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ESTUDOS SOBRE A APRENDIZAGEM DA ESCRITA EM UM CORPUS

DIGITAL DE LINGUAGEM INFANTIL 

Resumo:

O presente projeto tem por objetivo estudar o processo de aprendizagem da escrita por
crianças  do  1º  ao  3º  ano  do ensino  fundamental  –  EF de  9  anos.  Para  tanto,  será
utilizado um corpus digital de escrita infantil, composto por dados de uma avaliação na
área de alfabetização,  leitura e escrita:  a Avaliação Diagnóstica da Alfabetização no
Estado do Espírito Santo – Paebes/Alfa, uma avaliação sistêmica e em larga escala, de
caráter longitudinal, aplicada junto a alunos do 1º ao 3º ano do EF, no período de 2010 a
2012, no início (avaliação de entrada) e no final de cada ano (avaliação de saída) desse
período, excetuando o final de 2012. Os dados de escrita que compõem o  corpus se
referem  a  quatro  tipos  de  questões  ou  itens  de  escrita  dessa  avaliação,  os  quais
focalizam as habilidades de: 1) uso da página ou conhecimento sobre a orientação da
escrita; 2) escrita de palavras; 3) escrita de frases; e 4) produção de textos escritos. No
total,  o  corpus,  fruto  da  pesquisa  de  Fontes-Martins  e  Rocha  (2013),  conta  com 1
milhão e meio de itens de escrita infantil digitalizados. Este projeto de pesquisa propõe
a continuação da compilação do referido  corpus com a digitação de uma amostra de
seus itens, para a realização de pesquisas linguísticas. Assim, por meio da utilização de
ferramentas  de  busca  avançada  desse  corpus,  poderão  ser  investigados  percursos
empreendidos  pelas  crianças  na  aprendizagem  da  escrita  de  palavras,  frases  e  na
produção  de  textos.  Este  projeto  focaliza  a  escrita  de  palavras,  considerando  a  sua
frequência na língua (type e  token frequency) e seus diferentes aspectos estruturais, a
saber:  tamanho  (se  monossílaba,  dissílaba,  trissílaba  e  polissílaba)  padrões  silábicos
(consoante/ vogal – CV, CVC, VC, CCV, V etc.), segmentais (por exemplo, encontros
consonantais tautossilábicos com “r”: cr, pr, tr etc.) e acentuais (se monossílabo tônico,
oxítona, paroxítona e proparoxítona). Estudos preliminares indicam que a apropriação
de habilidades de escrita é gradual. Assim, busca-se, neste projeto, apreender o percurso
de aprendizagem da escrita para conhecer, por exemplo, que habilidades são aprendidas
em primeiro lugar ou que habilidades são aprendidas mais tardiamente. Acredita-se que
essa proposta de pesquisa poderá contribuir,  de modo significativo,  para uma maior
compreensão sobre o processo de aprendizagem da escrita,  inovando,  nesse tipo  de
análise,  com  a  utilização  de  um  instrumento  de  apoio  tecnológico  que  apresenta
robustez de dados, como o corpus digital citado.
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1. Caracterização do Problema e Justificativa

Este projeto propõe estudar o processo de aprendizagem da escrita por crianças de 6 a 8

anos de idade, que cursam do 1º ao 3º ano do ensino fundamental – EF de 9 anos. A fim

de realizar a análise, será utilizado um corpus digital de linguagem infantil, composto

por  dados de uma avaliação na área  de alfabetização,  leitura  e  escrita:  a  Avaliação

Diagnóstica da Alfabetização no Estado do Espírito Santo – Paebes/Alfa, uma avaliação

sistêmica e em larga escala, de caráter longitudinal, aplicada junto a alunos do 1º ao 3º

ano do EF, no período de 2010 a 2012. 

Vale destacar que o  corpus de escrita do Paebes/ Alfa foi proposto e constituído pela

pesquisa “Meta-avaliação da alfabetização: Uma investigação do papel e potencialidade

de  itens  e  escalas  de  escrita”  (Fontes-Martins  e  Rocha,  2013).  Nessa  pesquisa,

financiada  pelo  Ministério  da  Educação  –  MEC/  Instituto  Nacional  de  Estudos  e

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (Processo No 23036.000638/2009-85), a

professora proponente deste projeto participou como pesquisadora no período de 2010 a

2012.  Cabe  mencionar,  ainda,  que  esse  corpus é  utilizado  na  pesquisa  “As

inconsistências na aprendizagem de leitura e matemática nos anos iniciais do ensino

fundamental”, financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior – CAPES (término em 2015) e da qual a professora proponente deste projeto é

também pesquisadora. 

