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“E o Marão não é barreira, 

antes é proteção para todos 

que cá sentem, 

para todos que cá estão. 

 

E um ribeiro do Corgo, 

não é só água a cantar. 

Une muito mais do que possa separar. 

 

E o Alvão é uma bênção… 

para todos que cá sentem, 

para todos que cá estão. 

 

E o Marão não é barreira, 

antes é proteção para todos 

que cá sentem, 

para todos que cá estão.” 
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Introdução 

 

 Escrever é uma tarefa que o indivíduo executa no dia a dia geralmente com alguma 

frequência, sendo que é extremamente importante escrever com correção ortográfica quer no 

domínio académico quer no domínio social. A qualidade e a consistência das representações 

ortográficas, verificadas através da escrita de palavras, influencia a velocidade de leitura 

(Martin-Chang, Ouellette, & Madden, 2014) e a sua compreensão (Perfetti, 2007). Estes 

fatores são importantes para a boa realização de um percurso académico. Para além disso, 

visto de uma forma mais abrangente, alguns autores defendem o facto de que escrever com 

muitos erros ortográficos poderá influenciar negativamente a maneira como professores, 

empregadores, colegas e outros avaliam as competências gerais de um indivíduo (Kreiner, 

Schnakenberg, Green, Costello, & McClin, 2002). 

Apesar da importância que a capacidade para escrever palavras tem na vida dos 

indivíduos, existe, ainda, pouca investigação sobre escrita comparativamente com a leitura. 

Um dos motivos para isto acontecer é o facto de ambas estarem fortemente associadas 

(correlações entre .77 e .86; Ehri, 2000) e serem consideradas como um conteúdo único. No 

entanto, existem especificidades em cada uma delas, tendo processos cognitivos diferentes. 

Enquanto que na leitura existe um processo de reconhecimento de palavras, na escrita existe 

evocação e produção de palavras. 

Garcia, Abbott e Berninger (2010) referem que a escrita de palavras é uma capacidade 

multidimensional, de base linguística, que depende de diferentes tipos de conhecimento. As 

palavras são sequências convencionais de símbolos escritos – ortografia – que representam a 

fala – fonologia –, assinalam gramática – morfologia – e que ativam e exprimem 

representações semânticas associadas. A escrita de palavras demonstra ter um papel mais 

relevante na aprendizagem das representações ortográficas do que a leitura (Conrad, 2008; 

Ouellette, 2010; Shahar-Yames & Share, 2008), e em um nível elevado leva a uma melhor 

expressão de ideias em textos escritos. Este aspeto irá ser facilitador tanto num futuro 

académico como profissional ou social, visto que o dia a dia do indivíduo requer escrita (e.g., 

trabalhos académicos, relatórios profissionais, mensagens para os colegas, entre outras 

coisas).  

 A escrita de palavras, tendo em conta estar inserida num sistema de escrita alfabético, 

parece iniciar-se pelas correspondências inteiramente consistentes entre fonemas e grafemas, 

em que cada fonema é representado por um grafema, denominando-se escrita alfabética. No 
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entanto, esta consistência nem sempre se verifica, visto que a maioria das escritas alfabéticas 

codifica outras informações para além da fonologia, como a morfologia e a informação 

lexical, revelando ortografias inconsistentes. Estas inconsistências podem ser várias e 

envolvem outro tipo de escrita que se denomina escrita ortográfica (e.g., Caravolas, 2004; 

Frith, 1985; Lervag & Hulme, 2010; McGeown, Medford, & Moxon, 2013; Notenboom & 

Reitsma, 2003). A escrita de cariz ortográfico, para além do conhecimento alfabético, exige 

outros tipos de conhecimentos linguísticos e ortográficos para que se possa escrever de forma 

ortograficamente correta todo o tipo de palavras (Apel, 2011; Caravolas, 2004; Lervag & 

Hulme, 2010; McGeown et al., 2013; Notenboom & Reitsma, 2003).  

 A literatura refere diferentes perspetivas do desenvolvimento da escrita, que irão ser 

abordadas no primeiro estudo empírico – a perspetiva fonológica, a perspetiva construtivista e 

a perspetiva da aprendizagem estatística. De acordo com algumas teorias, a escrita ortográfica 

desenvolve-se ao mesmo tempo que a escrita alfabética (Deacon & Leung, 2013; Pollo, 

Kessler, & Treiman, 2005; Siegler, 2000), no entanto, outras defendem que para que a escrita 

ortográfica surja é necessário dominar por completo a escrita alfabética (Ehri, 1997; Frith, 

1985). 

 O conhecimento ortográfico é de extrema importância para o desenvolvimento da 

alfabetização – leitura e escrita (e.g., Castles & Coltheart, 2004; Cunningham, Perry, & 

Stanovich, 2001; Roman, Kirby, Parilla, Wade-Woolley, & Deacon, 2009) –, envolvendo o 

conhecimento de representações grafémicas mentais (RGM) – a memória de determinadas 

palavras que contêm informações ortográficas específicas (Apel & Masterson, 2001; Share, 

1995, 1999) – e o conhecimento dos padrões ortográficos, incluindo regras ortográficas (Apel, 

2011).  

 A escrita de cariz ortográfico exige que um conjunto de habilidades cognitivas e 

alfabéticas se encontrem bem desenvolvidas, sendo estas preditores deste tipo de escrita. No 

que se refere às habilidades cognitivas, deve-se ter em conta o processamento fonológico – 

consciência fonológica, memória verbal e a nomeação automatizada rápida (em inglês, Rapid 

Automatized Naming – RAN) (Caravolas, Hulme, & Snowling, 2001), a competência 

cognitiva geral (Moll et al., 2014) e até mesmo o conhecimento morfológico (e.g., Bourassa, 

Treiman, & Kessler, 2006; Defior & Alegria, 2005; Defior, Alegria, Titos, & Martos, 2008). 

Quanto às habilidades alfabéticas, estas comportam o conhecimento de letras – conhecimento 

do nome das letras e conhecimento dos sons das letras (e.g., Bruck, Genesee, & Caravolas, 

1997; Byrne & Fielding-Barnsley, 1989; Caravolas et al., 2001; Kim & Petscher, 2011; 
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Lervåg, Bråten, & Hulme, 2009; Muter et al., 2004; Muter, Hulme, Snowling, & Taylor, 

1998) – e a leitura (e.g., Nation, Angell, & Castles, 2007; Shahar-Yames e Share, 2008; 

Wang, Castles, Nickels, & Nation, 2011). Estes preditores irão ser abordados na revisão 

bibliográfica do segundo estudo empírico e analisados a partir da amostra recolhida, com 

exceção da RAN e do conhecimento morfológico. 

 Considerando a temática relacionada com a emergência da escrita de cariz ortográfico, 

esta dissertação de mestrado irá ser dividida em duas partes. Na primeira será apresentado um 

primeiro estudo empírico sobre o desenvolvimento da escrita, o conhecimento ortográfico e 

os tipos de escrita de cariz ortográfico. Na segunda parte, com o segundo estudo empírico que 

se encontra interligado ao primeiro, é utilizada a mesma amostra de crianças e são abordados 

os preditores cognitivos e alfabéticos da escrita de cariz ortográfico. 

Tanto no primeiro estudo empírico como no segundo será apresentando o enquadramento 

teórico e as variáveis em questão, bem como a descrição dos processos metodológicos 

correspondentes, caracterização da amostra e testes – em que a informação semelhante não 

será repetida no segundo estudo – e as análises estatísticas utilizadas. De acordo com o estado 

de arte, os resultados serão discutidos tendo em vista as contribuições para uma melhor 

compreensão dos processos mentais envolvidos na escrita e também as implicações 

educacionais de ambos os estudos.  

O presente trabalho surge da necessidade de aprofundar a investigação sobre a 

aprendizagem da linguagem escrita em português europeu, em crianças jovens, contribuindo 

assim para compreender melhor as condições de aprendizagem, incidindo de forma mais 

eficaz quer na avaliação diagnóstica quer na intervenção em psicologia.  

  



4 

  

 

  



5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo empírico I 

 

A emergência da escrita de cariz ortográfico: o uso do grafema <e> para representar o 

chevá 

 

 

The emergence of orthographic spelling: the use of the grapheme <e> to represent the 

schwa 
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Resumo 

 

O presente estudo teve como objetivo verificar se as crianças que se encontram no início 

da aprendizagem da escrita em língua portuguesa atingem uma escrita de cariz ortográfico 

antes de dominarem completamente a escrita alfabética. Pressupõe-se que, apesar da escrita 

alfabética não estar dominada, as crianças comecem desde cedo a revelar conhecimento 

ortográfico. As hipóteses foram testadas através da aplicação de tarefas de ditado de palavras 

e pseudopalavras dissilábicas em que o alvo era o fonema /ǝ/ em sílabas átonas pré-tónicas e 

pós-tónicas que eram divididas em dois tipos de palavras – com pseudogrupo consonantal 

ilegal e coda ortográfica ilegal (e.g., tenaz e doce, respetivamente) e com pseudogrupo 

consonantal legal e coda ortográfica legal (e.g., feliz e pele, respetivamente) –, numa amostra 

de 45 crianças que se encontravam a frequentar o 1º ano do 1º Ciclo de ensino.  

Os resultados obtidos demonstram que a escrita de cariz ortográfico depende da escrita 

alfabética, mas também do conhecimento ortográfico, revelando a importância da quantidade 

de exposição às palavras escritas, da consistência das regularidades do sistema de escrita, da 

codependência com outros conhecimentos complexos sobre a linguagem e do ensino 

explícito. Estes resultados parecem indicar que a escrita de cariz ortográfico surge 

paralelamente à escrita alfabética, no entanto, a primeira mostra-se mais solidificada 

consoante a segunda é totalmente dominada.  

 

Palavras-Chave: desenvolvimento da escrita; escrita de palavras; escrita ortográfica; escrita 

alfabética; conhecimento ortográfico. 
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Abstract 

 

The present study aims to examine if children at an early stage of the learning process of 

the portuguese spelling reveal knowledge of orthographic spelling before mastering 

completely the alphabetic spelling. It’s assumed that although alphabetic spelling isn't 

dominated, children reveal orthographic knowledge from an early age. The hypotheses were 

tested by the apliccation of several tasks such as word dictation of dissyllabic words and 

pseudowords where the target was the phoneme /ǝ/ in untonated pre-tonic and post-tonic 

syllables. They were divided into two types of words – words with illegal consonantal 

pseudogroup and words with illegal orthographic coda (e.g., tenaz and doce, respectively) and 

with legal consonantal pseudogroup and legal orthographic coda (e.g., feliz and pele, 

respectively) – in a sample of forty-five children attending the 1st grade.  

The results show that orthographic spelling is dependent on alphabetic spelling, but also 

on orthographic knowledge, revealing the importance of the amount of exposure to written 

words, the regularities consistency of the writing system, codependency of other language 

complex skills and explicit teaching. These results seems to indicate that the orthographic 

spelling is revealed parallel to the alphabetic spelling, however, the orthographic spelling 

appears to be more solidified depending if the second is totally dominated. 

 

Keywords: spelling development; word writing; orthographic spelling; alphabetic spelling; 

orthographic knowledge. 

 

  



9 

  

Mecanismos cognitivos e linguísticos envolvidos na tarefa de escrita 

  

Vários autores têm vindo a comprovar que, para as crianças, aprender a escrever é um 

desafio maior do que aprender a ler. Isto porque as correspondências entre fonema-grafema – 

sendo fonema elemento constitutivo mais pequeno da cadeia falada que permite distinções 

semânticas e grafema a unidade constitutiva mínima num sistema de escrita (Morais, 1997) – 

são menos consistentes do que as correspondências entre grafema-fonema (Ehri, 1997; Frith, 

1980; Landerl, Thaler, & Reitsma, 2008), exigindo um esforço cognitivo maior (Ehri, 1997).  

Segundo Caravolas, Hulme e Snowling (2001), o desenvolvimento da escrita é influenciado 

por várias capacidades, principalmente a consciência fonémica, o conhecimento das 

correspondências fonema-grafema e a leitura – habilidades alfabéticas –, sendo que a escrita e 

a leitura mantêm uma forte relação bidirecional.  

Relativamente à consciência fonémica – capacidade para focar conscientemente a atenção 

e manipular os fonemas –, diversos estudos (e.g., Bruck & Waters, 1988, 1990; Caravolas et 

al., 2001; Juel, Griffith, & Gough, 1986) demonstram que esta é revelada já nas primeiras 

tentativas de escrever palavras, em que as crianças representam os sons que são mais salientes 

e, na medida em que as suas habilidades fonológicas melhoram, a escrita torna-se 

fonologicamente mais precisa, embora não melhore ortograficamente (e.g., escrever <sd> em 

vez de <sede>).  

Kandel, Hérault Grasjacques, Lambert e Fayol (2009) analisaram de que forma – 

fonológica ou ortográfica – alunos do 3º, 4º e 5º ano de língua francesa segmentavam 

palavras. Pediram aos estudantes que escrevessem palavras dissilábicas tanto fonológica 

como ortograficamente (e.g., em francês, o dissílabo casque é, também, fonologicamente um 

dissílabo – /kask/) e palavras fonologicamente monossilábicas mas ortograficamente 

dissilábicas (e.g., em francês, o dissílabo vase é fonologicamente um monossílabo – /vaz/). Os 

resultados obtidos demonstraram que as crianças, nestes níveis um pouco mais avançados, 

utilizavam sílabas ortográficas em vez de sílabas fonológicas como unidades de 

processamento na produção de escrita, visto que seguiram o mesmo padrão de segmentação 

tanto nas palavras com o mesmo número de sílabas fonológicas e ortográficas (e.g., o 

dissílabo francês balcon que é também fonologicamente um dissílabo – /balkõ/) como 

naquelas que não tinham o mesmo número de sílabas fonológicas e ortográficas (e.g., o 

dissílabo francês barque é fonologicamente um monossílabo – /baRk/). Para além desse 

aspeto, foi revelado um efeito significativo ao nível da escolaridade, em que alunos num nível 
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menos avançado demonstraram uma maior duração e disfluência, ou seja, hesitação, nos 

movimentos de escrita de sílaba para sílaba, do que em níveis superiores. 

Ainda de acordo com Kandel e colaboradores (2009), no início da aquisição da escrita, os 

pedaços de palavras escritas são baseados principalmente em processos fonológicos, isto 

porque as crianças já têm habilidades no discurso oral mas não na linguagem escrita. No 

entanto, por volta dos 8 ou 9 anos de idade, ao longo da aprendizagem da escrita e com a 

exposição repetida a grupos de letras, as crianças vão adquirindo conhecimento relativamente 

às restrições grafotáticas (e.g., saber que o /R/ intervocálico escreve-se com <rr>, como em 

terrina, no entanto, no início das palavras escreve-se com <r>, como em rapaz; ou saber que 

as consoantes que normalmente se utilizam no final de palavras são o <l>, o <s>, o <r> e o 

<m>, como em mel, mãos, amar e comem, respetivamente, e muito raramente o <n> e <b>). 

