera aí.  
 - COMPRE FRUTAS NOVAS - Espere aí. 
- Sim, claro! -Espere aí, tá? 
-Estou esperando. - FRUTAS, né? 
-COMPRE FRUTAS NOVAS. - FRU-TAS NO-VAS, né? 
-Ponto. - Espere aí. NO-VAS, 
-Ponto. DESCASQUE ESSAS FRUTAS - Espere aí. É porque eu tinha errado ali. 
- Não tem problema. Escreva como você  sabe. - DES-CAS.Como é mesmo? 
- DESCASQUE ESSAS FRUTAS. -  É DES-CA-QUE? 
- DESCASQUE ESSAS FRUTAS. -ESSAS 
- ESSAS FRUTAS. -FRU-TAS 
-Ponto.  -Parágrafo? 
- Não. CORTE-AS EM PEDAÇOS -COR-TE-AS, né? 
-EM PEDAÇOS -EM PEDAÇOS 

-Escreva mais. MISTURE-AS ENTÂO COM O 
AÇÚCAR E O CONHAQUE. 

- Escrevi. Espera ai que eu errei uma parte de cima e 
eu não vi. 

-Tá certo. - Como é mesmo? 

-MISTURE-AS ENTÃO COM O AÇÚCAR E O 
CONHAQUE 

- MISTURE-AS, como é mesmo? 

-...ENTÃO COM O AÇÚCAR E O CONHAQUE -EN... É porque eu errei. 
-ENTÃO COM AÇÙCAR [...] 
- Corrija -ENTÃO? 
-ENTÂO COM AÇÚCAR - COM O AÇÚ-CAR 
- E O CONHAQUE. -  E O CO-NHA-QUE 
- CONHAQUE - É com chapéu, não é? 
-E O CONHAQUE -Espera aí. O CO-NHA-QUE, errei. 
- Corrija - CONHAQUE. Ponto. 
- Ponto. Muito bem. -Acabou? 
-Acabou de escrever. Leia para mim - Vou ler o quê? Tudo? 
- COMPRE, a partir de COMPRE [...] 

- A partir de COMPRE. 

- COMPRE FRU-TAS NOVAS, ponto. 
DESCASQUE ESSAS FRUTAS, ponto. CORTE-AS 
EM PEDAÇOS. MISTURE-AS ENTÃO COM 
AÇÚCAR E O CONHAQUE. 
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- Muito bem! Quais são as frutas que vai comprar - Vai comparar é... Deixa eu ver.. Vai comparar 
melancia, melão, mamão, maça... 

-Mas, veja essas frutas não estão na lista. Quais são 
as frutas que estão na lista que você escreveu? 

Ah! Sim, as frutas que estão na lista. É manga, cravo 
é uma fruta, não é? 

-É, manga e cravo. - Maga e cravo. 
- E o que você via fazer com elas? - O que eu vou fazer com a manga e o cravo? 
-Sim - Botar no bolo 

- Mas, leia aí. Antes de botar no bolo o que você faz 
com elas? 

-Lava, lava ela... Espera aí. Deixe eu ler aqui. É para 
descascar. Corte-as. E para cortar ela em pedaços, 
misturar com açúcar e o conhaque. 

-E depois de tudo misturado... -Depois de tudo misturado? 

-Onde bota as outras frutas e o açúcar e o conhaque? - Aí depois, depois prepara o bolo. E come o bolo. 

-Ah! Muito bem. Tá certo. Eu acho que é isso 
mesmo. Vai ficar um bolo muito gostoso. Não acha? 

-Acho. 

- Então você passa esse recado para os seis colegas 
Lia e Diva? 

- Passo 

- Com certeza? - Com certeza. 

-E não conta nada na classe. 
- Conto não. Os outros alunos  que vieram fazer esse 
trabalho com você também fizera esse recado? 

-Fizeram também. - Sim 
- Já vieram duas. - Tá. 
-Posso desligar? - Pode 

-Até logo, obrigada. - Tá. Obrigada. 

 

 



 

 

314 

ANEXO E 

__________________________________________________________________________ 

NOTAÇÃO ORTOGRAFICA E FORMA DE COMUNICAÇÃO (extratos de 

protocolos). 

 

Quadro 7 – Notações ortográficas e Qual letra usar (Comentários sobre a escrita)  

No. Notação Comentário sobre a escrita S G Se E 

É com C ou com S? 
1 * anivecario 

É com C. 
21 A 1ª Par 

- Espera aí... ANIVERSÁRIO é com cedilha, 
não é? 2 * anivessario 
- [...] Já sei como é, SÁ-RIO. 