Os dados de escrita que compõem o  corpus se referem a quatro tipos de questões ou

itens de escrita dessa avaliação, os quais focalizam as habilidades de: 1) uso da página

ou conhecimento sobre as orientações da escrita; 2) escrita de palavras; 3) escrita de

frases; e 4) produção de textos escritos. No total, o corpus, fruto da citada pesquisa de

Fontes-Martins e Rocha (2013), conta com 1 milhão e meio de itens de escrita infantil

digitalizados.

Este projeto de pesquisa propõe a continuação da compilação do referido corpus com a

digitação de uma amostra de seus itens,  para  a  realização de pesquisas  linguísticas.

Assim, por meio da utilização de ferramentas de busca avançada de dados digitalizados

e digitados do corpus, poderão ser investigados percursos empreendidos pelas crianças

na aprendizagem da escrita não somente de palavras e frases como na aprendizagem da



produção  de  textos.  É  importante  destacar  que  este  projeto  focaliza  o  processo  de

aprendizagem da escrita de palavras. Serão avaliadas interferências da oralidade (fala ou

dialeto do aluno) sobre a escrita infantil, considerando que, é grande a atuação da fala

no processo de aprendizagem da escrita. 

Por se tratar de um número abundante de dados de escrita infantil a serem digitados (1

milhão  e  meio,  como  se  mencionou),  será  de  suma  importância  a  participação  do

número de bolsistas proposto neste projeto (cinco estudantes). É importante destacar

que a professora  proponente da pesquisa, “Estudos sobre a aprendizagem da escrita em

um  corpus digital  de  linguagem  infantil”,  está  solicitando  a  participação  de  mais

bolsistas em outros editais, a fim de ser possível a conclusão da digitação de todos os

dados.

A digitação dos dados em foco é também importante para a realização da pesquisa ora

proposta.  Isso  porque,  somente  por  meio  dessa  digitação,  será  possível  realizar

inúmeros estudos com as diversas possibilidades de busca avançada no corpus, como,

por  exemplo,  buscas  por  estruturas  linguísticas  (por  exemplo,  de  padrões  silábicos,

acentuais e segmentais diversos), associando-as a variáveis controladas no corpus, tais

como: aluno/ grupo de alunos; ano de escolaridade; ano/ onda – Entrada ou Saída – de

aplicação da avaliação; sexo; idade; escola; turma; professor; município; tipo de item;

habilidade de escrita;  proficiência média do aluno em leitura;  proficiência média do

aluno  em escrita.  As  diversas  possibilidades  de  busca  no  corpus possibilitarão,  em

suma,  investigar  percursos  empreendidos  por  crianças  de  6  a  8  anos  de  idade  na

aprendizagem da escrita de palavras, frases e na produção de textos.

A digitação dos dados é, assim, primeira parte da pesquisa que, em uma segunda parte,

desenvolverá  estudos  sobre  a  aprendizagem  da  escrita  de  palavras  especialmente,

considerando diferentes aspectos estruturais, tais como: palavras de diferentes tamanhos

(monossílabos,  dissílabos,  trissílabos  e  polissílabos),  acentos  (monossílabos  tônicos,

oxítonos,  paroxítonos, proparoxítonos) tipos silábicos (consoante/ vogal – CV, CVC,

VC,  CCV,  V  etc.)  e  com  diferentes  padrões  segmentais  (por  exemplo,  encontros

consonantais tautossilábicos com “r”: cr, pr, tr etc.). Além disso, os estudos deverão

considerar efeitos de frequência (type e token) na aprendizagem e interferências da fala

(dialeto do aluno) sobre a escrita. Cada aluno indicado neste projeto, na segunda parte



de execução da pesquisa, se deterá em um estudo específico, considerando os aspectos

citados. 

Cabe  mencionar  que  este  projeto  de  pesquisa  será  desenvolvido  no  no  âmbito  do

Laboratório de Estudos da Fala e da Escrita – Labefale do DCH/ UFLA, em fase de

estruturação1. 

Adicionalmente,  vale  ressaltar  que esta  proposta  de estudo poderá  contribuir  para  a

formulação de chaves ou tábuas de correção de itens de escrita por meio das análises

linguísticas realizadas, uma área de estudo emergente no país2. 

Como a metodologia do Paebes/  Alfa apresentou um desenho longitudinal,  com até

quatro  avaliações  ou  ondas  de  aplicação  para  um  mesmo  aluno,  será  possível

empreender um estudo inovador sobre o processo de aprendizagem da escrita, com a

abundância de dados proporcionada por uma avaliação em larga escala como a citada. 