Começam a escrever seguindo regras de combinação ortográficas, para além de se regerem 

apenas pela fonologia das palavras. 

Segundo o estudo de Shahar-Yames e Share (2008), o processo de produção de escrita 

também tem uma função de autoaprendizagem, ou seja, em que o leitor adquire de forma 

independente as representações ortográficas cruciais para o reconhecimento de palavras. Este 

processo é ainda mais significativo para a aprendizagem ortográfica comparativamente com a 

leitura, pois exige que a criança tenha uma maior atenção aos detalhes ortográficos, 

envolvendo a identificação de fonemas sucessivos na linguagem oral, a seleção do grafema 

correspondente e processos cinestésico-motores (o movimento de escrever, que irá revelar-se 

como informação mnemónica relativa à forma ortográfica de uma palavra), bem como a 

componente visual-espacial (a forma escrita da palavra).  

A escrita exige a integração de múltiplas fontes de informação, como a informação 

visual-espacial, cinestésico-motor e linguística. Também por esse motivo é que o processo de 

escrita requer mais tempo do que o processo de leitura (Abbot & Berninger, 1993; Graham & 

Weintraub, 1996; Shahar-Yames & Share, 2008). 

 

A escrita alfabética e a escrita ortográfica  

 

De acordo com vários autores (e.g., Caravolas, 2004; Frith, 1985; Lervag & Hulme, 2010; 

McGeown, Medford, & Moxon, 2013; Notenboom & Reitsma, 2003), a escrita de palavras 

em sistemas de escrita alfabéticos parece iniciar-se pela correspondência entre fonemas e 
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grafemas um-para-um, o que envolve processamento fonológico e conhecimento de letras – a 

chamada escrita alfabética.  

Uma escrita alfabética ideal permite escrever palavras regulares. Estas palavras 

apresentam uma correspondência fonema-grafema regida por regras que podem ser 

independentes do contexto (e.g., bala) (Pinheiro, 1995; Ogusuko, Lukasova, & Macedo, 

2008), e deverão conter um conjunto de correspondências de um-para-um isomórficas, isto é, 

a relação entre as letras e os fonemas deverá ser inteiramente consistente. No entanto, isto 

nem sempre acontece, ou seja, o princípio alfabético – que refere que cada grafema representa 

um fonema e vice-versa – não é sempre estritamente aplicável, sendo que a maioria das 

escritas alfabéticas codifica outras informações para além da fonologia, como a morfologia 

(estrutura e formação das palavras) e a informação lexical.  

Nesse sentido, as ortografias variam no seu grau de consistência – ortografias 

transparentes ou consistentes e ortografias profundas ou inconsistentes. Estas inconsistências 

referem-se a correspondências entre fonemas e grafemas de muitos-para-um (e.g., na 

ortografia portuguesa os fonemas /s/, /ʃ/, /z/ podem ser todos representados pelo grafema <x> 

como em máximo, caixa, e exame, respetivvamente) e de um-para-muitos (e.g., o fonema /k/ 

pode ser representado pelo grafema <c> como em cabra, <q> como em quando e <qu> como 

em quem e, ainda, <k> como em kilo; ou o fonema /ʃ/ que representamos <ch> como em 

chuva, <x> como em xadrez e <s> como em as); escrita de palavras irregulares ou opacas – 

em que se utiliza letras “silenciosas” (e.g., <h> em hiena) –; e palavras que dependem de 

regras contextuais (e.g., o fonema /s/ pode ser representando com o grafema <ç> quando está 

antes da vogal <a>, <o> ou <u> – como açúcar, açoite e açafrão – e <c> antes da vogal <i> 

ou <e> – como cinema e cenoura).  

Neste tipo de escrita – escrita ortográfica –, para além do conhecimento alfabético 

(capacidade de segmentar as palavras em fonemas, conhecimento do inventário letras-sons da 

língua e capacidade de mapear fonemas para letras; Caravolas, 2004) é necessário outros tipos 

de conhecimentos linguísticos e ortográficos para escrever com correção ortográfica todo o 

tipo de palavras (Apel, 2011; Caravolas, 2004; Lervag & Hulme, 2010; McGeown et al., 

2013; Notenboom & Reitsma, 2003). Esses conhecimentos podem dizer respeito a regras 

contextuais (e.g., nas vogais nasais, o grafema <n> antecede todos os grafemas – contar e 

fungo – exceto os grafemas <p> e <b>, que são antecedidos por <m> – tombar e compras); 

regularidades estatísticas (e.g., o /ʃ/ antecedido por ditongos escreve-se mais frequentemente 

com o grafema <x> – caixa); constrangimentos posicionais dos grafemas (e.g., certas 
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sequências de letras não são corretas, como o <h> entre vogais – peha); motivações 

morfológicas de certos padrões (e.g., o /u/ átono é escrito com o grafema <o> ou <u> 

consoante a palavra de origem de que foi derivada – copeiro escreve-se com <o> porque 

deriva de copo e fumeiro escreve-se com <u> porque deriva de fumo); e memória de padrões 

específicos de palavras que não seguem qualquer tipo de regras ortográficas (e.g., assessor 

escreve-se com <ss>, no entanto, acessório escreve-se com <c>). A ortografia portuguesa é 

considerada de consistência intermédia no que se refere à escrita de palavras (Serrano, 

Sucena, & Mousty, 2010). 

 

O desenvolvimento da escrita  

  

Pollo, Treiman e Kessler (2015) referem três perspetivas do desenvolvimento da escrita: 

(1) a perspetiva fonológica, (2) a perspetiva construtivista e (3) a perspetiva da aprendizagem 

estatística. 

Na perspetiva fonológica – representada na Teoria de Estágios por Gentry (1982) e na 

Teoria de Fases por Ehri (1998) –, as etapas de desenvolvimento vão surgindo com a 

aquisição do conhecimento fonológico durante a alfabetização. Estes modelos postulam o 

desenvolvimento em três estágios ou fases envolvendo os primeiros quatro a cinco anos de 

escolaridade formal: o estágio pré-comunicativo ou a fase pré-alfabética; o estágio fonético ou 

a fase alfabética total; e o estágio correto ou a fase alfabética consolidada. Na primeira etapa, 

as crianças apenas produzem desenhos e rabiscos ou escrevem algumas letras, ou seja, as suas 

escritas não têm relação com os sons das palavras. Ao longo da fase seguinte, as crianças vão 

utilizando a estratégia de nomes das letras (Treiman, 1994), em que começam a aprender os 

nomes destas e a perceber que estes representam sons, representando-os apropriadamente – 

escrita semi-alfabética ou semifonética (e.g., escrever <sd> para a palavra sede, em que o <s> 

e o <d> representam respetivamente o /se/ e /de/). De seguida, no estágio fonético ou fase 

alfabética total, as crianças (a) já produzem escritas que representam totalmente a fonologia 

das palavras (e.g., <carro> ou <caro> para carro; ou <gas> ou <gaz> para gás), (b) 

representam a maioria dos fonemas, e (c) escolhem as letras pelos sons sem preocupação 

ortográfica convencional (Pollo et al., 2015). O estágio de transição para a etapa final dá-se 

quando as crianças escrevem de acordo com a convenção e os padrões de escrita (e.g., 

<carro> para carro). Nesta etapa final, as crianças são consideradas escreventes 

hábeis/competentes. Este modelo teórico reconhece que as crianças aprendem a escrever não 
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por processos de memorização, mas utilizando conhecimento linguístico (Pollo et al., 2015). 

Apesar de o desenvolvimento da escrita, nesta perspetiva, dividir-se por estágios/fases, estes 

nem sempre ocorrem numa sequência discreta, mas antes numa progressão (Rittle-Johnson & 

Siegler, 1999; Sharp, Sinatra, & Reynolds, 2008) em que as crianças podem produzir 

simultaneamente escritas de várias etapas utilizando as várias estratégias menos ou mais 

sofisticadas (Sharp et al., 2008; Steffler, Varnhagen, Friesen, & Treiman, 1998).  

A perspetiva construtivista, muito influente em línguas românicas como o português – 

ampliada por trabalhos de Ferreiro (1990) e Vernon e Ferreiro (1999), influenciados pela 

teoria de estágios de desenvolvimento de Piaget – sugere que antes de compreenderem o 

princípio alfabético, as crianças já sabem muito sobre escrita. Ao longo dos vários estágios, as 

crianças recorrem a determinados princípios e substituem-nos na medida em que a 

aprendizagem sobre a escrita vai aumentando. Em primeiro lugar, no estágio pré-silábico, as 

crianças ainda não entendem que a escrita é a representação dos sons da linguagem oral 

(fonemas). Inicialmente, pensam que um texto precisa de algumas letras – princípio da 

quantidade mínima, que refere haver um número de letras fixo para cada palavra, em que o 

normal é três ou quatro. Este princípio foi recentemente questionado, sendo que vários 

estudos mostraram que a proporção de palavras de uma e duas letras nas escritas das crianças 

era semelhante à encontrada nos textos escritos dos respetivos idiomas. Isto é, quanto maior 

for o número de palavras curtas do idioma, maior será a tendência das crianças para escrever 

mais palavras curtas (Pollo, Kessler, & Treiman, 2009). Para além disso, ainda de acordo com 

a perspetiva construtivista, as crianças acreditam que as letras de uma palavra devem ser 

diferentes entre si, não podendo repetir-se – hipótese da variação. Depois, já em outro estágio 

– estágio silábico –, começam a produzir escritas silábicas, em que as letras representam 

sílabas (e.g., escrevem sapo como <ao>). Neste estágio revelam-se as primeiras tentativas da 

criança para representar os sons da fala na escrita. Quando começam a ganhar mais 

experiência com a linguagem escrita, observam que o número de letras normalmente é 

superior ao número de sílabas, começando a perceber que as letras representam “sons” mais 

breves – os fonemas –, iniciando-se, então, o último estágio, o alfabético (Pollo et al., 2015).  

De acordo com estas perspetivas (Ehri, 1997; Frith, 1985), que defendem o 

desenvolvimento por estágios – sendo estes qualitativamente diferentes –, a escrita ortográfica 

apenas surge numa fase avançada da aprendizagem em que a escrita alfabética já se encontra 

dominada, depois de uma extensa experiência de alfabetização. Segundo Pollo et al. (2015), 

para as crianças desenvolverem representações ortográficas lexicais, em primeiro lugar 
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necessitam de um bom conhecimento alfabético ou conhecimento de correspondências letra-

som específicas, dependendo principalmente do processamento fonológico. Ao longo do 

desenvolvimento para a fase ortográfica, esse processamento irá permitir a ativação do 

conhecimento lexical, que juntamente com a aquisição de conhecimentos de conversão 

fonema-grafema faz, então, surgir a escrita ortográfica (Apel, 2011; Georgiou, Parrila, & 

Kirby, 2009; Gentry, 1982; Martinet, Valdois, & Fayol, 2003; Seymour, 1997). 

Numa alternativa a estas propostas, surge a perspetiva da aprendizagem estatística que 

defende que a aprendizagem de diferentes aspetos da escrita ocorre simultaneamente e num 

contínuo de progressão (Deacon & Leung, 2013; Pollo et al., 2009). Por exemplo, as crianças 

adquirem princípios grafotáticos – princípios sobre restrições tanto relativamente à ordem 

como à organização das letras – precocemente (e.g., sabem quando utilizar ou não as letras 

maiúsculas), no entanto, outros conhecimentos são adquiridos posteriormente. Refere, 

também, que as escritas iniciais não são universais, ou seja, são influenciadas pelas 

propriedades do sistema de escrita que as crianças estão a aprender, diferentes entre idiomas 

(Pollo et al., 2015). Como em Português, em que as crianças do 1º ano escrevem o fonema /u/ 

muito mais vezes com o grafema <o> do que com o grafema <u>, refletindo o facto de o 

grafema <o> ser muito mais frequente na representação de /u/ do que o grafema <u> (Vale, 

Martins, & Silva, 2018). 

Para além disso, existem padrões significativos nestas escritas iniciais que são reflexo de 

toda a informação filtrada pelos mecanismos de perceção e das várias fontes de conhecimento 

– fonológico, grafotático, morfológico, lexical, contextual ortográfico (Deacon & Leung, 

2013; Pollo et al., 2009) – a que se encontram expostas (Deacon & Leung, 2013; Pollo et al., 

2009; Pollo et al., 2015). Isto quer dizer que a frequência com que a criança é exposta às 

palavras impressas vai ditar o seu conhecimento sobre a escrita dessas mesmas palavras 

(Pollo et al., 2015). 

Segundo Apel (2011), o conhecimento ortográfico é a informação armazenada na 

memória, que nos diz como representar corretamente pela escrita a linguagem falada, 

desempenhando um papel de extrema importância na aquisição da escrita. Este conhecimento 

é necessário para que haja evolução para uma escrita de cariz ortográfico, ou seja, para que 

seja possível escrever sem erros ortográficos, não dependendo apenas do processamento 

fonológico e do conhecimento de letras, como é o caso de correspondências um-a-um entre 

fonemas e grafemas (escrita alfabética). A aquisição deste tipo de conhecimento depende de 

fatores como a quantidade de exposição às palavras escritas, a consistência das regularidades 
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do sistema, o ensino explícito e a codependência com outros conhecimentos complexos sobre 

a linguagem, tais como o uso da informação prosódica das palavras (e.g., o fonema /u/ 

escreve-se sempre com o grafema <u>, e não com <o>, quando a vogal é tónica; Martins & 

Vale, 2014). 

Vários estudos (Fernandes, Ventura, Querido, & Morais, 2007; Martinet et al., 2003; 

Martins & Vale, 2014; Mousty & Alegria, 1996; Sprenger-Charolles, Siegel, & Bonnet, 1998) 

foram realizados para se perceber se é ou não desde o início da aquisição da escrita que as 

crianças começam a utilizar conhecimento ortográfico. Os resultados têm-se revelado 

inconsistentes entre os autores.  

O estudo de Fernandes e colaboradores (2007) com crianças do 1º ano, testadas em 

fevereiro e em junho, revelaram resultados que demonstram que a primeira etapa da aquisição 

da escrita é fonológica, visto que estas se socorrem principalmente do processamento 

fonológico nos estágios iniciais desta aquisição. No entanto, no segundo momento da 

avaliação, realizada quatro meses depois, a escrita das crianças já revelava algum 

conhecimento da representação ortográfica lexical. A dependência intensiva do 

processamento fonológico parece, então, criar as condições para a consolidação das 

representações ortográficas das palavras. 

