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La langue de chez nous 

C'est une langue belle avec des mots superbes 
Qui porte son histoire à travers ses accents 

Où l'on sent la musique et le parfum des herbes 
Le fromage de chèvre et le pain de froment 

C'est une langue belle à qui sait la défendre 
Elle offre des trésors de richesse infinie 

Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre 
Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie 

Yves Duteil 
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Nossa língua 
É uma bela língua com belas palavras 

Cujos sotaques carregam a sua história 
Na qual se ouve a música e se sente o cheiro da grama 

O queijo de cabra e o pão branco 

É uma bela língua para quem sabe defendê-la 
Ela oferece os tesouros de riqueza infinita 

As palavras que não temos para nos entendermos 
E a força necessária para viver em harmonia 

Yves Duteil 
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RESUMO 
 

 

A presente pesquisa teve como objetivo verificar o domínio da escrita no 
português do Brasil em crianças bilíngües francês-português. Os sujeitos são 12 
crianças com idade entre 6 e 11 anos, de língua materna francesa e que estudam 
em uma escola francesa situada dentro das instalações de uma escola particular 
em Curitiba. As crianças pesquisadas costumam falar francês em casa e 
relataram ter poucas oportunidades para escrever em português, utilizando 
predominantemente a modalidade oral da língua. Na revisão da literatura foi feita 
uma leitura neuropsicológica do bilingüismo, dos processos de escrita e da 
consciência metalingüística. Cada sujeito participou de uma entrevista sobre o 
uso da língua portuguesa, de um ditado coletivo, de uma entrevista com pedidos 
de explicações sobre as escolhas ortográficas e de tarefas envolvendo a 
consciência morfossintática. Os resultados no ditado indicam que há maior 
número de acertos em palavras regulares, em seguida em palavras regra e por 
último em irregulares. A escrita das crianças revela como elas entendem a 
construção da ortografia e mostra interferências da língua francesa sobre a escrita 
do português. As tarefas de associação morfo-semântica, de analogias 
morfológicas, de categorização e de uso gerativo de morfemas apresentam 
correlação com o ditado, mas as tarefas de detecção de intruso e de decisão 
morfo-semântica não estão correlacionadas, o que pode ser atribuído ao número 
reduzido de sujeitos. Os resultados apontam para questões importantes quanto 
ao ensino da língua portuguesa para franceses e mostram o papel da consciência 
morfossintática na ortografia, abrindo horizontes para novas pesquisas.  

 

 

Palavras-chave: bilingüismo, escrita, consciência morfossintática, ortografia.  
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RÉSUMÉ 
 

 

Cette recherche a pour but de vérifier l’acquisition de l’écriture en portugais 
du Brésil chez des enfants bilingues français-portugais. 12 enfants entre 6 et 11 
ans, ayant pour langue-maternelle le français et étudiant dans une école française 
qui est dans une école privée brésilienne à Curitiba ont participé à cette 
recherche. Les enfants parlent habituellement français à la maison et ont peu 
l’occasion d’écrire en portugais dont ils utilisent surtout la forme orale. Nous avons 
fait une lecture neuropsychologique du bilinguisme, des processus de l’écriture et 
de la conscience métalinguistique au cours de la revue de littérature. Chaque sujet 
à été interrogé sur l’utilisation de la langue portugaise, a fait une dictée collective 
et a répondu à des questions au sujet de ses choix d’orthographe ainsi qu’a des 
tâches mettant en relief la conscience morphosyntaxique. Les résultats de la 
dictée indiquent moins de fautes pour les mots réguliers, en suite pour les mots 
règles, que pour les mots irréguliers. La façon dont les enfants écrivent montre 
comment ils comprennent la construction de l’orthographe en portugais. Les 
tâches d’association morpho-sémantique, d’analogies morphologiques, de 
catégorisation et de création de morphèmes sont corrélées à la dictée, mais les 
tâches de détection d’intrus et de décision morpho-sémantique ne le sont pas. 
Ceci est probablement dû au petit nombre de sujets participant à la recherche. Les 
résultats indiquent des questions importantes pour l’enseignement de la langue 
portugaise aux français et montrent le rôle de la conscience morphosyntaxique en 
orthographe, ce qui peut conduire à des recherches plus approfondies. 

 

 

Mots-clés: bilingüisme, écriture, conscience morphosyntaxique, orthographe.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 
 

A pessoa bilíngüe tem diante de si a possibilidade de utilizar vários códigos 

lingüísticos em sua interação com o mundo, o que lhe permite uma verdadeira 

ampliação de seu espaço geográfico e cultural. O bilingüismo é importante devido às 

características cada vez mais heterogêneas e globalizadas da população. Diante 

disso, é necessário compreender este fenômeno e suas influências no aprendizado 

da linguagem escrita.  

Diversos autores (GROSJEAN, 1982 e MILLER, 1983) entendem o 

bilingüismo como o uso alternado de duas línguas, mesmo que o desempenho nas 

duas seja desigual, pois cada idioma é utilizado em diferentes momentos, com 

funções específicas diversas.  

Esta pesquisa tem como objetivo fazer um levantamento do desempenho da 

escrita no português do Brasil em crianças bilíngües francês-português, que têm 

como língua materna o francês. Para HAGÈGE (2005) o termo língua materna 

refere-se à primeira língua aprendida por uma pessoa ou à língua familiar.  

 O estudo permite um retorno ao passado e um olhar em direção ao futuro. 

Com relação ao passado, o tema faz parte da vida da autora, de suas inquietações e 

curiosidades em suas experiências pessoais na aquisição de línguas. Em direção ao 

futuro, porque aponta para situações cada vez mais freqüentes, na Europa, e 

também no Brasil, onde migrações de famílias fazem do novo país o seu lar por um 

período de tempo. 

Na verdade o tema da pesquisa sempre foi de interesse da autora porque a 

aprendizagem da leitura e da escrita revelou-se para ela uma grande descoberta, 

tanto pelo seu caráter lúdico, quanto pelo jogo de códigos. Logo que aprendeu a ler 

e escrever aproveitou o interesse e a disposição de seu irmão, quatro anos mais 

novo, para ensiná-lo e também para compartilhar com ele esta brincadeira. Nesta 

experiência pôde experimentar, a seu modo, o ensino da alfabetização, que se lhe 

apresentou divertido e bem sucedido. 

Desde então sempre se interessou pela educação e pelo desenvolvimento 

humano. Após a formação de psicóloga buscou na psicologia escolar sua área de 



2 

atuação. A experiência em escola, rica em diversidade, motivou o estudo mais 

aprofundado dos processos de aprendizagem e do entendimento da aquisição da 

leitura e da escrita bem como de seus problemas correlatos.  

Na função de psicóloga escolar surgiram as primeiras experiências 

profissionais com a alfabetização, já que os professores muitas vezes discutiam com 

a autora os problemas dos alunos que não estavam aprendendo de acordo com o 

esperado. Esta situação ilustra claramente o relato de MALUF (2005), que enfatiza a 

necessidade dos psicólogos melhorarem sua formação estudando a natureza da 

aquisição da linguagem escrita, já que para eles são comumente encaminhadas 

crianças que enfrentam alguma dificuldade neste processo, e sua formação nem 

sempre permite uma compreensão ampla do fenômeno em si.  

Na vivência da autora como psicóloga escolar aconteceu o caso de uma 

criança brasileira que tinha vivido com sua mãe alguns anos na Itália e tinha sido 

alfabetizada em italiano. Em seu retorno ao Brasil cursou a 1ª série e apresentou 

dificuldades na aquisição da linguagem escrita no português. Quando era convidada 

a falar sobre sua experiência na Itália, expôs situações de conflito e de dificuldades 

de interação com as demais crianças de sua idade. Sua mãe, da mesma forma, 

atribuiu aos anos vividos naquele país experiências muito difíceis de vida e de 

socialização. Diante disso foi necessário discutir com os profissionais envolvidos 

com esta criança formas para minimizar os problemas e ajudá-la a superar os 

desafios pelos quais estava passando. Esta experiência também permitiu a reflexão 

sobre a questão do bilingüismo nos casos de crianças que tiveram experiências 

escolares em vários países (com línguas diferentes) e o quanto das dificuldades se 

referem ao bilingüismo em si, ou a fatores de interação pessoal, ou questões 

referentes à diferenças individuais entre os aprendizes da linguagem escrita.  

Além do interesse pela alfabetização despertado desde tenra idade, a autora 

é bilíngüe francês-português. Filha de mãe francesa e pai brasileiro que falavam 

somente francês em casa, acreditando que o português seria aprendido nas 

convivências sociais e na escola.  

A vivência em um contexto bilíngüe permitiu à autora e a seus irmãos 

experienciarem duas culturas próximas, latinas, com identidades próprias, e 

posteriormente abriu-lhes o acesso ao mundo escrito bilíngüe. Além disso a 

experiência despertou para a questão da linguagem como fator de identificação 
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cultural, possibilitando a reflexão sobre a influência da língua falada na forma de ver 

o mundo. 

O processo de aprendizagem das duas línguas em sua modalidade oral 

ocorreu por meio da convivência diária com falantes do francês e do português, mas 

em alguns momentos as duas línguas se misturavam levando à formação de 

palavras inventadas (neologismos) e de frases híbridas, que começavam em uma 

língua e terminavam em outra, dependendo da “palavra” que “surgisse” antes na 

mente. A aprendizagem da linguagem escrita foi feita inicialmente na língua 

francesa, durante um ano na idade de 6 anos. Depois desta experiência com a 

escrita do francês a autora vivenciou todo o restante do ensino regular em escola 

brasileira, sem o estudo do francês.  

As observações sobre essas vivências provocaram questionamentos acerca 

da influência de uma língua na outra, o português e o francês, e das possíveis 

vantagens ou desvantagens do ponto de vista cognitivo, para uma pessoa bilíngüe 

destes idiomas.  

Além da motivação pessoal e profissional para esta pesquisa há várias outras 

justificativas para sua realização. 

No que se refere aos movimentos migratórios, os deslocamentos dos povos 

fazem parte da história da humanidade, e, principalmente no caso atual da 

globalização, faz-se necessária uma adaptação das instituições educativas no 

sentido de uma abertura à sociedade multicultural. No Brasil, onde o português como 

língua oficial coexiste com outras línguas as escolas precisam respeitar as diferentes 

manifestações culturais dos alunos bilíngües.  

Do ponto de vista pedagógico o presente estudo pode estimular novas 

pesquisas sobre a educação bilíngüe ou sobre o desenvolvimento de uma visão 

multicultural das diferentes línguas faladas no país.  

Alguns países têm tradição em estudos sobre fatores relacionados ao 

bilingüismo principalmente aqueles onde existem várias línguas oficiais 

(GROSJEAN, 1982; LECONTE e MORTAMET, 2005; MILLER, 1983; SWAIN e 

LAPKIN, 19__; TEBEROSKY e MARTÍNEZ Y OLIVÉ, 2003). No Brasil alguns 

estudos enfocam o bilingüismo sobretudo em grupos de pesquisa da área da 

lingüística (PEREIRA e AGNES, 1996; DAMKE, 1996; EMER, 1996) sobre 

imigrantes que mantiveram suas línguas maternas e continuaram ensinando-a para 
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as gerações seguintes ou abordando aspectos da educação indígena (MELIÀ, 1979 

e 1997).  

No entanto, do ponto de vista da psicolingüística, da neuropsicologia e da 

educação há poucos estudos brasileiros com o enfoque do plurilingüismo. Por isso a 

presente pesquisa apóia-se também na perspectiva da neuropsicologia ciência que 

estuda as funções psicológicas superiores e seus correlatos em termos de funções 

cerebrais. Ela utiliza também as contribuições de Luria para explicar os processos 

psicológicos, suas funções e sua estruturação em sistemas funcionais. Sua 

contribuição à pesquisa nas áreas da psicologia, da psicolingüística e educação se 

expandiu muito principalmente devido à explicação sobre o funcionamento psíquico, 

o que permitiu uma compreensão mais aprofundada dos complexos processos 

psicológicos.  

SERON (1994) expõe a neuropsicologia cognitiva como uma corrente da 

neuropsicologia que alia o ponto de vista da psicologia cognitiva à estrutura e 

funcionamento do sistema nervoso central.  Esta ciência fornece subsídios para 

compreender o bilingüismo, o domínio da linguagem escrita e demais fatores 

relacionados. 

A psicolingüística segundo MAINGUENEAU (1996) é a ciência que estuda os 

processos psicológicos implicados na aquisição e no uso da língua. Dois de seus 

campos de atuação e pesquisa são abordados neste estudo: o desenvolvimento da 

linguagem escrita e o plurilingüismo. Apesar do estudo não se aprofundar na 

psicolingüística utiliza contudo alguns dos conhecimentos desta ciência como 

subsídio importante para a realização desta pesquisa.  

Em suma o estudo justifica-se pelos desafios impostos pela manutenção da 

língua materna tanto como fator de identidade cultural quanto de desenvolvimento 

cognitivo em situações de aprendizagem de uma segunda língua. O interesse 

também está relacionado a um tema pouco explorado no Brasil, o de famílias 

estrangeiras que vêm morar alguns anos no Brasil e mantêm sua cultura e sua 

língua materna ao mesmo tempo em que aprendem o português. O desenvolvimento 

desta pesquisa enfoca o contexto social desta troca entre culturas abordando 

questões teóricas e práticas.  
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O aprimoramento da linguagem permite aos indivíduos crescerem 

cognitivamente e ajuda-os na inserção social. Pode-se inferir que tais vantagens 

dobram quando se deve aprender e dominar dois códigos lingüísticos.  

Com base nas considerações acima a presente pesquisa levanta os seguintes 

problemas: Qual o desempenho na escrita de crianças francesas que estão 

aprendendo o português do Brasil? Que hipóteses elas formulam relacionadas a 

seus acertos e erros na escrita?  

 

Têm-se como hipóteses da pesquisa:  

• Os aprendizes do português como segunda língua apresentam 

interferências do francês (língua materna) na escrita do português. 

• As crianças apóiam-se em referências (semelhanças ou diferenças) 

das palavras na língua francesa para explicar a ortografia de palavras 

na língua portuguesa. 

• O domínio da ortografia de palavras na língua francesa ajuda as 

crianças a não cometerem erros na ortografia de palavras em 

português nos casos em que se aplicam as mesmas regras.  

• A consciência morfossintática está diretamente relacionada com a  

ortografia do português. 

• Entre as crianças bilíngües o início da aprendizagem do português 

(crianças mais novas) pode revelar alguns erros ortográficos não 

encontrados em crianças monolíngües devido à interferência entre as 

línguas. 

 

 Os objetivos da pesquisa podem ser assim formulados: 

Objetivo geral:  

• Verificar o domínio da escrita no português do Brasil em crianças 

bilíngües francês-português, com idade entre 6 e 11 anos, que têm 

como língua materna o francês. 
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Objetivos específicos:  

• Avaliar o desempenho em escrita (ortografia) de palavras isoladas no 

português em crianças bilíngües francês-português. 

• Investigar indícios da interferência do francês sobre a escrita de 

palavras isoladas em português. 

• Identificar as hipóteses que as crianças formulam para justificar suas 

escolhas ortográficas (acertos e erros). 

• Relacionar o desempenho em linguagem escrita do grupo bilíngüe com 

o descrito em outro estudo realizado com crianças monolíngues em 

período de aquisição e aperfeiçoamento da escrita. 

• Avaliar o desempenho das crianças bilíngües em tarefas de 

consciência morfossintática. 

• Identificar a relação entre a consciência morfossintática e o 

desempenho em ortografia das crianças bilíngües.  

 

Além dos objetivos citados acima há objetivos secundários que têm como função 

principal subsidiar a exploração dos dados e fornecer informações mais 

completas sobre os sujeitos, a escola em que estudam e sobre sua família: 

• Descrever o funcionamento geral da escola francesa. 

• Levantar informações dos professores de português da escola francesa 

sobre as aulas de português ofertadas aos sujeitos. 

• Levantar informações sobre as situações em que os sujeitos utilizam a 

língua portuguesa. 

• Identificar pontos de maior dificuldade e de maior facilidade na 

aprendizagem do português como segunda língua para sujeitos 

falantes do francês. 

• Levantar os hábitos lingüísticos das famílias dos sujeitos com relação a 

aspectos da língua portuguesa. 
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Esta dissertação está organizada da seguinte forma:  

A revisão da literatura inicia-se com o suporte teórico adotado: a perspectiva 

da neuropsicologia, que permeia os demais assuntos da revisão.  

Após uma abordagem ampla da linguagem são tratados os assuntos centrais 

como a aquisição e o aperfeiçoamento da linguagem escrita e os processos 

cognitivos da leitura e da escrita.  

Em seguida, no campo da psicologia da educação, o estudo relaciona 

aspectos cognitivos envolvidos na leitura e na escrita e a interdependência destes 

dois processos. 

A seguir o bilingüismo é enfocado dando ênfase às peculiaridades 

ortográficas do francês e do português.   

Diante da base teórica e das referências pesquisadas, no terceiro capítulo 

expõe-se a metodologia da pesquisa, os sujeitos participantes, os instrumentos e os 

procedimentos de coleta de dados. 

O quarto capítulo refere-se à apresentação, organização e discussão dos 

resultados. Por último, o capítulo de conclusão encerra os pontos primordiais da 

pesquisa e indica suas implicações pedagógicas e a possibilidade de pesquisas 

subseqüentes.  
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO DE LITERATURA 
 
  

Na presente pesquisa optou-se por utilizar as bases vindas da 

neuropsicologia como explicação para os processos de aquisição e aperfeiçoamento 

da linguagem escrita, do bilingüismo e das habilidades metalingüísticas por permitir 

uma compreensão aprofundada do fenômeno estudado.  

De um ponto de vista mais amplo têm-se as neurociências que envolvem um 

grande grupo de disciplinas com o objetivo de estudar o sistema nervoso. 

ROMANELLI (2003, p. 50) complementa que dentre “...as neurociências se destaca 

a Neuropsicologia, pois seu objeto consiste no estudo das relações entre as 

organizações cerebrais e os processos psicológicos correspondentes. Ou seja, a 

neuropsicologia procura entender os comportamentos através da compreensão das 

áreas nervosas envolvidas no controle e organização dessas manifestações.“  

A neuropsicologia, segundo CARDU (1996), subdivide-se em quatro principais 

áreas de estudo e atuação: neuropsicologia clínica, neuropsicologia experimental, 

neurologia do comportamento e neuropsicologia cognitiva. A neuropsicologia clínica 

tem como objeto a mensuração e a análise das capacidades intelectuais, 

perceptivas, dentre outras, em pessoas que tiveram alguma lesão cerebral. A 

neuropsicologia experimental utiliza os conhecimentos da psicologia experimental e 

do rigor científico na realização de pesquisas acerca da interação entre as bases 

neurológicas do comportamento. A neurologia do comportamento se concentra no 

estudo de casos individuais buscando dados para possíveis generalizações. A 

neuropsicologia cognitiva, base teórica da presente pesquisa, estabelece as 

relações entre a neuropsicologia e os processos cognitivos de aquisição de 

conhecimento. Seu objetivo é compreender os mecanismos dos processos 

psicológicos normais a partir das modificações observadas em pessoas com lesões 

cerebrais.  

O direcionamento desta pesquisa é orientado mais especificamente pela 

neuropsicologia cognitiva mas esta é uma área que depende de conhecimentos 

elaborados por outras áreas de estudo devido à própria complexidade do 
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funcionamento humano. São abordados neste estudo conhecimentos advindos 

principalmente da psicologia cognitiva e da psicolingüística.  

A psicologia cognitiva é uma área de estudo amplamente reconhecida 

principalmente a partir dos anos 70 com um conjunto específico de métodos de 

pesquisa (STERNBERG, 2000). A união das contribuições desta área com a 

neuropsicologia possibilitou a inserção e o estudo da linguagem no conjunto das 

faculdades cognitivas do homem apoiando-se principalmente sobre as teorias da 

percepção. As ciências cognitivas na visão de MAINGUENEAU (1996) visam 

descrever, explicar e simular os processos mentais humanos.  

A psicolingüística é definida por STERNBERG (2000) como a psicologia do 

uso da linguagem. Para o autor três áreas contribuíram significativamente para a 

compreensão da psicolingüística: 

• A lingüística: estudo da estrutura e da alteração da linguagem de como 

ela interage com a mente humana; 

• A neurolingüística: relação entre cérebro e linguagem; 

• A sociolingüística: descrita como a relação entre o comportamento 

social e a linguagem. 

 

SERON (1994) compara a neuropsicologia a um cruzamento em que se 

encontram diversas vias de conhecimento, o que permite que ela tenha um lugar 

privilegiado de interações científicas vindas da neurologia, da antropologia, da 

psiquiatria e da lingüística. 

A neuropsicologia faz a leitura do comportamento explicando o processo 

neurológico que garante seu funcionamento e sua execução. Sua utilização 

possibilita a compreensão dos substratos necessários para atividades da linguagem 

e mais especificamente da escrita. SERON (1994) complementa que a 

neuropsicologia visa o estabelecimento de relações entre a estrutura e o 

funcionamento do cérebro e a compreensão dos processos cognitivos, das 

operações mentais. Para tanto ela se apóia nas ciências cognitivas para estabelecer 

a compreensão das operações mentais (ou funções cognitivas) que o sistema 

nervoso central é capaz de realizar.  

Na ex-União Soviética durante o início do século XX reuniram-se na 

Universidade de Moscou vários estudiosos interessados em pesquisas na área das 
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funções psicológicas superiores, e estabeleceram estudos fundamentais para a 

consolidação da neuropsicologia no meio científico. Foi um período muito produtivo 

em termos de crescimento científico na neuropsicologia pois somava o esforço e o 

estudo de muitos mestres aliado a um período histórico de grande avanço científico. 

Após uma formação em psicologia experimental e psicanálise, Luria (VYGOTSKY et 

al., 1988) se interessou especialmente pelas alterações de comportamento 

observadas em militares feridos em batalha. Esta população de pacientes tinha 

necessidades novas e específicas em termos de diagnósticos e tratamentos. Por 

isso grande parte dos estudos sobre o funcionamento do cérebro foram realizados 

durante ou depois das guerras devido à necessidade de se estudar e reabilitar 

grande quantidade de feridos. 

A avaliação neuropsicológica privilegiou a influência de aspectos 

sócioculturais sobre o desempenho e a análise dos erros de pacientes favorecendo 

o estudo e a compreensão dos mecanismos e estratégias envolvidos na execução 

de diversas respostas.  

LURIA (1991, p. 13) considerado o precursor desta área de estudo insere a 

neuropsicologia no grupo biológico das ciências psicológicas e afirma que ela “... tem 

por tarefa o estudo do papel que desempenham os aparelhos particulares do 

sistema nervoso na estruturação dos processos psíquicos.” 

Durante muito tempo a definição da neuropsicologia esteve atrelada ao 

estudo das disfunções ou lesões neurológicas. Como exemplo pode ser mencionado 

GIL (2006) que define o objeto da neuropsicologia como o estudo das perturbações 

cognitivas, emocionais e dos distúrbios de personalidade provocados por lesões no 

cérebro, este último considerado como o órgão do pensamento e a sede da 

consciência.  

Esta área de estudo envolve não somente o funcionamento alterado das 

funções mentais superiores mas também seu desenvolvimento normal. Ou seja a 

neuropsicologia contribui com explicações para o entendimento das funções normais 

e não somente em caso de lesões. O estudo das afecções cerebrais permitiu o 

estabelecimento de caminhos neuronais das funções nervosas e principalmente a 

elaboração de teorias sistêmicas. Desta forma Luria organizou as funções psíquicas 

enquanto coordenadas por um sistema funcional complexo, como é possível 

perceber na seguinte descrição:  
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A análise do caráter das perturbações dos complexos sistemas funcionais nos 
casos de afecções locais limitadas do cérebro constitui o objeto de um campo 
especial da Psicologia – a neuropsicologia. Os dados desta ciência são de 
grande importância tanto para o campo prático da neurologia – definição do 
diagnóstico local (tópico) das afecções cerebrais – como para uma 
compreensão mais profunda da estrutura fisiológica dos complexos processos 
psicológicos. (LURIA, 1991, p. 93) 
         

Muitas teorias encontram respaldo na neuropsicologia devido aos substratos 

biológicos do funcionamento humano às vezes deixados de lado na explicação do 

comportamento. A base neuropsicológica permite a compreensão dos processos 

neurológicos que ocorrem durante determinada ação. 