Desse modo, é importante ressaltar que o contexto de avaliação em larga escala oferece

ao  corpus aqui  considerado  uma  riqueza  em  termos  de  amplitude  de  dados  e  de

refinamento  metodológico  na  coleta.  O  rigor  metodológico  empregado  em  uma

avaliação como o Paebes/ Alfa possibilita que a obtenção de um amplo conjunto de

dados seja feita com a utilização dos mesmos critérios, estratégias e até dos mesmos

suportes de escrita. Essas particularidades na coleta conferem maior fidedignidade aos

dados obtidos, já que fatores inerentes à sala de aula como a interferência do professor

ou de colegas mais experientes são altamente minimizados, de modo que a escrita do

aluno reflete seu processo de aprendizado. 

1 O  Labefale  dispõe de  2  computadores  desktops  e  2 notebooks  apropriados  para  a  visualização de
imagens de menor legibilidade, como as imagens do corpus aqui utilizado que apresenta escrita infantil.
A utilização do Labefale, será, assim, de suma importância para a realização da pesquisa proposta.

2 Vale  ressaltar  que  a  pesquisadora  proponente  deste  projeto  submeteu  um projeto  para  o  edital  de
pesquisa INEP/MEC No 05/ 2012 que visa à produção de chaves de correção de itens politômicos de
escrita. Este foi o primeiro edital de órgão de fomento destinado para esse fim, mas vem crescendo a
demanda  por  pesquisas  na  área  de  avaliação  em alfabetização  e  língua  portuguesa.  Se  aprovado,  o
presente projeto de pesquisa poderá contribuir para essa área também e, assim, auxiliar na formulação de
chaves de correção para avaliações em larga escala como a Provinha Brasil, Brasil Alfabetizado, Prova
Brasil/ Saeb, ENEM etc...



Em estudos sobre aprendizagem da escrita, a exploração de dados por meio de uma

ferramenta  de  apoio  tecnológico  como  um  corpus é,  ainda,  embrionária  no  Brasil

(Rescki,  2005).  Nesse  contexto,  merece  destaque  um  corpus de  escrita  infantil,

denominado  Projeto  Laboratório  Eletrônico  de  Oralidade  e  Escrita  –  e-Labore

(Cristofaro-Silva, Oliveira Guimarães e Fontes Martins, 2009). Contudo, o corpus do e-

Labore, diferentemente do  corpus aqui focalizado – o qual é composto por dados de

escrita infantil coletados em situação de uma avaliação em larga escala –, é constituído

de  escrita  infantil  realizada  em situação  de  ensino/  aprendizagem em sala  de  aula:

redações de alunos de 1º ao 7º ano do ensino fundamental (crianças de 6 a 12 anos de

idade).  Ressalta-se,  assim,  que este  projeto tem o mérito  de propor  uma análise  de

escrita infantil, tendo como base a utilização de um robusto instrumento de análise, um

corpus  digital de escrita infantil, o que é ainda incipiente no Brasil  (Pinheiro, 1996;

Rescki, 2005; Projeto e-Labore). 

Esta proposta de estudo tem como especificidade o fato considerar dados referentes à

escrita de crianças, advindos de uma ferramenta de apoio tecnológico, um corpus digital

de escrita infantil, focalizando o desenvolvimento de habilidades de escrita de palavras,

em alguns de seus  aspectos  estruturais  (Fontes  Martins,  Oliveira  Guimarães,  2010).

Dentre  esses  aspectos,  destacam-se  os  seguintes:  palavras  de  diferentes  tamanhos

(monossílabos,  dissílabos,  trissílabos  e  polissílabos),  acentos  (monossílabos  tônicos,

oxítonos,  paroxítonos, proparoxítonos) tipos silábicos (consoante/ vogal – CV, CVC,

VC,  CCV,  V  etc.)  e  com  diferentes  padrões  segmentais  (por  exemplo,  encontros

consonantais tautossilábicos com “r”: cr, pr, tr etc.). 

Este estudo visa, assim, focalizar o processo de aprendizagem da escrita de padrões

silábicos,  segmentais  e  acentuais  de  palavras,  a  fim  de  apreender  o  percurso  de

aprendizagem dessas diferentes estruturas de palavras, para conhecer, por exemplo, que

estruturas são aprendidas primeiro ou que estruturas são aprendidas mais tardiamente. 