29 R 2ª Par 

- Eita! 
3 * aniversario 

- É que escrevi ANIVERSÁRIO com Ç... 
33 R 3ª Par 

[...] ANIVER? 
- ANIVER... Poxa! SA? Com licença..., viu? 4 *aniverçario 
- ANIVER... ANIVER... ANIVERSÁRIO. 

10 R 2ª. Pub 

5 *anivesario A-NI-VER-SÁ-RIO, é com C ou com S? 10 A 2ª Pub 
[...] AÇÚCAR. Com C? 

1 *acuca 
- Vírgula. 

5 R 1ª Pub 

2 *acuca [...] É um C, né? 5 C 1ª Pub 
[...] AÇÚCAR, tem acento no A, né? 

3 *açuca 
[...] É no AÇÚ... 

26 A 2ª. Par 

[...] A-CÚ-CAR, AÇÚCAR. 
4 *açúcar. 

- Tem R, né tia? 
13 C 3ª. Pub 

[...] Açúcar é com c? 
- O segundo. 5 *açucar 
- Açú-car... Açu. É  com Ç? 

22 C 1ª Par 

1 *canela [...] Letra maiúscula, não é? 26 R 2ª. Par 
[...] CANELA ou CANELAS? 

2 *canela 
[...] Então escrevi CANELA. 

33 A 3ª. Par 

3 *cão [...] É com CAN? 2 R 1ª. Pub 

4 *canela 
- Escrevi com letra maiúscula CANELA e nem 
precisava. 

33 R 3ª. Par 

[...] Como é CHO? 
1 *chocolate 

- CHO-CO, CHOCOLATE. 
4 R 1ª. Pub 

2 *chocolati - É com CH? 4 A 1ª. Pub 
[...] É um C, né? 

1 *Icãoace 
- O, né? 

5 C 1ª Pub 

- CO-NHA-QUE. 
Não sei como é. 2 *conhaque 
- NHA? 

2 R 1ª Pub 

[...]  Como é? 
3 *conhaque 

- Espere aí. Errei. CO-NHA-QUE. CON? 
1 R 1ª Pub 

4 *cohagi [...] CO-NHA? NHA, NHAQUE? 21 R 2ª Par 

5 *conhaque 
[...] CONHAQUE é com LH ou é com a 
CONHA? 

15 C 3ª. Pub 
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  - CONHAQUE, pronto.     

6 *conhaque [...] Espera aí. QUE tem chapéu, não né? 26 C 2ª Par 

No. Notação Comentário sobre a escrita S G Se E 

 
 

      

7 *coinhaque 
[...] E CONHAQUE, CON, Com, CONHA, 
CONHAQUE é com LH ou é com A? 

10 C 2ª. Pub. 

[...] Como? Como se escreve? 
1 *cravos 

- Não, espere aí... 
18 A 4ª Pub 

- É com C? 
2 *cavos 

- Sim. 
2 R 1ª. Pub 

- CRA... É com U ou com O? 
3 * cravos 

- Vírgula de novo? 
1 C 1ª Par 

[...] É VE? 
1 *fermento 

- FERMENTO, e tem o N,  né? 
15 C 3ª Pub 

[...] FERMENTO? 
2 *fermento 

- VE ou PE? 
4 R 1ª. Pub 

[...] Eu não sei escrever não, tia 
- O nome MANTEIGA. 1 *mantega 

- MANTEIGA. 

13 R 3ª Pub 

[...] MAN? 
2 *matega 

- TE-GA, vírgula no A? 
3 C 1ª Pub 

3 *manteiga [...] M, A e depois de M, A é como? 22 C 1ª Par 
[...] Com Z ? 

1 *nov 
- NOZ. 

5 R 1ª Pub 

[...] Nós? 
2 *nos 

- Certo. É para botar Nós? 
15 R 3ª. Pub 

[...] É um x? 
3 *noxi 

- Eu não sei como é o Z? 
5 C 1ª. Pub 

- NÓS? NOIS? NÓS? 
4 *nosi 

Escrevi. 
1 A 1ª. Pub. 

[...] NOZ, tem acento? 
5 *nos 

- Ponto e vírgula. 
26 A 2ª. Par 

[...] NOZES? 
6 *Nozes 

- É NOZES ou NOZ? 
37 A 4ª Par 

[...] NOZ é como? 
7 *Noz 

- N, O e Z depois do O? 
22 C 1ª. Par. 

[...] Sem acento? 
8 *nos 

- NOZ com acento é NÓS, não é? 
26 R 2ª Par 

- NOZ? 
9 *nois 

- É igual ao outro texto? 
2 R 1ª. Pub 

Notas: S= sujeito; GA: Anúncio, GR: Receita de bolo, GC: Convite; Se: série; Escola Pub: 
escola pública; Escola Par: escola particular. 
 
 