ANDRADE e SANTOS (2004, p. 06) ressaltam que “...a neuropsicologia tem 

colaborado amplamente para a evolução efetiva das neurociências na medida em 

que instrumentaliza outras áreas de investigação.” Neste sentido, enfatiza-se a 

importância desta área da ciência para beneficiar tantas outras áreas do 

conhecimento.  

A neurolingüística é uma das áreas de estudo da neuropsicologia centrando-

se nas relações entre o funcionamento do sistema nervoso e o desenvolvimento da 

linguagem. Para LURIA (1991, p. 82) “a linguagem reorganiza substancialmente os 

processos de percepção do mundo exterior e cria novas leis dessa percepção”. Ela 

deve ser considerada como uma situação de construção de todo o conjunto de vida 

consciente do homem pois envolve a necessidade social comunicativa e de 

interação, intrínseca ao ser humano.  

De 1990 a 2000, considerada a década do cérebro, a neuropsicologia 

assumiu o papel de ciência importante no tratamento de discussões e pesquisas na 

área do comportamento humano. Os avanços tecnológicos em neuroimagem 

permitiram a retomada de estudos realizados pelos primeiros pesquisadores do 

sistema nervoso.  

A abordagem da neuropsicologia cognitiva tem sido aplicada mais 

intensamente à psicologia cognitiva e os processos por ela estudados 

principalmente em estudos que se referem à linguagem (EYSENCK e KEANE, 

1994). 
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LINGUAGEM 
 

Todo homem é um viajante sobre a terra, e 

sua língua, é, no fundo, sua única bagagem. 

(LUCERA,1987) 

 

 A citação acima reflete em essência a importância e a força da língua, com a 

qual o homem se relaciona e vive no mundo. Além de servir para possibilitar e 

promover trocas entre as pessoas, também serve como instrumento de 

aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento das atividades psicológicas mais 

necessárias às atividades diárias. Assim, a língua é a própria bagagem do homem, 

pois será imprescindível em todas as suas “viagens” e vivências no mundo. Mas a 

língua não é o único aspecto da linguagem, que tem um conceito amplo e diferente 

para diversas áreas do conhecimento.  

 É importante distingüir a linguagem para os campos da semiótica e da 

lingüística. A semiótica a adota no plural (linguagens) como representação de 

mundo; e a lingüística a assume enquanto instrumento da interação humana, como 

sistema de signos.  

A linguagem tem função de representação simbólica do mundo. Ela é um 

meio de comunicação essencial para a interação social. Deste modo pode-se dizer 

que a linguagem é aprendida pela interação e se torna, por sua vez, instrumento de 

interação. FERREIRO e TEBEROSKY (1985, p. 258) ressaltam que “... a linguagem 

é um instrumento vivo de intercâmbios sociais”. Assim, ela possibilita a transmissão, 

a recepção e a compreensão de idéias entre os homens. 

 SANVITO (1991) explica que a linguagem pode ser desdobrada em dois 

aspectos diferentes do ponto de vista funcional:  

• Comunicação interindividual: é o sistema de comunicação entre os indivíduos; 

• Comunicação intra-individual: é o sistema interno do homem que o capacita 

para o pensamento e para a programação de sua ação. 

STERNBERG (2000) salienta que a definição da linguagem e de suas 

propriedades depende do enfoque considerado seja da lingüística seja da psicologia 

cognitiva.  
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 “A relação entre o pensamento e a palavra é um processo vivo; o 

pensamento nasce através das palavras. Uma palavra desprovida de pensamento é 

uma coisa morta, e um pensamento não expresso por palavras permanece uma 

sombra.” (VYGOTSKY, 1998, p. 190). Ao mesmo tempo em que a linguagem 

elabora e organiza o pensamento permite que o pensamento seja traduzido e seja 

compreendido pela comunidade lingüística.  

DAMÁSIO e DAMÁSIO (2005) explicam que a linguagem ajuda a estruturar o 

mundo em conceitos tornando possível a apreensão de estruturas abstratas 

complexas. A abstração por sua vez é uma das formas de pensamento tornando-se 

um meio imprescindível para o desenvolvimento de muitos processos psicológicos, 

como a construção e a expressão de conceitos e idéias.  

Ao abordar a relação entre a linguagem e a consciência do homem, LURIA 

(1991) afirma que a linguagem é uma forma simbólica de existência possibilitando ao 

homem uma vida intelectual em oposição à material.  

Ela é resultado da prática histórico-social da humanidade transmitida ao 

homem ao mesmo tempo em que permite que ele assimile a experiência desta 

prática (LURIA, 1991) pois advém do desenvolvimento filogenético da humanidade. 

O mesmo autor expõe uma hipótese bastante aceita entre os pesquisadores, 

de que os primórdios da linguagem têm apoio nas relações sociais relacionadas com 

o trabalho. Do ponto de vista evolutivo na época em que o homem começou a 

manipular instrumentos e dividir tarefas na organização social do trabalho, 

desenvolveu mais sua linguagem e lateralizou-a. A linguagem é utilizada como 

instrumento para organizar o pensamento e a atividade cognitiva baseada em um 

sistema de códigos (signos). 

Ela tem a função de representação simbólica estabelecendo uma ponte entre 

o mundo exterior e as ações do homem já que existe no lugar do objeto, 

substituindo-o mentalmente ou seja representando-o.   

Na abordagem neuropsicológica a linguagem é um instrumento para a 

atividade intelectual pois permeia outras funções psíquicas como a memória, a 

aprendizagem; dela depende o desenvolvimento de todos os processos psicológicos 

superiores. É o mais importante veículo do pensamento permitindo um salto 

qualitativo como meio de representação do mundo, do sensorial ao racional (LURIA, 

1991). 
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VYGOTSKY (1998, p.190), salienta que o “... pensamento e a linguagem, que 

refletem a realidade de uma forma diferente daquela da percepção, são a chave 

para a compreensão da natureza da consciência humana. As palavras 

desempenham um papel central não só no desenvolvimento do pensamento, mas 

também na evolução histórica da consciência como um todo. Uma palavra é um 

microcosmo da consciência humana.” 

A linguagem possibilita que o pensamento seja coletivo: cada geração 

contribui para a evolução do conhecimento transmitindo-o para as seguintes, ao 

mesmo tempo em que a própria linguagem confere ao homem sua consciência 

enquanto único e social. De acordo com LURIA (1991) o surgimento da linguagem 

tornou possível três mudanças essenciais à atividade consciente humana: 

1. Permite que o homem opere com objetos, lhes dirija sua atenção e os 

conserve na memória, para serem acessados mesmo na ausência 

material destes objetos. “Por isto podemos dizer que a linguagem 

duplica o mundo perceptível [grifo do autor], permite conservar a 

informação recebida do mundo exterior e cria um mundo de imagens 

interiores.” (LURIA, 1991, p. 80)  

2. Possibilita e assegura o processo de abstração, por meio das palavras, 

e da generalização, para a formação de categorias.  

3. Constitui-se como veículo de transmissão de informações criado 

coletivamente e construído individualmente na experiência de vida de 

cada homem. 

 Por isso, pode-se afirmar que a linguagem é uma das mais complexas 

funções do cérebro humano, diferenciando-o qualitativamente dos outros primatas 

superiores. O processo evolutivo pelo qual passou a espécie humana possibilitou ao 

homem a utilização de um conjunto de sinais para se comunicar, que se tornou por 

si um instrumento de relação com o mundo e com os outros homens, e como tal 

garantia de seu próprio desenvolvimento.  

LURIA (1991) também aborda a importância da linguagem para a formação 

dos processos psíquicos. Ela permeia a totalidade das atividades psicológicas, como 

por exemplo, a percepção, a memória, a imaginação, o pensamento, o raciocínio e a 

própria consciência.  
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No que se refere à percepção, a linguagem reorganiza seus processos 

generalizando traços essenciais dos objetos, para que as palavras consigam abarcar 

toda a dimensão das coisas do mundo. A memória também é influenciada pela 

linguagem, já que esta torna-se uma atividade mnemônica consciente, por focar 

deliberadamente  a lembrança e organizar o material a ser registrado e acessado 

(LURIA, 1991). 

 O fato de a linguagem ser representação da realidade percebida permite o 

surgimento da imaginação, que serve, por sua vez, de base para a criação humana. 

Para este autor a palavra, além de ser instrumento de conhecimento, também tem 

uma função essencial enquanto reguladora dos processos psíquicos superiores. Ela 

tem um papel importante na organização da percepção, causando a “... dependência 

das unidades léxicas da linguagem na prática social.” (idem, 1986, p. 93). Isto 

significa que a percepção humana é influenciada pela linguagem e, 

conseqüentemente, pela forma de vida em sociedade. As cores e suas nuances são 

praticamente as mesmas para todas as pessoas, mas o fato de uma língua ter 

vocábulos para identificar mais ou menos tons de determinada cor interfere na 

própria percepção da cor. 

Levando em conta tudo isso, é inevitável considerar o grande salto da 

qualidade do pensamento humano, por influência do desenvolvimento da linguagem. 

A abstração e a generalização são o resultado deste processo pelo qual a 

humanidade passou. Além disso, possibilitou uma reorganização da vivência 

emocional, por meio da relação das reações afetivas com o pensamento e pela 

participação da linguagem (LURIA, 1991). 

A leitura, a escrita e o cálculo também foram desenvolvidos pelo homem em 

seu processo histórico-social, e, tendo em conta os fatores acima descritos, pode-se 

compreender a dimensão de sua complexidade.  

A linguagem, de acordo com MILLER (1983), é um aspecto da cultura, sendo 

a forma pela qual os indivíduos aprendem a dar sentido à própria experiência e a 

representar a si próprios e aos outros. O autor salienta que a língua materna é 

normalmente considerada como um componente de identidade por indivíduos e por 

comunidades inteiras.  

Ao abordar a onda de migrações para os Estados Unidos, GREEN (1987) 

corrobora com esta visão ao explicar que cada povo carregava consigo sua língua 
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materna. A maioria das pessoas não possuía nada além disso, mas a língua de um 

ser é tanto sua propriedade, que ele se identifica com ela. O escritor complementa 

que este é um traço comum aos homens, pois eles são levados a crer que o que 

eles mais apreciam lhes pertence. Este é o caso da língua materna. 

Tendo vivido a experiência do bilingüismo francês-inglês, GREEN (1987) 

presenteia seu leitor com algumas reflexões sobre a linguagem. Primeiramente 

salienta o quanto a língua faz parte de nós mesmos ao mesmo tempo em que é 

compartilhada com milhares de outros indivíduos. Para ele a linguagem é uma 

característica tão intrínseca a cada homem que qualquer processo mental se 

estancaria caso a linguagem lhe fosse tolhida.  

A língua materna constitui-se, então, como base para a construção da 

identidade do sujeito e dos processos cognitivos que lhe serão necessários durante 

a vida. Mas HAGÈGE (2005) salienta que a aprendizagem da língua materna ao 

longo do desenvolvimento da criança explora apenas uma pequena parte de suas 

potencialidades inscritas em seu código genético. Além disso, a linguagem é 

compartilhada por outras pessoas, constituindo parte da cultura de cada povo, e, 

com a possibilidade do registro escrito, garantiu o acesso às gerações mais novas 

de todo um conjunto de conhecimentos constituídos por seus ancestrais.  

 Os signos criados foram gravados como símbolos e garantiram para sempre a 

possibilidade do homem utilizar um sistema de memória coletivo, com símbolos 

criados e compartilhados pelo seu grupo social.  

A capacidade de simbolização do homem, segundo KATO (2002), envolve 

dois tipos de representação: a de primeira ordem, em que as figuras simbolizam 

coisas ou objetos, e a de segunda ordem, em que representam a fala.  

VYGOTSKY e LURIA (1996, p. 133) salientam que assim “... como se 

verificou que o desenvolvimento cultural da memória tinha as mais íntimas ligações 

com o desenvolvimento histórico da escrita, verifica-se que o desenvolvimento 

cultural do pensamento possui a mesma conexão íntima com a história do 

desenvolvimento da linguagem humana.” Dentre as práticas decorrentes deste 

desenvolvimento cultural, a abstração constitui-se como um dos instrumentos mais 

importantes para as funções psicológicas.  

De acordo com BLANCHE-BENVENISTE e CHERVEL (1978) a língua é um 

fenômeno natural que constitui e identifica o homem como tal, sendo passada de 
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geração em geração para pessoas de uma mesma sociedade. A escrita é 

considerada um fenômeno histórico, que fixa o homem em sua história, em oposição 

ao homem da pré-história, que não deixou traços de sua língua falada.  

Diante disso não se pode deixar de lado a influência das representações e 

práticas familiares na aquisição da linguagem escrita. ECALLE e MAGNAN (2002) 

salientam o aspecto social desta aquisição e o papel da família na estimulação desta 

aprendizagem por parte de seus filhos. De acordo com os autores, famílias que 

estabelecem relações privilegiadas com a linguagem escrita, mantendo o caráter 

agradável nestas atividades, apresentam práticas educativas diversificadas sobre 

este assunto possibilitam uma maior competência de seus filhos no domínio da 

escrita.  

 

AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA 

 

 A primeira questão a ser levantada sobre este tema refere-se à dificuldade de 

se conhecer os processos internos do leitor/escritor iniciante ou do leitor/escritor 

competente. O estudo da aprendizagem da língua escrita se fez e continua sendo 

realizado por meio da inferência de processos de acordo com o resultado do 

comportamento, e da ação em si.  

 Não se desconsiderando estas pesquisas, há de se convir que pela limitação 

dos processos possíveis em pesquisa na área da educação, os pesquisadores 

perdem muitos dados pela dificuldade de saber o que realmente se passa com o 

aprendiz, com relação a seus processos mentais. “Os estudos sobre compreensão e 

produção, tanto da linguagem oral quanto da escrita, são altamente especulativos, 

dada a natureza não-observável de seus processos.” (KATO, 2002, p. 42). Este é 

um desafio intrínseco ao estudo dos processos cognitivos, já que não se pode saber 

ao certo como, em termos de processos mentais, o sujeito resolveu determinada 

tarefa. O que se analisa é o resultado da atividade, ou uma leitura, ou escrita, mas 

deve-se ter claro que cada sujeito tem uma forma diferente de resolvê-las. Neste 

estudo a dificuldade não será sanada, mas considerada como um dos fatores 

interferentes nos resultados, sabendo que a ciência tem desafios que lhe são 

próprios. 
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Para explicar o processo de aquisição da linguagem escrita, são abordados 

os estudos de LURIA (1988) e FERREIRO E TEBEROSKY (1985). 

Como dito anteriormente, o uso de instrumentos permitiu um avanço 

considerável na forma de comunicação humana, possibilitando o próprio uso da 

linguagem como instrumento. LURIA (1988) expõe duas condições fundamentais 

para que o homem domine o uso da escrita: 

• 1ª  condição:  diferenciar a condição de objetos lúdicos dos objetos 

funcionais; 

• 2ª condição: controlar seu comportamento por meio destes subsídios, 

utilizando a escrita como adaptação e mediação. 

Em outras palavras, significa dizer que a criança, ao aprender a linguagem 

escrita, começa a utilizá-la como significado em si mesma, e não somente como um 

ato de brincar. Além disso, a escrita começa a ter um papel funcional auxiliar, 

descoberto pela criança no processo de aprendizagem da linguagem escrita.  

Uma das funções da escrita é o registro de idéias para que, posteriormente, 

elas possam ser evocadas e lembradas. Estas idéias poderiam ser armazenadas na 

memória, mas seria um ato arriscado, já que a capacidade de guardá-las é limitada.  

LURIA (1988, p. 146) salienta que a “... escrita é uma dessas técnicas 

auxiliares usadas para fins psicológicos; a escrita constitui o uso funcional de linhas, 

pontos e outros signos para recordar e transmitir idéias e conceitos”. Apesar da 

relação entre as diferentes linguagens, a leitura e a escrita se diferenciam 

radicalmente da linguagem oral. O autor (idem, 1978) explica que sua gênese, sua 

estrutura psicofisiológica e suas particularidades funcionais são distintas.  

A linguagem oral é adquirida de forma bastante natural e espontânea. Apenas 

pelo fato de a criança estar no ambiente lingüístico, a própria convivência garante a 

aquisição da linguagem falada e de sua compreensão. Já, a aprendizagem dos 

códigos escritos depende de escolarização formal, com o ensino deliberado da 

leitura e da escrita, uma das funções principais das escolas. PONTECORVO (2003), 

ao discutir esta aquisição, enfatiza que a apropriação do sistema escrito demanda 

do aprendiz o “uso progressivamente consciente das convenções do sistema de 

escrita e dos textos escritos”, processo que não acontece somente pela convivência 

em uma sociedade alfabetizada, mas exige o ensino deliberado das regras e 

convenções do sistema de escrita.   
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 Desde o início a linguagem escrita constitui uma atividade voluntária que 

envolve necessariamente uma análise consciente de seus elementos (LURIA, 1978). 

O autor complementa que no início do processo da linguagem escrita a 

aprendizagem ocorre “ponto a ponto”, sendo grande parte automatizada, em etapas 

mais adiantadas.  

 LURIA (1988) realizou uma pesquisa centrada no desenvolvimento da escrita 

na criança. No estudo ele pedia às crianças que anotassem, mesmo sem saber 

escrever, as palavras e frases ditadas pelo pesquisador. Um dos objetivos era dar 

um número grande de informações que não poderiam ser abarcadas pela memória. 

O autor queria que as crianças utilizassem a escrita como instrumento, de forma a 

ter um auxílio para recordar as idéias que lhes foram apresentadas.  

As crianças estudadas sugeriram uma organização hierárquica no 

desenvolvimento da escrita. Numa primeira etapa elas imitam o ato de escrever, mas 

não entendem sua função enquanto signo auxiliar. A. M. P. MORAIS (1997) salienta 

também a importância das crianças diferenciarem o significante do significado, 

quando aprendem o código escrito.  

Em etapa posterior elas demonstram utilizar a escrita como função 

mnemônica, mas ainda apresentam uma escrita indiferenciada. Este segundo 

estágio é precursor da escrita, pois os sinais remetem ao conteúdo, mas estes sinais 

são de caráter pictográfico. Finalmente as crianças desenvolvem a escrita simbólica, 

que depende de um considerável desenvolvimento intelectual e de capacidade de 

abstração. 

Dentre as grandes conclusões de LURIA (1988) estão a ênfase na 

necessidade da compreensão do sistema de escrita e de seu poder instrumental por 

parte da criança, e o desenvolvimento intelectual envolvido neste processo. A partir 

deste a criança se transforma pelo desenvolvimento dialético entre o inestimável 

instrumento da cultural, que é a escrita, e seu próprio desenvolvimento intelectual, 

necessário para ler e escrever.  

Em “Psicogênese da língua escrita” Emilia Ferreiro e Ana Teberosky 

(FERREIRO E TEBEROSKY, 1985), apresentam pesquisas, em que utilizam a 

concepção da teoria de Piaget como marco de referência teórica para investigar o 

processo de construção da linguagem escrita na criança. 
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As crianças estudadas pelas pesquisadoras eram consideradas sujeitos 

ativos do conhecimento, já que este é alcançado através da interação entre o sujeito 

e o objeto de conhecimento, no caso, a linguagem escrita. A partir desta concepção, 

vinda da teoria psicogenética, a criança busca compreender a natureza da 

linguagem, formula hipóteses, relaciona os conhecimentos e os compara, antecipa 

situações lingüísticas e chega a criar uma forma própria organizada, de linguagem 

(FERREIRO E TEBEROSKY, 1985). Desta maneira, coloca-se a criança num papel 

ativo, de curiosidade, que lhe é característico, sendo o sujeito da aprendizagem, 

protagonista do processo. 

Neste momento é possível estender esta visão e aplicá-la às crianças que 

estão aprendendo sua segunda língua. Quais são suas hipóteses? Como é a 

natureza das comparações que fazem entre a língua materna e a que estão 

aprendendo agora? FERREIRO E TEBEROSKY (1985) salientam que assim como 

não se inicia a lecto-escrita do nada, tendo em conta que a criança já tem hipóteses 

sobre o mundo escrito e todo um conhecimento de mundo, assim também uma 

criança que aprende uma segunda língua tem um repertório que deve ser 

considerado. Estes questionamentos são retomados mais adiante, no item que trata 

do bilingüismo. 

Outra grande contribuição de FERREIRO (1995) e FERREIRO E 

TEBEROSKY (1985) é a possibilidade de análise de erros como uma compreensão 

maior da forma de pensamento da criança e da maneira com que apreende o 

mundo, tendo em conta que a criança busca uma coerência no mundo que a 

circunda e elabora sua própria maneira de compreender e interpretar as informações 

escritas. 

Os estudos realizados por FERREIRO e colaboradores (1995, 1985) 

tornaram-se uma referência essencial para se entender a aquisição da linguagem 

escrita, devido à contribuição inegável desses estudos para a compreensão da 

natureza deste processo de aprendizagem. 

FERREIRO (1995) descreve a evolução dos sistemas de idéias construídos 

pelas crianças para compreenderem o princípio da escrita, o que se constitui na 

compreensão psicogenética da alfabetização. O estudo foi realizado com crianças 

de língua materna espanhola, no México, gerando os primeiros resultados em 1979.  

A seqüência de aquisição e a aplicação destes conhecimentos pode ser 
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generalizada para outras línguas, pois é percebida e compartilhada por crianças que 

aprendem o sistema alfabético. Ou seja, as diferenças entre os idiomas não 

constituem obstáculo para a aplicação destes conhecimentos em outros que não a 

língua espanhola.  

A técnica do estudo consiste em pedir às crianças que escrevam uma 

pequena lista de palavras, tendo como foco as etapas de aquisição da linguagem 

escrita (FERREIRO, 1995). A seqüência de construção da linguagem escrita, por 

parte das crianças, pode ser descrita em três níveis, segundo FERREIRO (1995): 

O primeiro nível envolve a diferenciação de dois modelos de representação: o 

desenho e a escrita. Neste período as crianças reproduzem grafias como se 

estivessem imitando os adultos que escrevem. Assim elas escrevem da esquerda 

para a direita, de forma linear, mas sem relacionar os sinais gráficos com os 

aspectos sonoros das palavras.  

Os aspectos mais importantes deste nível são o fato de a criança considerar 

os conjuntos de letras como objetos substitutos, e, como já foi dito, de distingüir 

entre as representações gráficas: desenho e escrita. O primeiro ponto refere-se à 

capacidade da criança de identificar as informações escritas como representantes 

dos objetos do mundo, e não só enquanto objetos por si só. 

Nesta etapa a criança diferencia os sinais gráficos referentes a desenhos e à 

escrita propriamente dita, percebendo que a organização das linhas é decisiva nesta 

diferenciação. Nos desenhos as linhas normalmente representam o contorno dos 

objetos representados, sendo que na escrita as formas das letras não têm relação 

com a forma dos objetos a que se referem.  

As crianças começam a perceber que o sistema de escrita é arbitrário, ou 

seja, de que as letras não reproduzem as formas dos objetos como nos desenhos.  

Também chegam à conclusão de que existe uma forma de organização linear (da 

esquerda para a direita), que não é utilizada nos desenhos, e que têm formas 

próprias.  

As crianças de língua espanhola estabeleceram dois princípios para 

considerar uma escrita legível (FERREIRO, 1995): 

• Quantidade mínima: para as crianças uma palavra só pode ser lida se 

tiver um mínimo de três letras. 
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• Variações qualitativas internas: mesmo que o princípio anterior seja 

seguido, não será considerada legível uma palavra com todas as letras 

iguais. Segundo este princípio a palavra precisa ter uma certa variação 

de letras. 

O segundo nível constitui-se como o controle das variações qualitativas e 

quantitativas na diferenciação de informações escritas. As hipóteses iniciais não são 

mais suficientes para explicar a escrita, agora a criança busca diferenças gráficas 

para justificar a escrita das palavras. 

Do ponto de vista quantitativo a criança parece perceber que há uma variação 

na quantidade de letras das palavras, ou estabelecem um número máximo ou 

mínimo de letras para qualquer palavra escrita. Primeiramente relacionam objetos 

grandes a palavras maiores, e objetos pequenos a palavras com número menor de 

letras. Esta forma de pensar das crianças refere-se ao que Piaget conceituou como 

realismo nominal. MALUF e BARRERA (1997, p. 127) explicam que a criança 

pequena confunde significantes e significados, “com tendência a atribuir às palavras 

características daquilo que elas representam, pela dificuldade em perceber o caráter 

convencional e arbitrário dos nomes”. A superação deste pensamento consiste no 

próprio salto cognitivo necessário para que a criança possa pensar nas palavras 

enquanto seu aspecto sonoro. Um exemplo desta dificuldade em distingüir 

significante e significado, experienciado pela autora da presente pesquisa, foi a 

confusão da palavra gaveta em francês: tiroir, que era pronunciada tire voir, que 

significa puxar e ver, a própria função da palavra gaveta.  