Adicionalmente,  poderão  ser  realizados  estudos  sobre  a  escrita  de  frases  e  sobre  a

produção  de  textos  no  processo  de  aprendizagem  da  escrita.  Em  especial,  haverá

investigação sobre a escrita de uma mesma palavra isoladamente e no contexto de uma

frase ou de um texto. A literatura aponta diferentes grafias para uma mesma palavra

nessas situações distintas, com a tendência de a escrita ortográfica se manifestar mais na



escrita da palavra em isolado (Cagliari, 1998). Isso porque, na escrita de frases e textos,

a palavra apresentaria interferência de fenômenos de fala. 

Também, os aprendizes cometem mais erros ao escrever uma palavra na frase ditada do

que ao escrever em uma frase espontânea, possivelmente porque, na frase ditada, não

podem controlar o que vão escrever, ou seja, não podem escolher as palavras, o léxico

ou o vocabulário empregado (Rocha, Fontes Martins e Toneli, 2009). Assim, esse seria

mais um dos importantes tópicos de pesquisa linguística desta proposta de trabalho. 

Para proceder à análise, será preciso contemplar um importante aspecto relacionado à

palavra e à pesquisa de corpora em linguística: o fator frequência da palavra (Bybee,

2001; Bod, Hay & Jannedy, 2001). Em pesquisas de corpora, a noção de frequência

auxilia  a  compreender  diversos  fenômenos de linguagem (Pinheiro,  1996;  Sardinha,

2004). Vale mencionar os dois tipos de frequência apontados por Bybee (2001), os quais

deverão ser considerados na análise deste estudo:

• frequência  de  ocorrência  (token  frequency):  refere-se  a  quantas  vezes

uma unidade,  geralmente  uma palavra,  ocorre  em um  corpus oral  ou

escrito. Um exemplo seria a pesquisa de uma palavra qualquer, como o

vocábulo  prato,  em  um  corpus.  Pode-se  investigar  a  frequência  de

ocorrência  de  tal  palavra  no  corpus,  ou  seja,  saber  quantas  vezes  ela

ocorreu nele;

• frequência de tipo (type frequency): refere-se à frequência de dicionário

de um padrão particular. Um exemplo de pesquisa de frequência de tipo

seria  investigar  quantas  vezes  o  padrão  segmental  do  encontro

consonantal  PR,  por  exemplo,  ocorre  no  corpus,  ou  seja,  em quantas

palavras diferentes tal encontro consonantal ocorre.

A  consideração  do  fator  frequência,  juntamente  à  análise  de  padrões  silábicos,

segmentais e acentuais, é outra proposta inovadora deste trabalho, a qual deve contribuir

para  a  discussão  sobre  a  aprendizagem  da  escrita  na  literatura  (Cf.  Oliveira  e

Nascimento,  1990;  Morais,  1999;  Alvarenga,  1995;  Lemle,  1995;  Freitas,  2001;

Oliveira, 2005; Costa Val e Fontes Martins, 2009).



Um ponto importante a ser considerado neste projeto é a questão da gradualidade na

aprendizagem  da  escrita.  Análises  preliminares  com  dados  da  citada  avaliação  do

Paebes/  Alfa (edições do ano de 2008 com aproximadamente  duzentos  mil  itens de

escrita) indicam que a aprendizagem de habilidades de escrita ocorre de modo gradual

(Rocha, Fontes Martins & Toneli, 2009). Isso porque um mesmo item de escrita ocorre

em diferentes pontos da escala de proficiência elaborada a partir da avaliação. A escala

lista os itens de forma ordenada, começando da ocorrência de escrita mais inadequada,

passando por ocorrências intermediárias (nem totalmente inadequadas, nem totalmente

corretas) e chegando à ocorrência correta. Assim, por exemplo, considerando o item de

escrita da palavra barco, em sua primeira ocorrência na escala de proficiência, os alunos

escreveram tal palavra com omissões,  acréscimos ou troca  de letras,  de modo a ser

muito difícil compreender a escrita (exemplos: paco, bra, co). Na segunda ocorrência na

escala, eles escreveram com erros ortográficos, mas era possível entender a escrita da

palavra  (exemplos:  bargo,  parco).  É  na  terceira  e  última  ocorrência,  que  os  alunos

escrevem  tal  palavra  de  modo  ortográfico,  como  barco.  Este  projeto  irá  continuar

investigando a gradualidade da aprendizagem da escrita, em uma análise probabilística

(Bod, Hay & Jannedy, 2001), o que a pesquisa em um corpus tão abundante de dados

como o que é aqui utilizado permite realizar. 