Estudos de Mousty e Alegria (1996) sugerem que crianças que se encontram no início da 

aprendizagem da leitura e da escrita não escrevem palavras através de processos lexicais. Isto 

opõe-se ao que é referido por Sprenger-Charolles e colaboradores (1998), em que crianças do 

1º ano foram observadas a demonstrar algum conhecimento lexical ortográfico, isto é, do 

conjunto de representações ortográficas, a partir dos 10 meses de alfabetização, apesar de que 

inicialmente dependiam fortemente do processamento fonológico. Resultados de Martinet et 

al. (2003) sugerem que crianças após 3 meses de ensino formal revelam conhecimento lexical 

ortográfico, apesar de este não estar bem estabelecido, sendo que continuam a evoluir ao 

longo da exposição perante a linguagem escrita. Parece, então, haver um desenvolvimento 

mútuo do conhecimento ortográfico e alfabético desde o início da aprendizagem da escrita, 

como é defendido pela perspetiva da aprendizagem estatística. 

O estudo de Sharp e colaboradores (2008), através do método microgenético – que torna 

possível observar mudanças à medida que estas ocorrem, produzindo informações mais 

detalhadas (Steffler, 2001) – com crianças do 1º ano, não contradiz nem as perspetivas das 

fases nem a da aprendizagem estatística. Isto porque os resultados obtidos mostram que 

ambas as perspetivas são reflexo do desenvolvimento do conhecimento ortográfico como 
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sendo por fases ou num contínuo de progressão. As crianças utilizavam acentuadamente 

determinada estratégia, no entanto, com o tempo, esta desvanecia-se. Para além disso, 

também se observou que o progresso no desenvolvimento ocorreu de forma 

progressiva/incremental à medida que os alunos adquiriam mais experiência. Sharp et al. 

(2008) acreditavam que ambas as perpetivas contribuíam para a compreensão do processo de 

desenvolvimento da escrita, sendo que a escrita prossegue tanto em fases como também é 

gradual, apoiando o conceito de “fases sobrepostas” do desenvolvimento. Esta ideia sugere 

que os alunos podem não pensar necessariamente de forma qualitativamente diferente de uma 

fase para a outra. Estes adaptam várias estratégias – mais e menos sofisticadas, ao mesmo 

tempo – dependendo da tarefa em questão, e apesar de a progressão ser gradual, também é 

constante, não sendo linear. 

Um estudo de Martins e Vale (2014) avaliou 46 crianças do 1º ano que se encontravam no 

início da aprendizagem da escrita em língua portuguesa para verificar se estas revelavam 

escritas de cariz ortográfico. Para isso utilizaram tarefas de ditado de palavras e 

pseudopalavras trissilábicas em que o alvo era o fonema /u/ tanto em sílaba tónica (e.g., 

veludo e levudo) como em sílaba átona pré-tónica – escrito com o grafema <o> (e.g., corneta 

e cornepa) e com o grafema <u> (e.g., tulipa e pulita) – e pós-tónica no final da palavra ou 

pseudopalavra (e.g., ditado e bilado). Os resultados demonstram que as crianças usam mais 

vezes o grafema <o> para representar o fonema /u/ (e.g., ditado/bolor ou lupa/bambu). Ao 

explicar os resultados, Martins e Vale (2014) referem que existem diferentes tipos de 

conhecimento ortográficos que são adquiridos através de diferentes fatores. Neste caso 

específico, a escolha de <o> para representar o /u/ reflete a sensibilidade que as crianças têm 

perante a elevada frequência da ocorrência desta representação na ortografia portuguesa – 

quantidade de exposição e consistência das regularidades do sistema –, que faz com que as 

crianças acertem maioritariamente mas também generalizem, cometendo erros ortográficos. 

Isto indica a presença de conhecimento ortográfico, que não depende estritamente da 

fonologia. Estes resultados suportam a ideia de que o desenvolvimento da escrita envolve, 

desde o início da aprendizagem, conhecimentos ortográficos, como referido anteriormente. 

No entanto, as crianças deste estudo tinham já um conhecimento alfabético substancial como 

mostrou o bom nível dos seus desempenhos na escrita de palavras estritamente regulares (e.g., 

gaveta). Assim, indo ao encontro das perspetivas que defendem o desenvolvimento da escrita 

por estágios, parece haver influência entre estes diferentes tipos de conhecimentos, o que 
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sugere que a escrita alfabética poderá ser um requisito para a escrita ortográfica, isto é, quanto 

mais se dominar a primeira, mais facilmente se progride na segunda.  

 

O conhecimento ortográfico e os tipos de escrita de cariz ortográfico 

 

Vários estudos (e.g., Castles & Coltheart, 2004; Cunningham, Perry, & Stanovich, 2001; 

Roman et al., 2009) referem que o conhecimento ortográfico contribui de forma única para o 

desenvolvimento da alfabetização. 

As componentes do conhecimento ortográfico são (1) o conhecimento de representações 

grafémicas mentais (RGM) e (2) o conhecimento dos padrões ortográficos. O primeiro refere-

se à memória de palavras específicas, ou seja, representações mentais armazenadas de 

palavras escritas ou partes de palavras (prefixos ou sufixos), que contêm informações 

ortográficas específicas (Apel & Masterson, 2001; Share, 1995, 1999); e o segundo está 

ligado à compreensão dos padrões que governam um sistema de símbolos e não palavras 

específicas, e incluem regras ortográficas. Estas duas componentes fazem parte do processo 

de decodificação e codificação, isto é, leitura e escrita, respetivamente (Apel, 2011).  

Relativamente às RGM, quando estas são claras e completas, demonstram ter um papel 

crucial para a leitura e escrita bem-sucedidas ao nível de texto (Apel, 2009). Tendo RGM 

armazenadas com sucesso, a criança poderá ler e escrever mais fluentemente (Apel & 

Masterson, 2001), pois tendo conhecimento de uma palavra, rapidamente tem acesso ao seu 

significado (Mayall, Humphreys, Mechelli, Olson, & Price, 2001). Segundo Apel (2009), 

quando as RGM estão bem desenvolvidas, as crianças rapidamente reconhecem (na leitura) ou 

recordam a representação visual da palavra (para a escrita), e assim, recursos da memória e 

atenção são libertados para uma melhor compreensão ou composição de texto. Na escrita, o 

nível de consistência é sempre menor que na leitura (Carrillo, Alegría, & Marín, 2013); pode 

realizar-se uma leitura segura utilizando o processamento grafema-para-fonema, no entanto, o 

contrário, ou seja, o processamento fonema-para-grafema (escrita) exige muitas vezes 

conhecimento lexical, sendo necessário a aquisição de RGM para escrever corretamente 

certas palavras (Carrillo et al., 2013) (e.g., içar escreve-se com <ç>, no entanto, assar 

escreve-se com <ss>). Sendo assim, uma escrita precisa depende mais de RGM de maior 

qualidade do que a leitura. O processo de armazenamento de RGM, denominado 

aprendizagem ortográfica, é visto, portanto, de acordo com Oullette (2010), como importante 
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na aquisição de alfabetização e como um componente especialmente essencial para aprender a 

escrever. 

 

Objetivos e hipóteses do presente estudo 

 

O presente estudo tem como objetivo principal verificar se as crianças que se encontram 

no início da aprendizagem da escrita em língua portuguesa – 1º ano de escolaridade –, 

atingem uma escrita de cariz ortográfico antes de dominarem completamente a escrita 

alfabética. Atendendo aos objetivos específicos, pretendeu-se, primeiro, analisar a escrita de 

palavras com fonema /ǝ/ (chevá) representado pelo grafema <e>, através de tarefas de ditado 

de palavras dissilábicas em que o alvo era o fonema /ǝ/ em sílabas átonas pré-tónicas e pós-

tónicas. Num segundo momento pretendeu-se comparar essa escrita de palavras com a escrita 

de pseudopalavras correspondentes (e.g., mave correspondendo a nave). Esta comparação 

serviu para verificar se a escrita ortográfica que as crianças apresentavam não se devia ao 

conhecimento de palavras particulares, mas sim ao conhecimento adquirido, demonstrando a 

importância da aprendizagem através da exposição à escrita e não apenas através do ensino 

explícito – as crianças não são ensinadas que as palavras não podem acabar com determinadas 

consoantes ou que certos encontros consonantais não são legais.  

Atendendo aos objetivos propostos, levantam-se as seguintes hipóteses: (H1) espera-se 

que as crianças revelem conhecimento ortográfico antes de dominarem completamente a 

escrita alfabética; (H2) espera-se que as crianças escrevam mais <e> nas palavras em que o 

chevá se encontra na primeira sílaba do que nas palavras em que está na última sílaba, visto 

que, quando o chevá é a última vogal de uma palavra dissilábica, cria monossílabos 

fonológicos, o que faz com que as crianças tenham tendência a escreverem a palavra como 

um monossílabo (e.g., escrever <jad> para a palavra jade); (H3) espera-se que as crianças 

escrevam mais <e> nas palavras em que o chevá se encontra num pseudogrupo consonantal 

ilegal e de coda ortográfica ilegal do que num pseudogrupo consonantal legal e de coda 

ortográfica legal; (H4) espera-se que o padrão de resultados para a escrita de pseudopalavras 

seja semelhante à escrita de palavras. 
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Método 

 

Participantes  

 

No presente estudo participaram 41 crianças que frequentavam o 1º ano do 1º Ciclo do 

Ensino Básico de quatro escolas de um Agrupamento de Escolas do interior Norte de 

Portugal.  

A amostra foi constituída por 22 (53.7%) crianças do sexo feminino e 19 (46.3%) 

crianças do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 5 anos e 12 meses e os 7 

anos e 9 meses, com média de 6 anos e 6 meses. Na Tabela 1 são apresentados os valores 

referentes à distribuição dos percentis do teste de inteligência não-verbal da Forma Paralela 

das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPCR-P; Raven, Court, & Raven, 2009). 

Como é possível verificar, a maior parte das crianças (75.5%) situou-se entre o percentil 50 e 

o percentil 75.  

 

Tabela 1  

Caracterização da amostra quanto à distribuição de percentis obtidos nas MPCR-P 

N  Percentil N=41 

  <25 10 (24.3%) 

  25-49 12 (29.3%) 

MPCR-P  50-75 14 (34.2%) 

  >75 5 (12%) 

  Total 41 (100%) 

  Faltas 0 

 

Testes e procedimento  

 

Para iniciar-se a recolha de dados nas escolas, em primeiro lugar, teve que se contactar as 

entidades responsáveis para, assim, se obter as autorizações necessárias. Este processo 

envolveu reuniões com a direção do agrupamento de escolas e com os respetivos professores 

das turmas onde se pretendia realizar o estudo, para clarificar os objetivos do estudo e a sua 

importância, mas também a disponibilidade para a participação neste projeto.  
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Numa fase posterior, após a autorização da direção e dos docentes, foram entregues aos 

encarregados de educação documentos para a obtenção do consentimento informado (ver 

anexo A), para também eles poderem autorizar ou não a participação dos respetivos 

educandos e ficarem informados quer sobre a recolha de dados quer relativamente à garantia 

de confidencialidade dos mesmos. Apenas participaram neste estudo e foram avaliadas as 

crianças cujos encarregados de educação entregaram os consentimentos informados 

assinados. 

A avaliação foi realizada em duas fases: a 1ª fase de testagem decorreu durante o mês de 

janeiro, no 2º período; e a 2ª fase decorreu 4 a 5 meses depois, entre maio e junho, já no final 

do ano letivo. As sessões ocorreram quer individualmente quer em grupo. Nas sessões de 

grupo, os alunos foram divididos em vários grupos de 7/8 crianças para controlar os fatores de 

distração e evitar interação entre eles. Para além disso, as sessões decorreram nas respetivas 

escolas frequentadas pelas crianças, tendo em atenção o ambiente, que se pretendia sossegado 

para possibilitar uma boa concentração.  

Antes de começar a recolha dos dados foi explicado a cada criança que o objetivo daquele 

exercício não era a avaliação mas sim podermos estudar como é que eles aprendiam e assim 

ajudar a melhorar a sua aprendizagem. 

 

1ª Fase de recolha de dados 

 

Na 1ª fase, os alunos foram avaliados em duas sessões: uma individual e outra de grupo. 

Na sessão individual foi aplicado um teste de inteligência para avaliar as capacidades 

cognitivas gerais – MPCR-P (Raven et al., 2009) – e na sessão de grupo, composto por 7/8 

crianças, foi aplicada uma lista de palavras para escrever, com o objetivo de avaliar o 

conhecimento ortográfico e alfabético – Escrita de Palavras com Chevá. 

 

MPCR-P – As MPCR (Raven et al., 2009) é um teste de aplicação coletiva ou individual 

(aplicado individualmente nesta investigação) que mede a inteligência geral, com a duração 

de 10 a 20 minutos aproximadamente, para avaliar crianças dos 5 aos 12 anos e adultos com 

baixa escolaridade (com mais de 65 anos).  

Este teste permite avaliar a capacidade de apreensão de relações entre figuras ou desenhos 

geométricos, em que a criança deverá perceber a estrutura do desenho a fim de selecionar, 
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entre várias alternativas, a correspondente à parte que falta e que completa corretamente cada 

padrão ou sistema de relações.  

 

Escrita de Palavras com Chevá – Esta tarefa tinha o objetivo de avaliar o conhecimento 

ortográfico e alfabético. A aplicação fez-se em pequenos grupos. Foram distribuídas folhas 

A4 pautadas e também um lápis e borracha. A investigadora explicou no início da prova que 

iria ditar algumas palavras que os alunos teriam que escrever como conseguissem, tendo que 

prestar muita atenção, visto que a palavra apenas seria repetida uma vez. As palavras foram 

ditadas num débito de fala normal, sem marcação de sílabas, tal como as dizemos quando 

estamos a falar coloquialmente. 

Dado que o objetivo era verificar, em uma fase precoce de aprendizagem, a presença do 

conhecimento de cariz ortográfico no português europeu – se as crianças eram ou não 

sensíveis a restrições ortográficas contextuais, posição do grafema na palavra e grafotática –, 

as palavras escolhidas tinham alvos específicos que permitiam fazer essa avaliação. Sendo 

assim, optou-se por um caso de estudo.  

O caso de estudo foi a representação do chevá (e.g., o /ǝ/ em /pǝdal/) que, sendo uma 

vogal fonologicamente mal definida, com uma realização opcional imprevisível, mas 

frequentemente eliminada na posição final silábica (Veloso, 2012), deve, no entanto, ser 

escrita quase exclusivamente como <e>, um grafema com frequência relativamente alta 

(Gomes, 2001).  