No que se refere ao aspecto qualitativo, a criança que tem um grande 

repertório de letras pode usá-las em ordens diferentes, sem alterar a quantidade de 

letras; a que tem um repertório menor pode optar por modificar somente a primeira e 

a última letra, mantendo iguais os núcleos das palavras; e quando há uma limitação 

quanto à quantidade de letras, a criança muda a ordem das letras para formar as 

diferentes palavras.  

O terceiro nível representa a etapa decisiva na descoberta da relação entre os 

sons e as grafias das palavras, referente à fonetização da representação escrita. 

Durante este processo FERREIRO (1995) identificou três hipóteses diferenciadas: 

- Hipótese Silábica: tem início uma relação entre a fonologia e a grafia. A 

criança começa a relacionar o todo com as partes, considerando que uma palavra é 
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composta por unidades menores: as sílabas. Nesta etapa é comum a criança utilizar 

as letras do próprio nome, mas com valor silábico. Escolhe uma letra para 

representar mais do que um fonema, mas qualquer letra pode gerar qualquer sílaba. 

Ou seja, a criança já percebe que o padrão sonoro tem alguma relação com a 

escrita, mas o faz de forma arbitrária. GUIMARÃES (2003) ressalta esta 

característica ao expor que em espanhol e em português as vogais costumam ser as 

primeiras letras escritas corretamente, diferentemente do inglês. Baseando-se em 

FERREIRO (1985) a autora explica que as crianças que estão no nível silábico 

normalmente escrevem corretamente as vogais das palavras novas, e, com menos 

freqüência, as consoantes. Esta manifestação é devida às características das 

línguas: mais vocálica ou mais consonantal.  

- Hipótese Silábico-Alfabética: a criança continua utilizando algumas letras 

como se fossem sílabas ao mesmo tempo em que começa a usar letras para 

fonemas, que são unidades sonoras menores que as sílabas. 

- Hipótese Alfabética: este é considerado o ponto de chegada da evolução do 

terceiro nível na seqüência de construção da linguagem escrita. A criança já 

entendeu a natureza alfabética do sistema de escrita e consegue escrever palavras 

regulares por meio da análise sonora dos fonemas em uma combinação e 

reorganização das letras. A maior barreira foi superada: o entendimento de que sons 

parecidos correspondem a letras parecidas, podendo realizar uma correspondência 

entre grafemas e fonemas de forma sistemática (GUIMARÃES, 2005). Porém a 

criança ainda não tem condições de utilizar a totalidade dos traços ortográficos da 

linguagem.  

Assim, esta etapa também é considerada como ponto de partida para novas 

etapas de desenvolvimento no que se refere às particularidades gráficas do sistema 

alfabético representados pela ortografia.  

A sequência de aquisição da linguagem escrita (FERREIRO, 1995 e 

FERREIRO E TEBEROSKY, 1985), apresentada resumidamente acima, fornece 

uma contribuição para compreender o processo de alfabetização. As fases e etapas 

pelas quais o indivíduo passa até dominar o princípio alfabético mostram claramente 

a ação que ele tem diante da linguagem escrita no sentido de entender seu 

funcionamento até chegar às correspondências gráfico-sonoras. 
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Entretanto uma das apropriações mais lentas e que ocorrem num nível tardio 

do processo de aprendizagem da linguagem escrita, refere-se ao aperfeiçoamento 

da concepção alfabética. Nas palavras de ZORZI (1998, p. 87) a substituição desta 

“... hipótese de escrita fonética por uma hipótese ortográfica, significa ser capaz de 

pensar as palavras, não só do ponto de vista de sua estrutura acústica, mas também 

a partir de um referencial visual, considerando a forma gráfica que as palavras têm, 

ou seja, a convenção.” 

Para FERREIRO (1995) a ortografia refere-se às particularidades gráficas de 

um sistema alfabético tendo em conta o respeito diante de suas regras e princípios. 

Portanto, após ter entendido o sistema alfabético, a criança ainda deve fazer outras 

construções referentes à escrita ortográfica, devido à falta de regularidade entre a 

escrita e a fala.  

 

APERFEIÇOAMENTO DA LINGUAGEM ESCRITA: A ORTOGRAFIA 
 

Descobrir que a escrita é alfabética, como citado anteriormente, e ter uma 

idéia de sua correspondência com os sons das palavras não garante seu domínio. 

Isso ocorre porque “a opção pela letra correta em uma palavra é, em termos 

puramente fonológicos, inteiramente arbitrária.”(LEMLE, 1991, p. 31). Desta forma, o 

aprendizado da ortografia reflete a caminhada do aprendiz rumo ao aperfeiçoamento 

da língua escrita. 

De acordo com FERREIRO E TEBEROSKY (1985) a escrita é uma tarefa 

motora que envolve regras de transcrição do oral e aspectos perceptivo-motores, 

mas não pode ser limitada à caligrafia e ortografia. As autoras criticam claramente 

uma aprendizagem da linguagem escrita como um automatismo sem sentido e 

desligado das hipóteses e conhecimentos que a criança tem sobre a lecto-escrita, e 

do próprio significado da representação gráfica. Em concordância com as autoras, a 

ortografia, no presente trabalho, é abordada justamente sob este aspecto, das 

hipóteses e construções realizadas pelas crianças durante a aquisição e 

aperfeiçoamento da linguagem escrita.  

A falta de especificação sobre os termos ligados à escrita dificulta a precisão 

necessária para estudá-las. Diante disto JAFFRÉ (1997) explica que a escrita se 

define pela capacidade de representar as estruturas lingüísticas elementares por 
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marcas visíveis e a ortografia representa as regras e normas próprias a cada língua 

(ortografia do português, ortografia do francês). Para JOLIBERT (1994, p. 107) 

algumas as principais que envolvem a escrita são o grafismo (motricidade fina), a 

cópia (reprodução), a elaboração de mensagens escritas e a ortografia, esta última 

definida como a “capacidade de escrever corretamente as mensagens”.  

O estudo da escrita foi renegado pela lingüística durante anos devido à 

tradição estruturalista que enfatizava a linguagem oral (JAFFRÉ, 1997 e PERFETTI, 

1997), o que ressalta a importância de pesquisas que abarquem a escrita, e, mais 

especificamente, a ortografia. Esta última é citada por RIEBEN et al. (1997) como 

uma área que os psicólogos não se interessaram em pesquisar, provavelmente 

devido à necessidade de buscar apoio na lingüística.  

Como o foco deste trabalho consiste na ortografia do português, esta é 

abordada em maior profundidade, em comparação com os demais aspectos da 

escrita. JAFFRÉ (1997) define a ortografia como a normatização de um sistema de 

notação de estruturas lingüísticas elementares por meio de marcas visíveis e 

convencionais.  

A última fase descrita por FERREIRO E TEBEROSKY (1985), chamada de 

hipótese alfabética, marca o início de uma nova etapa da aprendizagem da língua 

escrita: a apreensão do sistema ortográfico. 

Tanto na língua portuguesa quanto na francesa a mediação fonológica é 

insuficiente para garantir a escrita correta das palavras. Desta forma toma espaço 

central o código ortográfico, que se refere à configuração das letras que compõem 

uma palavra (GOLDER e GAONAC’H, 1998). A criança precisa, a partir de então, se 

desligar de aspectos fonéticos (que guiaram sua aprendizagem até o domínio do 

princípio alfabético) para privilegiar componentes de ordem lingüística, em nível mais 

complexo e abstrato de compreensão. De acordo com CARRAHER (1993) os erros 

de ortografia das crianças refletem justamente seu apego à regra alfabética básica 

de representar cada som por uma letra.  

A partir do domínio do princípio alfabético o aprendiz começa a perceber que 

as palavras nem sempre são escritas da forma como são ditas na linguagem oral, e 

substitui as informações fonéticas pelas convenções ortográficas. De acordo com 

ZORZI (2003) um dos maiores desafios da aprendizagem da linguagem escrita é o 

de estabilizar a grafia convencional das palavras que sofrem variação entre o falar e 
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o escrever. O autor explica que esta passagem se dá pela substituição da hipótese 

fonética (baseada nos padrões da pronúncia) pela ortográfica, em que o aprendiz 

passa a dar mais atenção e consideração às regras lingüísticas e aos aspectos 

visuais das palavras. Para compreender a representação da escrita a criança precisa 

ouvir leituras, guiando-se pela informação auditiva. Porém, para aprender a 

ortografia, ela precisa trocar o canal receptivo para guiar-se predominantemente pela 

visão.  

No entanto, esta etapa da aprendizagem da língua escrita está 

constantemente sendo aperfeiçoada, e nunca tem realmente um fim. PALACIOS de 

PIZANI, PIMENTEL e LERNER (1998) salientam que o conhecimento da ortografia 

não faz parte do patrimônio do adulto, por isso precisa progressivamente ser 

apropriado.  FARACO (1992, p. 10) confirma esta visão ao expor que a ortografia 

constitui-se como “uma dificuldade permanente para todos os usuários da escrita”.  

Diante disso, FARACO (1992, p. 55) salienta que “os ‘erros’ observados na 

grafia dos alunos devem ser encarados como parte do processo de internalização do 

sistema. Em geral, esses ‘erros’ são perfeitamente previsíveis e decorrem, em boa 

parte, das próprias características do sistema gráfico (...) e da hipótese generalizante 

de que há correlações uniformes e biunívocas entre letras e sons.” 

“À medida que as crianças fazem observações, descobrem analogias 

diferenças, elas vão descobrindo estruturas da língua, criando para si referências, 

mas também uma atitude de interrogação” (JOLIBERT, 1994, p. 116). Para a autora 

os primeiros passos da aprendizagem da escrita são marcados pela intuição, e os 

seguintes, pela racionalização, diretamente relacionados com a educação formal, 

que organiza a sistematização da escrita.  

Os erros construtivos, como são chamados por FERREIRO E TEBEROSKY 

(1985), não são considerados como respostas “erradas” da forma como são 

tradicionalmente vistos no sistema escolar, mas fornecem pistas acerca das 

elaborações das crianças sobre a estrutura e organização da linguagem, assim 

como passos necessários para se alcançar o êxito. Para as autoras os erros 

construtivos são pré-requisitos necessários para se obter a resposta correta, são 

erros sistemáticos.  

O dizer popular de que “só não erra quem não faz” encontra aqui uma 

confirmação. Os erros ou alterações demonstram o nível do sujeito no que se refere 
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à compreensão e o domínio da leitura e da escrita. LEAL e ROAZZI (2003, p. 100) 

explicam que “Os erros de grafia e suas formas de análises tornam-se ferramentas 

privilegiadas (...) para compreender e conhecer não apenas as estratégias com que 

a criança enfrenta os diferentes tipos de tarefas de escrita, como também as fontes 

de conhecimento empregadas preferencialmente.” Desta forma o erro deixa de ser 

visto como algo que precisa ser eliminado, para ser considerado como fonte de 

informação acerca da aquisição da linguagem escrita por parte da criança.  

Diversos estudos (FERREIRO e TEBEROSKY, 1985; CARRAHER, 1985; 

ZORZI, 1998; LEAL e ROAZZI, 2003), utilizam o termo erro ortográfico quanto ao 

afastamento da escrita de acordo com a norma. Mas o enfoque não é de forma 

alguma de julgamento, o que interessa neste estudo é a aprendizagem da norma 

ortográfica e as hipóteses por trás das escolhas feitas pelos sujeitos.  

Seguindo o raciocínio de que “...os conhecimentos construídos pelas crianças 

são fortemente influenciados pelas características do próprio sistema lingüístico que 

está sendo aprendido” (ZORZI, 2003, p. 55), a aquisição da língua portuguesa segue 

alguns passos que lhe são específicos. Assim, esta especificidade lingüística implica 

em diferentes etapas de aquisição da linguagem escrita: as línguas francesa e 

portuguesa impõem caminhos de aprendizagem que lhe são particulares. 

Vários pesquisadores realizaram estudos em língua portuguesa no que se 

refere à apropriação da ortografia, entre eles pode-se destacar: CARRAHER (1985), 

PINHEIRO (1994), GUIMARÃES (2001 e 2003), ZORZI (2003) e CAGLIARI (2005). 

CARRAHER (1985) verificou a evolução da competência de crianças de 1ª a 

4ª séries em ortografia, discutindo os tipos de erros cometidos pelos sujeitos. Uma 

das conclusões mais importantes, compartilhada pelos demais autores, é que os 

erros de ortografia não são aleatórios, mas seguem uma determinada lógica na 

forma com que a criança concebe a escrita e as regras que lhe são próprias.  

PINHEIRO (1994) realizou uma pesquisa em que testou, em população 

brasileira, o duplo processamento da leitura e da escrita. A autora utilizou a 

manipulação de variáveis psicolingüísticas para comparar o desempenho em leitura 

e escrita de crianças de 1ª a 4ª série do ensino fundamental. As classificações entre 

tipos de palavras de acordo com características psicolingüísticas trouxeram uma 

importante contribuição para subsidiar pesquisas nesta área, e serão utilizadas na 
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presente dissertação no item sobre os instrumentos e procedimentos de coleta de 

dados.  

O estudo realizado por GUIMARÃES (2001) investigou a relação entre o nível 

de consciência fonológica e sintática (habilidades metalingüísticas) de crianças de 

1ª, 3ª e 4ª séries em leitura e escrita. Foram comparadas crianças com dificuldades 

de leitura e de escrita com outras crianças que não as apresentavam. A autora 

sugere que os erros ortográficos das crianças que apresentam dificuldades têm 

relação com algumas dificuldades fonológicas e não estão relacionados com a 

incompreensão do princípio alfabético.  

Quando um tipo de erro ortográfico é cometido por um número significativo de 

aprendizes considera-se que a dificuldade é imposta pela própria língua, que neste 

caso é objeto de aprendizagem. Seguindo esta compreensão da aprendizagem da 

linguagem escrita, ZORZI (2003) estudou a seqüência evolutiva da apreensão de 

propriedades da ortografia em crianças de 1ª a 4ª série. Seu objetivo principal era 

apontar as noções que as crianças desenvolvem na interação com a língua escrita, e 

para tanto fez a classificação dos erros ortográficos, analisou os erros mais comuns 

e verificou sua ocorrência em cada série. O tipo e a variação de freqüência dos erros 

indicam os diferentes graus de complexidade da linguagem escrita que resultam 

numa apropriação progressiva e seqüencial pelas crianças.  

De acordo com CAGLIARI (2005) a escrita do português revela o trabalho de 

reflexão feito pelo aprendiz da língua, que envolve o apego a algumas regras do 

próprio sistema de escrita. O autor analisou os erros ortográficos de crianças de 

diferentes idades, cursando a primeira série, buscando compreender o motivo pelo 

qual as crianças os cometem. O motivo principal destes erros é o apego às regras 

básicas da relação letra-som do princípio alfabético.  

ZORZI (1998) apresenta um quadro relacionando e comparando os tipos de 

alterações ortográficas produzidas pelas crianças no desenvolvimento da 

aprendizagem da ortografia. As categorias são formadas pelo tipo de conceito 

ortográfico que as crianças ignoram ao escrever, sendo que várias delas são 

coincidentes, como pode ser observado no QUADRO 1: 
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QUADRO 1: CATEGORIAS EMPREGADAS NA CLASSIFICAÇÃO DOS ERROS 
ORTOGRÁFICOS: 

Cagliari (1989) Carraher (1990) Zorzi (1997) 
Transcrição fonética Transcrição da fala Apoio na oralidade 
Uso indevido de letras Erros ligados à origem das 

palavras 
Representações múltiplas 

Hipercorreção Supercorreção Generalização de regras 
Modificação da estrutura 
segmental: trocas, supressão, 
acréscimo e inversão 

Erros nas sílabas de estruturas 
complexas 

Omissão de letras 

Juntura intervocabular e 
segmentação 

Ausência de segmentação e 
segmentação indevida 

Junção/separação não 
convencional de palavras 

Forma morfológica diferente Erros por desconsiderar as 
regras contextuais 

Confusão entre as 
terminações am x ao 

Forma estranha de traçar as 
letras 

Erros por ausência de 
nasalização 

Trocas surdas/sonoras 

Uso indevido de maiúsculas e 
minúsculas 

Erros por trocas de letras Acréscimo de letras 

Acentos gráficos  Letras parecidas 
Sinais de pontuação  Inversão de letras 
Problemas sintáticos  Outras trocas 
FONTE: ZORZI (1998, p. 41) 

 

Devido à superposição entre os tipos de categorias definidos pelos autores 

acima (QUADRO 1), GUIMARÃES (2001) reclassificou as alterações expostas em 

cinco classes de erros, totalizando 13 categorias, utilizadas na metodologia do 

presente trabalho: 

 

1. Erros relacionados com a análise fonológica: 

a. Transcrição da fala 

Este tipo de erro é decorrente da transposição na escrita da forma de falar, como a 

escrita de furmiga1 no lugar de formiga e segundo CARRAHER (1985) tende a 

diminuir de freqüência a partir do momento em que a criança descobre a distância 

entre a língua em sua forma oral e escrita.  

b. Omissão de letras (nas sílabas de estruturas complexas) 

No processo inicial de alfabetização é enfatizada a estrutura consoante-vogal, que 

algumas crianças mantém ao escrever palavras mais complexas. Neste caso 

escrevem quemar no lugar de queimar.  

 

                                                 
1 Neste trabalho optou-se, a exemplo de FARACO (1992) por utilizar em itálico as informações 
referentes à grafia ou exemplos de palavras e utilizar o símbolo entre barras /a/ para referir-se a uma 
unidade sonora da língua. 
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c. Acréscimo de letras 

Este tipo de erro implica na colocação de letras estranhas à grafia da palavra. Estão 

presentes em escritas como estatava, no lugar de estava, e fuigiu ao invés de fugiu. 

O primeiro exemplo, de acordo com estudos de análise de erros em neuropsicologia, 

pode ser chamado de perseveração, devido à falta de maturação dos lobos frontais. 

d. Ausência de nasalização 

A nasalização é uma característica forte da língua portuguesa, que recebe marcas 

gráficas com til ou com as letras n ou m, como em mãe, manga e buscaram. Mas 

também há casos de palavras em que a nasalização não é marcada graficamente, 

como no caso de muito e também, que se pronunciam muinto e tambéim. Alguns 

autores consideram esta situação como resultante de transcrição da fala porque a 

nasalização só ocorre na escrita, e não há um som nasal que justifique a pronúncia 

nasalizada destas palavras. Estas características podem causar dificuldades de falta 

de nasalização, em que a criança escreve efeite ao invés de enfeite, epada no lugar 

de empada. As crianças que não têm o português como língua materna podem ter 

dificuldades maiores neste item, provavelmente devido à falta de nasalização na 

própria linguagem oral.  

e. Contaminação 

Erros deste tipo são advindos da nasalização do núcleo da sílaba em sílabas que 

começam com m ou n, como manchucar no lugar de machucar e muinto ao invés de 

muito. 

f. Trocas surdas/sonoras 

De acordo com ZORZI (1998) os fonemas intitulados surdos não apresentam 

vibração de pregas vocais quando produzidos, diferenciando-se dos sonoros, que 

são produzidos com vibração das pregras vocais. Este traço de sonoridade é a única 

diferença entre os seguintes pares de fonemas, sendo sempre o primeiro som do 

par, considerado surdo, e o segundo, sonoro: /p/ e /b/, /t/ e /d/, /k/ e /g/, /f/ e /v/, /s/ e 

/z/. Esta categoria refere-se a uma dificuldade na discriminação verificada na 

pronúncia, causando trocas de letras entre consoantes surdas e sonoras, entre os 

pares de letras: p/b, t/d, q-c/g, f/v, ch-x/j-g. Pode-se escrever chornal no lugar de 

jornal, perdito ao invés de perdido. Alguns autores justificam estas trocas como erro 

de “ensinagem” porque nestes casos os professores não fazem exercícios com as 
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crianças, pronunciando as palavas em voz alta para perceberem claramente a 

diferença entre as letras.  

 Algumas crianças realmente cometem este tipo de troca na oralidade, mas 

neste tipo de troca citado há crianças que só cometem o erro na escrita. Uma outra 

explicação possível para este tipo de erro seria a falta de atenção, explicada por 

CARRAHER (1985, p. 275): “Exemplos hipotéticos desta situação seriam as 

dificuldades de processamento no início da aprendizagem, em que há poucos 

automatismos e praticamente todo o processamento envolve a atenção do sujeito...” 

 

2. Erros relacionados às representações gráficas dos segmentos das 

palavras: 

a. Trocas de letras graficamente parecidas 

Este tipo de erro envolve a troca entre letras semelhantes em sua forma gráfica, 

como no caso de escrever caminlo para caminho, nedo no lugar de medo. Este caso 

também pode ser explicado por um erro de “ensinagem”, pois com o uso do alfabeto 

em caixa alta essas ocorrências foram minimizadas.  

b. Inversão de letras e sílabas 

Neste caso a criança troca a ordem das letras, dentro da própria palavra, 

escrevendo, por exemplo, arcodou no lugar de acordou, parto ao invés de prato.  

 

3. Erros relacionados com a análise contextual e a análise 

morfossintática: 

a. Erros por desconsiderar as regras contextuais 

CARRAHER (1985, p 273) explica que no português a representação escrita às 

vezes envolve o conhecimento sobre as letras que se seguem àquela que se está 

escrevendo, envolvendo uma regra contextual, chamada desta forma “porque o valor 

da letra muda em função do contexto imediato.” Por exemplo, os sons /ke/ e /ki/ são 

escritos como que e qui, assim como com a letra g. Decorrente da falta deste tipo de 

conhecimento pode-se escrever gitarra ao invés de guitarra, ou serote no lugar de 

serrote. Este segundo exemplo refere-se à regra contextual da representação do /r/, 

erre fraco, e do /R/, erre forte, que pode se constituir como desafio maior para as 

crianças francesas pelo fato da não diferenciação deste som na pronúncia do 

francês, sendo quase sempre /R/.  
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b. Erros de segmentação  

Esta categoria envolve a junção de palavras formando uma só ou a segmentação de 

palavra, formando mais de uma palavra. Assim, a criança pode escrever porisso 

para por isso, ou, ao contrário, grafar a gora, no lugar de agora.   

c. Erros por desconhecimento de regras morfossintáticas 

Este tipo de erro é gerado devido à não consideração de regras morfossintáticas, por 

exemplo, em que há a troca do sufixo esa por eza. 

FARACO (1992) e LEMLE (1991) ressaltam a importância do aprendiz 

perceber as regularidades das palavras referentes à sua morfologia, para saber com 

que letra grafar algum som que pode ser representado de diversas formas. Dentre 

os exemplos citados por LEMLE (1991) está o sufixo eza, utilizado nos adjetivos 

transformados em substantivos (sempre escritos com z): beleza, riqueza, moleza. 

Outro sufixo presente nas palavras que terminam por agem (e se escrevem com g): 

lavagem, passagem, bobagem, dosagem. Os adjetivos derivados de nomes de país 

se escrevem com ês, como em português, francês; mas os substantivos derivados 

de adjetivos são escritos com ez: maciez, sensatez, estupidez. O sufixo ice (sempre 

escrito com c) forma nomes a partir de adjetivos: tolice, burrice.  

A sonoridade /eza/ pode ser escrita com as letras eza ou esa, formando, 

respectivamente, as palavras beleza e camponesa. A diferenciação entre as duas se 

faz pelo tipo da palavra: o sufixo eza constitui substantivos abstratos, e o sufixo esa, 

forma femininos.  

Para CORREA (2005, p. 96) “a sensibilidade à estrutura morfossintática da 

língua pode ser um fator importante para o sucesso no aprendizado da língua 

escrita.” Diante destas características da língua portuguesa as informações 

morfossintáticas são importantes para a geratividade da ortografia, por isso será 

enfatizada e avaliada a habilidade morfossintática nesta pesquisa.  

 

4. Erros ligados ao desconhecimento da origem das palavras: 

Muitas palavras no português podem gerar dificuldades na escrita devido à falta de 

regras para sua colocação e à dificuldade de se escolher a consoante correta, já que 

do ponto de vista fonológico várias delas poderiam ser utilizadas. Este é um dos 

casos em que a memorização é necessária para fixar a ortografia, como para se 
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saber que homem se escreve com h, por causa da raiz latina. Este caso também 

inclui trocas entre x e ch ou ss e ç, entre outras. 