Em  suma,  a  presente  proposta  é  relevante  por  propor  envolver  pesquisa  sobre  a

aprendizagem  da  escrita  em  um  corpus digital  de  linguagem  infantil,  pretendendo

iluminar questões como estas: 

α) Como ocorre a apropriação de diferentes aspectos estruturais (silábicos,

segmentais  e  acentuais)  das  palavras  por  crianças  em  fase  de

aprendizagem da escrita? 

β) Como é a escrita de uma mesma palavra isoladamente e no contexto de

uma frase ou de um texto? 

χ) Qual é a ordem de apropriação de diferentes habilidades de escrita?

δ) Há efeitos de frequência (type e token) na aprendizagem da escrita? 

ε) Quais  as  interferências  da fala  (dialeto do aluno)  sobre o processo de

aprendizagem da escrita?



φ) Que contribuições a análise linguística realizada pode dar à elaboração de

chaves ou tábuas de correção de itens de escrita?

Acredita-se  que  a  investigação  de  tais  questões  pode  contribuir  para  uma  melhor

compreensão sobre a aprendizagem da escrita. Além de contribuir para a literatura sobre

esse assunto, como já mencionado, este projeto deve contribuir mais diretamente a área

de ensino da escrita: conhecer mais sobre o processo de aprendizagem da escrita, por

meio de uma ferramenta de apoio tecnológico com um corpus digital, pode auxiliar em

diferentes  instâncias  do  ensino,  como,  por  exemplo,  na  elaboração  de  materiais

didáticos mais adequados ao ensino da língua escrita. Na proposta aqui feita, conhecer

como  ocorre  a  apropriação  de  diferentes  habilidades  de  escrita,  considerando-se

diferentes  anos  de escolaridade (1º,  2º  ou 3º  ano),  certamente,  orientaria  o  trabalho

docente no período de aprendizagem da escrita.  Espera-se,  assim,  que os resultados

deste trabalho possam contribuir, entre outros, para uma intervenção mais adequada em

sala de aula, tendo como referência a utilização de uma ferramenta tão relevante como o

corpus citado. 

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Este projeto de pesquisa tem como objetivo geral continuar a compilação do corpus do

Paebes/Alfa com a digitação de uma amostra de seus itens, utilizando ferramentas de

busca avançada nesse corpus, a fim de investigar percursos empreendidos por crianças

de 6 a  8 anos de idade na aprendizagem da escrita  de palavras  especialmente,  mas

também de frases e na produção de textos.



2.2 Objetivos Específicos 

Esta proposta de pesquisa tem como objetivos específicos:

-  analisar  a  escrita  de  palavras,  considerando  diferentes  aspectos  estruturais:

palavras  de  diferentes  tamanhos  (monossílabos,  dissílabos,  trissílabos  e

polissílabos),  acentos  (monossílabos  tônicos,  oxítonos,  paroxítonos,

proparoxítonos) tipos silábicos (consoante/ vogal – CV, CVC, VC, CCV, V etc.)

e  com  diferentes  padrões  segmentais  (por  exemplo,  encontros  consonantais

tautossilábicos com “r”: cr, pr, tr etc.);

-  avaliar  a  gradualidade  no  processo  de  aprendizagem  da  escrita,  buscando

apreender percursos de aprendizagem dos diferentes aspectos estruturais citados,

a fim de conhecer que estruturas são aprendidas primeiro e que estruturas são

aprendidas mais tardiamente;

- analisar efeitos de frequência (type e token) na aprendizagem da ortografia;

- investigar interferências da fala (dialeto do aluno) sobre a escrita infantil;

- analisar e propor alterações nas chaves ou tábuas de correção de itens de escrita

utilizadas na pesquisa.

3. Metodologia

Como mencionado,  este  projeto  propõe  trabalhar  com um  corpus digital  de  escrita

infantil, composto de dados de uma avaliação em larga escala, na área de alfabetização,

leitura e escrita: a Avaliação Diagnóstica da Alfabetização no Estado do Espírito Santo –

Paebes/Alfa,  uma  avaliação  sistêmica  e  em  larga  escala,  de  caráter  longitudinal,

aplicada junto a alunos do 1º ao 3º ano do EF, no período de 2010 a 2012. 

Para uma visão geral dos dados do Paebes/Alfa a serem aqui utilizados, apresentamos a

Tabela 1 que considera as aplicações de Entrada (início do ano) e Saída (final do ano)



em cada ano (2010, 2011 e 2012)3. Especificamente, essa tabela mostra o número de

alunos que participou da avaliação, o quantitativo de itens proposto para cada aluno e o

total de itens cuja digitalização foi realizada em cada edição da avaliação.