As palavras que constituíam esta tarefa eram dissilábos em que o alvo era o fonema /ǝ/ 

em sílabas átonas pré-tónica (e.g., pedal) e pós-tónica (e.g., nave) no final de palavra. Tanto 

as palavras em que o alvo era o fonema /ǝ/ em sílabas átonas pré-tónicas como as que o 

fonema ocorria em sílabas pós-tónicas foram organizadas em dois tipos de palavras: as que 

formavam um pseudogrupo consonantal ilegal e as que formavam uma coda ortográfica ilegal 

(e.g., tenaz e doce, respetivamente); as que formavam um pseudogrupo consonantal legal e as 

que formavam uma coda ortográfica legal (e.g., feliz e pele, respetivamente) num total de 20 

palavras (Tabela 2). 

Para além dessas 20 palavras, acrescentou-se 5 palavras regulares (e.g., fama) cujo 

objetivo era verificar o conhecimento alfabético das crianças (Tabela 2). 
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Tabela 2 

Exemplos de palavras ditadas nas diferentes condições ortográficas 

[ǝ] na primeira sílaba [ǝ] na última sílaba Palavras regulares 

Pseudogrupo consonantal Coda ortográfica 

Ilegal Legal Ilegal Legal 

Tenaz Feliz Doce Pele Boda 

Estas palavras foram escolhidas a partir do ESCOLEX (Soares et al., 2014) depois de se 

verificar o índice de frequência padrão (SFI) com que as crianças são expostas a cada palavra, 

calculando-se, então, a média e o percentil. O ESCOLEX é uma base de dados lexical em 

Português Europeu de palavras que ocorrem em livros escolares. Esta base de dados foi 

calculada a partir de um corpus linguístico de 3,2 milhões de palavras de 171 livros didáticos 

do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico, fornecendo estatísticas de frequências de palavras 

consoante o nível académico para 48,381 formas de palavras. Estas frequências são referentes 

a crianças dos 6 aos 11 anos de idades que frequentam os primeiros seis anos no sistema 

educacional português.  

No que diz respeito às frequências das palavras ditadas, as palavras em que o alvo era o 

fonema /ǝ/ em sílabas átonas pré-tónica e pertenciam ao pseudogrupo consonantal ilegal 

tinham uma média de 33.06 e um percentil 25; as que pertenciam ao pseudogrupo consonantal 

legal tinham uma média de 34.39 e um percentil >25 <50. As palavras em que o alvo era o 

fonema /ǝ/ em sílabas átonas pós-tónica e pertenciam ao grupo da coda ortográfica ilegal 

tinham uma média de 39.12 e um percentil >25 <50; por último, as que pertenciam ao grupo 

da coda ortográfica legal tinham uma média de 44.54 e um percentil 50. 

Realizou-se dois tipos de cotação da Escrita de Palavras: cotação certo/errado (RC) e 

cotação alvo (CA). Na RC foram consideradas corretas – 1 ponto – aquelas palavras cuja 

escrita respeitava as normas da ortografia portuguesa, excluindo a acentuação ortográfica 

(e.g., <verao> para verão). A CA para o grupo de palavras apresentado era 1 se o <e> 

estivesse escrito na posição certa após a consoante inicial ou após a consoante final, mesmo 

que o resto da palavra estivesse errada (e.g., <fe> para feliz, <ave> para nave, 

respetivamente). Mesmo se a consoante não correspondesse à forma fonológica ditada, mas a 

estrutura correspondesse era cotado 1 (e.g., <belor> para redor); no entanto, se a palavra 

parecesse ter sido escrita aleatoriamente, a cotação era 0 (zero) (e.g., <pepo> para ferir); 
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também foi cotado 0 (zero) se o <e> não estivesse representado (e.g., <fliz> para feliz e <nav> 

para nave) ou ocorresse numa posição que criava dúvidas sobre a intencionalidade da escrita 

(e.g., <erire> para ferir, pois o <e> não é precedido por nenhuma letra). As 5 palavras 

regulares eram apenas cotadas segunda o critério de RC. 

 

2ª Fase de recolha de dados 

 

A 2ª fase de avaliação decorreu no final do ano letivo – maio e junho. Nesta fase aplicou-

se novamente a lista de Escrita de Palavras com Chevá, e aplicou-se pela primeira vez, uma 

lista de Escrita de Pseudopalavras. 

 

Escrita de Pseudopalavras com Chevá – Esta tarefa tinha o objetivo de avaliar o 

conhecimento ortográfico e alfabético. A sua realização foi idêntica à tarefa de Escrita de 

Palavras com Chevá, no entanto, era explicado às crianças que as palavras ditadas eram como 

se fossem palavras portuguesas, mas eram inventadas, por isso elas teriam que prestar atenção 

ao sons e escrever o que soubessem, o melhor que conseguissem.  

As pseudopalavras que constituíam esta tarefa eram vizinhas ortográficas e/ou 

fonológicas das palavras ditadas na tarefa de Escrita de Palavras com Chevá, e tal como 

nessa tarefa, eram 20 pseudopalavras no total. As pseudopalavras eram, então, dissilábicas, e 

o alvo era o fonema /ǝ/ em sílabas átonas pré-tónica (e.g., depal para a palavra pedal) e pós-

tónica (e.g., mave para a palavra nave) no final de pseudopalavra. Para além dessas 

pseudopalavras, acrescentou-se 5 pseudopalavras regulares (e.g., sama para a palavra fama) 

cujo objetivo era, também neste caso, verificar o conhecimento alfabético das crianças 

(Tabela 3). 

Tabela 3 

Exemplos de pseudopalavras ditadas nas diferentes condições ortográficas 

[ǝ] na primeira sílaba [ǝ] na última sílaba Palavras regulares 

Pseudogrupo consonantal Coda ortográfica 

Ilegal Legal Ilegal Legal 

Penaz Reliz Boce Tele Doba 
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A cotação da Escrita de Pseudopalavras com Chevá foi realizada da mesma maneira que 

a cotação da Escrita de Palavras com Chevá, exceto na RC, em que se utilizou um critério 

restrito. Visto serem palavras inventadas e as crianças não as terem aprendido, na RC foram 

consideradas corretas as pseudopalavras que traduziam corretamente a fonologia, mesmo que 

ortograficamente não estivessem corretas. Por exemplo, na Escrita de Palavras, escrever 

<fol> para fole foi cotado na RC com 0 pontos, no entanto, nas Escrita de Pseudopalavras, 

escrever <vol> ou <vole> para /vɔl/ foi cotado com 1 ponto, porque traduz corretamente a 

fonologia. 

 

Resultados 

 

Foram realizadas as seguintes análises: (a) estatísticas descritivas relativamente à (1) 

Escrita de Palavras Regulares da 1ª fase e da 2ª fase; da (2) Escrita de Palavras Regulares da 

2ª fase comparativamente com a Escrita de Pseudopalavras Regulares – também realizada na 

2ª fase –; e relativamente à (3) escrita ortograficamente correta da Escrita de Palavras 

Palavras com Chevá da 1ª fase e da 2ª fase; e da (4) escrita ortograficamente correta da 

Escrita de Palavras Palavras com Chevá da 2ª fase com a Escrita de Pseudopalavras com 

Chevá, também realizada na 2ª fase.  

Realizaram-se, também, (b) análises de variância com medidas repetidas da (1) 

cotação alvo da Escrita de Palavras com Chevá da 1ª fase e da 2ª fase; e por fim, da (2) 

cotação alvo da Escrita de Palavras com Chevá da 2ª fase comparativamente com a Escrita 

de Pseudopalavras com Chevá, também realizada na 2ª fase. 

 

Estatísticas Descritivas 

 

Escrita de Palavras Regulares  

Como se pode verificar no Gráfico 1, as crianças eram capazes de escrever corretamente 

cerca de 50% das palavras regulares em janeiro, ainda que fossem de baixa frequência. Na 2ª 

fase, atingiam já cerca de 75% de correção, o que indica um conhecimento alfabético. Foi 

encontrado um efeito de tempo (1ª fase x 2ª fase de testagens) significativo (F (1,40) = 

41,367, p = .000, η²p = .508), ou seja, verificou-se que escreveu-se ortograficamente correta 

mais palavras regulares na 2ª fase de testagens. 
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Gráfico 1. Escrita de Palavras Regulares 

 

Escrita de Palavras (2ª Fase) e Pseudopalavras Regulares  

Respetivamente à Escrita de Palavras Regulares (2ª fase) e à Escrita de Pseudopalavras 

Regulares (também aplicada na 2ª fase), não se encontrou um efeito de lexicalidade (palavra x 

pseudopalavra) (F (1,40) = 2,708, p = .108, η²p = .63), visto que os valores demonstrados não 

variam entre as palavras e as pseudopalavras. Isto indica que a escrita era predominantemente  

de cariz alfabético (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Escrita de Palavras Regulares (2ª Fase) e Pseudopalavras Regulares 
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Escrita de Palavras com Chevá – Escrita Ortograficamente Correta (RC) 

 

Os resultados apresentados no Gráfico 3 indicam a média de respostas certas 

considerando as palavras que as crianças escreveram ortograficamente de forma correta, ou 

seja, RC, para cada grupo consonantal/coda ortográfica – ilegal ou legal –, em que o chevá 

poderia estar quer na primeira quer na última sílaba, e quer para a 1ª quer para a 2ª fase.  

A média de palavras escritas corretamente foi mais elevada na 2ª fase (M = 1.95, DP = 

1.48; M = 2.13, para o grupo pseudoconsonantal ilegal; DP = 1.51, para o grupo 

pseudoconsonantal legal; M = 2.93, DP = 1.38, para a coda ortográfica ilegal) do que na 1ª 

fase (M = .83, DP = 1.08, para o grupo pseudoconsonantal ilegal; M = .60, DP = .87, para o 

grupo pseudoconsonantal legal; M = 1.68, DP = 1.33, para a coda ortográfica ilegal), em 

todos os casos, exceto na última sílaba, na coda ortográfica legal (M = 1.78, DP = 1.58), em 

que foi ligeiramente mais baixo que na da 1ª fase (M = 1.85, DP = 1.37) (Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3. Escrita de Palavras com Chevá – Escrita Ortograficamente Correta (RC) 

 

Escrita de Palavras (2ª fase) e Escrita de Pseudopalavras com Chevá – Escrita 

Ortograficamente Correta (RC) 

 

O Gráfico 4 apresenta a média de respostas certas considerando as palavras e as 

pseudopalavras que as crianças escreveram ortograficamente de forma correta, ou seja, RC, na 

2ª fase de testagens. 
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Os resultados apresentados revelam que a média da escrita ortograficamente correta (RC) 

foi maior no grupo de pseudopalavras (M = 3.10, DP = 1.45, para o grupo pseudoconsonantal 

ilegal; M = 3.13, DP = 1.57, para o grupo pseudoconsonantal legal; M = 3.50, DP = 1.26, para 

a coda ortográfica ilegal; M = 3.75, DP = 1.13, para a coda ortográfica legal) do que no grupo 

de palavras (M = 2.13, DP = 1.51, para o grupo pseudoconsonantal ilegal; M = 1.95, DP = 

1.48, para o grupo pseudoconsonantal legal; M = 2.93, DP = 1.38, para a coda ortográfica 

ilegal; M = 1.78, DP = 1.58, para a coda ortográfica legal) (Gráfico 4).  

 

 

Gráfico 4. Escrita de Palavras (2ª Fase) e Pseudopalavras com Chevá – Escrita Ortograficamente Correta (RC) 
 

A estatística descritiva da cotação RC para estas palavras e pseudopalavras teve apenas 

como objetivo verificar que as palavras eram, em janeiro, muito difíceis de escrever de forma 

ortograficamente correta na sua totalidade e, mesmo no final do ano letivo, continuavam a 

constituir um enorme desafio. Não havendo outro objetivo com esta cotação, não foram 

realizadas outras análises estatísticas. 

 

Análises de variância com medidas repetidas 

 

Escrita de Palavras com Chevá com grafema <e> – Cotação alvo (CA) 

 

Foi encontrado um efeito de tempo (1ª fase x 2ª fase de testagens) significativo (F (1,40) 

= 21,242, p = .000, η²p = .347), isto é, verificou-se mais vezes a escrita do chevá com grafema 

<e> na 2ª fase (M = 4.54, DP = .95, para o pseudogrupo consonantal ilegal; M = 4.22, DP = 

.91, para o pseudogrupo consonantal legal; M = 3.98, DP = 1.19; para a coda ortográfica 
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ilegal; M = 2.29, DP = 1.89, para a coda ortográfica legal) do que na 1ª fase (M = .3.00, DP = 

1.97, para o pseudogrupo consonantal ilegal; M = 2.15, DP = 1.85, para o pseudogrupo 

consonantal legal; M = 2.88, DP = 1.50; para a coda ortográfica ilegal; M = 2.66, DP = 1.80, 

para a coda ortográfica legal). Também se verificou um efeito de posição (primeira x última 

sílaba) significativo (F (1,40) = 13,372, p = .001, η²p = .251), ou seja, a escrita do chevá com 

grafema <e> esteve mais presente na primeira do que na última sílaba. O mesmo aconteceu 

com o efeito no que diz respeito à legalidade dos encontros consonantais/codas ortográficas 

(grupos consonantais/codas ortográficas ilegais x legais) (F (1,40) = 25,442, p = .000, η²p = 

.389), visto que escrita do chevá com grafema <e> esteve mais presente nos grupos 

consonantais/codas ortográficas ilegais.  

No que diz respeito à interação entre posição e legalidade, os resultados demonstraram 

que o efeito entre eles não foi signitificativo (F (1,40) = 1,620, p = .210, η²p = .039), sendo 

que não se encontraram variações entre a escrita do chevá com grafema <e> na posição da 

sílaba na palavra, ou seja, nem na primeira nem na útlima sílaba, consoante a legalidade 

(grupos consonantais/codas ortográficas ilegais x legais). 

Por sua vez, foi possível encontrar um efeito de interação significativo entre posição e 

tempo (F (1,40) = 47,104, p = .000, η²p = .541), isto é, a escrita do chevá com grafema <e> 

diferiu da primeira para a última sílaba, estando mais presente na primeira sílaba, na 2ª fase de 

testagens.  

O efeito de interação entre legalidade e tempo foi significativo embora a magnitude do 

efeito tenha sido pequena (F (1,40) = 4,233, p = .046, η²p = .096), demonstrando que a escrita 

do chevá com grafema <e>, no que diz respeito à legalidade dos encontros consonantais/codas 

ortográficas, esteve mais presente no grupo consonantal/codas ortográficas ilegais na 2ª fase 

de testagens. 