 

5. Erros por generalização de regras: 

Estão presentes nesta categoria erros que envolvem a generalização de algum 

procedimento da escrita, aplicando-as em situações erradas. Normalmente são erros 

cometidos por crianças que já aprenderam que a escrita não representa diretamente 

a fala, mas aplicam esta forma de pensar em palavras em que isso não ocorre. 

Pode-se citar como exemplo escrever emagresel ao invés de emagreceu, cemento 

no lugar de cimento, tesolra para tesoura, e baude no lugar de balde.  

 

Estas classificações de erros são importantes para a identificação das 

características da língua que causam maior desafio para o aprendiz da ortografia, 

buscando estabelecer os motivos por trás da escrita errada. Nesta dissertação serão 

utilizadas categorias para a classificação dos erros de ortografia dos sujeitos, mas a 

escolha da classificação será feita após a coleta de dados.  

A aprendizagem formal permite o acesso à compreensão do funcionamento 

da língua e de suas regras e convenções. A. G. de MORAIS (2003a) explica que a 

definição ortográfica é histórica, constituindo-se num acordo entre as pessoas que 

utilizam determinada escrita. BLANCHE-BENVENISTE e CHERVEL (1978) 

salientam que a ortografia tem uma estrutura e mostra a conexão da língua com seu 

passado cultural. Representações gráficas consideradas mais difíceis requerem 

procedimentos didáticos e estratégias cognitivas apropriadas, às vezes devendo ser 

tratadas em estágios mais avançados da apropriação da ortografia (FARACO, 1992). 

Dentre as estratégias para escrever, há o aspecto gerativo da ortografia, 

apresentado e discutido por diversos autores. NUNES (1993) e PALACIOS DE 

PIZANI et al. (1998) explicam que a ortografia está relacionada com o som das 

palavras e com o significado. Com relação a este último ponto as famílias de 

palavras constituem um importante apoio para a escrita correta, devido ao 

parentesco entre as representações ortográficas deste grupo de palavras.  

De acordo com CORREA (2005) há influências de vários níveis da língua para 

a representação da ortografia: a fonologia, a sintaxe e a morfologia. A. G. de 

MORAIS (2003a) também salienta este aspecto, expondo que as irregularidades nas 
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correspondências grafemas-fonemas permitem um acesso às informações 

sintáticas, semânticas e históricas das palavras. 

GUIMARÃES (2003) sugere que uma das estratégias que podem ser 

utilizadas pelas crianças, tanto na leitura quanto na escrita, é a associação de partes 

de palavras, evitando o trabalho de se associar letra a letra. Neste caso, os prefixos 

podem facilitar a escolha da grafia correta, como é o caso de dis, presente em 

distorcer, des, em desfazer, ex, de expulsar, e extra, de extraordinário.  

PALACIOS DE PIZANI et al. (1998) explicam que as crianças seguem uma 

lógica e escrevem de acordo com as hipóteses que construíram sobre a ortografia, 

mas estas nem sempre coincidem com a ortografia convencional. Este aspecto 

reforça o fato de que as crianças não são passivas no contato com a linguagem 

escrita, visão compartilhada por FERREIRO E TEBEROSKY (1985). 

Complementando este aspecto, MONTEIRO (2003, p. 56) afirma que: 

Quando analisamos cuidadosamente cada uma das estratégias utilizadas na escrita 
e na leitura, percebemos que as crianças estão sempre em busca de uma 
regularidade no sistema de escrita. Essa busca pela regularidade só é vencida 
quando as hipóteses das crianças são contrariadas pelos dados de realidade. É 
neste momento que o aprendiz dá o grande salto com relação à compreensão do 
sistema ortográfico. 
 
Como as relações entre símbolos e sons são muitas vezes irregulares e nem 

sempre obedecem estritamente ao princípio alfabético, deve-se buscar outras 

formas de análise na língua que interferem na leitura e na escrita. 

  

LEITURA: PROCESSOS COGNITIVOS 
 

Saber ler é um ato significativo que envolve o acesso aos registros da 

sociedade e à história da humanidade. A partir da leitura são aprendidos tantos 

outros saberes ligados à escolarização formal, constituindo-se a base de muitos 

conhecimentos.  

Tanto a leitura como a escrita dependem do estabelecimento prévio, criado 

socialmente, de um conjunto de signos utilizados para representar e reproduzir a 

linguagem falada. Se este registro não existisse, poderia se perder a informação 

que, no momento em que é dita, já se perde no tempo. HIGOUNET (2003) salienta 

que a escrita permite a permanência das informações fugidias, fixando a linguagem, 
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do mesmo modo que constitui um processo cognitivo, disciplinando e organizando o 

pensamento. 

A leitura exige processos cognitivos elaborados (GOMBERT, 2003) mais 

avançados que a linguagem oral (que se aprende basicamente pela exposição 

prolongada) cobrando maior nível de abstração, elaboração e controle por parte do 

aprendiz. Como são habilidades mentais complexas, a leitura, e, em grau ainda 

maior, a escrita, resultam de uma aprendizagem que dura vários anos e nunca têm 

realmente um fim. Para JOBARD (2002) cada confrontação do leitor à escrita 

aumenta o desempenho do leitor.  

Não há dúvida a respeito da multiplicidade de fatores ligados à leitura, mas 

em que consiste o ato de ler? A leitura apresenta, então, dois componentes 

principais: a decodificação e a compreensão, que envolve a integração sintática e 

semântica. O primeiro é um mecanismo básico imprescindível à leitura, mas não 

garante os tratamentos referentes à compreensão, presentes no segundo 

componente. O leitor competente articula e combina de forma eficaz esses dois 

componentes. GAZZANIGA (2006) descreve como primeiro passo para a leitura de 

palavras a necessidade de o leitor identificar as unidades ortográficas do sinal visual, 

fator essencial para a decodificação. LIEURY e DE LA HAYE (2004) insistem na 

indissociabilidade destes dois componentes da leitura, já que a compreensão só é 

atingida quando o leitor está num nível bom de decodificação.  

A compreensão em leitura envolve o reconhecimento das palavras e a 

intelecção da mensagem recebida. SOUSA (2005) define-a como a reconstrução do 

significado a partir da análise do estímulo visual, em que o leitor precisa extrair e 

construir significados às informações gráficas, relacionando representações 

ortográficas (visuais) das palavras encontradas às representações fonológicas (som) 

e semânticas (significado) a elas associadas.  J. MORAIS (1996, p. 198) explica que 

a leitura “comporta a ativação de representações de fonemas pelos grafemas 

correspondentes e a sua fusão.” 

De acordo com CASTRO-CALDAS (2004), o nível mais elementar da 

lingüística corresponde à produção e à seqüenciação dos fonemas que constituem a 

linguagem oral articulada: o aspecto fonológico. Para isso é necessário segmentar a 

palavra para poder repetí-la. Nesses casos é possível repetir uma palavra sem 

sentido. A extensão e seqüência do fonema constituem a linguagem oral. Para cada 
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fonema existem letras correspondentes, que constituem o grafema. A consciência da 

constituição fônica das palavras emerge com a aprendizagem da leitura e da escrita, 

pelo processo formal de educação.  

Se a leitura é a construção de significados realizada por um sujeito-leitor a 

partir de um texto escrito, como o leitor chega à correspondência sonora e ao 

sentido a partir de um texto escrito? Muitos pesquisadores têm se debruçado sobre 

este questionamento, desenvolvendo modelos explicativos das funções cognitivas 

envolvidas na leitura.  

A concepção bottom up é a mais antiga e refere-se a um tratamento 

ascendente partindo das menores unidades, o fonema, e dando maior importância à 

decodificação. O top down é a concepção descendente, que surgiu em meados do 

século XX e acessa o significado do estímulo visual escrito, partindo de unidades 

maiores como a palavra, a frase ou a história (STERNBERG, 2000). Posteriormente 

aceitou-se a concepção que conjuga os dois modelos de leitura, em que ambos os 

processos estão em funcionamento de forma interativa e em momento diferentes.  

 

• Modelos de dupla-via: 

Estes modelos surgiram a partir do final dos anos 70 e enfocam a 

aprendizagem dos processos cognitivos do aprendiz e são considerados até hoje.  

Postulam a existência de um vocabulário interno chamado léxico mental, em 

que há informações das palavras conhecidas com suas associações ortográficas, 

fonológicas, sintáticas e semânticas. Teorias desenvolvidas sobre o processo da 

leitura indicam que há duas formas do leitor acessar o significado na leitura. 

O modelo de leitura de palavras tornou-se clássico na psicologia cognitiva a 

partir de Max Coltheart aqui explicado a partir de JOBARD (2002). O acesso lexical a 

partir da palavra escrita pode ser atingido por intermédio de duas vias, ou seja, há 

duas formas de acesso à informação semântica:  

• Via direta ou léxico-semântica: a forma global da palavra é reconhecida 

e associada diretamente ao significado, ao conceito evocado pela 

palavra. A pronúncia é resgatada diretamente a partir do léxico, mas 

pode ser lida desta forma somente se há uma representação anterior 

da forma ortográfica no léxico mental. Esta rota é reconhecida pela 
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forma ortográfica das palavras, ou seja, o acesso da pronúncia ocorre 

após a compreensão.  

• Via indireta ou grafo-fonética: as combinações e junções de palavras 

são decodificadas em sons por meio das regras de transcrição grafo-

fonêmicas. A palavra é entendida a partir da pronúncia, por isso é 

chamada de via indireta, sendo a compreensão acessada por meio da 

reconstituição fonológica, mais lenta que a via direta. Também 

chamada de via fonológica justamente porque é construída pela 

conversão da correspondência grafo-fonêmica, transcrição das 

informações visuais em sons das palavras. Só então é ativado o 

sistema semântico por meio da pronúncia.   

 O léxico mental é uma parte da memória de longo prazo em que são mantidas 

em estoque todas as palavras que se conhece. Cada palavra neste “dicionário 

mental” pode ser associada à informações ortográficas, fonológicas, sintáticas e 

semânticas (LIEURY e DE LA HAYE, 2004). Os autores complementam que quando 

o leitor vê uma palavra ele tem duas possibilidades diante de si: pode utilizar o 

procedimento ortográfico ou o fonológico. Estas são as formas do leitor identificar as 

palavras e acessar seu léxico mental. 

GAZZANIGA (2006) explica que o léxico mental, referente ao armazenamento 

de palavras, apresenta duas possibilidades: a representação semântica e a sintática. 

No que concerne a rede lexical, o autor (idem, 2006, p. 373) expõe que 

“independentemente de como estejam representados, todos concordam que um 

armazenamento mental dos significados das palavras é crucial para a compreensão 

e a produção normal da linguagem”.  

As diferentes rotas utilizadas na leitura dependem das características da 

ortografia, ou seja, dos graus de regularidade grafo-fonêmica, da escrita e sua 

correspondência sonora. Em pesquisa realizada por SPRENGER-CHAROLES e 

CASALIS2 (citados por SOUSA, 2005) em língua francesa palavras familiares são 

lidas pelo acesso direto, enquanto que palavras não familiares ou inventadas são 

acessadas pela via indireta. As duas vias não são excludentes, são, ao contrário, 

utilizadas paralelamente.  

                                                 
2 SPRENGER-CHAROLLES; CASALIS, S. Lecture et écriture : acquisition et troubles de 
developpement. Paris: Presses Universitaires de France, 1996. 



38 

A aprendizagem formal da língua escrita inicia-se pela leitura, o que leva a 

pensar que tanto a leitura quanto a escrita utilizam processos cognitivos comuns, ao 

mesmo tempo em que a própria leitura pode subsidiar a escrita (GILLET, HOMMET 

e BILLARD, 2000). Embora haja concordância sobre a interação dos processos 

cognitivos e da intercomplementariedade entre leitura e escrita, ainda há 

controvérsias entre os lingüistas, sobre os processos cognitivos comuns aos dois 

processos.  

 

ESCRITA: PROCESSOS COGNITIVOS 
 

A escrita requer de quem escreve uma análise dos fonemas para representá-

los, constituindo-se como a representação gráfica da linguagem (HIGOUNET, 2003). 

Para J. MORAIS (1996) a escrita parece exigir uma atividade mental mais elaborada 

do que a leitura, sendo que este fato é explicado pelo escritor ter que se lembrar das 

informações sonoras, de significado e de grafia, para então registrá-la. 

De acordo com GOLDER e GAONAC’H (1998) não há dúvidas de que a 

mediação fonológica é de extrema importância para a escrita, mas devem ser 

considerados outros tipos de acesso ao léxico. O código ortográfico tem um 

importante papel neste processo já que implica na configuração das letras que 

compõem uma palavra (que difere entre uma língua e outra).  

Segundo GUIMARÃES (2005) os modelos tradicionais que tratam dos 

subsistemas envolvidos na ortografia de palavras enfatizam a mediação fonológica, 

isto significa dizer que as palavras precisam passar pela rota fonológica para serem 

escritas. Mas atualmente, em paralelo aos processos de leitura, consideram-se 

modelos de dupla ou de tripla rotas na escrita. O acesso ao léxico, explicado 

anteriormente no caso da leitura, é a ativação de uma ou mais representações 

lexicais a partir de uma estimulação sensorial (GOLDER e GAONAC’H, 1998).  

EYSENCK e KEANE (1994), apoiando-se no modelo de ELLIS e YOUNG3 

explicam que, da mesma forma que na leitura, há várias rotas para se escrever uma 

palavra. Quando ela é familiar ou conhecida acessa-se o léxico de output grafêmico, 

que seria uma região que contém as informações gráficas das palavras. O acesso a 

                                                 
3 ELLIS, A. W. ;YOUNG, A. W. Human cognitive neuropsychology . London: Lawrence Erlbaum 
Associates, 1988.  



39 

este léxico pode acontecer de duas formas, normalmente utilizadas ao mesmo 

tempo: pelo sistema semântico, em que constam os significados das palavras, ou 

pelo léxico de output da fala, em que se acessam as informações verbalizadas das 

palavras.  

“É justamente por causa da conexão entre o sistema semântico e o léxico de 

produção dos grafemas que palavras como sexta e cesta [grifo do autor] (que têm as 

mesmas formas fonológicas, mas significados diferentes) não são confundidas.” 

(GUIMARÃES, 2005, p. 45) 

No caso de palavras não-familiares ou desconhecidas o output grafêmico não 

é envolvido, já que estas informações não constam neste sistema de léxico mental. 

Desta forma as grafias são construídas a partir da conversão fonema - grafema, que 

utiliza dados sobre a regularidade da linguagem como estratégia para produzir a 

grafia. Assim, as palavras mais raras ou desconhecidas precisam passar pela 

mediação fonológica para serem escritas.  

A partir destas informações, quando uma tarefa de ditado é apresentada a um 

sujeito, ele tem duas formas de constituir a forma ortográfica da palavra (COHEN, 

1996): 

• Juntando as letras aplicando regras de tradução dos fonemas em 

grafemas (via superficial); 

• Utilizando a ortografia “guardada” em sua memória para todas as 

palavras conhecidas (via profunda) 

O domínio do código ortográfico, segundo JOLIBERT (1994) passa a ser uma 

das condições necessárias para a compreensão de uma mensagem pelo leitor. A 

autora emprega o termo “silhueta” de cada palavra, para tratar da ortografia, que 

serve do apoio à leitura, e é utilizada pelo leitor como indício para a compreensão da 

palavra, de forma que a informação visual geral sirva de auxílio para a leitura e para 

a escrita. 

CAPOVILLA et al. (2003) explicam que o tipo de ortografia de determinada 

língua afeta diretamente a alfabetização e as dificuldades apresentadas pelos 

aprendizes. Os autores complementam expondo que a relação grafo-fonêmica 

influencia a eficácia do uso da rota de leitura (e a de escrita) utilizada para acessar o 

texto.  
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Além disso, no caso da aprendizagem concomitante de duas ortografias de 

línguas que têm uma mesma raiz, pode haver “competição” entre as diferentes 

representações das mesmas palavras ou de palavras diferentes. GOLDER e 

GAONAC’H (1998) citam o exemplo da própria escrita da língua francesa (em 

monolíngües) em que vizinhos ortográficos, palavras semelhantes em sua 

representação escrita, podem se constituir em competidores perigosos. Quando as 

palavras são pouco freqüentes estas semelhanças não atrapalham na escrita, mas 

quando são muito utilizadas podem causar dificuldades para o aprendiz. Esta 

interferência negativa pode acontecer com as crianças bilíngües francês-português, 

já que muitas palavras parecidas ou próximas do ponto de vista fonológico são 

escritas de forma bastante diferente nas duas línguas.  

Estudos realizados por MORTON4 (citados por ZESIGER e PARTZ, 1997) 

sugerem que os processos ortográficos seriam realizados por duas vias principais: 

uma pela via lexical, responsável por gerar palavras familiares, e outra pela 

fonológica, responsável pela produção de palavras não familiares e de pseudo-

palavras. Assim, como a regularidade de uma palavra tem implicações para a escrita 

(PINHEIRO, 1994), destaca-se que a tarefa de ditado de palavras que será utilizada 

neste estudo baseia-se nesta forma de classificação.  

 

RELAÇÕES ENTRE OS PROCESSOS DE LEITURA E ESCRITA 
 
 Nos itens anteriores foram apresentados os processos cognitivos presentes 

na leitura e na escrita, mas sem relacionar os dois. COHEN (1996) apresenta casos 

de pacientes que apresentavam distúrbios somente na leitura, ou apenas na escrita, 

o que justifica uma certa independência entre os dois processos. PINHEIRO (1994) 

corrobora com esta questão, mencionando situações de crianças ou adultos que 

conseguem escrever, mas apresentam dificuldades na leitura, ou, ao contrário, 

podem ler com facilidade, e têm problemas na escrita.  

BOSMAN e VAN ORDEN (1997) estabelecem algumas relações entre a 

leitura e a ortografia e explicam que, normalmente, leitores com bom nível de 

domínio desta habilidade lêem mais palavras corretamente do que são capazes de 

                                                 
4 MORTON, J. The logogen model and orthographic structure. In: U. Frith (Ed.). Cognitive processes 
in spelling . London: Academic Press, 1980.  
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escrevê-las de acordo com as normas ortográficas. Portanto, nas crianças, a 

performance em ortografia apresenta um nível inferior à competência em leitura. 

Mas esta diferença no desempenho em leitura e escrita não exclui a relação 

entre os dois processos. BOSMAN e VAN ORDEN (1997) salientam que existe uma 

assimetria entre os dois processos, como explicado acima. Os autores explicam que 

escrever ortograficamente é mais difícil do que decodificar devido às maiores 

irregularidades na escrita entre fonemas e letras, indicando a construção de 

correlações mais fortes entre o significado das palavras e sua ortografia como a 

melhor forma para atingir um nível competente.  

 A partir das informações sobre a leitura, a escrita, e suas interações, propõe-

se a explicação neuropsicológica destes processos, para um melhor entendimento 

da forma como ocorrem no cérebro. 

 
 
EXPLICAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DA LEITURA E DA ESCRITA  
 

O sistema nervoso é constituído de aproximadamente 100 bilhões de 

neurônios para possibilitar a adaptação do homem em seu meio. Dentre as 

características mais importantes da complexidade deste órgão está a sua 

potencialidade constituída numa enorme capacidade de aprendizagem.  

LURIA (1991) insere a neuropsicologia no grupo biológico das ciências 

psicológicas e alia as bases sociais e culturais do homem à sua constituição 

psicológica. A neuropsicologia implica, portanto, em uma base bio-psico-social de 

compreensão do homem. 

A própria evolução humana permitiu que o sistema nervoso tivesse a 

complexidade que apresenta nos dias atuais. As informações, antes transmitidas 

oralmente, passaram a ser registradas, o que possibilitou uma liberação da memória. 

Mas do ponto de vista histórico muito se questionou: Platão em Fedro (citado por 

MECACCI, 1987) expôs sua visão ao considerar que o alfabeto “engendrará o 

esquecimento da alma de quem o aprender: estes cessarão de exercitar a memória, 

porque, confiando no escrito, chamarão as coisas à mente não mais de dentro de si, 

mas de fora, através de signos estranhos”.  

 Para MECACCI (1987) a passagem de uma cultura baseada nas informações 

orais para uma cultura escrita (cerca de 3.000 a.C) até a invenção do alfabeto (por 
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volta de 750 a.C), envolvendo milênios de história, ocasionou uma transformação 

mental no sistema nervoso humano. COHEN (1996) menciona que a escrita surgiu 

há aproximadamente 5.000 anos, e utiliza este fato para explicar que não há um 

sistema cerebral inato para a escrita ou para a leitura. Mas em função e por 

consequência do desenvolvimento destas novas habilidades o sistema nervoso 

precisou fazer novas conexões.  

Felizmente a evolução mostrou que a escrita trouxe benefícios 

incomensuráveis para o homem, possibilitando inclusive libertar as funções mentais 

para outros processos importantes. Corroborando com esta visão, MECACCI (1987, 

p. 130) explica que com “... a escrita e o alfabeto, a mente se liberta gradativamente 

de limites e esquemas rígidos que limitam sua criatividade.” Os estudos de LURIA 

(1978, 1986 e 1988) demonstram como a escrita auxilia o homem a evitar a carga 

excessiva sobre a memória, tendo ela própria a função cognitiva.  

Para compreender as diferentes regiões cerebrais implicadas nos processos 

lingüísticos, serão utilizados alguns conceitos clássicos da neuropsicologia, para 

posteriormente discutir outras visões mais atuais. Apoiando-se no termo cunhado 

por Anokhin, LURIA (1981) desenvolve o conceito de sistema funcional complexo e 

explica que o funcionamento do cérebro humano é análogo ao de uma orquestra. 

Assim, cada região cerebral tem uma função específica e vital para a totalidade da 

ação humana, sendo que todas as áreas devem estar harmonicamente organizadas 

para uma atuação em conjunto, abrangendo diferentes níveis e componentes da 

atividade mental. Serão citadas as regiões mais importantes envolvidas na 

aprendizagem da linguagem escrita. Além disso, não se pode dizer que existam dois 

cérebros iguais, assim como não há duas pessoas iguais. Cada pessoa vai 

moldando seu cérebro por meio de suas experiências específicas e dos desafios que 

encontra em sua vida. SANVITO (1991, p. 145) reforça esta posição ao expor que “A 

organização cerebral de um indivíduo depende muito dos fatores culturais de seu 

meio.” 

A grande contribuição da teoria do sistema funcional com relação às 

anteriores refere-se à atenção central atribuída ao processo de funcionamento 

cerebral, dependendo fundamentalmente da interconexão de três unidades 

funcionais integradas. LURIA (1981) ressaltou o dinamismo da função cerebral, 
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sobretudo no que tange as funções psicológicas superiores, elaborando uma 

explicação do funcionamento conjugado de três unidades funcionais. 

 

Primeira Unidade Funcional: 

Esta unidade regula a estimulação do cérebro garantindo um estado de 

consciência de acordo com o necessário para determinada tarefa. Ela age no 

sentido de garantir um nível ideal de focalização do córtex. Por isso é chamada 

também de cérebro desperto. 

LURIA (1981, p. 30) descreve a primeira unidade funcional como “um 

aparelho de manutenção do tono cortical e do estado de vigília e de regulação 

desses estados em concordância com as solicitações reais com que se defronta o 

organismo.”  

Ela tem um papel essencial para que o córtex se mantenha num estado de 

atenção para o desenvolvimento das atividades humanas. 

 

Segunda Unidade Funcional: 

Também chamada de cérebro informado pois sua “função primária é a 

recepção, a análise e o armazenamento de informações” (LURIA, 1981, p. 49) 

Localiza-se nas regiões laterais do neocórtex nos lobos parietal (sensibilidade geral), 

occipital (visão) e temporal (audição), também denominadas áreas sensoriais, 

chamam-se de pós-centrais porque estão situados depois do sulco central, que os 

separa do lobo frontal (movimento). 

Cada um dos lobos da segunda unidade funcional é subdividido em três 

áreas: primária, secundária e terciária, e suas partes componentes estão adaptadas 

para a recepção de informações visuais, auditivas, vestibulares ou sensoriais gerais. 

Por isso ela é extremamente importante nos processos de aprendizagem, em que 

novos conhecimentos são apresentados e elaborados pelo sujeito. 