Tabela 1: Número de Itens Digitalizados4

Edição do
Teste

N° de Alunos
Previsto

N° Alunos
Efetivo

N° Itens
por Teste

Total

Entrada
2010

53.100 43.504 4 174.016

Saída 2010 137.008 114.480 5 572.400
Entrada
2011

44.740 33.511 4 134.044

Saída 2011 134.012 110.895 5 554.475
Entrada
2012

43.248 37.381 4 149.524

Total de Itens 1.584.459

Cabe explicitar que as avaliações denominadas “Entrada” são aplicadas exclusivamente

junto aos alunos do 1° ano do Ensino Fundamental, no início do período letivo. Já as

avaliações de “Saída” são aplicadas ao final do ano, nas turmas de 1°, 2° e 3° ano. A

expressão “Número de Alunos Efetivo” indica o quantitativo de alunos que participou

da avaliação. Por fim, o total é representado pelo número de alunos efetivo e o de itens

de escrita apresentado em cada teste.

Esse  quantitativo engloba  quatro tipos  de itens  de escrita,  citados  anteriormente,  os

quais  focalizam  habilidades  de:  [1]  uso  da  página  ou  conhecimentos  sobre  as

orientações da escrita; [2] escrita de palavras; [3] escrita de frases (ditadas e compostas

a partir de uma cena); e [4] produção de textos. 

3 É importante mencionar que as bases de dados referentes a tais aplicações encontram-se em fase de 
consolidação.

4 Destaca-se  que  o  projeto  submetido  ao  edital  INEP/MEC,  citado  em  nota  anterior,  pleiteia  a
digitalização dos itens de escrita  aplicados na Saída de 2012, a fim de ampliar o corpus, cobrindo todo o
período previsto para a alfabetização (até o 3º ano de escolaridade no ensino fundamental, visando, assim,
a um corpus longitudinal de itens de escrita de uma geração no período destinado à alfabetização, o que é
inédito no país). 



Os itens que enfocam o uso da página  demandam do aluno o registro escrito de uma

frase que lhe é apresentada,  visando verificar sua capacidade de utilizar a página de

modo adequado, tendo em vista o alinhamento e o direcionamento da escrita na língua

portuguesa.

Para a aferição da habilidade de escrita de palavras, utiliza-se, sobretudo, a estratégia

de  apresentar  apenas  figuras  referentes  às  palavras  que  os  alfabetizandos  devem

escrever sem que essas palavras ocorram no enunciado do item. Há, também, itens em

que a palavra a ser registrada pelo aluno é ditada para ele, pelo aplicador do teste. São

priorizadas imagens mais claras, com contorno bem definido e que focalizem apenas a

palavra a ser avaliada.

As palavras  indicadas  para a  escrita  infantil  contemplam as  estruturas  silábicas  que

devem ser testadas.  Assim, constam do banco propostas de escrita  de palavras  com

sílaba CV (consoante/ vogal); sílaba CVC (consoante/ vogal/ consoante); sílaba CCV

(consoante/ consoante/ vogal); sílaba VC (vogal/ consoante); sílaba V (vogal); e sílabas

com ditongos em diferentes posições.

Além da  estrutura  silábica,  os  itens  abrangem palavras  com diferentes  números  de

sílabas (monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas) e diferentes tipos de acento

(monossílabo  tônico,  oxítono,  paroxítono  e  proparoxítono).  O  conjunto  de  itens  de

escrita  de  palavras  do  corpus  é  composto  por  substantivos  concretos,  os  quais

favorecem a compreensão das figuras pelos alunos e a identificação da palavra a ser

escrita. Ainda, palavras mais frequentes na língua e mais familiares aos alunos da faixa

etária avaliada são focalizadas. 

Similarmente ao que se observa em relação às palavras, a escrita de frases configura-se

de duas maneiras diferentes. Na primeira delas, apresenta-se uma cena que permita ao

aluno apreender um personagem realizando determinada ação (geralmente reproduzidas

de livros de literatura infantil) e solicita-se que o aluno escreva uma frase, contando o

que está  acontecendo na cena apresentada.  Os itens indiciam cuidado na seleção de

imagens adequadas, que sugerem acontecimentos passíveis de serem representados a

partir de uma frase. Nesse tipo de item, não há um controle sobre todas as palavras que

o aluno vai escrever, já que ele tem certa liberdade para selecionar as palavras com que



vai  elaborar  sua frase,  dentro dos  limites  do que é sugestionado pela  cena,  pois  os

principais elementos composicionais da frase já estão dados. 