Por fim, o efeito de interação entre posição, legalidade e tempo foi significativo (F (1,40) 

= 20,759, p = .000, η²p = .342), sendo que a escrita do chevá com grafema <e> foi mais 

frequente nas codas ilegais do que nas legais na 2ª fase, ao contrário do que aconteceu na 1ª 

fase em que essa comparação não foi significativa (Gráfico 5). 
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Gráfico 5. Escrita de Palavras com Chevá – Cotação Alvo (CA) 

 

Comparação entre Escrita de Palavras (2ª Fase) e Pseudopalavras com Chevá com o 

grafema <e> – Cotação alvo (CA) 

 

Fazendo uma análise comparativa entre a Escrita de Palavras da 2ª fase de testagens e a 

Escrita de Pseudopalavras – também realizada na 2ª fase –, tendo em conta a cotação alvo 

(CA), não foi possível observar um efeito de lexicalidade (F (1,40) = .197, p = .659, η²p = 

.005), sendo que a escrita do chevá com grafema <e> não variou entre palavras (M = 4.54, DP 

= .95, para o pseudogrupo consonantal ilegal; M = 4.22, DP = .91, para o pseudogrupo 

consonantal legal; M = 3.98, DP = 1.19; para a coda ortográfica ilegal; M = 2.29, DP = 1.89, 

para a coda ortográfica legal) e pseudopalavras (M = 4.29, DP = .84, para o pseudogrupo 

consonantal ilegal; M = 4.32, DP = .96, para o pseudogrupo consonantal legal; M = 3.71, DP 

= 1.21; para a coda ortográfica ilegal; M = 2.51, DP = 1.10, para a coda ortográfica legal). 

Quanto ao efeito de posição (primeira x última sílaba), este revelou-se significativo (F (1,40) 

= 77,677, p = .000, η²p = .660), pois a escrita do chevá com grafema <e> esteve mais presente 

na primeira do que na última sílaba. O mesmo se verificou em relação à legalidade dos(as) 

encontros consonantais/codas ortográficas (grupos consonantais/codas ortográficas ilegais x 

legais), em que o efeito é significativo (F (1,40) = 35,396, p = .000, η²p = .469), visto que 

foram escritas mais chevá com grafema <e> nos grupos consonantais/codas ortográficas 

ilegais do que nos legais, com exceção das pseudopalavras do grupo consonantal ilegal.  

No que diz respeito ao efeito de interação entre posição e legalidade, os resultados 

demontrastam que o efeito também foi significativo (F (1,40) = 21,137, p = .000, η²p = .404), 

sendo que a escrita do chevá com grafema <e> variou na posição da sílaba na 
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palavra/pseudopalavra, e consoante a legalidade – grupo consonantal/coda ortográfica ilegal 

ou legal. A escrita do chevá com grafema <e> esteve mais presente na primeira sílaba, quer os 

encontros consonantal/coda ortográfica fossem ilegais ou legais; e quer na primeira como na 

última sílaba, verificou-se esta presença maioritariamente nos grupos consonantais/coda 

ortográfica ilegal. 

O efeito de interação entre legalidade e lexicalidade (palavra x pseudopalavra) foi 

significativo (F (1,40) = 7,735, p = .008, η²p = .162), demonstrando que a escrita do chevá 

com grafema <e> esteve mais presente nos grupos consonantais/codas ortográficas ilegais do 

que nos legais, tanto no grupo de palavras como no gupo de pseudopalavras. 

Por sua vez, o efeito de interação entre posição e lexicalidade não se revelou significativo 

(F (1,40) = .058, p = .811, η²p = .001), isto é, a escrita do chevá com grafema <e> não diferiu 

da primeira para a última sílaba, do grupo de palavras para o grupo de pseudopalavras.  

Por fim, também o efeito de interação entre posição, legalidade e lexicalidade não foi 

significativo (F (1,40) = .178, p = .675, η²p = .004), sendo que o chevá com grafema <e> não 

variou na posição, ou seja, da primeira para a última sílaba, quer fosse ilegal ou legal – 

legalidade –, do grupo de palavras para o grupo de pseudopalavras (Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6. Escrita de Palavras (2ª Fase) e Pseudopalavras com Chevá – Cotação Alvo (CA) 

 

Discussão 

 

O presente estudo teve como intuito estudar a escrita de cariz ortográfico no início da 

aprendizagem da leitura e da escrita. Os resultados vão ao encontro da primeira hipótese 

proposta, que refere que, as crianças, no início da aprendizagem da escrita em língua 
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portuguesa, revelam conhecimento ortográfico antes de dominarem inteiramente a escrita 

alfabética. Isto verificou-se através da análise da escrita do chevá, que sendo uma vogal sem 

partículas elementares, foneticamente instável e fonologicamente mal definida, com uma 

realização opcional imprevisível, mas frequentemente eliminada na posição final das sílabas 

(Veloso, 2012), deve ser escrita quase que exclusivamente com o grafema <e>, um grafema 

relativamente muito frequente (Gomes, 2001). As crianças, escrevendo ou não o chevá, 

demonstraram-se sensíveis tanto à posição na palavra como às restrições grafotáticas. 

Estes resultados vão ao encontro da perspetiva da aprendizagem estatística. Vários 

estudos têm demonstrado, através desta perspetiva, que a capacidade de escrever com 

correção ortográfica todo o tipo de palavras – escrita ortográfica – depende não só da escrita 

alfabética, isto é, do processamento fonológico e do conhecimento de letras, como do 

conhecimento ortográfico (Apell, 2011; Martins & Vale, 2014). A escrita de cariz ortográfico 

ocorre, então, progressivamente, surgindo de forma simultânea com a escrita alfabética, ou 

seja, apesar do conhecimento ortográfico não estar consolidado, parece desenvolver-se 

mutuamente com o conhecimento alfabético, desde o início da alfabetização (Deacon & Long, 

2013; Martinet et al., 2003; Martins & Vale, 2014; Pollo et al., 2009).  

No que diz respeito à escrita do <e>, a segunda hipótese é comprovada, confirmando-se 

que as crianças escreveram mais vezes o grafema <e> nas palavras em que o chevá se 

encontrava na primeira sílaba do que na última sílaba. Na Língua Portuguesa existem palavras 

que têm sílabas finais a terminar em consoante, mas não existem sílabas iniciais que terminam 

em consoante, portanto, dado a exposição das crianças a essa particularidade, colocam mais 

<e> nas primeiras sílabas. Para além disso, quando o chevá representa a última vogal de um 

dissílabo, criando monossílabos fonológicos, pode fazer com que a tendência das crianças 

para escreverem a palavra como um monossílabo seja maior (e.g., escrever <pel> para a 

palavra pele), portanto poderá dar-se a possibilidade de não escreverem tantas vezes o chevá 

na última sílaba como na primeira. Existe, também, esta diferença relativamente à legalidade 

dos encontros consonantais/codas ortográficas, comprovando-se que as crianças escrevem 

mais <e> no pseudogrupo consonantal ilegal e de coda ortográfica ilegal do que no legal, tal 

como é referido na terceira hipótese. As crianças, tendo em atenção certos padrões e 

regularidades, não escrevem tantas vezes o grafema <e> nas palavras com pseudogrupos 

consonantais/codas ortográficas ilegais, visto que o encontro entre essas consoantes não 

ocorre na Língua Portuguesa. 
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O facto de estas duas hipóteses serem comprovadas, demonstra que a escrita do chevá 

com o grafema <e> foi contextualmente influenciada pela posição do chevá na palavra e pelas 

restrições legais grafotáticas dos encontros consonantais e das codas ortográficas que 

resultaram da não escrita do chevá. Relativamente à posição do chevá, sendo que no léxico 

português 76% dos grupos silábicos são consoantes seguidas de vogais nas primeiras sílabas, 

em que 71% das consoantes são seguidas de chevá (Gomes, 2001), isto reflete as 

regularidades ortográficas a que estão expostas. Estes casos podem, então, ser explicados quer 

pelo ensino explícito, quer pela elevada frequência da ocorrência do chevá em determinados 

contextos, sugerindo que as crianças, no início do desenvolvimento da alfabetização, já 

utilizam conhecimentos mais elaborados que apenas a simples conversão fonema-grafema da 

escrita fonológica.  

Também estes resultados vão ao encontro da literatura e demonstram que as crianças, 

desde cedo, adquirem princípios grafotáticos, quer relativamente às restrições quer à 

organização das sequências possíveis das letras. Para além disso, as escritas iniciais são 

influenciadas por padrões que advêm de várias fontes de conhecimento e da frequência com 

que as crianças vão sendo expostas às palavras escritas ao longo da aprendizagem (Deacon & 

Leung, 2013; Pollo et al., 2015). 

Por fim, indo ao encontro da última hipótese proposta, o padrão de resultados para a 

Escrita de Pseudopalavras mostrou-se semelhante à Escrita de Palavras. Isto permite-nos 

observar que a escrita ortográfica que as crianças apresentaram não se devia ao conhecimento 

de palavras particulares, pois então a média seria superior na Escrita de Palavras. A escrita 

ortográfica deveu-se, antes, ao conhecimento adquirido, o que mostra a importância da 

aprendizagem através da exposição à escrita.  

Como já foi referido anteriormente, esta escrita de cariz ortográfico supera as estritas 

correspondências alfabéticas (um-a-um) entre fonemas e grafemas, sendo necessária a 

aquisição de conhecimentos ortográficos que dependem da quantidade de exposição às 

palavras escritas, da consistência das regularidades do sistema de escrita – que surgem da 

sensibilidade que as crianças vão adquirindo com essas experiências –, da codependência com 

outros conhecimentos complexos sobre a linguagem, e do ensino explícito (Apel, 2011; 

Martins & Vale, 2014). 

Este primeiro estudo empírico parece, então, apoiar a ideia de que o conhecimento 

ortográfico se desenvolve paralelamente ao conhecimento alfabético, como referem as teorias 

de aprendizagem estatística.  
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Implicações práticas, limites e pistas futuras 

 

O presente estudo demonstra que o desenvolvimento de representações ortográficas 

ocorre através de diferentes meios, sendo um deles a exposição à escrita, de onde as crianças 

conseguem extrair informação. Isto revela que quanto mais treino as crianças têm de leitura e 

escrita mais consolidam a sua aprendizagem ortográfica, sendo, então, relevante a 

intensificação da prática quer leitura quer da escrita.  

Importa, também, referir as implicações ao nível da avaliação diagnóstica, tendo em conta 

quer a importância da quantidade de exposição à linguagem escrita para o desenvolvimento 

do conhecimento ortográfico e das competências cognitivas, quer a importância do 

mecanismo geral de aprendizagem – extração de regularidades – para aprendizagem da 

linguagem em geral. A criação de instrumentos de avaliação para intervir precocemente e de 

forma eficaz revela-se essencial para uma prática eficiente em Psicologia da Educação.  

Como limitação deste estudo, aponta-se quer o tamanho da amostra, quer o caso único de 

estudo – escrita do chevá –, que em futuras investigações, deverá abranger outros casos.   

O conhecimento ortográfico é um sistema de representações mentais considerado 

essencial para o desenvolvimento das capacidades de escrita convencional. Atualmente não 

está esclarecido o papel da escrita alfabética no desenvolvimento dessas representações 

mentais. Para além disso, em Portugal ainda existem poucos estudos no que diz respeito à 

emergência da escrita de cariz ortográfico em crianças que falam português. Parece, então, 

relevante, aprofundar os conhecimentos nesta área para que se possam fazer melhorias 

relativamente ao desenvolvimento tanto da escrita como da alfabetização no geral; e para que 

os psicólogos possam apoiar de forma mais construtiva e eficaz a aprendizagem das crianças. 
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Resumo 

 

O presente estudo teve como objetivo verificar quais são os mecanismos cognitivos e os 

conhecimentos alfabéticos mais associados à escrita de cariz ortográfico. Sabe-se que o 

processamento fonológico – consciência fonológica e memória verbal – e a capacidade 

cognitiva geral são preditores cognitivos da escrita; e que o conhecimento de letras – 

conhecimento do nome das letras e conhecimento dos sons das letras – e a leitura são seus 

preditores alfabéticos. As hipóteses foram testadas através da aplicação de testes que 

avaliavam a consciência fonológica, a memória verbal, a capacidade cognitiva geral, o 

conhecimento de letras, a leitura e o conhecimento ortográfico, numa amostra de 45 crianças 

que se encontravam a frequentar o 1º ano do 1º Ciclo de ensino.  

Os resultados revelaram que a consciência fonológica está associada à escrita de cariz 

ortográfico, visto que os processos de conversão grafema-fonema são importantes para a 

aquisição da escrita alfabética, e influenciam na construção de representações grafémicas 

mentais (RGM), tornando-se um requisito para a escrita ortográfica. Também o conhecimento 

de letras e a leitura demonstram ser correlatos alfabéticos da escrita ortográfica. A quantidade 

de experiência e a frequência de exposição a determinados padrões ortográficos e palavras 

específicas através da decodificação, levam, mais facilmente, ao sucesso na leitura de novos 

conjuntos de letras, sendo a informação ortográfica consolidada, contribuindo, assim, para a 

aprendizagem da escrita.  

 

Palavras-Chave: preditores cognitivos; preditores alfabéticos; processamento fonológico; 

conhecimento alfabético; leitura; escrita ortográfica. 
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Abstract 

 

The present study aims to examine the cognitive mechanisms and alphabetic knowledge 

that are associated with the orthographic spelling. It’s known that phonological encoding – 

phonological awareness and verbal memory – and general cognitive ability are cognitive 

predictors of spelling; and that the letters knowledge – name of letters knowledge and sounds 

of the letters knowledge – and reading are alphabetic predictors. The hypotheses were tested 

using tests that evaluated phonological awareness, verbal memory, general cognitive ability, 

letters knowledge, reading and orthographic knowledge in a sample composed by forty-five 

children attending 1st grade. 

The results revealed that phonological awareness is associated with orthographic spelling, 

since the grapheme-phoneme conversion processes are important for the acquisition of 

alphabetic spelling, and influence the construction of mental orthographic representations 

(RGM), making it a requirement for spelling. Also the letters knowledge and reading are 

alphabetic correlates of the orthographic spelling. The amount of experience and the 

frequency of exposure to certain orthographic patterns and specific words through decoding, 

lead more easily to success in reading new sets of letters, therefore the orthographic 

information is consolidated, thus contributing to the learning of spelling. 

 

Keywords: cognitive predictors; alphabetic predictors; phonological encoding; alphabetic 

knowledge; reading; orthographic spelling. 
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Preditores cognitivos da escrita de cariz ortográfico  

 

O processo de aquisição da escrita é bastante complexo e está associado tanto a 

habilidades cognitivas como alfabéticas. Para que a escrita de cariz ortográfico ocorra é 

necessário que estas habilidades estejam desenvolvidas, revelando-se como preditores do 

desenvolvimento deste tipo de escrita. 