KAGAN e SALING (1997) salientam que uma importante diferença entre a 

segunda e a terceira unidades funcionais é a direção do fluxo de informação. A 

segunda unidade funcional lida com a entrada de informações, e a terceira, com a 

saída para a execução de alguma atividade.  
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O papel desta unidade funcional para a aprendizagem da leitura e da escrita 

se refere à aquisição de conhecimentos básicos referentes às correspondências 

sonoro-visuais das letras.  

No que se refere à linguagem oral e escrita é essencial discutir sobre a 

especialização hemisférica, pois está diretamente relacionada com a linguagem oral 

e escrita e implicada na alfabetização. O cérebro é dividido em dois hemisférios, 

cada um responsável pelo lado oposto do corpo de forma que o hemisfério direito 

controla o lado esquerdo, e inversamente.  

A lei da lateralização progressiva das funções (LURIA, 1981) refere-se à 

definição de um dos hemisférios cerebrais como dominante. As atividades cerebrais 

das áreas primárias são semelhantes em ambos os hemisférios. Porém, na 

maturação das zonas secundárias e terciárias ocorre uma diferenciação. Na grande 

maioria das pessoas, o hemisfério dominante normalmente é o esquerdo, sendo 

responsável pelas funções da linguagem oral e todas as atividades superiores a elas 

relacionadas, como a leitura e a escrita.  

As funções lingüísticas são lateralizadas, o que significa dizer que os 

hemisférios cerebrais não são funcionalmente simétricos, dividindo entre si as 

atividades humanas. Na grande maioria das pessoas o hemisfério esquerdo é 

chamado de dominante, por ser o responsável pelo processamento da linguagem. 

De acordo com SANVITO (1991) 93% das pessoas são destras (mão) sendo que 

pelo menos 99% destas têm sua dominância para a linguagem no hemisfério 

esquerdo. Há uma relação intrínseca do hemisfério dominante com o 

desenvolvimento psicomotor: a preferência de um lado do corpo, que define se a 

criança é destra ou canhota, implica na definição do hemisfério dominante.  

O princípio da lateralização no funcionamento dos hemisférios está 

relacionado com o desenvolvimento do trabalho enquanto atividade criada pelo 

homem em sua própria evolução, ou seja, em nível filogenético. Esta divisão 

também está vinculada com o uso de ferramentas, fazendo com que uma das mãos 

comece a ter mais importância no desenvolvimento das atividades e na manipulação 

dos utensílios. Mas este é um processo que acontece durante a infância, pois 

inicialmente ambos os hemisférios são eqüipotenciais para a linguagem (SANVITO, 

1991).  
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O autor baseia-se em estudos de SCHMIDT5 para explicar que este processo 

da definição hemisférica para a função da linguagem só é possível até os dez anos 

de vida, devido à perda da capacidade original em desenvolver a linguagem no 

hemisfério direito ou esquerdo. O primeiro motivo para isto é que depois do décimo 

ano de vida não é mais possível desenvolver os modelos neuronais necessários 

para a linguagem, também usados no aprendizado de uma segunda língua. O 

segundo refere-se ao fato de que as regiões do hemisfério não-dominante já 

assumiram nesta idade outras tarefas, como a orientação espacial.  

JOBARD (2002) lembra que os tratamentos de leitura necessários para o 

acesso lexical são lateralizados no hemisfério esquerdo. As palavras apresentadas 

no hemicampo visual direito (representadas no hemisfério esquerdo) são lidas mais 

rapidamente que se apresentadas no hemicampo esquerdo (hemisfério direito). O 

autor explica que quando a informação chega ao lobo occipital (que se ocupa da 

visão) esquerdo pode ser tratada diretamente, sem ter que passar pelo corpo caloso 

(feixe de fibras nervosas que faz a comunicação entre os dois hemisférios). Já, as 

palavras apresentadas no campo visual esquerdo, são percebidas no hemisfério 

direito que é obrigado a enviá-las para o esquerdo, onde são lidas.  

No entanto é necessário salientar que dados da neuroimagem (ETARD e 

TZOURIO-MAZOYER, 2002) demonstram que as áreas homólogas ao do hemisfério 

esquerdo são igualmente ativadas pelo tratamento de sons da linguagem, mas de 

forma muito menos extensa. MECACCI (1987) complementa que a interação entre 

os dois hemisférios parece ser essencial para as pessoas que falam duas ou mais 

línguas. Baseando-se no estudo “o cérebro bilíngüe”, de Albert e Obler, sobre casos 

de afasia (distúrbios da linguagem) em poliglotas, o autor contribui com algumas 

bases neurais importantes. Uma lesão no hemisfério direito produz distúrbios de 

linguagem em 10% dos bilíngües, contra somente 1% a 2% dos monolíngües. Este 

dado sugere que o hemisfério direito tem um papel para a aquisição e expressão de 

uma nova língua, mas constitui uma porcentagem pequena para poder tirar uma 

conclusão.  

Mas como já foi dito, cada pessoa molda seu cérebro a partir de suas 

experiências, neste caso, a organização cerebral necessária para a aprendizagem 

                                                 
5 SCHMIDT, R. F. Neurofisiologia . São Paulo: EPU-Springer-Edusp, 1979. 
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de uma nova língua depende das características das línguas e da organização 

cerebral subjacente. No caso dos acidentados cerebrais, sobre os quais se baseia a 

maioria dos estudos neurológicos, o efeito da lesão depende do tamanho, da 

extensão, da região atingida, e dos próprios substratos cerebrais anteriores ao 

acidente.  

As línguas européias compartilham de um sistema similiar de representação 

da linguagem escrita, a alfabética, o que corresponde aos estudos que relacionam o 

hemisfério esquerdo como dominante para a linguagem. De acordo com COHEN 

(1996) e SANVITO (1991) nas línguas tonais, como o Chinês, o hemisfério direito 

tem papel predominante. Na língua japonesa, que utiliza vários sistemas de escrita, 

o hemisfério esquerdo ocupa-se do katakana (escrita silábica), e o direito, do kandi 

(escrita ideográfica, também utilizada no Chinês). 

A segunda unidade funcional é responsável pelo input do meio, possibilitando 

a entrada de informações acerca do mundo. Ela subdivide-se em áreas mais 

específicas: a chegada dos dados em seus respectivos lobos se dá nas áreas 

primárias, constituindo as sensações, que são a fonte básica dos conhecimentos 

referentes ao mundo exterior e ao próprio corpo.  

FIGURA 1: REPRESENTAÇÃO DAS ÁREAS CORTICAIS PRIMÁRIAS, 
SECUNDÁRIAS E TERCIÁRIAS DA SEGUNDA E TERCEIRA UNIDADES 
FUNCIONAIS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: MACHADO (2000, p. 268) 

As áreas primárias constituem a projeção de forma somatotópica (ponto por 

ponto) de estímulos internos e externos, recebidos por impulsos nervosos, que 

     áreas primárias 
 
     áreas secundárias 
 
     áreas terciárias 
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chegam aos órgãos dos sentidos e são levados ao cérebro pelos nervos. Os 

neurônios destas áreas podem responder somente às propriedades especializadas 

dos estímulos para as quais foram feitas, ou seja, eles têm propriedades altamente 

diferenciadas resultando numa grande especificidade modal.  

 As áreas primárias são as primeiras a amadurecer, e estão ávidas por receber 

estímulos, desde antes do nascimento de um novo ser. Por exemplo, as informações 

auditivas, dos sons da linguagem, vão marcando estas áreas primárias para permitir 

a diferenciação dos fonemas, que posteriormente, permitirão a compreensão da 

linguagem. Para HAGÈGE (2005) o tratamento desta informação depende do 

condicionamento lingüístico da pessoa, relacionado ao fato da língua reconhecer ou 

não como pertinentes alguns aspectos sonoros dentre o conjunto de sons possíveis 

e idenficáveis pelo ouvido humano. Mas as informações que chegam nestas áreas 

são bastante simples, correspondem apenas a sensações básicas referentes à 

visão, audição e somestesia. 

Essas informações das áreas primárias são enviadas para as secundárias por 

meio de neurônios associativos, transformando os dados em percepção (imagem 

com significado), onde há a formação de uma imagem mental, mais elaborada que a 

sensação. Por isso estas áreas são também chamadas de projeção e associação. 

Segundo KAGAN e SALING (1997) estas áreas fazem a síntese da informação 

sensorial. Elas são também chamadas de áreas gnósticas, relacionadas ao 

conhecimento, pois se ocupam do registro das imagens captadas pelas áreas 

primárias, mas ainda como imagens unimodais, ou seja, referentes a um único 

sentido.  

Essas informações que eram rústicas nas áreas primárias passam a ser mais 

elaboradas e completas nas secundárias, possibilitando a elaboração de uma forma 

definida e de uma imagem mais completa. Por isso, antes de um ano de idade os 

bebês já aprenderam as sonoridades de sua língua materna. CHRISTOPHE (2002) 

explica que os recém-nascidos têm a capacidade de perceber a totalidade de 

fonemas que são utilizadas por qualquer língua, mas à medida que ouvem a língua 

de seu entorno, passam a ser sensíveis somente a estes fonemas. HAGÈGE (2005) 

corrobora com esta visão ao expor que a grande sensibilidade auditiva para 

distingüir sons das diversas línguas apresenta um declínio por volta dos 12 meses 

de idade. Este motivo justifica a dificuldade de adultos que aprendem uma segunda 
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língua para perceber e imitar perfeitamente os fonemas deste novo idioma, o que faz 

com que mantenham um sotaque da língua materna. Do ponto de vista 

neuropsicológico, esta perda de sensibilidade auditiva se faz pela falta de estímulos 

auditivos (que não são utilizados na língua aprendida pela criança), que induz a uma 

esclerose das sinapses que corresponde a essas identificações sonoras (HAGÈGE, 

2005).  

Quando as informações vão para as áreas terciárias, de integração ou de 

superposição, todos os aspectos dos estímulos, advindos das diversas áreas 

cerebrais, se combinam, permitindo uma superposição multiglobal e uma percepção 

total destes dados. As áreas terciárias são de caráter multimodal e dela dependem 

conhecimentos referentes ao tempo e ao espaço, implicando na capacidade de 

atividades complexas, como o fato de utilizar e compreender frases subordinadas: a 

compreensão de texto envolve as áreas terciárias parietais, principalmente tratando-

se de lógica e raciocínio concreto e abstrato. Constitui-se, então, a base para 

construir todo o conhecimento, já que a partir das imagens formadas pela 

percepção, e reunidas nas áreas de integração (terciárias) há matéria-prima básica 

para as demais funções cognitivas, constituindo a base da atividade intelectual 

direta. “A síntese intermodal implica que tipos de informação qualitativamente 

diferentes são simultaneamente integrados.”(KAGAN e SALING, 1997, p. 25).  

Mas neste momento cabe uma questão fundamental: qual o papel das áreas 

primárias, secundárias e terciárias na elaboração da linguagem? A linguagem se 

processa em dois níveis: o primeiro é o da captação, da percepção, e o segundo, da 

elaboração do que será dito. É por meio da linguagem que as pessoas se situam no 

mundo, definem suas relações e seu próprio desenvolvimento. As áreas primárias 

captam a informação do meio ambiente que foi levada ao cérebro pelos órgãos dos 

sentidos. As zonas auditivas primárias, de projeção, implicam na capacidade do 

indivíduo receber os sons à sua volta. Num processo um pouco mais complexo, “as 

zonas secundárias do córtex auditivo desempenham um papel vital na diferenciação 

de grupos de estímulos acústicos simultaneamente apresentados e também de 

séries consecutivas de sons de diferentes alturas ou estruturas acústicas e rítmicas.” 

(LURIA, 1981, p. 109) 

As áreas secundárias recebem esta informação e re-decodificam em termos 

de percepção, associando as informações à palavras. As terciárias, por exemplo, as 
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localizadas entre os lobos temporais, parietais e occipitais, englobam todas as 

informações obtidas até então, integrando-as e enviando para a área de Broca, onde 

se expressa a idéia.  

LURIA (1981, p. 110) ressalta que “a importância de tais zonas reside no fato 

de que elas são o aparelho fundamental para a análise e a síntese dos sons da fala, 

que representam a qualidade que diferencia a audição humana daquela dos 

animais.” Os fonemas, sons da fala, são organizados de forma diferente em cada 

língua, e por isso sua codificação depende do meio cultural e da sociedade de cada 

indivíduo. 

 

Terceira Unidade Funcional: 

O desenvolvimento desta unidade funcional é mais tardio do que as duas 

outras, sua maturação se forma entre os quatro e os sete anos de idade. O cérebro 

humanizado, ou a terceira unidade funcional está implicada nas intenções, nos 

planos e ações do indivíduo, servindo para programar, regular (inspecionar a 

realização) e executar suas atividades. Localiza-se nas regiões frontais dos 

hemisférios, anteriores ao sulco pré-central, correspondente aos lobos frontais do 

encéfalo e tem uma função imprescindível para a organização do comportamento.  

Esta unidade funcional faz a preparação para a execução das atividades do 

homem, atos exteriores (motores) ou interiores (mentais) e garante a manutenção da 

atenção voluntária e da vontade. Esta região possui um sistema muito complexo de 

conexões tanto com os níveis subcorticais do cérebro como com todas as demais 

partes do córtex. 

De acordo com KAGAN e SALING (1997) a terceira unidade funcional, de 

forma semelhante à segunda, tem três áreas: primária, secundária e terciária. Mas 

como esta unidade está direcionada para a saída (output) de informações, o sentido 

de utilização das áreas é oposto: a área terciária reúne as informações necessárias 

para possibilitar a ação. A secundária programa os detalhes específicos à esta ação, 

para compor a melodia cinética e a primária executa, por meio da ativação das 

contrações musculares. A disgrafia, distúrbio de aprendizagem em que o sujeito 

apresenta dificuldade com a coordenação motora fina, é causada por uma alteração 

neurológica nas áreas primárias e secundárias da terceira unidade funcional.  
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Segundo LURIA (1981, p. 69) as “porções terciárias dos lobos frontais são na 

verdade uma superestrutura acima de todas as outras partes do córtex cerebral, de 

modo que elas desempenham uma função muito mais universal de regulação geral 

do comportamento [grifo do autor] que a desempenhada (...) pelas áreas terciárias 

da 2a unidade funcional.” Esta região desenvolve-se bastante no homem e 

representa quase um terço da massa total dos hemisférios, sendo por isso 

considerado por KAGAN e SALING (1997) “o mecanismo regulador mais complexo 

do cérebro.” 

As áreas terciárias, tanto da segunda quanto da terceira unidade funcional, 

foram descritas por FLECHSIG (LURIA, 1981) como estruturas especificamente 

humanas, pois são responsáveis pela transição de percepções concretas a 

pensamentos abstratos. Neste processo são feitas as conversões de estímulos 

sucessivos (como chegam as informações) em grupos simultaneamente 

processados. As áreas terciárias são responsáveis pelas formas mais complexas de 

atividade mental que requerem a participação em concerto de demais áreas 

corticais: sua síntese forma a base de complexos sistemas lingüísticos e cognitivos.  

Quando uma criança deve pensar em como escrever uma palavra, para 

decidir as letras que deverá usar, assim como reler sua escrita para verificar se 

corresponde ao que ela planejava, é a terceira unidade funcional que está em foco, 

especificamente o lobo pré-frontal. Além disso, quando perguntada sobre sua ação, 

ou diante de questionamentos sobre sua escolha, novamente esta unidade funcional 

entra em campo para conferir os resultados e para que a criança atenda ao pedido 

que lhe foi feito.  

As habilidades metalinguísticas, discutidas posteriormente neste estudo, 

estão vinculadas ao funcionamento da terceira unidade funcional. A capacidade de 

refletir sobre a linguagem, sua estrutura e organização, envolve um complexo 

trabalho desta área cerebral, permitindo o distanciamento necessário à análise e 

compreensão de certos aspectos da linguagem. Esta unidade funcional, sobretudo a 

região pré-frontal, permite o monitoramento da compreensão da leitura e da escrita, 

atividade intrinsecamente relacionada à metalinguagem. 

Para qualquer ação humana consciente, é necessária a ativação constante da 

primeira unidade funcional para garantir a vigília, o tônus e as funções vitais, da 
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segunda unidade funcional, para receber e analisar as informações em contato com 

o mundo exterior, e da terceira, devido ao planejamento e à ação. 

O QUADRO 2 ilustra esquematicamente as unidades funcionais e suas 

respectivas subdivisões e funções: 

 

QUADRO 2: REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS TRÊS UNIDADES 
FUNCIONAIS E SUAS RESPECTIVAS ÁREAS:  

Primeira Unidade 
Funcional 

Segunda Unidade 
Funcional 

Terceira Unidade 
Funcional 

Cérebro desperto Cérebro informado Cérebro humanizado 

Controle do tônus, da 
vigília e do estado mental. 

Recepção, análise e 
armazenamento de 
informações. 

Programação, controle e 
verificação de atividade.  

 
 

 

Direção do 
fluxo de 

informações: 

dos órgãos dos sentidos 
para o cérebro 

do cérebro para os órgãos 
periféricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Adaptação do quadro de KAGAN e SAILING (1997, p. 22 e 27). 

 

Como demonstrado acima, o QUADRO 2 resume as funções principais de 

cada unidade funcional, abordando as subdivisões da segunda e da terceira 

Área primária: Recebe 
impulsos, formando a 
sensação 

Área terciária: planeja as 
informações necessárias 
para executar a ação 

Área secundária: Processa 
as informações, 
constituindo a percepção 

Área secundária: prepara 
os programas de ação 

Área terciária: Integra as 
informações unindo so 
dados sensoriais 

Área primária: transmite 
os impulsos para o 
mecanismo 
neuromuscular efetuar a 
ação 
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unidades funcionais. No que se refere ao fluxo de informações é necessário reforçar 

o fato de que a segunda unidade funcional recebe os dados que chegam ao cérebro 

por meio dos sentidos, e a terceira unidade funcional envia comandos às diversas 

partes do corpo para executar uma ação, por isso o fluxo de informações segue o 

sentido cérebro-orgãos periféricos.  

Além da explicação do sistema funcional, é importante abordar as 

descobertas de outros pesquisadores que investigaram os substratos neurológicos 

relacionados às funções lingüísticas, para obter uma compreensão global do 

fenômeno. Para melhor compreensão da localização das áreas citadas, na FIGURA 

2 consta a vista do hemisfério esquerdo com a divisão em lobos cerebrais.  

 
FIGURA 2: ENCÉFALO COM AS DIVISÕES DOS LOBOS CEREBRAIS: FRONTAL, 
PARIETAL, TEMPORAL E OCCIPITAL.  

 

FONTE: PSIQUIATRIA GERAL (2007) 

Os pioneiros do estudo da linguagem, Paul Broca (1824-1880) e Carl 

Wernicke (1848-1905), desenvolveram seus estudos a partir de pacientes com 

lesões neurológicas, fazendo uma posterior avaliação neuroanatômica com a 

autópsia pós-morten. Seus nomes cunharam as áreas que estudaram: a área de 
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Broca (áreas 44, 45 e 47 de Brodmann6) localizada no pólo anterior, associada à 

motricidade da fala, e a de Wernicke (áreas 22 e 40 de Brodmann), no pólo 

posterior, implicada na recepção e compreensão do discurso falado. (ETARD e 

TZOURIO-MAZOYER, 2002) 

A habilidade para entender – linguagem receptiva de Wernicke – e a 
capacidade para falar - linguagem expressiva de Broca – já nascem com a 
criança, produtos que são do desenvolvimento filogenético da humanidade. O 
tipo de língua, com todas as variantes de sons, entonações e complexos 
gramaticais, vai depender do estímulo do meio ambiente. Qualquer ser 
humano, de qualquer etnia ou origem, está apto a falar perfeitamente sem 
sotaque, qualquer língua de qualquer parte do mundo; basta que comece em 
idade tenra, tirando o máximo proveito da maturação cerebral das áreas 
envolvidas na apropriação da linguagem, deixando-se ‘inundar’ pelo idioma a 
ser aprendido. (ROMANELLI, 2003, p. 53) 
 

Os sons das palavras são ouvidos e chegam ao cérebro nas áreas primárias 

do lobo temporal, depois nas secundárias, para então ser conduzidos até a área de 

Wernicke, localizada no lobo temporal esquerdo. De acordo com ROMANELLI 

(2003) esta região é responsável pela síntese das informações vindas dos órgãos 

dos sentidos, da organização espacial dos objetos e da compreensão de orações 

subordinadas indicando circunstâncias de tempo e de espaço.   

As zonas secundárias do córtex temporal do hemisfério dominante permitem 

a diferenciação dos aspectos sonoros importantes ou não para o entendimento da 

linguagem. Essas regiões são especialmente adaptadas para a análise e síntese 

dos sons da fala, referentes à audição da fala qualificada. Resumindo, as zonas 

secundárias do córtex temporal são de fundamental importância para a 

compreensão da fala (coerência), a nomeação de objetos, a recordação de palavras 

pelo sistema fonêmico (incluindo a diferenciação entre sons semelhantes com 

significados diferentes) e seu registro escrito (LURIA 1981, 1991). A memória 

audioverbal é igualmente contemplada nesta região cerebral, assim como à 

capacidade de evocar imagens visuais em resposta a alguma palavra dada.  

A fala articulada depende de um sistema de ligação das zonas secundárias 

do córtex temporal, em forma de “u”, à região inferior das áreas pré-central e pré-

motora (área terciária da terceira unidade funcional) onde fica a área de Broca, local 

                                                 
6 Brodmann foi um histologista que mapeou as regiões do cérebro e numerou-as à medida em que ia 
estudando. Esta numeração é adotada até hoje e facilita a identificação das diversas regiões 
cerebrais. 
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que possibilita a produção do discurso. A região pré-motora assegura a 

transformação dos movimentos da fala em complexas melodias do discurso e em 

articulação fluente da fala, envolvendo as áreas motoras da face e da laringe. 

Por meio da área de Broca o indivíduo pode emitir sons cada vez mais 

próximos daqueles percebidos à sua volta, buscando a referência de fidelidade de 

seu ouvido, comparando o que ouve com o que diz. Mas com relação à musicalidade 

da linguagem, o hemisfério direito (lobo temporal) é bastante envolvido, sendo 

utilizado para a regulação das entonações, por isso ele pode estar envolvido nas 

atividades de consciência fonológica.  

 Nas regiões parietal inferior e parieto-occipital esquerda as informações são 

recebidas e analisadas, que envolvem a compreensão de informações como um 

todo: vincular vários elementos individuais a uma estrutura geral, e converter a 

apresentação consecutiva dos elementos de uma situação específica. É nesta área 

que se faz a apreensão de um assunto geral, que depende da combinação e relação 

das várias palavras que compõem um discurso, relacionadas às complexas relações 

lógico-gramaticais.  

A neuroimagem funcional, técnica utilizada a partir dos anos 1980-1990 nos 

estudos sobre o funcionamento do cérebro, permitiu um grande avanço nas 

neurociências. Vários estudos clássicos foram retomados para então verificar sua 

fidedignidade e sua validade, além disso os estudos puderam ser realizados 

baseando-se em sujeitos sãos, e não em lesionados, como nos estudos clássicos. 

O primeiro ponto a ser revisto é a visão bipolar formada entre as áreas de 

Broca e de Wernicke, constituindo no primeiro um pólo de produção, e no segundo, 

o de compreensão da linguagem. ETARD e TZOURIO-MAZOYER (2002) 

apresentam as principais conclusões destes estudos. Com relação à área de Broca, 

hoje ela é considerada um dos elementos importantes para a memória de trabalho 

verbal, com duas sub-unidades funcionais: uma, posterior, utilizada no tratamento de 

informações fonológicas e outra, anterior, colocada em função no caso de 

informações semânticas. Estas estruturas têm um papel fundamental de seleção e 

de controle executivo para a linguagem, que corresponde ao papel atribuído ao 

córtex pré-frontal.  

A área de Broca é solicitada quando o indivíduo produz ou ouve um som 

verbal. “Por isso aceita-se hoje que a área de Broca é tanto uma área de 
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representação semântica, como uma área de representação fonológica de palavras”. 

(ROCHA e ROCHA, 2000, p. 122). A semântica das palavras envolve o uso de 

neurônios na área de Broca (lobo frontal) quando se trata de verbos ou frases de 

ações, e de Wernicke (têmporo-parietal-occipital) com relação ao significado das 

palavras ou o uso de frases descritivas (ROCHA e ROCHA, 2000). 