Diferentemente,  na  segunda  proposta  de  escrita  de  frases,  os  alfabetizandos  devem

escrever  uma  frase  ditada  pelo  aplicador  do  teste.  Na  elaboração das  palavras  que

compõem os  itens  de  escrita  de  frases  ditadas,  há  certo  controle  do  tamanho  e  da

complexidade sintática da frase, ou seja, se ela está formulada na ordem direta (sujeito –

verbo  –  complemento)  ou  não.  Também,  como  a  frase  é  constituída  de  palavras,

observam-se  os  mesmos  aspectos  da  elaboração  dos  itens  de  escrita  de  palavras,

explicitados  anteriormente:  as  estruturas  silábica  e  acentual,  o  número de  sílabas,  a

frequência e a familiaridade das palavras. 

Avaliar os dois tipos de itens de escrita de frase (frase escrita a partir de uma cena e

frase  ditada)  é,  nesse  momento,  entendido  como  algo  importante  porque  tanto  a

experiência de sala de aula quanto estudos acadêmicos demonstram que um aluno que

escreve uma determinada palavra corretamente quando ela está sozinha, pode escrevê-la

de modo errado quando ela se encontra no contexto de uma frase. A principal explicação

para isso é que isoladamente,  as palavras são pronunciadas  de uma forma; em uma

frase, podem se pronunciadas de outra, o que interfere na escrita (Cf. Rocha e outros,

2010). 

No que se refere à produção de textos, o corpus contém os seguintes tipos de itens:

• Item de produção de lista a partir de uma cena: é apresentada uma cena com

objetos, a partir da qual o aluno deve produzir um texto no gênero lista. Nesse

item, é avaliado se o aluno escreveu uma lista de três a cinco elementos que

aparecem na cena proposta, dispondo as palavras no modo habitual do gênero,

ou seja, em coluna (uma palavra abaixo da outra) na página.

• Reconto a partir de cenas de uma história: composto de cenas de uma história

(como uma tirinha, uma história em quadrinhos curta ou uma história em cenas)

que deve ser recontada pelo aluno. Nesse item, o gênero reconto de história em

cenas,  é  focalizado.  Visa aferir  se  o aluno produz um reconto plausível  em

relação às cenas da história apresentando: (1) personagens praticando ações em

uma  sequência  temporal;  (2)  articuladores  (como  os  marcadores  temporais

“então”  e  “depois”);  e  (3)  recursos  coesivos  (como  pronomes,  descrições



definidas e elipses) que favoreçam a progressão ou continuidade temática para o

texto não ficar repetitivo.

• Bilhete: supõe a capacidade de escrita de um texto no gênero bilhete, com uma

determinada  finalidade  e  tema,  e  com  um  destinatário  definido  (colegas,

professora, pais etc.). É avaliado se o aluno escreveu o seu texto de acordo com

o tema proposto, construindo a estrutura básica do bilhete: vocativo (expressão

usada para dirigir-se ao destinatário, no início do bilhete); corpo/ conteúdo do

bilhete, assinatura. 

• Convite:  na  escrita  desse  gênero  (que  guarda  semelhanças  com  o  bilhete),

avalia-se se o aluno escreveu um texto de acordo com o propósito solicitado no

enunciado (convidar alguém para uma festa, uma reunião,  uma inauguração,

uma  exposição...),  construindo  a  estrutura  completa  do  convite:  vocativo

(expressão usada para dirigir-se a alguém, no início do convite), corpo/conteúdo

do convite que deve conter o motivo do convite, a data, a hora, e o local da

realização do evento e o nome de quem está convidando. 

• Cartão: na escrita do gênero cartão (que também apresenta semelhanças com o

bilhete e o convite), é avaliado se o aluno escreveu um texto de acordo com o

propósito  solicitado  no  enunciado,  como  cumprimentar  alguém  numa  data

especial, construindo a estrutura completa do cartão: vocativo (expressão usada

para  dirigir-se  a  alguém,  no  início  do  cartão),  corpo/conteúdo  do  cartão,

assinatura e data.

• Conto/ história (real ou fictício): nesse item, avalia-se se o aluno é capaz de

escrever  um  conto/história  coerente  a  partir  da  proposta  feita  (relato  de

episódio,  por  exemplo).  As  chaves  evidenciam  aspectos  relacionados  a  três

elementos principais: (1) personagem(ns) praticando ações em uma sequência

temporal;  (2)  articuladores  (como os  marcadores  temporais  “um dia”,  “uma

vez”, “então”, “depois”...); e (3) recursos coesivos (como a retomada de termos

através  de  pronomes,  descrições  definidas  e  elipses)  que  favorecem  a

progressão ou continuidade temática, para o texto não ficar repetitivo.