O progresso precoce de aprendizagem da escrita em qualquer idioma com um tipo de 

escrita alfabética (e.g., português, inglês, espanhol, ao contrário de escritas ideográficas, ou 

seja, com caracteres, como o chinês) depende da capacidade de aprender os mapeamentos 

som-símbolo do alfabeto, a capacidade de segmentar e manipular as unidades de som da fala 

(fonemas) para a escrita e a capacidade de recuperar fluentemente as pronúncias associadas 

com símbolos (letras e palavras). O conhecimento do som das letras e as habilidades de 

consciência fonémica formam a base do princípio alfabético (Byrne, 1998), acrescentando-se 

as capacidades de nomeação automatizada rápida (em inglês, Rapid Automatized Naming – 

RAN), que parece tocar um mecanismo separável envolvido na formação de associações entre 

palavras escritas e as suas pronúncias (Lervåg & Hulme, 2009).  

De acordo com Caravolas, Hulme e Snowling (2001), o processamento fonológico está 

intimamente associado ao processo de aquisição de habilidades literácitas – leitura e escrita –, 

sendo considerado como seu preditor cognitivo. O processamento fonológico refere-se à 

capacidade de perceber, armazenar e manipular sons da fala, envolvendo (a) consciência 

fonológica, (b) memória de trabalho verbal (e.g., quando se pede à criança para excluir um 

fonema de uma palavra – e.g. “diz <mar> sem /r/” –, ela terá que memorizar a sequência de 

fonemas da palavra utilizando a memória de trabalho; identificar o fonema que se pediu para 

excluir; excluí-lo e sequenciar os fonemas restantes; quando se pede que escreva uma palavra 

tem que manter em memória a sequência precisa dos fonemas enquanto os converte numa 

sequência precisa de grafemas e/ou estruturas ortográficas específicas) e (c) RAN. No que diz 

respeito à consciência fonológica – capacidade de analisar de forma consciente e manipular a 

fala particularmente ao nível de fonemas (Caravolas et al., 2001) –, esta permite que a criança 

explore sistematicamente as correspondências entre os símbolos gráficos/letras e os 

sons/fonemas da linguagem falada. Nesse sentido, revela-se crucial para as primeiras fases do 

desenvolvimento da alfabetização, quando estas correspondências são extremamente 

importantes para a aquisição de escritas alfabéticas (Byrne, 1998; Wagner & Torgesen, 1987). 

Para além disso, a consciência fonológica tem influência na construção de representações 
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grafémicas mentais (RGM) (Ehri, 1992; Perfetti, 1992), visto que para se armazenar padrões 

ortográficos de forma eficiente é necessário haver múltiplas associações entre segmentos 

fonológicos de uma palavra e os respetivos grafemas que representam a sua forma escrita. Isto 

demonstra, mais uma vez, a importância do grau de consistência na correspondência entre 

grafemas e fonemas e vice-versa, em que o facto de haver irregularidades e inconsistências no 

sistema de escrita pode desafiar o sistema fonológico do aluno, implicando mais 

competências do processamento fonológico em escritas menos consistentes (Moll et al., 

2014). 

Estudos de Hulme et al. (2002) e Muter et al. (2004) demonstram que o nível de eficácia 

com que as crianças identificam e manipulam intencionalmente os sons da fala reflete-se de 

forma proporcional nos seus desempenhos em leitura e escrita, isto é, melhores resultados em 

tarefas de consciência fonológica resultam numa melhor performance em leitura e escrita. 

Um estudo longitudinal de Santos (2005) com 23 crianças, em que objetivo era comparar 

a aprendizagem da leitura e da escrita paralelamente com o desenvolvimento da consciência 

fonológica no decorrer do 1º ano de escolaridade, revelou como fortes preditores das 

competências de leitura e escrita a consciência fonémica e os conhecimentos sobre as relações 

entre letras e sons. Importa, ainda, referir que as tarefas que envolvem estes mecanismos têm 

sido frequentemente apontadas em diversos estudos longitudinais (e.g., Hulme et al., 2002; 

Caravolas, Volín, & Hulme, 2005; Capovilla, Güstschow, & Capovilla, 2004; Linklater, 

O´Connor, & Palardy, 2009; Nikolopoulos, Goulandris, Hulme, & Snouwling, 2006) como as 

que melhor predizem o início da aprendizagem da leitura e da escrita. 

A RAN diz respeito à velocidade com que um indivíduo pode pronunciar os nomes de um 

conjunto limitado de estímulos (e.g., letras, fragmentos de cor, imagens de objetos familiares) 

de forma sequencial e repetida. A realização de tarefas RAN requer habilidades fonológicas, 

por isso esta componente é vista como parte do processamento fonológico (Torgesen, 

Wagner, & Rashotte, 1994; Vaessen, Gerretsen, & Blomert, 2009). No entanto, existem 

evidências de que não é apenas fonológica. Apesar destas habilidades fonológicas estarem 

relacionadas de forma consistente com as habilidades de alfabetização que envolvem a 

decodificação – a leitura –, tem-se vindo a discutir que RAN também pode ser um reflexo do 

processamento ortográfico (e.g., Bowers & Swanson, 1991; Clarke, Hulme, & Snowling, 

2005; Manis, Doi, & Bhadha, 2000; Conrad & Levy, 2007; Manis, Seidenberg, & Doi, 1999). 

Do ponto de vista de Moll et al. (2014), o que parece suceder é que quando há uma 

capacidade de nomeação rápida mais pobre em que a identificação de letras é demorada, as 
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representações de padrões ortográficos – palavras inteiras – não podem ser armazenadas de 

forma fiável. Posto isto, a construção de um bom léxico ortográfico depende da integração 

precisa de informações sobre sequências de letras em palavras, o que significa que a RAN 

parece estar particularmente relacionada com a escrita ortográfica. 

Num estudo translinguístico em que analisaram o processamento fonológico (neste caso, 

tendo em conta a consciência fonologia e a memória verbal) e a RAN, como preditores da 

alfabetização – leitura e escrita –, Moll e colaboradores (2014) concluíram que o 

processamento fonológico foi um melhor preditor em quase todas as ortografias (ortografias 

mais consistentes, como o finlandês e o húngaro), com exceção do inglês (ortografia menos 

consistente), em que a RAN se destacou, representando mais variação do que a consciência 

fonológica. Em outro estudo translinguístico (Georgiou, Parilla, & Papadopoulos, 2008), 

também se concluiu que a RAN, ao contrário da consciência fonológica, foi um preditor 

longitudinal mais relevante em inglês (ortografia menos consistente) do que em grego 

(ortografia mais consistente), o que vai ao encontro dos resultados mais recentes.  

Ainda relativamente ao processamento fonológico, a memória fonológica revelou um 

papel importante na escrita (Moll et al., 2014). Este resultado poderá refletir o facto de que na 

maioria das ortografias, as correspondências entre fonemas e grafemas são menos consistentes 

do que na leitura; e também porque os fonemas não têm presente pistas gráficas como os 

grafemas, não havendo ajuda do contexto e dessas mesmas pistas (Nation & Hulme, 1997). 

Sendo assim, armazenar o padrão específico das palavras na memória é essencial para se 

produzir escritas ortograficamente corretas (Moll et al., 2014). Visto que não é possível 

escrever palavras apenas segundo a simples regra de correspondência fonema-grafema, o 

conhecimento fonológico não é suficiente, surgindo a necessidade de conhecimentos 

ortográficos elaborados e complexos (conhecimento específico de palavras) – armazenados no 

léxico ortográfico –, e de conhecer a estrutura completa das palavras (Frith, 1980; Caravolas, 

2004).  

Segundo Moll e colaborados (2014), o desenvolvimento das capacidades cognitivas gerais 

– QI geral – também tem influência na aquisição da leitura e da escrita, portanto, revela-se, 

também, como variável preditiva da escrita de cariz ortográfico, sendo uma das medidas 

usadas. No entanto, Critten e Pine (2009) referem o facto de não ser bem conhecido o 

contributo das capacidades cognitivas para a aquisição da escrita. 

Em vários estudos sobre leitura e escrita (e.g., Capovilla et al., 2004; Caravolas et al., 

2001; Caravolas et al., 2005; Defior, Alegria, Titos, & Martos, 2008; Fernandes, Ventura, 



46 

  

Querido, & Morais, 2007; Mota, 2012) verifica-se que o QI é utilizado como variável de 

controlo, visto que as amostras são compostas, geralmente, por indivíduos com o QI médio ou 

superior à média. Sendo que o QI pode ser responsável pelos diferentes resultados das 

variáveis dependentes, quando não é o foco do estudo este efeito é controlado. 

 

Preditores alfabéticos da escrita de cariz ortográfico  

 

Relativamente aos preditores alfabéticos, irão ser referidos trêss, sendo um deles o 

conhecimento de letras, o outro a leitura, e ainda o conhecimento morfológico. 

Estudos em várias línguas (e.g., Bruck, Genesee, & Caravolas, 1997; Byrne & Fielding-

Barnsley, 1989; Caravolas et al., 2001; Kim & Petscher, 2011; Lervåg, Bråten, & Hulme, 

2009; Muter et al., 2004; Muter, Hulme, Snowling, & Taylor, 1998) mediram o conhecimento 

de letras – que envolve tanto (a) o conhecimento do nome das letras como (b) o conhecimento 

dos sons das letras (McBride-Chang, 1999; Wagner, Torgesen, & Rashotte, 1994) – no início 

do desenvolvimento das habilidades alfabéticas e concluíram que este era um preditor 

longitudinal importante. 

A escrita e a leitura têm uma relação recíproca. A leitura resulta, então, como preditor 

alfabético da escrita. Estudos de Gilbert (1934, 1935) mostram que durante a leitura de um 

texto, o facto de encontrar-se palavras novas leva a que se aprenda a sua grafia mesmo sem 

intenção de o fazer. Quando o objetivo da leitura é responder a perguntas sobre o conteúdo do 

texto, esta resulta numa melhoria da ortografia das palavras encontradas. Apesar de que 

aprender a escrever especificamente possa revelar um melhor desempenho na escrita de 

palavras novas, a leitura destas num determinado contexto também melhora este desempenho, 

demonstrando-se uma autoaprendizagem da escrita através da leitura (Burt & Butterworth, 

1996; Burt & Furry, 2000; Share, 1995).  

Num estudo de Shahar-Yames e Share (2008), os resultados demonstraram que a 

aprendizagem ortográfica também foi obtida através da leitura. De acordo com a hipótese de 

autoaprendizagem já citada (Jorm & Share, 1983; Share, 1995), cada descodificação – leitura 

– de conjuntos de letras novas realizada com sucesso irá permitir que o leitor identifique 

palavras desconhecidas com esses mesmos conjuntos de letras, consolidando a informação 

ortográfica das palavras. Esta tarefa exige que se tenha atenção aos detalhes ortográficos e às 

relações sublexicais da forma escrita para o som de uma forma abrangente e é suficiente para 
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a identificação de palavras, particularmente quando encontradas no contexto significativo 

(Holmes & Carruthers, 1998).  

De acordo com Nation, Angell e Castles (2007), a quantidade de experiência que se tem 

com uma ortografia influencia a autoaprendizagem através da leitura e a precisão ortográfica, 

ou seja, há uma maior probabilidade de aprender palavras com um tipo de ortografia 

apresentada com maior frequência do que outras. Alguns estudos (Lété, Peereman, & Fayol, 

2008; Wang, Castles, Nickels, & Nation, 2011) mostram que a leitura de palavras com 

correspondências de fonema-grafema típicas e a frequência de exposição a palavras 

específicas influencia a aprendizagem da escrita. 

Um estudo de Wright e Ehri (2007) com crianças de 6 anos de língua inglesa mostrou 

evidências de que também os padrões ortográficos têm influência na memória para escrever. 

Os alunos foram ensinados explicitamente a ler palavras inventadas isoladas – algumas que 

começavam por uma consoante dobrada (e.g. rrug) e outras que terminavam – em que as 

grafias se desviavam dos padrões ortográficos ingleses. Mais tarde, quando lhes era pedido 

que escrevessem as palavras aprendidas, as crianças recordavam melhor as consoantes 

dobradas finais do que as iniciais. Por vezes, algumas palavras eram recriadas sem consoante 

dobrada (e.g., rug para rrug) ou então a consoante final era erroneamente duplicada (e.g., 

rugg para rrug). Parece, então, que o conhecimento dos padrões ortográficos fez com que as 

crianças duplicassem as letras, quer numa posição legal como ilegal.  

Abordando o conhecimento morfológico, pode-se falar de morfemas, que são as menores 

unidades linguísticas com significado próprio (Mota, 2012) e a habilidade de refletir sobre 

estas unidades auxilia na leitura e na escrita (Carlisle, 1995). Vários estudos (Bourassa, 

Treiman, & Kessler, 2006; Defior & Alegria, 2005; Defior et al., 2008) demonstram que o 

conhecimento morfológico desempenha, também, um papel na aquisição da escrita 

ortográfica. Sendo que a ortografia de muitas palavras depende da sua origem (Carlisle, 

1995), o conhecimento morfológico é um auxílio para escolher entre várias possibilidades 

plausíveis de se representar os sons (ou ortografias ambíguas), quando o conhecimento 

fonológico por si só não é suficiente (Bourassa et al., 2006; Defior & Alegria, 2005; Defior et 

al., 2008) (e.g., a palavra “portal” forma-se a partir da palavra “porta” e por isso o fonema /u/ 

escreve-se com <o>; o /z/ de “mesada” escreve-se com <s> porque deriva da palavra “mês”).  

Mota e Silva (2007) demonstram em um estudo com crianças do 1º ano que aquelas que 

obtiveram os melhores resultados nos testes de consciência morfológica eram também as que 

escreviam melhor pseudopalavras com ortografia ambígua (e.g., frauxeira e fraucheira), 
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porque utilizavam o conhecimento da morfologia da língua para decidir qual a grafia correta 

das palavras (e.g., escrever a pseudopalavra frauxeira em resposta à pergunta “uma árvore 

que dá frauxa é?”). 

 

Objetivos e hipóteses do presente estudo 

 

Este segundo estudo incidiu nos correlatos cognitivos e alfabéticos da escrita de cariz 

ortográfico. Para fazer uma análise destas variáveis, este estudo teve como objetivo verificar 

se o processamento fonológico – consciência fonológica e memória verbal – é uma variável 

cognitiva associada à escrita de cariz ortográfico; e se o conhecimento de letras e a leitura são 

seus correlatos alfabéticos, em crianças que se encontram num estágio inicial da 

aprendizagem. 

Atendendo aos objetivos propostos, levantam-se as seguintes hipóteses: (H1) espera-se 

que a consciência fonológica seja um correlato cognitivo da escrita de cariz ortográfico; (H2) 

espera-se que a memória verbal seja um correlato cognitivo da escrita de cariz ortográfico; 

(H3) espera-se que a capacidade cognitiva geral seja um correlato cognitivo da escrita de cariz 

ortográfico; (H4) espera-se que o conhecimento de letras seja um correlato alfabético da 

escrita de cariz ortográfico; (H5) espera-se que a leitura seja um correlato alfabético da escrita 

de cariz ortográfico. 

 

Método 

 

Participantes  

 

No presente estudo foi utilizada a amostra do Estudo Empírico I.  