 ETARD e TZOURIO-MAZOYER (2002) complementam que a área de Broca 

mantém na memória de trabalho dados sobre a posição e a função de cada palavra 

em uma frase, fatores essenciais para sua compreensão. Quanto maior o grau de 

complexidade das frases, no caso de tarefas ou atividades que desafiam o sujeito 

com várias opções possíveis, maior é a intervenção desta região, fazendo parte de 

um sistema executivo responsável pela seleção da resposta verbal.  

No que se refere aos estudos de neuroimagem que revisaram as regiões 

correspondentes à área de Wernicke, ETARD e TZOURIO-MAZOYER (2002) 

confirmam a existência no córtex autiditivo associativo, de regiões específicas para o 

tratamento dos sons da linguagem. De fato, vários estudos demonstram esta região 

como uma ponte ligando a área sensorial da palavra à sua representação 

semântica. Esta região é especialmente sensível ao tratamento fonológico das 

palavras, e não ao lexical, já que a percepção de palavras e de não-palavras não 

causa diferença de ativação cerebral. Mas a região temporal é ativada em tarefas 

semânticas, independentemente da modalidade do estímulo.  

Já, o acesso lexical é distribuído em diversas regiões corticais. Estudos 

apresentados por ETARD e TZOURIO-MAZOYER (2002) mostram que o acesso ao 

sentido das palavras é organizado em regiões diferentes, no próprio lobo temporal 

mas não na área de Wernicke, em função de suas categorias: pessoas, animais ou 

objetos.  

A aquisição e o aperfeiçoamento da linguagem escrita envolve atos 

extremamente complexos, relacionando várias áreas cerebrais atuando em conjunto.  

 Os pólos expressivos têm uma organização menos precisa. “No pólo da 

expressão gráfica, participa todo um sistema córtico-subcortical que controla a 

motricidade do membro superior.” (SANVITO, 1991, p. 132) 

Este autor explica como ocorre a integração da complexa função da 

linguagem: 
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Quando uma palavra é ouvida, o som é inicialmente recebido no córtex auditivo 
primário; o sinal, porém, deve passar através da área de Wernicke, se isto tem que 
ser entendido como mensagem verbal. Quando uma palavra é lida, o padrão visual 
(que vem do córtex primário visual) é transmitido ao giro angular, o qual adapta uma 
transformação que obtém uma forma auditiva da palavra na área de Wernicke. 
Escrevendo uma palavra em resposta a uma instrução oral, este ato requer 
informação que deve ser passada ao longo das mesmas vias na direção oposta: do 
córtex auditivo da área de Wernicke ao giro angular. (SANVITO, 1991, p. 133) 
 
A leitura necessita da conexão entre o córtex visual (lobo occipital) onde são 

identificados os grafemas e a área de Wernicke (lobo temporal), que permite o 

reconhecimento e a compreensão dos símbolos gráficos da escrita, (ASSENCIO-

FERREIRA, 2005) para então enviar a informação para a área de Broca, se for uma 

leitura em voz alta ou com movimento labial. 

Segundo COHEN (1996) a leitura demanda um bom funcionamento das 

funções visuais e do sistema lingüístico, primeiramente deve haver a identificação 

dos caracteres escritos que precisam ser localizados uns em comparação com os 

outros, para então passar a informação à região que se ocupará da função 

lingüística. Então, esta informação é utilizada para efetuar as operações que lhe são 

específicas: acessar o significado das palavras, suas características gramaticais, sua 

pronúncia, etc. O autor também explica o processo da escrita, em que o sujeito 

seleciona, na área lingüística, as palavras que deseja utilizar, determinando as letras 

que as compõem, definindo a ortografia da palavra (a sequência abstrata de 

palavras que se convém produzir) e envia para o sistema motor executar o 

movimento para a escrita. 

O giro angular (área 39) é a região que permite a conexão entre os pólos 

receptivo e efetor da linguagem escrita, estabelecendo uma ponte entre o córtex 

visual e a área de Wernicke. Além disso o giro angular é necessário para a 

compreensão de palavras escritas e parece requerer que a forma auditiva da palavra 

seja evocada na área de Wernicke (SANVITO, 1991). 

ASSENCIO-FERREIRA (2005) explica o processo de execução  dos atos 

motores para a produção das palavras. A área de Broca organiza a fala, com um 

plano de ação; que então é enviada para regiões subcorticais. Os gânglios da base 

são responsáveis pelos movimentos já automatizados, e o cerebelo, responsável 

pela coordenação de movimentos, age para evitar que outros músculos não 

necessários para a fala atuem. 
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A organização neuronal de execução da escrita depende da forma como o 

indivíduo foi alfabetizado (ASSENCIO-FERREIRA, 2005). Alguns autores (ZESIGER 

e PARTZ, 1997; EYSENCK e KEANE, 1994) citam estudos neuropsicológicos de 

pacientes que apresentavam alterações seletivas em leitura ou escrita o que  

permite inferir a especificidade neurológica no que se refere às duas funções, 

demonstrando inclusive a autonomia entre leitura e escrita. A partir destes estudos 

formulou-se a existência de um centro autônomo da escrita, localizado na parte 

inferior da segunda circunvolução frontal esquerda. A ortografia também estaria 

relacionada a uma área específica.  

A escrita requer a participação das áreas da linguagem (escreve-se uma 

palavra que já se conhece, por tê-la ouvido), das áreas visuais (os signos visuais são 

identificados e reconhecidos para corresponderem à informação auditiva), das áreas 

motoras (para executar o programa motor pela mão). As áreas têm suas funções 

determinadas geneticamente, mas a escrita é aprendida somente por meio do 

ensino deliberado de seu contexto social. 

Quando se trata de maturação deve-se salientar que diferentes áreas do 

cérebro amadurecem em momentos distintos do desenvolvimento ontogenético. No 

sentido neurológico este conceito refere-se à mielinização dos axônios, parte dos 

neurônios que conduzem a informação nervosa. Quando eles são recobertos de 

mielina, uma substância composta de lipídeo e proteína, considera-se que houve o 

amadurecimento ou maturação nervosa da região em questão. Baseando-se neste 

conceito a alfabetização e a ortografia dependem de amadurecimentos, não 

podendo ser ensinadas em qualquer etapa do desenvolvimento.  

Independentemente das diferenças entre as línguas “desenvolve-se uma 

organização cerebral necessária para a aquisição de uma nova língua” (MECACCI, 

1987, p. 28). O conceito de plasticidade cerebral fornece subsídios para 

compreender esta maleabilidade do cérebro diante das necessidades impostas pelo 

meio.  

Um indivíduo pode aprender várias línguas por inúmeros motivos, mas todos 

eles levam a fatores relacionados com os condicionamentos sociais e culturais 

específicos, fazendo com que o cérebro de tal indivíduo se modifique a partir destas 

necessidades (MECACCI, 1987). 
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No entanto, em determinados períodos do desenvolvimento a criança 

apresenta mais facilidade em aprender determinados aspectos da linguagem, devido 

ao substrato neurológico, “ávido” por informações e conhecimento. Estas fases são 

influenciadas pela maturação dos neurônios que ocorre pela mielinização dos 

axônios, processo pelo qual eles são recobertos por uma capa composta de lipídios 

e proteína, capaz de aumentar a velocidade das ligações nervosas, criando novas 

condições para a aprendizagem. Chamadas de período crítico, momento sensível ou 

janelas de oportunidades, estas etapas se referem a um período de 

desenvolvimento em que os neurônios competem por sinapses, havendo um declínio 

desta facilidade para aprender, a partir de uma idade determinada.  

Durante o desenvolvimento o homem apresenta diversos períodos críticos, 

referentes a cada aspecto específico da aprendizagem. Por exemplo, a janela de 

oportunidades para a aprendizagem de uma segunda língua se situa entre os sete 

meses e os dez anos de idade, mas principalmente no que se refere ao aprendizado 

da fonética (HAGÈGE, 2005). A partir desta idade há um declínio das funções 

mentais específicas para esta aprendizagem, mas não implica de forma alguma em 

uma impossibilidade de aprender a segunda língua, e sim em uma maior dificuldade 

de identificar, comparar e aprender alguns aspectos fonológicos da língua em 

questão. Desta forma, adultos que aprendem uma segunda língua podem ter um 

nível alto de expertise, mas talvez com algumas diferenças de pronúncia; e crianças 

podem ter um pouco mais de dificuldade em compreender aspectos gramaticais da 

segunda língua (HAGÈGE, 2005).  

A plasticidade cerebral é a capacidade que o sistema nervoso tem de 

adaptação e de alteração diante da demanda e estimulação do meio, ou retomando 

a função perdida ou compensando, pela adaptação. Como os neurônios são 

sensíveis à estimulação, ou seja, ao uso, diferentes desafios podem provocar 

mudanças e adaptações com relação às sinapses, conexões entre os neurônios.  

GAZZANIGA et al. (2006, p. 739) definem a plasticidade como a “habilidade 

para mudar, como na maleabilidade dos materiais plásticos. No sistema nervoso, a 

plasticidade está envolvida, durante o desenvolvimento, na recuperação de lesões e 

no aprendizado diário.” BEAR et al. (2002) complementam que as rotas neuronais 

são altamente sensíveis a influências ambientais, sendo que no início do 
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desenvolvimento a plasticidade se faz pelo rearranjo de ramificações axonais, 

enquanto que no adulto há apenas mudanças locais na eficiência da sinapse.  

Como as experiências de cada sujeito influenciam suas conexões neuronais, 

isto não pode ser diferente com a aprendizagem da escrita de duas línguas. A 

explicação do ponto de vista neuropsicológico é dada mais adiante, no item sobre o 

bilingüismo e a aprendizagem da segunda língua. 

  
BILINGÜISMO 
 

Para MAINGUENEAU (1996) o plurilingüismo é muito mais comum do que se 

imagina, sendo bastante freqüentes situações em que indivíduos utilizam 

concomitantemente várias línguas em seu dia-a-dia. É importante considerar a 

distinção entre alguns termos aqui adotados, apoiando-se na concepção de 

TRUCHOT7 (citado por HAGÈGE, 2005). O termo plurilingüismo é utilizado para 

designar a coexistência de uma pluralidade de línguas em um mesmo espaço 

geográfico ou territorial, sendo o termo multilingüismo utilizado para se referir ao 

conhecimento múltiplo de línguas em um mesmo indivíduo.  

Pode se discutir o fato dos autores acima serem europeus, e nesta região 

haver mais migrações entre pessoas de diferentes países e línguas nativas. A 

Europa concentra uma grande quantidade de países em espaço geográfico 

pequeno, se comparado ao Brasil. De fato, neste país, de dimensões continentais, 

há uma língua predominante, o português, e outras faladas por comunidades de 

imigrantes e grupos indígenas. Infere-se que no Brasil o plurilingüismo é muito 

menos freqüente que na Europa, mas não por isso menos importante.  

PALLIER (2006) apresenta a conclusão de alguns estudos realizados sobre o 

cérebro bilíngüe, enfatizando o número irrisório de pesquisas feitas sobre este 

assunto, se comparado aos estudos dos substratos cerebrais dos monolíngües. Isto 

é de se espantar ao considerar que vários autores sugerem haver maior número de 

pessoas bilíngües no planeta, do que de monolíngües. 

De acordo com GROSJEAN (1982) os sujeitos bilíngües se caracterizam pelo 

fato de interagir com o mundo ao seu redor em duas ou mais línguas. Neste sentido, 

                                                 
7 TRUCHOT, C. Le plurilinguisme européen, théories et pratiques e n politique linguistique . 
Paris: Champion, 1994.  
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não é necessário que o sujeito utilize as duas línguas de forma equivalente, ele pode 

ser mais fluente ou ter melhor desempenho em uma delas.   

Mas não há consenso sobre a definição do bilingüismo na sociedade e no 

mundo científico. De fato, GROSJEAN (1982) fez uma pesquisa verificando a 

opinião de leigos sobre este assunto. Eles consideram a fluência igual nas duas 

línguas como fator essencial como requisito para o bilingüismo. Há diversas 

correntes nesta área de estudo, e lingüistas defendem esta posição, utilizando o 

termo “perfect bilínguals” ou “true bilíngual” para descrever pessoas que falam duas 

línguas como se fossem residentes da região geográfica das duas línguas, sendo 

considerado da comunidade. 

Esta visão foi abandonada pela necessidade de se propor definições mais 

realistas com as situações vividas nos contatos entre as línguas. Hoje se diferencia 

os “balanced bilínguals” dos “non-balanced bilínguals”, sendo que no primeiro grupo 

estão representados os sujeitos bilíngües que apresentam desempenho semelhante, 

sendo fluentes nas duas línguas, e, no segundo, os que são mais fluentes em uma 

das línguas.  

MACNAMARA8 (citado por GROSJEAN, 1982) salienta a necessidade de se 

considerar as quatro habilidades básicas da linguagem como critério de bilingüismo: 

a fala, a compreensão da linguagem oral, a leitura e a escrita. A pessoa bilíngüe 

deve possuir, para este autor, pelo menos uma habilidade lingüística em um nível 

mínimo para considerá-la como segunda língua.  

Como é difícil estabelecer qual seria este limite para considerar que alguém 

domina a segunda língua, DABÈME (1991) propõe que pode se considerar alguém 

bilíngüe quando a segunda língua é utilizada não somente como objeto de ensino, 

mas também como meio de ensino-aprendizagem. As duas línguas devem assumir 

as três condições das funções da linguagem (idem, p. 57): 

• Meio de comunicação que permite a interação; 

• Instrumento cognitivo utilizado para a aquisição de outros 

conhecimentos; 

• Objeto de descrição e de análise.  

 

                                                 
8  MACNAMARA, J. Bilingualism and primary education . Edinburgh: Edinburgh University Press, 
1967. 
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Com a expressão “bilíngual’s various lingüistic levels”, MACKEY9 (citado por 

GROSJEAN, 1982) propõe que os níveis de proficiência do sujeito bilíngüe em cada 

língua dependem da sua função, ou seja, do uso e das condições contextuais 

segundo os quais ele as utiliza.  

Os sujeitos bilíngües podem ser diferenciados em dois grupos, com relação a 

seu nível de conhecimento da segunda língua. Independente da idade de aquisição 

da segunda língua os bilíngües “nativos” são os que conhecem as duas línguas de 

modo parecido, com o nível de nativos; e os bilíngües “desequilibrados” têm o 

conhecimento da segunda língua inferior ao da primeira.  

Quanto ao uso da linguagem, a linha de MACKEY (citado por GROSJEAN, 

1982) enfatiza que os objetivos e funções da comunicação são importantes para o 

critério de bilingüismo. O sujeito bilíngüe utiliza as línguas em contextos diferentes 

dependendo de vários fatores sociais como a situação, a participação e o próprio 

assunto abordado.  

Na presente pesquisa serão utilizadas as definições de GROSJEAN (1982), 

sendo que os sujeitos do estudo são non balanced bilíngües que têm maior fluência 

na língua francesa, sua língua materna, que no português, aprendido mais 

recentemente após sua chegada ao Brasil.  

Por trás da discussão sobre o bilingüismo e suas definições está a questão 

política e social das correntes migratórias e das condições atuais de um mundo 

globalizado, possibilitando maior mobilidade dos povos e das diferentes culturas do 

planeta. Uma sociedade multicultural pode possibilitar aos seus integrantes o 

desenvolvimento de valores coletivos e societários.  

No entanto, MILLER (1983) explica que nem sempre a língua materna é 

aceita ou bem-vinda em algumas regiões justamente por sua função comunicativa 

ter sido utilizada como forma de evitar a comunicação com indivíduos de outros 

grupos lingüísticos. De fato, é comum ver em jornais ou na televisão situações de 

conflitos culturais, étnicos e/ou religiosos também envolvendo questões lingüísticas. 

No Brasil, por exemplo, durante as guerras mundiais imigrantes de determinados 

países eram proibidos de falar sua língua materna, sendo obrigados a se comunicar 

somente em português.  

                                                 
9 MACKEY, W. The description of bilingualism. In: FISHMAN, J. (ed). Readings in the sociology of 
language . The Hague: Mouton, 1968.  
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Na França, a partir dos anos 90, o ensino de línguas passou de uma 

concepção baseada no ideal monolíngüe, no qual o objetivo seria o de atingir as 

competências do falante nativo, a uma concepção mais flexível tendo em conta o 

conjunto das competências lingüísticas e culturais dos aprendizes (LECONTE e 

MORTAMET, 2005).  Esta nova concepção faz parte das reflexões atua is feitas 

principalmente na Europa diante do grande fluxo migratório de pessoas oriundas de 

diversas regiões do globo terrestre vivendo próximas em um mesmo país.  

A realidade é diferente no Brasil, mas as situações atuais demandam o 

mesmo processo de adaptação. Como afirma MILLER (1983), devemos utilizar e 

aproveitar mais a diversidade lingüística.  

De acordo com COHEN (1991 p. 52) o bilingüismo permite que as crianças 

desenvolvam uma flexibilidade mental que lhes permite passar de uma série de 

símbolos a outra, acessando a compreensão das regras das duas línguas com a 

manipulação de dois códigos lingüísticos. Em um estudo realizado numa escola 

bilíngüe as crianças que tinham aprendido uma língua estrangeira desde o maternal 

obtiveram resultados altos em exercícios de abstração, generalização e 

desenvolvimento mental.  

VYGOTSKY (1998, p.137) salienta que o “... êxito no aprendizado de uma 

língua estrangeira depende de um certo grau de maturidade na língua materna.” 

Segundo o autor, a criança pode transferir para a língua que está aprendendo as 

noções e significados que já desenvolveu na língua materna, assim como a 

aprendizagem de uma segunda língua influencia o domínio do primeiro idioma que o 

sujeito aprendeu. Isto possibilita à criança a compreensão de fenômenos mais gerais 

da linguagem, levando-a à consciência das operações lingüísticas. Estudos 

realizados por CUMMINS10 e CUMMINS e SWAIN11 (citados por BESSE et al., 2006) 

tratam da existência de competências cognitivo-lingüísticas comuns que podem ser 

utilizadas e aplicadas em duas ou mais línguas.  LUCCHINI12 (citado por BESSE et 

al., 2006) ressalta que a língua de referência, representada pela língua materna, é a 

                                                 
10 CUMMINS, J. Language and literacy acquisition in bilingual contexts. Journal of multilingual and 
multicultural development . 10 (1). 1989. p. 17-31. 
11 CUMMINS, J.; SWAIN, M. Bilingualism in education . Longman: London, 1986.  
12 LUCCHINI, S. L’apprentissge de la lecture en langue seconde . La formation d’une langue de 
référence chez les enfants d’origine immigrée. Editions Modulaires Européennes: Cortil-Wodon, 2002.  
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língua na qual se desenvolvem todas as funções próprias às línguas, inclusive a 

metalingüística.  

TEBEROSKY (1987) realizou um estudo sobre a construção de escrita por 

meio da interação grupal. Sua pesquisa foi desenvolvida em Barcelona, na Espanha, 

com crianças bilíngües castelhano-catalão, utilizando os conflitos da interação como 

forma de reflexão coletiva sobre as regras da linguagem escrita. Em sua experiência 

com estas crianças bilíngües a autora (idem, p. 140) conclui que provavelmente “... 

um aspecto novo dos dados aqui apresentados seja o de que as crianças podem 

escrever em uma ou outra língua sem apresentar confusão ou interferências”. Além 

disso, a autora salienta que as crianças bilíngües prestam particular atenção aos 

fenômenos lingüísticos.  

De acordo com NUNES (1998) estudos que comparam a aprendizagem da 

leitura e da escrita em crianças bilíngües e monolíngües, de mesmo nível geral de 

habilidade verbal, mostram que as bilíngües lêem e soletram significativamente 

melhor do que crianças monolíngües, na língua que têm em comum.  

O QUADRO 3 (a seguir) apresenta estudos realizados com sujeitos bilíngües 

em atividades de leitura e escrita: 
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QUADRO 3: ESTUDOS REALIZADOS SOBRE BILINGÜISMO, ABORDANDO OS 
AUTORES, DATA DE PUBLICAÇÃO, ASSUNTO ABORDADO E PRINCIPAIS 
CONCLUSÕES: 

AUTOR(ES) ASSUNTO CONCLUSÕES 

DAMKE (1996) Interferências 
lingüísticas do alemão 
como língua materna no 
português  

A maior parte das interferências foram 
provocadas pela inexistência de algum 
fonema na língua materna dos falantes, 
o que resultou em fracassos na 
escolarização no Oeste do Paraná.  

CAPOVILLA, 
MACHALOUS 
e CAPOVILLA 

(2003) 

Processo de aquisição 
de leitura e escrita em 
crianças bilíngües 
português-alemão 

Nas crianças bilíngües houve 
correlação entre o desempenho nos 
dois idiomas, em leitura e escrita. O 
resultado dos bilíngües foi inferior ao 
das brasileiras em português, mas não 
diferiu do resultado das alemãs.  

PONCELET et 
al (2006) 

Influência do 
aprendizado da leitura 
em inglês na aquisição 
subseqüente do código 
ortográfico em francês. 

As crianças que aprendem a ler em 
inglês têm algumas desvantagens 
iniciais, em comparação com crianças 
que aprendem a ler em sua língua 
nativa, o francês. Mas esta diferença de 
desempenho desaparece no sexto grau 
de ensino.  

DOCQUIER, 
ROUYR e 
RONDAL 

(2006) 

Comparação entre a 
consciência fonológica 
em crianças na pré-
escola e no primeiro ano 
do ensino fundamental 
em ensino de imersão 
inglês e holandês e no 
ensino convencional.  

Não foi encontrada diferença entre a 
consciência fonológica em crianças 
seguindo o sistema de imersão inglês e 
holandês das que estudam no sistema 
regular de ensino. No entanto, em 
ambos os grupos a consciência 
fonológica foi considerada preditora da 
aquisição da leitura.  

UGEN, BODÉ 
e LEYBAERT 

(2006) 

Compreensão em leitura 
e ortografia em crianças 
do segundo ano do 
ensino fundamental com 
diferentes bagagens 
lingüísticas. No grupo 1 
ambos os pais são de 
Luxemburgo, no grupo 2 
um dos pais é 
estrangeiro e no grupo 3 
ambos os pais são 
estrangeiros.  

Houve diferença na compreensão de 
leitura entre o grupo de crianças em 
que os pais são de Luxemburgo, com 
relação ao das crianças nos quais 
ambos os pais são estrangeiros. Este 
desempenho mais baixo neste segundo 
grupo foi atribuído à falta de vocabulário 
das crianças.  

BESSE, 
DEMONT e 
GOMBERT 

(2006) 

Papel da língua materna 
(árabe x português) 
sobre o aprendizado da 
leitura em francês como 
segunda língua. 

A leitura das crianças de língua 
portuguesa depende dos aspectos 
grafo-semânticos, e a aprendizagem do 
francês se constitui numa continuidade 
do aprendizado do português.  
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 A partir do QUADRO acima é possível perceber um pouco a heterogeneidade 

das pesquisas nesta área de estudos. As contribuições dos autores citados 

suscitaram as seguintes reflexões: quais poderiam ser as interferências do francês 

como língua materna na aprendizagem do português; qual seria o papel da 

consciência metalingüística na aprendizagem de uma nova língua; quais seriam 

aspectos familiares que poderiam influenciar positivamente a aprendizagem de uma 

nova língua; qual o papel da imersão em um novo país na aprendizagem de uma 

nova língua se a família mantém a língua materna em casa? 

 São tantos questionamentos acerca destes assuntos, mas aqui serão 

abordados apenas alguns deles, que serão vistos no capítulo de metodologia.  

 

APRENDIZAGEM DA SEGUNDA LÍNGUA  
 

Vários estudos têm sido desenvolvidos acerca da aprendizagem de uma 

segunda língua, que fornecem contribuições para a pesquisa em questão.  

CARROL (1992) explica que quanto mais novos são os aprendizes, mais 

“natural” é o processo da aprendizagem da segunda língua. Quanto mais jovem, 

maior a facilidade de se adquirir uma pronúncia próxima da emitida por nativos. 

Ao mesmo tempo, o autor acrescenta pesquisas que demonstram que os 

adultos apresentam melhor desempenho que as crianças no que se refere ao 

aprendizado formal da segunda língua, pelo fato de refletirem sobre os aspectos 

lingüísticos e compararem deliberadamente as línguas. A aprendizagem da segunda 

língua e o seu sucesso dependem de características individuais como o interesse, 

motivação, o uso da língua e a própria aptidão. Além disso, a capacidade de 

codificação fonética e a sensibilidade gramatical são especialmente importantes para 

este aprendizado (idem,1992).  