As chaves de correção desses itens de produção textual apresentam duas dimensões: a

discursiva  e  a  linguística.  Na dimensão  discursiva,  avalia-se  se  o  aluno entendeu a

proposta feita no que se refere ao gênero focalizado, aos destinatários e aos temas e

finalidades. Na dimensão linguística, são abordados os seguintes aspectos: ortografia,

uso  de  letras  maiúsculas  (especialmente  em  início  de  frase  e  em nomes  próprios),

pontuação (em especial o ponto em final de frase), acentuação gráfica e alguns casos de

concordância verbal e nominal. Este projeto de pesquisa irá avaliar as chaves utilizadas

na  correção  dos  itens  aqui  analisados,  a  fim  de  contribuir,  propondo  alterações  de

acordo com as análises linguísticas dos dados, a serem realizadas. 

Por meio da utilização desse corpus, pretende-se focalizar a aprendizagem da escrita de

palavras que, como mencionado, será considerada quanto à sua frequência na língua

(type e token frequency) e em seus diferentes aspectos estruturais, a saber, em termos de

seu  tamanho  (se  monossílaba,  dissílaba,  trissílaba  e  polissílaba)  e  de  seus  padrões

silábicos (consoante/ vogal – CV, CVC, VC, CCV, V etc.), segmentais (por exemplo,

encontros  consonantais  tautossilábicos  com  “r”:  cr,  pr,  tr  etc.)  e  acentuais  (se

monossílabo tônico, oxítona, paroxítona e proparoxítona). Como o design dos testes do

Paebes/ Alfa previu a ocorrência de uma mesma palavra em isolado, no contexto das

frases  e  textos  avaliados,  será possível  proceder à  investigação citada  da  escrita  da

palavra isoladamente e na frase ou no texto.

Além da pesquisa de caráter empírico envolvendo uma análise quantitativa e qualitativa

dos dados citados, o presente projeto propõe fazer uma pesquisa bibliográfica no que se

refere à aprendizagem da escrita e aos aspectos linguísticos mencionados (frequência da

palavra; padrões silábicos, segmentais e acentuais).  Será importante, assim, proceder à

leitura  da  literatura  a  respeito  desses  aspectos  linguísticos  que  têm relação  com  a

aprendizagem da escrita (Cf. Bybee, 2001; Bod, Hay & Jannedy, 2001; Oliveira, 2005).

Este projeto prevê, além da elaboração de relatórios parcial e final, a participação em

eventos  científicos  para  apresentação  de  resultados  no  desenvolvimento  do  estudo,

assim como a produção de um artigo científico com os resultados finais da pesquisa, a

ser submetido em um periódico relevante da área investigada. 



Por  fim,  vale  ressaltar  novamente  que  este  projeto  de  pesquisa  será  desenvolvido,

principalmente, no  âmbito do Laboratório de Estudos da Fala e da Escrita – Labefale do

DCH/ UFLA, em fase de estruturação5. 

4. Cronograma/ Plano de trabalho

O cronograma de atividades bem como o plano de trabalho previstos para este projeto 

de pesquisa é apresentado em forma de quadro, a seguir.

2013

Atividade Mês

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pesquisa bibliográfica sobre 
aprendizagem da escrita, 
interferências da fala sobre a 
escrita infantil, linguística de 
corpus, fator frequência e outros 
conteúdos pertinentes à pesquisa 
realizada.

Leitura de bibliografia sobre 
aprendizagem da escrita, 
interferências da fala sobre a 
escrita infantil, linguística de 
corpus, fator frequência e outros 
conteúdos pertinentes à pesquisa 
realizada.

Definição da amostra de dados do 
Paebes/Alfa, a ser digitada por cada 
bolsista. 

Definição de estudo a ser realizado 
por cada aluno

Treinamento para a digitação com  
regras definidas no projeto e-
Labore (Laboratório Eletrônico de 
Oralidade e Escrita)

Digitação dos dados do 
Paebes/Alfa

5 O  Labefale  dispõe de  2  computadores  desktops  e  2 notebooks  apropriados  para  a  visualização de
imagens de menor legibilidade, como as imagens do corpus aqui utilizado que apresenta escrita infantil.
A utilização do Labefale, será, assim, de suma importância para a realização da pesquisa proposta.
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2014

Atividade Mês

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Leitura de bibliografia pertinente

Digitação dos dados do 
Paebes/Alfa

Análise de dados de acordo com o 
estudo linguístico realizado por 
cada estudante

Elaboração de artigo científico 
com divulgação dos resultados, 
para publicação em periódico da 
área

Elaboração e entrega de Relatório 
Técnico Final
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