 

Testes e procedimento  

 

A 1ª e a 2ª fases de recolha de dados foram realizadas juntamente com a recolha de dados 

do Estudo Empírico I. As informações referentes a testes que também foram utilizados nas 

análises do estudo anterior não serão repetidas.  
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1ª Fase de recolha de dados 

 

 Para o presente estudo, a 1ª fase de recolha de dados realizou-se quer individualmente 

quer em grupo. Nas sessões individuais foi aplicado um conjunto de testes que avaliavam o 

conhecimento de letras, a consciência fonológica, o QI verbal, a leitura e a competência 

cognitiva geral: dois testes de conhecimento de letras – um Teste de Reconhecimento de 

Grafemas e um Teste de Ditado de Sons de Letras; o Teste de Deteção “Mesma-Diferente 

Mono” – versão para estudo (Vale, 2009); uma Lista de Leitura de Palavras; e a Forma 

Paralela das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPCR-P; Raven, Court, & Raven, 

2009), respetivamente. 

Na sessão de grupo foi aplicada uma tarefa de escrita sob ditado para avaliar o 

conhecimento ortográfico – Escrita de Palavras com Chevá. 

 

Teste de Deteção “Mesma-Diferente Mono” (Vale, 2009) – Este teste é uma nova versão 

da adaptação portuguesa (Vale, 2000) dos testes Common Unit Task (Duncan, Seymour, & 

Hill, 1997) e Same-Different Task (Treiman & Zukowsky, 1991). Para a sua realização tem de 

haver um juízo do tipo igual-diferente na deteção de uma unidade fonológica sub-silábica que 

pode ou não ser partilhada por um par de palavras.  

Este teste é constituído por três listas de pares de palavras referentes a três condições 

diferentes. Cada condição avalia uma unidade fonológica alvo: o ataque (Consoante (C) 

inicial da sílaba); corpo da sílaba (C+Vogal (V) iniciais da sílaba); e a rima (VC finais da 

sílaba). As palavras que constituem o teste são monossilábicas, sendo cada lista constituída 

por quatro ensaios de treino, com dois pares positivos e dois negativos, e 12 ensaios 

experimentais, com seis pares positivos e seis negativos (Tabela 1). 

Nesta tarefa a investigadora dizia duas palavras e a criança tinha que dizer se esse par 

tinha ou não igual apenas o primeiro “som” (“o primeiro bocadinho”), o “som” do início (“o  

primeiro bocado grande de som”) ou o do fim, conforme cada uma das três condições do 

teste. A ordem de passagem das três condições foi balançada segundo a técnica do quadrado 

latino. Para cada condição foram contabilizados o número de Hits (respostas sim aos pares de 

palavras positivos que partilhavam uma unidade fonológica) e o número de Falsos Alarmes 

(respostas sim aos pares de palavras que não partilhavam qualquer unidade fonológica). Foi 

calculada uma medida corrigida – Índice de Sensibilidade d´: proporção de Hits menos 

proporção de Falsos Alarmes – para cada uma das condições, sendo que a pontuação máxima 
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neste teste em cada condição é de d´= 6.180. Para além disso, foi contabilizado o tempo, em 

segundos, para cada condição do teste, para se verificar a rapidez com que a criança 

respondia. 

Tabela 1 

Exemplos de Ensaios de Treino do Teste de Deteção “Mesma-Diferente Mono” 

Ensaios de treino 

Ataque Corpo da sílaba Rima 

1. mel – mar 3. gil – nus 1. vir – vil 3. dás – dar 1. mel – gel 3. voz – bar 

 

Teste de Reconhecimento de Grafemas – Esta prova foi realizada com recurso a um 

computador e consistiu na apresentação, através de um ficheiro PowerPoint, de 21 grafemas 

simples/letras do alfabeto Português (com exceção da letra H e Q). As letras eram de cor 

branca e maiúsculas, sendo apresentadas numa oredem aleatória, uma a uma, num fundo 

preto. 

Para a realização desta prova mostrava-se a letra à criança e perguntava-se: “Conheces 

esta letra? Qual é?”. O objetivo destas questões era não induzir qualquer tipo de resposta, 

dando à criança a oportunidade de dizer o nome ou o som da letra. As respostas foram 

registadas numa folha de papel. Por cada resposta correta, o nome ou o som da letra, foi 

atribuído 1 ponto e no final foi feito o somatório dos pontos. 

 

Teste de Ditado de Sons de Letras – Este teste de conhecimento de letras consistia no 

ditado de 33 sons de grafemas e a criança tinha que escrever o grafema correspondente. Para a 

sua realização entregava-se à criança uma folha de papel numerada de 1 a 33 (para o 

examinador poder cotar posteriormente com mais atenção) e um lápis, dando a seguinte 

instrução: “Escreve o som /a/, como na palavra pato”.  

A pontuação era apontada na folha de teste que auxiliava o examinador, em que por cada 

resposta correta era atribuído 1 ponto, fazendo-se no final o somatório dos pontos. 

  

Lista de Leitura de Palavras – Esta prova foi realizada com recurso a um computador e 

consistiu na apresentação, através de um ficheiro PowerPoint, de 10 palavras (e.g., sol; uva) 

escritas com letras minúsculas brancas em fundo preto, apresentadas uma a uma. O seu 
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objetivo era verificar se, naquele momento precoce da aprendizagem, as crianças eram ou não 

pré-leitoras. 

No início desta prova pedia-se para a criança ler as palavras que iam aparecer no ecrã 

como soubesse, mesmo que achasse que estava mal. O objetivo desta instrução era que as 

crianças não se sentissem inibidas nem com medo de falhar, para que se pudesse obter a 

avaliação mais precisa possível. As respostas foram registadas numa folha de papel. Por cada 

resposta correta foi atribuído 1 ponto, e no final foi feito o somatório dos pontos. 

  

2ª Fase de recolha de dados 

 

Neste 2ª fase de avaliação, alguns dos testes aplicados na 1ª fase de testagens voltaram a 

ser aplicados: O Teste de Ditado de Sons de Letras e o Teste de Reconhecimento de 

Grafemas, com a diferença de incluir grafemas complexos. Para além disso, aplicou-se 

novamente a lista de Escrita de Palavras com Chevá, sendo apresentada, pela primeira vez, 

uma lista de Escrita de Pseudopalavras com Chevá. Aplicou-se, também, pela primeira vez, a 

Prova de Reconhecimento de Palavras (PRP; Viana & Ribeiro, 2009); o Teste de Leitura de 

Palavras (TLP-1; Viana et al., 2014) pertencente à Bateria de Avaliação da Leitura (BAL); a 

Prova de Identificação de Palavras Escritas (PIPE; Vale, 2016); o teste Supressão Fonémica 

(Vale, 2013); e o subteste Memória de Dígitos da 3ª Edição da Escala de Inteligência de 

Wechler para Crianças (Wechler Intelligence Scale for Children – Third Edition, WISC-III) 

(Wechsler, 2003). 

 

Prova de Reconhecimento de Palavras (PRP; Viana & Ribeiro, 2009) – Esta é uma prova 

de reconhecimento de palavras regulares (e.g., pomba) e tem o objetivo de avaliar a 

velocidade e precisão de leitura. A sua aplicação é em formato de papel, sendo, portanto, 

simples e rápida. É constituída por 40 itens e 3 de treino, em que cada um é composto por 

uma imagem acompanhada por uma tarefa de decisão léxica de 4 palavras (20 itens com 

palavras dissílabas e 20 itens com palavras trissílabas). Nessas 4 palavras alvo, uma delas era 

a palavra alvo – que representava corretamente a imagem precedente – e as outras três eram 

suas vizinhas ortográficas ou fonológicas (Viana & Ribeiro, 2009). 

Esta prova foi realizada em pequenos grupos e depois de dada a instrução adequada com 

o auxílio dos exemplos para melhor compreensão do exercício, os alunos tinham 4 minutos 

para terminar, sendo que o sinal era dado pelo examinador quando este dizia “STOP”. Por 
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cada resposta correta foi atribuído 1 ponto, no final foi feito o somatório dos pontos e esse 

resultado bruto foi convertido em percentil. 

A PRP permite identificar o grau/nível de desempenho em que o aluno se encontra 

comparativamente àquilo que se é esperado para o ano de escolaridade que frequenta, 

estimando-se o percentil em que se situa. Este é um fator de extrema importância, pois não 

conseguindo aceder ao reconhecimento automático de palavras, as restantes aprendizagens 

escolares irão ser afetadas (Viana & Ribeiro, 2009). 

 

PIPE (Vale, 2016) – Esta prova consiste na identificação de palavras escritas regulares 

(e.g., lupa) e tem o objetivo de avaliar a velocidade e precisão de leitura, particularmente a 

decodificação. A aplicação é realizada em formato de papel, contendo 2 itens de treino mais 

26 itens de teste. Cada item é composto por uma imagem a cores acompanhada por 4 

palavras. Uma dessas palavras corresponde à imagem precedente, sendo que as restantes são 

suas vizinhas ortográficas e/ou fonológicas. A tarefa da criança é registar, num tempo limite 

de 5 minutos, a palavra que corresponde à imagem. 

Depois de dada a instrução com o auxílio dos exemplos para melhor compreensão do 

exercício, os alunos tinham 5 minutos para terminar (ver anexo B). Por cada resposta correta 

foi atribuído 1 ponto e no final foi feito o somatório dos pontos. 

 

TLP-1 (Viana et al., 2014) – Este teste avalia a leitura de palavras isoladas no 1.º ano de 

escolaridade, permitindo verificar se os alunos atingem os níveis esperados para o ano que 

frequentam. A avaliação foi administrada com recurso a um computador e consistiu na 

apresentação, através de um ficheiro PowerPoint, de 30 palavras (e.g., Tear, Girassol, Figo) 

mais 3 de treino. 

No início desta prova pedia-se para a criança ler em voz alta as palavras que iam aparecer 

no ecrã da melhor forma que conseguissem, mesmo não conhecendo a palavra. 

Primeiramente, treinava-se com as 3 palavras-exemplo e caso a criança revelasse dificuldades 

era permitido ajudar na leitura. No caso de ler bem, deveria incentivar-se a leitura, elogiando 

a criança. Depois de esclarecer qualquer dúvida que surgisse, iniciava-se a prova. 

As respostas foram registadas numa folha de papel. Por cada resposta correta foi atribuído 

1 ponto, e no final foi feito o somatório dos pontos para se obter o resultado bruto. 
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Supressão Fonémica (Vale, 2013) – Este teste é composto por 24 itens (divididos por três 

blocos) mais três itens de treino. A criança tinha que repetir uma palavra dita pelo 

investigador, depois tinha que voltar a dizê-la retirando-lhe um som (e.g., pedia-se à criança: 

“diz duche”, e caso dissesse corretamente, pedia-se: “Diz sem [d]”, ou seja, “uche”).  

Depois de a instrução ter sido dada adequadamente e do primeiro item de treino ter sido 

realizado corretamente, o investigador dava feedback (apenas nos itens de treino) positivo à 

criança e continuava com os exemplos seguintes. Caso a criança respondesse incorretamente, 

deveria ser repetida a explicação, dando a resposta. O tempo era registado por cada item e só 

era cronometrado depois de dar a instrução. Após 5 erros consecutivos em cada conjunto 

composto por determinados itens – nomeado de bloco –, passava-se para o conjunto seguinte. 

A cotação variava entre 1 caso a resposta fosse correta, 0 caso fosse errada ou NR caso o 

aluno não respondesse, e a pontuação total era a soma dos pontos. 

  

Memória de Dígitos da WISC-III (Wechsler, 2003) – Este subteste pertence à Escala 

Verbal da WISC-III e consiste na apresentação oral de uma sequência de números que o aluno 

deverá repetir quer na mesma ordem – Dígitos em Sentido Direto – quer na ordem inversa – 

Dígitos em Sentido Inverso. 

De forma geral, esta prova está associada ao processamento verbal auditivo (Pospisil, 

Selden, Michaels, Devaraju-Backhaus, & Golden, 2001). No entanto, cada parte da prova tem 

objetivos específicos: os Dígitos em Sentido Direto medem a memória auditiva sequencial e a 

atenção, já os Dígitos em Sentido Inverso medem a inteligência geral e a capacidade de 

memória de trabalho (Simões, 2002). 

A pontuação total quer para Dígitos em Sentido Direto quer para Dígitos em Sentido 

Inverso corresponde à soma das pontuações dos itens (2, 1 ou 0 pontos se acertarem em 

ambos os ensaios, em metade ou em nenhum, respetivamente). O total do subteste Memória 

de Dígitos é o somatório das pontuações de ambas as partes (Wechsler, 2003). 

 

Resultados 

 

Estatísticas Descritivas 

 

A Tabela 2 e 3 apresentam os valores dos desempenhos nos diversos testes aplicados na 

1ª e 2ª fase de testagens, respetivamente. 
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1ª Fase de recolha de dados   

 

Teste de Deteção Mesma-Diferente Mono (Vale, 2009) – Este teste tem três condições 

distintas (ataque, corpo da sílaba e rima) e os resultados descritivos demonstram que as 

crianças, em média, detetaram se a unidade fonológica sub-silábica era ou não partilhada pelo 

par de palavras, no ataque em 1.24, na sílaba 2.94 e na rima 2.23 pares de palavras, sendo que 

cada condição era composta por 6 ensaios que partilhavam e 6 que não partilhavam. O tempo 

de resposta foi menor quando acertaram em mais pares de palavras. 

Teste de Reconhecimento de Grafemas – Neste teste, em que foi apresentada uma lista de 

grafemas, na 1ª fase de testagens, os resultados indicaram que as crianças reconheceram, em 

média, 12.98 grafemas num total de 21. 

Teste de Ditado de Sons de Letras – Os resultados deste teste revelaram que, em média, 

as crianças escreveram corretamente 12.19 grafemas correspondentes ao fonema ditado, num 

total de 33 fonemas. 

Lista de Leitura de Palavras – Os resultados apresentados revelam que, num total de 10 

palavras apresentadas, em média, as crianças leram corretamente 3.93 palavras. 

MPCR-P (Raven et al., 2009) – Nesta prova, os resultados demonstram que, em média, as 

crianças tiveram uma pontuação bruta de 16.98 pontos num total de 36 pontos (percentil 99). 