ASPILICUETA e DURÃO (2003) estudaram o bilingüismo libras-português e 

abordam aspectos psicolingüísticos interessantes para se pensar nesta pesquisa. A 

aprendizagem da segunda língua sofre influências da organização estrutural da 

língua materna. Estas influências podem ser transferências ou interferências 

positivas ou negativas. No caso da transferência positiva o aprendiz apóia-se na 

primeira língua ao criar hipóteses para utilizar a segunda, e, na negativa, utiliza seu 
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conhecimento da primeira língua e cria aspectos errôneos na segunda, exercendo 

um efeito negativo na aprendizagem desta.  

 

ESTUDOS NEUROPSICOLÓGICOS ACERCA DO BILINGÜISMO 
 

Saber duas ou mais línguas e utilizá-las no dia-a-dia não implica na utilização 

de processos mentais específicos que não sejam utilizados pelos unilíngües, mas, 

nem por isso, deixa de ser interessante para as pesquisas cognitivas e neurológicas. 

Segundo BAIN13 (citado por HAGÈGE, 2005) há certo tempo se tem constatado que 

as pessoas bilíngües possuem uma maior flexibilidade cognitiva em comparação aos 

unilíngües. Isso explicaria o resultado superior dos sujeitos bilíngües em tarefas que 

avaliam a inteligência verbal, o raciocínio, a resolução de problemas, dentre outros.  

Os primeiros estudos neuropsicológicos em pessoas bilíngües foram 

realizados a partir de casos de afasia, baseados na descrição de suas 

recuperações. Um caso de afasia em um poliglota, citado por GROSJEAN (1982), 

possibilita algumas reflexões acerca do estudo neuropsicológico do plurilingüismo. O 

estudo descreve a recuperação de um paciente trilíngüe após um acidente vascular 

cerebral, aos 44 anos. O autor descreveu a recuperação das três línguas.  

PALLIER (2006) fornece importantes contribuições ao estudo do cérebro das 

pessoas bilíngües ao apresentar dados da neuroimagem funcional. Alguns estudos 

pioneiros sobre sujeitos bilíngües foram realizados no Canadá com falantes do 

francês e do inglês. As pesquisas por ele citadas não encontraram nenhuma 

diferença nas ativações cerebrais para a primeira e para a segunda língua.  

Outros estudos citados por PALLIER (2006) com sujeitos bilíngües espanhol-

inglês, e chinês-inglês, confirmaram esta primeira constatação de que as ativações 

no cérebro das pessoas bilíngües é muito semelhante para a primeira e para a 

segunda língua. O fato da leitura em chinês e da leitura em inglês serem 

representadas em regiões semelhantes do cérebro, coloca em dúvida várias teorias 

consideradas anteriormente verdadeiras acerca dos diferentes tipos de escrita e da 

representação cortical de sua leitura. 

                                                 
13 BAIN, B. Bilingualism and cognition: towards a general theory. In: CAREY, S. T. Bilingualism, 
biculturalism and Education . Edmonton: University of Alberta Press, 1974. p. 119-128. 
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 De acordo com MECACCI (1987) a organização neuronal das pessoas 

bilíngües depende das características das línguas que o sujeito utiliza. As 

semelhanças, as diferenças, as características fonológicas, as características da 

escrita, entre outros aspectos, influenciam esta organização neuronal. Em um estudo 

realizado com um homem acometido pela afasia que falava alemão como língua 

materna, francês, inglês, espanhol e russo, observou-se o seu processo de 

recuperação. A primeira língua que ele retomou foi o inglês, idioma que não falava 

há vinte anos, retomando, posteriormente, o espanhol e o alemão. O inglês então foi 

perdendo seu vigor e devolvendo seu lugar ao alemão, língua materna. BEAR et al. 

(2002) apresentam um caso de afasia em bilíngues enfatizando a multiplicidade de 

fatores envolvidos na dificuldade do paciente em sua recuperação. Eles citam como 

fatores a ordem na qual os idiomas foram aprendidos, a fluência de cada um, e 

como cada língua era utilizada. As conseqüências de um AVC (Acidente vascular 

cerebral) não são previsíveis, mas o idioma que tende a ser mais bem preservado é 

aquele que foi aprendido de forma mais fluente, e em período mais precoce de 

desenvolvimento.  

 

Se a pessoa aprendeu dois idiomas em níveis equivalentes de fluência e no 
mesmo período, uma lesão provavelmente produzirá deficiências em ambos. 
Se os idiomas forem aprendidos em tempos diferentes da vida, é possível que 
um seja mais afetado que o outro. Isto se depreende do fato de que o 
segundo idioma pode fazer uso de populações de neurônios diferentes, ainda 
que sobrepostas, daquelas utilizadas pelo primeiro. (BEAR et al. 2002, p. 
649). 
 
 
Em suma, as conclusões de diversos estudos indicam existir substratos 

neurológicos diferentes para a aprendizagem de diversas línguas, mas ainda há 

muita divergência com relação a como este processo ocorre. Deve haver mais 

fatores influenciando a forma como se processa o uso de diversas línguas no 

cérebro, como as diferenças individuais, as experiências com as línguas, além de 

fatores familiares e sociais.  
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SISTEMA ALFABÉTICO NO PORTUGUÊS E NO FRANCÊS 
 
 

As línguas portuguesa e francesa funcionam pelo princípio alfabético, em que 

o aprendiz precisa compreender as associações entre os sinais gráficos como 

unidades mínimas de sons. Como estes sinais são utilizados para grafar ou registrar 

as unidades sonoras da língua falada, cada grupo lingüístico criou regras e formas 

diferentes de correspondência visual-sonora, estabelecendo uma relação grafo-

fonêmica arbitrária.  Com relação a isto KATO (2002) salienta que embora a escrita 

alfabética tenha sido pensada como representando a fala, não pode ser considerada 

fonética, já que a relação entre os sons da fala e as letras da escrita é complexa.  

O alfabeto foi inventado pelos fenícios, povo semítico que se estabeleceu 

antes do ano 2000 a. C. na costa ocidental do mar Mediterrâneo. Segundo STÖRIG 

(1990) este povo liderou o campo naval e comercial durante séculos e desenvolveu 

colônias na Sardenha, na Sicília e no norte da África. Durante muito tempo os 

fenícios utilizaram a escrita hieroglífica, semelhante à utilizada pelos egípcios, e 

depois uma escrita cuneiforme. O autor (idem, 1990, p. 68) complementa que 

“...surgiu entre os fenícios, por volta de 1000 a. C., um novo tipo de escrita: a escrita 

alfabética, que não possuía mais conteúdos de significado em caracteres 

iconográficos e nem sílabas, mas sim se esforçava por atribuir a cada som da língua 

falada um sinal escrito. Cada um de seus 23 sinais representa uma consoante.” 

 Mas, de acordo com STÖRIG (1990), os fenícios não utilizavam as vogais, 

que foram posteriormente incluídas no alfabeto pelos gregos, no lugar das letras 

fenícias que não tinham sons correspondentes no grego. KATO (2002, p. 16) reforça 

esta informação expondo que: “Foi o silabário fenício que os gregos tomaram 

emprestado para a base de sua escrita. Mas o que era feito apenas 

esporadicamente pelos fenícios, isto é, a colocação da vogal depois da consoante, 

firmou-se entre os gregos como norma. Passou-se assim da escrita silábica para a 

escrita alfabética”.  
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Os gregos provavelmente receberam este sistema de escrita no século IX 

a.C., sendo incorporado para sua própria língua. O nome alfabeto vem das duas 

primeiras letras:  

• do fenício: aleph, beth. 

• do grego: alpha, beta. 

 

J. MORAIS (1996, p. 309) explica que no sistema alfabético “as regras de 

correspondência grafema-fonema determinam em grande parte a relação entre as 

formas escritas e faladas das palavras”. Em algumas situações as regras são 

simples e constantes, assim um grafema sempre será dito da mesma forma. Mas em 

outros momentos as regras são mais complexas e consideram o contexto para a 

descoberta da pronúncia correta.  

O fato do português e do francês utilizarem o sistema alfabético implica que 

as unidades gráficas, as letras, representam as unidades sonoras da língua 

(consoantes e vogais) e não palavras ou sílabas, como, respectivamente, no chinês 

e no japonês (FARACO, 1992). O aprendiz do português como segunda língua já 

adquiriu as regras de escrita quando aprendeu a escrever o francês e pode começar 

a escrever o português com a hipótese ortográfica de escrita, não tendo a 

necessidade de retomar bases iniciais da língua escrita referentes ao princípio 

alfabético.  

O nível de regularidade grafo-fonêmica difere de uma língua para outra, 

influenciando sua leitura e escrita, devido, justamente, ao grau com que cada 

ortografia codifica a linguagem oral. COHEN (1996) salienta que as línguas 

européias utilizam este sistema de correspondência entre grafemas e fonemas, mas 

diferem entre si no grau de regularidade desta correspondência.  Para J. MORAIS 

(1996, p. 315) a regularidade ortográfica é característica “... das expressões escritas 

cuja seqüência de letras se conforma às regras de correspondência grafema-

fonema. Em geral, a irregularidade [grifos do autor] nas palavras escritas é apenas 

parcial, isto é, elas só correspondem a uma parte das letras que as compõem.”   

De acordo com PERFETTI (1997) as ortografias que refletem mais fielmente a 

cadeia de fonemas são definidas como “transparentes” ou “superficiais”, como o 

espanhol, o italiano, o alemão. Em contraposição há línguas que privilegiam a 

morfologia da língua, intituladas de “opacas” ou “profundas”, exemplificadas pelo 
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inglês. Algumas línguas não se encontram em nenhum extremo, como é o caso do 

português e do francês, sendo o primeiro considerado mais “transparente” que o 

segundo. Desta forma, pode-se inferir que é mais fácil para franceses aprenderem a 

ortografia do português, do que para os brasileiros aprenderem o francês escrito. 

JOBARD (2002) salienta que o fato da correspondência grafema-fonema 

orientar a língua em relação a sua transparência tem repercussões nos processos 

de leitura. Uma língua mais transparente permite o uso eficaz da rota fonológica para 

garantir o bom desempenho em leitura.  

Além de utilizar o mesmo alfabeto as línguas francesa e portuguesa têm raiz 

comum: são advindas do latim. Inicialmente como dialeto, o latim surgiu em uma 

humilde comunidade camponesa nas margens do rio Tibre (STÖRIG, 1990). Os 

romanos desenvolveram suas letras a partir do modelo grego, ou por mediação dos 

etruscos. Durante séculos se escrevia somente em maiúsculas, e estas 

permaneceram praticamente imutáveis até os dias de hoje. Ocorreram gradualmente 

mudanças na forma de escrever, até chegar à escrita da esquerda para a direita.  

Para STÖRIG (1990) os grandes poetas e historiadores romanos garantiram 

que o latim atingisse uma forma, que foi mantida até os dias atuais. Com a expansão 

do domínio romano a língua latina foi suplantando as demais, tornando-se a norma 

lingüística predominante. Mas depois, com as invasões bárbaras e a queda do 

império romano, o latim deixou de ser falado.  

A língua latina foi sofrendo alterações, sendo também usada pela Igreja cristã. 

Mas com as modificações regionais, principalmente pela distância e dado o 

isolamento de diversas localidades, originaram-se uma série de línguas. 

Da língua popular (latim vulgar) surgiram estas línguas, chamadas de 

românicas, que, enquanto línguas nacionais são o francês, o espanhol, o italiano, o 

português, o romeno, o reto-românico (na Suíça) e o catalão (na Espanha) 

(STÖRIG, 1990; BLANCHE-BENVENISTE e CHERVEL, 1978). 

As línguas românicas adquiriram seu vocabulário básico do latim, o que pode 

ser percebido pela semelhança entre os vocabulários das línguas acima citadas. 

Esta similaridade é mais clara na língua escrita, devido à ortografia mais ou menos 

conservadora de algumas línguas.  

 A língua que originou o português foi levada a Portugal (Lusitânia) por 

soldados, mercadores, funcionários e colonos dos Abruzos e da Ligúria (hoje regiões 
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da Itália) que consolidaram a conquista da Ibéria para os romanos. Durante séculos 

esta região foi invadida por vários povos, dentre eles, os celtas, os fenícios, os 

gregos, os cartagineses, os romanos, os alanos, os suevos, os vândalos, os 

visigodos, e os árabes. O português recebeu influências destas diferentes 

populações, incorporando vocabulários, sendo proclamado oficial no ano de 1279, 

pelo rei Diniz, e a gramática fixada somente em 1536 (DONATO, 1990). 

 A língua portuguesa foi então imortalizada por seus poetas e escritores, e 

vastamente difundida no mundo pelos conquistadores portugueses, que se 

aventuraram pelos mares, e chegaram ao Brasil. 

A seguir serão vistas algumas peculiaridades e características do português e 

do francês, para compreender como estabelecem a relação grafo-fonética.   

 
PORTUGUÊS DO BRASIL 
 
 De acordo com DONATO (1990), após a chegada dos portugueses ao Brasil 

a língua portuguesa difundiu-se, tornando-se a língua oficial da província em 1757. 

Com o tempo foi sofrendo alterações e se “abrasileirou”, ou seja, adquiriu 

características próprias e se enriqueceu com vocabulários indígenas e africanos, e 

desenvolveu pronúncia específica, de acordo com as diferenças regionais.  

 Segundo a lista de línguas por total de falantes (WIKIPÉDIA, 2007), o 

português e o francês são, respectivamente, a 5ª e 6ª língua com mais falantes no 

mundo, após o chinês mandarim, o inglês, o castelhano e o hindú.  

Ainda de acordo com a WIKIPÉDIA (2007) o português é a língua oficial em: 

Açores, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, 

República Popular da China (Macau), São Tomé e Príncipe, Timor Leste, totalizando 

230 milhões de falantes. DONATO (1990) salienta que a língua ganha sua 

importância devido ao grande número de falantes. Além disso, há comunidades 

significativas de falantes do português espalhadas pelo mundo, inclusive na França. 

Neste caso há mais implicações com relação à necessidade de se estudar o 

bilingüismo francês-português.  

A ortografia do português foi fixada mais tardiamente que a da língua 

francesa, que fixou sua norma antes do século XIX. A reforma ortográfica que 

instituiu a norma para a escrita em Portugal data de 1911, e o do Brasil definiu sua 
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ortografia em 1943 (MORAIS, A. G. de, 2003a). Posteriormente aconteceram outras 

reformas, normatizando o que se considera hoje correto em escrita.  

As irregularidades da escrita no português foram abordadas no item do 

aperfeiçoamento da linguagem escrita, mas aqui são retomados para subsidiar uma 

comparação com a língua francesa. 

Com relação à presente pesquisa, algumas características da escrita podem 

se constituir um maior desafio devido à forma de pronunciar e falar o português. As 

crianças francesas que moram no Brasil podem ter algumas dificuldades com os 

sons nasais e sua represntação escrita, e com os acentos tônicos, por exemplo.  

Neste sentido recorre-se a ZORZI (2003) quando menciona algumas 

características da ortografia da língua portuguesa: 

• Um som (fonema) pode ser escrito sempre da mesma forma, tendo 

uma correspondência estável e regular entre letra e som 

correspondente. Este é o caso dos sons /p/, /t/ e /m/, que são sempre 

escritos respectivamente com as letras p, t e m. 

• Um mesmo som pode ser grafado com diferentes letras. O fonema /z/ 

pode ser escrito com as letras s, x e z. 

• Uma mesma letra pode representar vários fonemas. A letra x pode ser 

lida com os sons /s/, /ss/ e /z/. 

 Com relação ao aprendizado do português como segunda língua, os que não 

a têm como língua materna apontam algumas de suas dificuldades, indicadas por 

STÖRIG (DONATO, 1990, p. 117): 

 

... a primeira surpresa será o grande número de vogais e de ditongos, a 
maior parte deles pronunciada com voz nasal (...) também vogais 
antepostas a outras vogais, caso em que são assinaladas pelo sinal 
diacrítico til: ‘leão’ (...) insólitas são igualmente as numerosas sibilantes14... 
E por fim, a sílaba tônica é tão fortemente acentuada que as demais soam 
quase sussurradas, podendo as vogais das sílabas não acentuadas mudar 
de timbre ... 

 

O sistema de escrita do português tem uma memória etimológica, ou seja, a 

origem das palavras é um dos critérios para a ortografia, como é o caso da palavra 
                                                 
14 De acordo com FERREIRA (1995) chamam-se sibilantes as consoantes fricativas alveolares surdas 
(como em sala, massa, cidade, caçula, próximo) e as fricativas alveolares sonoras (como em zebra, 
casa, exato), devido ao efeito de sibilo, como um assobio, em sua emissão.  
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homem, escrito com h mudo, que vem do latim homo. No francês também há esta 

relação, e esta palavra se escreve homme. 

Devido a estas características históricas a ortografia pode acarretar algumas 

dificuldades, referentes a representações arbitrárias, tanto para o aprendiz quanto 

para as pessoas já alfabetizadas, como citado anteriormente. FARACO (1992) 

salienta que estes aspectos não tão previsíveis da ortografia demandam estratégias 

cognitivas próprias, para que se identifique em que momentos é necessário decorar 

a forma gráfica da palavra (ou recorrer ao dicionário), e em quais pode-se gerar a 

ortografia correta. 

O sistema gráfico da língua portuguesa permite dois tipos de relações entre 

unidades sonoras e gráficas (idem,1992): 

 

1. Relações biunívocas: uma unidade gráfica é utilizada somente para 

representar uma unidade sonora, e esta é sempre grafada desta 

mesma forma. As relações deste tipo implicam em regularidade 

absoluta. Por exemplo a letra p sempre representa a unidade sonora 

/p/ e vice-versa. Como uma unidade gráfica pode ser uma letra ou um 

dígrafo, também estão incluídos os dígrafos nh e lh, que são 

utilizados para representar sempre o mesmo som: como em ninho e 

escolha. 

Em português as letras t e d têm variedades regionais em que se 

pronuncia, respectivamente, /tš/, como em tirar /dž/, como em dia. Mas 

FARACO (1992) salienta que estes casos não apresentam dificuldades nas 

crianças para a escrita porque estes sons só podem ser representados por t e 

d, e a criança logo relaciona o som à letra que lhe corresponde. No entanto, 

nas crianças francesas esta relação pode implicar em algumas confusões, já 

que no francês t e d representam somente os sons /t/ e /d/. 

 

2. Relações cruzadas, que abrangem dois tipos de relação: 

• Relações cruzadas previsíveis (palavras regra): As palavras que 

têm este tipo de relação dão a impressão de falta de regularidade. De fato, 

neste grupo há palavras que não são tão previsíveis no que se refere à grafia 

quanto as relações biunívocas. Neste caso a previsibilidade é determinada 
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pelo contexto, pela posição das unidades gráficas nas palavras. Por exemplo: 

A letra m, no início das palavras sempre representa a unidade sonora /m/, 

como em mato e em palma. Quando a letra m está no fim da sílaba, ou 

combinada com vogal, representa unidades sonoras vogais nasais, como em 

campo, bumbo e sempre. A letra r pode representar dois tipos de sons, um 

forte, como em /R/, de rato, e outro fraco, com /r/, de aranha. Quando o r está 

no início das palavras, ele é forte, e no meio das palavras, fraco. Esta 

diferença específica de um r forte e outro fraco pode se constituir em uma 

dificuldade ainda maior para as crianças francesas do que é para as 

brasileiras devido à possível dificuldade de distingüir os dois sons (forte e 

fraco) na língua oral, já que em francês (com exceção de alguns sotaques 

regionais) o som mais comum é o forte.  

 

• Relações cruzadas arbitrárias (palavras irregulares): Desta 

classificação fazem parte palavras nas quais não é possível estabelecer uma 

regra para a relação grafema-fonema, sendo, portanto, imprevisíveis. Por 

exemplo, o som /ž/, pode ser escrito com g ou j, como em gelo e jenipapo; o 

som /š/ pode ser representado por x ou ch, como em chato e xale; a unidade 

sonora /w/ pode ser escrita com l ou u, como em soldado e saudade; e o som 

/s/, pode ser representado por ss, c/ç, sc/sc, x ou xc, como, respectivamente: 

passe, conhecer, laçar, nasce, nasça, próximo e excelente.  

Estas relações entre grafema e fonema constituem um desafio 

constante para as pessoas que escrevem em português. Desta forma, estas 

palavras precisam ser aprendidas por meio da memorização ou pela 

aprendizagem de famílias das palavras, como é o caso das palavras 

derivadas da palavra homem: humanitário, humanista.  

 

Há muitos outros exemplos e regras específicas para definir a grafia das 

palavras em português, que serão abordadas mais tarde, a partir dos dados 

levantados pela ortografia das crianças investigadas para este trabalho.  

Conforme FARACO (1992) a diversidade da língua falada e a pronúncia de 

cada região pode constituir um maior ou menor desafio para quem escreve, devido à 

proximidade ou ao distanciamento com a linguagem escrita. 
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Esse autor menciona um exemplo específico da pronúncia do português do 

Brasil, que cria uma dificuldade geral para a escrita: a letra l no final de sílaba é 

pronunciada como w, deixando homófonas as palavras calda (de açúcar) e cauda 

(de bicho). Mas há situações de variedade da língua falada que criam dificuldades 

específicas. FARACO (1992, p, 13) afirma: “Nessa situação, só para esses falantes 

se cria um distanciamento maior entre a realidade sonora e a representação gráfica; 

e, conseqüentemente, só para eles haverá dficuldades ortográficas especiais.”  

Diante destes aspectos levantados pode se considerar que algumas palavras 

têm uma ortografia mais fácil do que outras, que têm um menor grau de 

previsibilidade em termos de grafia.  

 
FRANCÊS 
 
 
 O francês é língua nacional ou oficial de 32 países ou territórios espalhados 

pelo mundo (LA FRANCOPHONIE, 2007). Segundo dados de  LA 

DOCUMENTATION FRANÇAISE (2007) estima-se que há aproximadamente 200 

milhões de pessoas que falam francês. De acordo com dados oficiais fornecidos pelo 

Consulado Geral da França em São Paulo (CANADAS, 2007), há aproximadamente 

7.500 franceses nos estados do Brasil registrados por este Consulado (RS, SC, PR, 

SP e MS). Destes, 500 estão na região de Curitiba (incluindo a família da 

pesquisadora do presente trabalho). 

A escrita da língua francesa se define pela organização de dois elementos: o 

alfabeto latino e uma ortografia, que é a utilização deste alfabeto para a notação do 

francês (BLANCHE-BENVENISTE e CHERVEL, 1978). 

A ortografia do francês é conservadora, histórica, pois mantém a etimologia 

da palavra. “Ela conserva um estágio fonético do qual a língua falada em muitos 

casos se distanciou bastante.” (STÖRIG, 1990, p. 105)  

De acordo com BLANCHE-BENVENISTE e CHERVEL (1978) a ortografia era 

um aspecto negligenciado na época do latim escrito que foi valorizado na França, 

somente depois que o latim deixou de ser escrito. Na França a ortografia tornou-se 

critério de cultura e sinal exterior de educação.  
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O formalismo gráfico presente na cultura francesa serviu de base e suporte 

para toda a gramática escolar, influenciando radicalmente a pedagogia deste país, 

denotando um aspecto cultural forte.  

Na escrita francesa as consoantes finais não são pronunciadas, o que faz 

com que a língua tenha bastante homônimos (palavras com a mesma pronúncia mas 

apresentam significados diferentes) o português também tem, mas com menor 

freqüência. O contexto normalmente serve de base para entender de qual palavra se 

trata. Além disso, na língua escrita também foram perdidos os sons finais, como vie 

[vi], do latim vita, para a palavra vida (STÖRIG, 1990). 

Assim como na língua portuguesa, há palavras homófonas (que têm o mesmo 

som e a mesma pronúncia) que não podem ser distingüidas somente pela escrita ou 

que geram dúvidas em sua escrita. GOLDER e GAONAC’H (1998) fornecem alguns 

exemplos de palavras que geram esse tipo de dúvida: 

• Chant e champs; 

• Thym e teint. 

Nestes casos apenas o conhecimento ortográfico é capaz de garantir a escrita 

correta. Os autores mencionam igualmente outras palavras como femme, second, 

oignon, que têm uma representação ortográfica que dificulta sua escrita pela 

representação fonológica, podendo-se chegar à grafia correta somente a partir da 

representação ortográfica. 

LINS (2000) explica que em francês os sons podem ser representados 

graficamente de diversas formas. Como exemplo, ela mostra as diversas 

representações do som /o/: 

• o: em 75% dos casos; 

• au: em 21% das incidências; 

• eau: em 3% das situações.  