Escrita de Palavras – No que diz respeito à Escrita de Palavras Regulares, em média, as 

crianças escreveram 2.32 palavras corretamente num total de 5. Relativamente à cotação alvo 

(CA) da Escrita de Palavras com Chevá com grafema <e>, num total de 20 palavras, as 

crianças escreveram o alvo (grafema <e>) de 10.76 palavras corretamente.  
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Tabela 2  

Estatística descritiva da pontuação obtida em todos os testes realizados – 1ª fase 

 Média Desvio Padrão Amplitude 

Teste de Deteção Mesma-Diferente Mono 

Ataque (d’) 

Tempo (segundos) 

 

1.24 

69.75 

 

2.12 

34.81 

 

-4.06 – 6.18 

40 – 237 

Corpo da sílaba (d’) 

Tempo (segundos) 

Rima (d’) 

Tempo (segundos) 

2.94 

63.14 

2.23 

67.21 

2.36 

26.91 

2.08 

52.96 

-2.12 – 6.18 

39 – 202  

-3.09 – 6.18 

35 – 360 

Teste de Reconhecimento de Grafemas 12.98 4.88 4 – 21 

Teste de Ditado de Sons de Letras 12.19 6.04 1 – 31 

Lista de Leitura de Palavras 3.93 3.36 0 – 10  

MPCR-P 

Escrita de Palavras 

16.98 4.54 

 

6 – 29  

Regulares  2.32 1.66 0 – 5  

Chevá com grafema <e> (CA) 10.76 6.08 0 – 19 

 

2ª Fase de recolha de dados 

 

Teste de Ditado de Sons de Letras – Na 2ª testagem deste teste, os resultados revelaram-

se melhores, sendo que, em média, as crianças escreveram corretamente 27.93 grafemas num 

total de 33 fonemas ditados. 

PRP (Viana & Ribeiro, 2009) – Nesta prova, os resultados descritivos revelam que as 

crianças escolheram, em média, 19.49 palavras corretas entre as 4 palavras/pseudopalavras 

que estavam associadas a uma imagem, num total de 40 itens.  

PIPE (Vale, 2016) – Nesta prova, os resultados descritivos demonstram que, em média, 

as crianças identificaram 15.95 palavras escritas regulares dos 26 itens totais. 

TLP-1 (Viana et al., 2014) – Os resultados deste teste demonstram que as crianças leram 

corretamente, em média, 16.43 palavras das 30 palavras apresentadas. 
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Teste de Reconhecimento de Grafemas – Neste teste, tal como na 1ª fase de testagens, foi 

apresentada uma lista, desta vez com 23 grafemas, em que os resultados indicaram que as 

crianças leram corretamente, em média, 19.98. 

Supressão Fonémica (Vale, 2013) – Este teste era composto por 24 itens em que a criança 

deveria repetir uma palavra dita pelo investigador e depois dizê-la retirando-lhe um som. 

Neste exercício, os resultados revelaram que, em média, as crianças disseram corretamente 

10.80 palavras sem o som.  

Memória de Dígitos da WISC-III (Wechsler, 2003) – Neste subteste da WISC-III, os 

resultados indicaram que, em média, as crianças obtiveram 8.63 em 30 pontos, ao repetiram 

oralmente a sequência de números pedida, na mesma ordem (Dígitos em Sentido Direto) e na 

ordem inversa (Dígitos em Sentido Inverso). 

Escrita de Palavras – Relativamente à Escrita de Palavras Regulares, em média, as 

crianças escreveram 3.76 palavras corretamente num total de 5. Na Escrita de Palavras com 

Chevá com grafema <e> (CA), num total de 20 palavras, as crianças escreveram o alvo 

(grafema <e>) de 15.02 palavras corretamente. Estes resultados revelam uma melhoria 

comparativamente aos resultados da 1ª testagem, mencionados anteriormente. 

Escrita de Pseudopalavras – No que diz respeito à Escrita de Pseudopalavras Regulares, 

em média, as crianças escreveram 3.44 pseudopalavras corretamente num total de 5. Na 

Escrita de Pseudopalavras com Chevá com grafema <e>, num total de 20 pseudopalavras, as 

crianças escreveram o alvo (grafema <e>) de 14.83 pseudopalavras corretamente, sendo um 

valor aproximado do resultado obtido na Escrita de Palavras. 
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Tabela 3 

Estatística descritiva da pontuação obtida em todos os testes realizados – 2ª fase 

 Média Desvio Padrão Amplitude 

Teste de Ditado de Sons de Letras 27.93 4.03 18 – 33  

PRP 

PIPE 

19.49 

15.95 

8.00 

5.20 

4 – 32 

4 – 25  

TLP-1 16.43 6.24 2 – 29  

Teste de Reconhecimento de Grafemas 19.98 ‘1.89 15 – 23  

Supressão Fonémica 10.80 5.69 0 – 23  

Memória de Dígitos da WISC-III 8.63 1.76 6 – 13  

Escrita de Palavras    

Regulares 3.76 1.28 0 – 5 

Chevá com grafema <e> (CA) 15.02 3.18 1 – 20  

Escrita de Pseudopalavras    

Regulares 3.44 1.47 0 – 5  

Chevá com grafema <e> (CA) 14.83 3.03 3 – 19  

 

Correlações de Spearman 

 

Nas Tabelas seguintes são apresentados os valores de rho de Spearman (foi utilizado um 

teste não paramétrico, pois nem todos os dados seguiam uma distribuição normal). 

Nas Tabelas 4 e 5 são apresentados os valores das correlações entre os desempenhos nos 

testes que avaliam a consciência fonológica, a memória verbal, a capacidade cognitiva geral, 

o conhecimento de letras e a leitura, e o desempenho nas provas de Escrita de Palavras na 1ª 

e na 2ª fase de testagens, respetivamente.  

Na Tabela 6 os valores correspondem às correlações entre os desempenhos nos testes 

realizados na 1ª fase de testagens e os desempenhos da Escrita de Palavras da 2ª fase.  
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1ª Fase de recolha de dados  

 

Tabela 4 

Correlações de Spearman entre os testes da 1ª fase e a Escrita de Palavras da 1ª fase 

 Escrita do chevá com grafema <e> (CA) 

Teste de Deteção Mesma-Diferente Mono     

Ataque (d’) 

Tempo (segundos) 

Sílaba (d’) 

Tempo (segundos) 

Rima (d’) 

Tempo (segundos) 

.058 

-.027 

.294 

-.188 

.295 

-.417* 

Teste de Reconhecimento de Grafemas 

Teste Ditado de Sons de Letras 

Lista de Leitura de Palavras 

MPCR-P 

Escrita de Palavras Regulares 

.565* 

.566* 

.330* 

.263 

.436* 

* p< .05; **p< .01 

 

O desempenho na Escrita de Palavras com Chevá com grafema <e> produziu correlações 

significativas com o tempo (segundos) da condição da Rima (d’) do Teste de Deteção Mesma-

Diferente Mono (Vale, 2009), com o conhecimento de letras – Teste de Reconhecimento de 

Grafemas, Teste de Ditado de Sons de Letra e Escrita de Palavras Regulares –, e com a 

leitura – Lista de Leitura de Palavras (Tabela 4). 
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2ª Fase de recolha de dados 

 

Tabela 5 

Correlações de Spearman entre os testes da 2ª fase e a Escrita de Palavras da 2ª fase 

 Escrita do chevá com grafema <e> (CA) 

Teste de Ditado de Sons de Letras -.196 

PRP 

PIPE 

-.095 

-.106 

TLP-1  -.109 

Teste de Reconhecimento de Grafemas  

Teste de Supressão Fonémica 

Memória de Dígitos da WISC-III 

Escrita de Palavras Regulares 

Escrita de Pseudopalavras 

Regulares 

.029 

.071 

-.133 

.019 

 

.129 

Chevá com grafema <e> (CA) .332* 

* p< .05; **p< .01 

 

O desempenho na Escrita de Palavras com Chevá com grafema <e> produziu correlações 

significativas com o conhecimento alfabético analisado através da Escrita de Pseudopalavras 

com Chevá com grafema <e> (CA) (Tabela 5). 
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1ª e 2ª Fase de recolha de dados  

 

Tabela 6 

Correlações de Spearman entre os testes da 1ª fase e a Escrita de Palavras da 2ª Fase 

 Escrita do chevá com grafema <e> (CA) 

Teste de Deteção Mesma-Diferente Mono     

Ataque (d’) 

Tempo (segundos) 

Sílaba (d’) 

Tempo (segundos) 

Rima (d’) 

Tempo (segundos) 

.019 

.262 

  -.012 

.332* 

  .382* 

.290 

Teste de Reconhecimento de Grafemas  

Teste Ditado de Sons de Letras 

Teste de Leitura de Palavras 

MPCR-P 

Escrita de Palavras Regulares 

.182 

.009 

-.065 

.198 

-.139 

* p< .05; **p< .01 

 

O desempenho na Escrita de Palavras com Chevá com grafema <e> produziu correlações 

positivas com o Teste de Deteção Mesma-Diferente Mono (Vale, 2009), na condição Rima 

(d’) e no tempo da condição Sílaba (d’) (Tabela 6). 

 

Discussão 

 

O segundo estudo empírico teve como foco verificar os correlatos cognitivos e alfabéticos 

da escrita de cariz ortográfico. Os resultados comprovaram a primeira hipótese, que enunciava 

que a consciência fonológica é um correlato cognitivo da escrita de cariz ortográfico. Como a 

literatura indica, a consciência fonológica é crucial nas primeiras fases da aprendizagem da 

leitura e da escrita, sendo que as correspondências grafemas-fonemas são extremamente 

importantes para a aquisição da escrita alfabética (Byrne, 1998; Wagner & Torgesen, 1987), e 

consequentemente, da escrita ortográfica, pois influencia a construção de RGM (Ehri, 1992; 

Perfetti, 1992).  
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Para além das correspondências grafemas-fonemas, que exigem consciência fonémica, a 

deteção de padrões fonológicos é extremamente importantes para a aquisição da escrita. Por 

esse motivo, melhores desempenhos em tarefas de consciência fonológica, traduzem-se em 

melhores resultados ao nível da leitura e da escrita (Hulme et al., 2002; Muter et al., 2004). 

Existe a necessidade da criança ter mais competências a nível do processamento fonológico e 

metafonológico (Moll et al., 2014).  

No que diz respeito à segunda hipótese, em que se esperava que a memória verbal fosse 

um correlato cognitivo da escrita de cariz ortográfico, esta não foi confirmada. Os testes 

utilizados para avaliar esta variável estavam associados ao processamento verbal auditivo e à 

memória auditiva. Possivelmente as crianças, nesta fase da aprendizagem, não conseguem 

“ouvir” determinados fonemas, supondo-se, então, que a escrita ortográfica – avaliada através 

da escrita do chevá com grafema <e> – se deva à extração de regularidades grafotáticas e não 

tanto a mecanismos de memória verbal. Surge, assim, a possível necessidade de utilizar 

medidas de memória visual que fossem úteis para verificar se haveria ou não correlação entre 

a a memória não-verbal e a escrita ortográfica. 

Quanto ao facto de se esperar que a capacidade cognitiva – QI geral – seja um correlato 

cognitivo da escrita de cariz ortográfico, esta hipótese não foi confirmada. Apesar do estudo 

de Moll e colaboradores (2014) referir que a capacidade cognitiva prediz a escrita, importante 

ter em atenção que neste estudo a escrita ortográfica dizia respeito a regras contextuais e a 

mostra incluía sujeitos mais velhos. Para além disso, outros autores (Critten & Pine, 2009) 

referem não ser bem conhecido o contributo das capacidades cognitivas para a aquisição da 

escrita, havendo, então, inconsistência quanto aos estudos. 

Relativamente às duas últimas hipóteses, que referem o conhecimento de letras e a leitura 

como correlatos alfabéticos da escrita de cariz ortográfico, estas foram ambas confirmadas.  

Vários estudos (e.g., Bruck, Genesee, & Caravolas, 1997; Byrne & Fielding-Barnsley, 

1989; Caravolas et al., 2001; Kim & Petscher, 2011; Lervåg, Bråten, & Hulme, 2009; Muter 

et al., 2004; Muter, Hulme, Snowling, & Taylor, 1998) têm demonstrado que tanto o 

conhecimento do nome das letras como o conhecimento dos sons das letras são importantes 

preditores longitudinais no início da alfabetização. Também a leitura revela um importante 

papel, destacando-se a reciprocidade entre esta e a escrita. Shahar-Yames e Share (2008) 

demonstram que a leitura levou a que houvesse aprendizagem ortográfica, e tal como refere a 

hipótese de autoaprendizagem (Jorm & Share, 1983; Share, 1995), sempre que a há sucesso 

na leitura de novos conjuntos de letras, a informação ortográfica é consolidada.   
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Para além disso, a quantidade de experiência que se tem com determinada ortografia e a 

frequência de exposição a palavras específicas, sendo ou não através da leitura, conclui-se 

numa maior probabilidade de aprender a escrever palavras mais frequentes do que outras, 

influenciando a aprendizagem da escrita (Lété, Peereman, & Fayol, 2008; Nation et al., 2007; 

Wang, Castles, Nickels, & Nation, 2011).  

Apesar dos resultados acima discutidos, em algumas análises entre as fases de testagens, 

alguns testes que pretendiam avaliar as variáveis estudadas não foram correlatos da escrita 

ortográfica, pois não produziram correlações significativas. Existe a probabilidade destes 

resultados se deverem ao facto de que os desempenhos na escrita não dizerem respeito à 

palavra completa, mas sim à presença do alvo, ou seja, à escrita do chevá com grafema <e>. 

Importa, ainda, ter em conta que as crianças encontravam-se no início da aprendizagem da 

escrita, em que há um domínio maior da escrita alfabética e não da escrita ortográfica, em que 

este estudo incide. Para além disso, a falta de correlações significativas entre os testes da 1º 

fase e a escrita de palavras da 2ª fase, parece dever-se à ocorrência de resultados de chão nos 

desempenhos nos testes, semelhantes entre as crianças. As poucas competências relativamente 

à consciência fonológica e ao conhecimento alfabético no início da aprendizagem não se 

revelam consideráveis para os desempenhos em escrita no fim do ano letivo. 

 

Implicações práticas, limites e pistas futuras 

 

Visto existir uma relação recíproca entre o conhecimento da escrita e o desenvolvimento 

das capacidades cognitivas, deve haver uma persistência para que o desenvolvimento destas 

capacidades seja precoce. 

O presente estudo pretendeu demonstrar a importância que a perseverança no ensino 

precoce de várias habilidades cognitivas e alfabéticas poderá ter para se obter melhores 

desempenhos em escrita, e consequentemente, na aprendizagem em geral. 

Como principal limitação, aponta-se o tamanho da amostra, que poderá trazer restrições 

relativamente às análises estatísticas.  

Por fim, importa referir a relevância da utilização de outras tarefas que avaliem tanto a 

consciência fonológica como a memória verbal e não-verbal e a RAN, para perceber melhor 

se estes predizem os desempenhos em escrita ortográfica, realizando-se, também, outras 

análises estatísticas, como regressões. Para além disso, apostar na realização de estudo sobre 

leitura e escrita em amostras de maior dimensão. 
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Folha de resposta da PIPE – Exemplos de treino 

 

 