COHEN (1996) acrescenta, ainda, a esta lista, a grafia aud para representar o 

som /o/. 

A ortografia do francês parece apresentar mais desafios do que a do 

português, mas é interessante pensar sobre as interferências e as influências que o 

aprendiz do português pode apresentar quando escreve em português. Este é um 

dos desafios das crianças bilíngües.  
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Por serem línguas românicas, o léxico não se configura como grande 

dificuldade para o aprendizado do português. Para BESSE et al. (2006) a 

proximidade do português e do francês, relacionada com sua origem latina comum, 

garante semelhanças morfológicas e fonológicas entre as duas línguas.  Os autores 

complementam, com base em SEYMOUR15 et al., que o português escrito é a língua 

latina mais próxima do francês.  

Além disso, o aprendiz do português pode utilizar a proximidade dos sistemas 

ortográficos para aprender a ler rapidamente nesta língua, já que pode utilizar 

princípios comuns à sua língua materna, o francês.  

 

 

HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS 
 
  

Como esta pesquisa apóia-se na visão da neuropsicologia cognitiva é 

importante expor aspectos metacognitivos presentes na aprendizagem da ortografia 

do português pelas crianças francesas. A metacognição engloba os conhecimentos 

introspectivos sobre os estados cognitivos e suas operações e as capacidades do 

indivíduo controlar e planejar seus próprios processos de pensamento e seus 

produtos (GOMBERT, 1990). 

KATO (1999) estudou as estratégias cognitivas e metacognitivas. As primeiras 

permitem que o leitor utilize procedimentos eficazes para o processamento 

automático e inconsciente, e as metacognitivas servem para desautomatizá-las 

diante de situações problema. A metacognição permite, por exemplo, o controle 

consciente de monitoramento da compreensão do texto.  

As habilidades metalingüísticas fazem parte dos conhecimentos 

metacognitivos, sendo especificamente ligados à linguagem. De acordo com 

GOMBERT (1990) a metacognição refere-se ao conhecimento que o indivíduo tem 

sobre a forma com que aprende, sendo uma atividade que tem como objeto uma 

função cognitiva e depende de três fatores: o saber metacognitivo, o monitoramento 

e o controle consciente.  

                                                 
15 SEYMOUR, P. H. K.; ARO, M.; ERSKINE, J. M. Foundation literacy acquisition in European 
orthographies. British Journal of Psychology . 94, 2003. p. 143-174.  
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Para o autor as competências metacognitivas na leitura são particularmente 

interessantes porque o ensino do código lingüístico por si só não garante seu uso. A 

consciência lingüística ou metalinguagem refere-se à consciência que cada pessoa 

tem dos conhecimentos sobre linguagem e seus componentes enquanto objeto de 

reflexão. Para BARRERA (2000) a consciência metalinguística envolve a capacidade 

do indivíduo refletir sobre a estrutura da linguagem.  

De acordo com KLEIMAN (2004) o leitor proficiente utiliza estratégias de 

ordem superior, habilidades metalingüísticas, que regulam sua compreensão, 

envolvendo esforços conscientes para resolver equívocos ou inconsistências 

detectados por ele.  

A autora complementa que as estratégias metacognitivas possibilitam uma 

desautomatização e controle das estruturas cognitivas para a auto-regulação da 

compreensão, regendo os comportamentos conscientes do leitor.  

BARTON e HAMILTON16 (citados por DOWNING, 1987) explicam que a 

leitura e a consciência metalingüística são compostas de destrezas diferentes. Por 

isso, há provavelmente uma influência mútua entre as duas: certo grau de 

consciência é essencial para a aquisição da leitura, e esta aprendizagem por si 

também proporciona novas possibilidades de se considerar a linguagem.  

A habilidade metalingüística implica na reflexão sobre a estrutura da 

linguagem, envolvendo habilidades de análise fonológica, lexical e sintática. 

JAKOBSON (1974, p. 47) salienta que o “... recurso à metalinguagem é necessário 

tanto para a aquisição da linguagem como para seu funcionamento normal.” O autor 

complementa que as operações metalingüísticas têm papel essencial na 

aprendizagem da linguagem pela criança, enfatizando que uma operação 

metalingüística seria a interpretação de um signo lingüístico por meio de outros 

signos da mesma língua.  

Para um indivíduo poder controlar conscientemente os tratamentos 

lingüísticos operados pela linguagem, é necessária uma aprendizagem lingüística 

formal e explícita principalmente por meio da escolarização (GOMBERT, 2003).  Isso 

significa dizer que elas têm caráter reflexivo e intencional e precisam ser ensinadas 

de forma clara e direta.  

                                                 
16 BARTON, D.; HAMILTON, M. E. Awareness of the segmental structure of english in adults of 
various literacy levels . Stanford, California. Department of Linguistics, Stanford University, 1980.  
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A atividade metalingüística é caracterizada por um controle deliberado que o 

sujeito opera sobre os processos de atenção e de seleção, ou seja, o controle dos 

mecanismos mentais presentes em atividades lingüísticas (GOMBERT, 1990). 

Mas qual a relação entre o aperfeiçoamento da linguagem escrita e a 

habilidade metalingüística? O aprendizado da ortografia implica em um papel ativo 

por parte de quem a está aprendendo e impõe a seu aprendiz uma reflexão acerca 

da categoria gramatical da palavra, do segmento sonoro que a constitui, dentre 

outros. A. G. de MORAIS (2003a) salienta que “precisamos considerar que por trás 

do produto externo - a notação que reproduz a norma no papel ou em outro suporte 

– existe um trabalho cognitivo que permite aquela correta reprodução.” (idem, 2003, 

p. 15-16). Assim, pode-se dizer que estes aspectos de tomada de consciência sobre 

os aspectos lingüísticos na escrita constituem atividade metalingüística.  

LEAL e ROAZZI (2003, p. 100) também discutem o caráter metalingüístico da 

aprendizagem da ortografia: “na maioria das vezes, a criança tem uma hipótese 

lógica para escrever diferentemente da forma convencional.” Os autores salientam o 

papel da reflexão na construção da escrita ortográfica, enfocando seu caráter ativo.  

GOMBERT (1990) explica que a metalinguagem implica num trabalho 

cognitivo de utilizar a linguagem para se referir a ela mesma, mas salienta que nem 

toda utilização auto-reflexiva da linguagem tem caráter metalingüístico. CORREA 

(2005) também apresenta esta situação quando aborda tarefas utilizadas em 

pesquisas, para avaliar as habilidades metalingüísticas, mas que não “garantem” o 

uso desta habilidade. Segundo BOSSE (2004) as habilidades metalingüísticas e a 

aprendizagem da linguagem escrita desenvolvem-se em paralelo, de forma que uma 

influencia a outra numa relação recíproca.  

Além disso, diante da abordagem desta pesquisa é essencial questionar a 

relação entre a habilidade metalingüística e o bilingüismo. Segundo CUMMINS17 

(citado por HAGÈGE, 2005) os sujeitos bilíngües têm resultados melhores do que os 

monolíngües em atividades que demandam a capacidade de se distanciar da língua 

para refletir sobre ela, o que constitui numa habilidade metalingüística. Esta 

                                                 
17 CUMMINS, J. Metalinguistic development of children in bilingual education programs: Data from 
Irish and Canadian Ukrainiana-English programs. In: PARADIS, M. Aspects of bilingualism . 
Columbia: Hornbeam Press, 1978. p. 127-138.  
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“vantagem” cognitiva é adquirida por meio do próprio uso concomitante de duas ou 

mais línguas.  

No entanto, as diferenças de idade podem constituir grandes distanciamentos 

entre o bilingüismo e as habilidades metalingüísticas. HAGÈGE (2005) considera 

que crianças de 7 anos não têm condições de exercer uma atividade reflexiva 

consciente acerca das operações que executam espontaneamente, e os adultos, por 

outro lado, podem utilizar a consciência lingüística como base da aprendizagem da 

segunda língua. A partir disso, somando-se as considerações feitas até agora, pode-

se considerar alguns fatores que interferem no nível de consciência metalingüística: 

• Depende do ensino deliberado por parte dos professores. 

• Desenvolve-se em paralelo ao processo de aquisição da linguagem 

escrita. 

• Melhora com o aprendizado da segunda língua. 

Além disso deve se considerar que a mensuração desta habilidade cognitiva 

envolve a facilidade do sujeito falar sobre ela e conseguir utilizar a língua para 

explicar como a utiliza. 

 
CONSCIÊNCIA LEXICAL 
 

O léxico refere-se ao conjunto total de morfemas da língua. Sua combinação 

gera o vocabulário, ou seja, as palavras de uma língua (STERNBERG, 2000). 

Na visão de GOMBERT (1990) a consciência lexical refere-se à possibilidade 

do sujeito ser capaz de isolar uma palavra e identificá-la como elemento do léxico, 

se esforçando para incorporá-la a seu léxico interno.  

BARRERA (2000) complementa que a consciência lexical é a capacidade da 

criança segmentar a linguagem oral em palavras, incluindo a função semântica (do 

significado) e sintática (referente às regras gramaticais). 

 

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

 

A consciência fonológica é a capacidade de analisar a linguagem oral de 

acordo com as seqüências de sons que a compõem, sendo os fonemas as unidades 

sonoras das palavras. De acordo com GOMBERT (1990) é a habilidade de identificar 
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os componentes fonológicos das unidades lingüísticas e de manipulá-los de modo 

intencional.  

Em pesquisa avaliando a relação entre o nível de habilidades metalingüísticas 

e o desempenho em leitura e escrita, GUIMARÃES (2001) constatou que crianças 

com dificuldades de aprendizagem em leitura e escrita apresentaram dificuldades na 

análise de palavras com sílabas complexas, aspecto da consciência fonológica.  

A exemplo deste, vários estudos têm demonstrado o papel da consciência 

fonológica na aquisição da linguagem escrita, e constatando que seu 

desenvolvimento melhora com a própria aprendizagem da leitura e da escrita.  

 

CONSCIÊNCIA SINTÁTICA E MORFOSSINTÁTICA  

 

A consciência sintática é a capacidade de o sujeito refletir conscientemente 

sobre os aspectos sintáticos da linguagem e de controlar deliberadamente o uso das 

regras gramaticais (GOMBERT, 1990). Para tanto, utiliza o domínio das noções 

gramaticais conscientes para refletir e manipular mentalmente a estrutura gramatical 

das frases. Dentre os aspectos refletidos pelo sujeito está a sintaxe, referente à 

organização das palavras para produção e compreensão de frases (ordenação das 

palavras nas frases) ou concordância nominal e verbal (CORREA, 2005).  

Já, a morfologia é o estudo da estrutura das palavras e refere-se ao morfema, 

que é a unidade mais elementar de significado, de sentido. O termo morfema foi 

cunhado por Baudouin de Courtenay em 1885 (MAREC-BRETON, 2003). Uma 

palavra pode ser constituída de diversos morfemas ou por um só. Como exemplo de 

morfema pode-se citar “vendedor”. Neste caso o radical “vend” refere-se à venda, 

mas tratando da pessoa que executa a ação.  Na linguagem oral, esse aspecto já 

faz parte do conhecimento da pessoa, mas de forma epilinguística, conceito utilizado 

por GOMBERT (1990) para referir-se a conhecimentos que a pessoa possui sobre a 

linguagem, mas não tem consciência desse aspecto da linguagem de forma 

explícita.  

A consciência morfológica, seguindo a lógica da metalingüística, refere-se à 

consciência da estrutura das palavras: 
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Qualquer que seja a dimensão lingüística formal considerada (fonológica ou 
sintática), a abordagem metalingüística da aprendizagem da leitura parece poder 
trazer elementos para uma melhor compreensão dessa aprendizagem. Essa 
abordagem considera a leitura como uma atividade lingüística particular na qual as 
exigências de controle cognitivo consciente pelo indivíduo são muito mais fortes que 
a maioria das tarefas de manipulação da linguagem oral. (GOMBERT, 2003, p. 23) 
 
 

De acordo com GOMBERT e MAREC-BRETON (2004) e MAREC-BRETON 

(2003), em pesquisas realizadas na língua francesa, o aspecto morfológico intervém 

no reconhecimento das palavras escritas desde o primeiro ano de aprendizagem da 

leitura, quando ainda não se tem domínio completo do código alfabético. Isto 

significa que o leitor principiante já é sensível à estrutura morfológica das palavras, e 

esta estrutura facilita o processamento das informações escritas. Além disso, grande 

parte do vocabulário da criança é construído morfologicamente (não se limitando à 

dimensão grafo-fonológica), que auxilia na descoberta ou inferência do significado 

das palavras.  

Os trabalhos mostram que o desenvolvimento do conhecimento morfológico 

depende do sistema lingüístico de cada língua (MAREC-BRETON, 2003), 

principalmente com relação às exigências das correspondências gráficas-fonêmicas 

e estrutura gramatical.  

Contudo, muitos estudos consideram a consciência sintática e a morfológica  

conjuntamente, ou seja, a consciência morfossintática, conforme explicado por 

CORREA (2005, p. 92): 

 

Do ponto de vista cognitivo, há evidências de que a aquisição dos conhecimentos 
morfológicos e sintáticos ocorram de maneira interdependente. (...) Desta forma, a 
expressão consciência morfossintática seria mais apropriada para designar a 
reflexão e manipulação intencional dos fatos morfológicos da língua advindos das 
relações presentes no enunciado (sintaxe), assim como dos aspectos sintáticos da 
língua em suas implicações morfológicas.  
 

NUNES et al. (1997 e 1995) examinaram, em estudos com crianças falantes 

do inglês, a relação entre as diferentes etapas de desenvolvimento da ortografia e a 

consciência morfossintática. Os autores encontraram uma relação regular entre a 

etapa de conhecimento da ortografia em que as crianças se encontravam e sua 

performance em tarefas de consciência morfossintática.  
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Na presente pesquisa o enfoque é dado sobre as habilidades morfossintáticas 

que as crianças francesas apresentam no português, devido à sua importância para 

a definição da ortografia. Como verificou-se em estudos anteriores, os aspectos 

morfossintáticos devem ser considerados para definir a grafia correta de algumas 

palavra, sendo essenciais na geração da ortografia.  
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 
Os problemas centrais da pesquisa, apresentados na introdução se 

constituem como a linha condutora do delineamento metodológico: Qual o 

desempenho na escrita de crianças francesas que estão aprendendo o português do 

Brasil? Que hipóteses elas formulam relacionadas a seus acertos e erros na escrita?  

Com o intuito de encontrar respostas para estes problemas, foram formuladas 

as perguntas essenciais do trabalho, a partir dos objetivos específicos da pesquisa, 

numeradas a seguir: 

 

1. Como é o desempenho das crianças bilíngües, sujeitos da pesquisa, em 

escrita (ortografia) de palavras isoladas no português? 

2. Quais os indícios da interferência do francês na ortografia do português? 

3. Quais as explicações dadas pelas crianças bilíngües para justificar suas 

escolhas ortográficas? 

4. Há diferenças no desenvolvimento em linguagem escrita nessas crianças 

bilíngües em comparação ao apresentado em um outro estudo com sujeitos 

monolíngües falantes do português? Quais são elas? 

5. Qual o desempenho dos sujeitos em tarefas de consciência morfossintática? 

6. Qual a relação entre a consciência morfossintática e o desempenho em 

ortografia das crianças bilíngües? 

 

Foram também elaboradas perguntas secundárias, necessárias para a 

compreensão dos sujeitos e do contexto em que vivem (em casa) e em que 

estudam (escola): 

 

1. Como é organizada a escola francesa? 

2. Como são as aulas de português na escola francesa?  

3. Quais são os hábitos lingüísticos das famílias dos sujeitos com relação a 

aspectos da língua portuguesa? 

4. Em que situações os sujeitos utilizam a língua portuguesa? 



85 

5. Quais são pontos na aprendizagem da língua portuguesa considerados fáceis 

ou difíceis para os sujeitos falantes do francês? 

6. Quais as dificuldades e facilidades relatadas pelos sujeitos com relação à 

escrita do português? 

Destaca-se que esta pesquisa inclui elementos de diversos tipos de 

investigação, pois levanta e analisa dados de uma determinada realidade, 

procurando interpretá-los e relacioná-los, tendo caráter exploratório e descritivo.   

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

 

A definição do campo de estudo teve como objetivo atingir as características 

consideradas mais adequadas para a realização da pesquisa. Foi escolhida para a 

presente pesquisa uma escola com as características do ensino francês, inserida no 

espaço físico de uma escola particular em Curitiba, que segue o currículo brasileiro. 

Os alunos franceses têm entre 5 a 15 anos, e vêm passar um tempo 

determinado no Brasil, juntamente com a família, por motivo de trabalho. Estas 

crianças aprendem o português como segunda língua a partir do momento em que 

chegam ao Brasil. 

O cronograma da escola segue o período de aulas do hemisfério Norte, de 

modo que em fevereiro os alunos estão começando o segundo semestre do ano 

letivo 2006-2007, que termina no mês de junho.  

A escola francesa está dividida em vários blocos na escola particular 

brasileira, mas é uma escola diferenciada, com professores e diretor franceses, com 

o objetivo de possibilitar às crianças francesas à continuidade da escolarização 

francesa regular. O objetivo principal da escola é ser “o mais francesa possível”, já 

que a estadia das crianças no Brasil tem tempo limitado. Deste modo, as crianças 

continuam no molde francês de educação e podem se readaptar ao sistema logo 

que retornam a seu país de origem, já que precisam passar por exames de 

admissão quando voltam para a França. Os professores são tutores de diversas 

disciplinas e trabalham uma parte do dia com alunos de níveis de estudo diferentes, 

já que não há alunos suficientes para formar turmas grandes de crianças de mesma 

idade.  
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Segundo informações dadas pelo diretor da escola estas famílias têm um 

nível sócio-econômico alto, pois têm um salário maior por aceitar um trabalho no 

estrangeiro (pois a empresa é francesa). Os pais são engenheiros, o que significa 

um alto nível de estudo. As mães em geral estudaram um pouco menos que os pais, 

pois deixaram de seguir uma carreira na França e aceitaram a vinda para o Brasil, 

que também implica na proibição de trabalhar.  

Em paralelo às aulas do currículo francês os alunos assistem aulas de 

educação física e educação artística nas turmas da escola brasileira, com o intuito 

de possibilitar a integração intercultural. Os alunos pequenos, da turma Cours 

Préparatoire (CP) assistem às aulas de literatura (contação de história) uma vez por 

semana com os colegas brasileiros de mesma idade e os das turmas CM1 e CM2 (9 

a 11 anos) assistem aulas de inglês também com seus colegas brasileiros. Nestas 

situações, assim como nas aulas de português, as crianças francesas têm a 

possibilidade de falar e compreender o português em situações naturais de 

comunicação.  

A equipe pedagógica da escola demonstra uma grande preocupação com 

relação à adaptação das crianças francesas no Brasil. Um dos pontos principais da 

escola é que se enfatiza a necessidade de integração com as crianças brasileiras, e 

para isso as crianças precisam desenvolver um nível lingüístico adequado para a 

comunicação.  

A escrita do português não é muito trabalhada nas aulas de português para os 

franceses, sendo enfocado o desenvolvimento das habilidades orais para facilitar a 

comunicação entre franceses e brasileiros. As crianças que chegaram ao Brasil há 

pouco tempo estudam em uma turma de português específica para os franceses, 

chamado PLE: portugais langue étrangère (português língua estrangeira). As 

crianças que chegaram ao Brasil há mais tempo assistem aulas de português 

regular, ou seja, vão para as aulas de português na turma dos brasileiros (da escola 

brasileira que hospeda a escola francesa). Com exceção destas situações em que 

os alunos utilizam a língua portuguesa, as disciplinas são ministradas em francês, no 

intuito de manter estes alunos no mesmo nível que seus compatriotas na França. 

Após a realização da pesquisa está prevista uma devolutiva à escola, com 

discussões das implicações pedagógicas do estudo e sugestões para os professores 



87 

e para os pais, sobre as situações relacionadas com a aprendizagem do português 

como segunda língua e sua escrita. 

 
 SUJEITOS 
 

Participaram da presente pesquisa 12 crianças de 6 a 11 anos, com média de 

idade de 8 anos e 3 meses. Os nomes das crianças utilizados na pesquisa foram 

inventados por cada uma das crianças quando foi realizado o ditado. Os sujeitos são 

12 alunos de uma escola francesa situada dentro das instalações de um colégio em 

Curitiba, e estão descritos na TABELA 1.  

 

TABELA 1: CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS EM ORDEM CRESCENTE DE 
IDADE, QUANTO AO TIPO DE AULA DE PORTUGUÊS CURSADO ATUALMENTE 
E O TEMPO DE CHEGADA NO BRASIL.  

Nome 
fictício 18 Sexo Idade Turma Aula de 

português 19 Chegada ao Brasil há: 

Reine F 
6 anos e 1 

mês CP Português regular 2 anos e 7 meses  

Zorro M 
6 anos e 3 

meses CP Português regular 

Nasceu no Brasil, voltou 
pra França com 2 anos e 
retornou ao Brasil há 2 

anos 

Spirit M 
6 anos e 6 

meses 
CP Português regular 2 anos e 7 meses  

Batman M 7 CP PLE 1 ano  

Cendrillon F 
7 anos e 1 

mês 
CP Português regular 8 meses  

Fanie F 
8 anos e 5 

meses 
CE2 PLE 5 meses 

Lilia F 
9 anos e 4 

meses 
CM1 PLE 8 meses 

Samsam M 
9 anos e 5 

meses 
CM1 PLE 2 meses 

Pierre M 
10 anos e 

1 mês 
CM2 Português regular 8 meses 

Supergirl F 
10 anos e 
10 meses CM2 Português regular 2 anos e 7 meses 

Bernard 
Lotin M 

11 anos e 
1 mês CM2 PLE 5 meses 

France F 
11 anos e 
10 meses CM2 PLE 2 meses 

 
 

                                                 
18  Estes nomes foram inventados pelas próprias crianças no primeiro encontro com a pesquisadora. 
19 Foram adotados os termos usados pelo diretor da escola francesa. Utiliza-se a sigla PLE para 
referir-se às aulas de Língua Portuguesa como língua estrangeira, em que as crianças francesas têm 
aulas de português especificamente para elas, enquanto que o termo Português regular é usado para 
as aulas de português que as crianças assistem com os brasileiros, na escola brasileira.  
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Dentre os sujeitos, alguns são irmãos: Pierre e Cendrillon, Supergirl e Spirit, e 

Fanie e Bernard Lotin. Três crianças do grupo total de crianças foram citadas pelo 

diretor da escola como apresentando certas dificuldades na aprendizagem do 

francês: Batman, Lilia e Samsam.  

Para definir quais sujeitos participariam da pesquisa foram enviadas cartas de 

apresentação e pedidos de autorização aos pais para a participação de seus filhos. 

Foram enviadas cartas para pais de 16 crianças, sendo que 4 crianças não foram 

autorizadas e por isso não participaram da pesquisa. No total participaram da 

pesquisa 12 crianças. 

A escolha da idade dos sujeitos, entre 6 e 11 anos foi feita no intuito de obter 

dados de crianças que já tivessem compreendido o princípio alfabético e estivessem 

em fase de aperfeiçoamento da linguagem escrita, ou seja, já estivessem 

formulando “hipóteses ortográficas” na escrita (ZORZI, 1998). Para garantir este 

nível de aprendizagem da escrita os professores foram consultados para incluir as 

crianças na pesquisa. A alfabetização na França se faz quando as crianças estão na 

turma Grande Séction (ano anterior ao CP), ano em que completam 6 anos. Por 

isso, optou-se por incluir entre os sujeitos as crianças de 6 anos, que estudam no 

CP, já que muitas delas já se encontram alfabetizadas nesta época do ano letivo.  

 Foram incluídos os alunos de 6 anos e os de 11 para seguir a escolaridade e 

a divisão em turmas feita pela própria escola, para incluir todas as crianças da 

escola elementar (ciclos II e III).  

No QUADRO 4 são expostos dados referentes às turmas do ensino 

fundamental francês, chamada école élémentaire, com a média de idade e o número 

de sujeitos de cada série que participaram da pesquisa.  

 

QUADRO 4: NOMENCLATURA DAS SÉRIES E IDADE MÉDIA DOS ALUNOS DE 
CADA TURMA, NO SISTEMA EDUCACIONAL FRANCÊS:  
Turma – sigla Turma – nome Idade dos 

alunos 
Número de alunos 
participantes da 
pesquisa  

CP  Cours préparatoire 1 e 2 6 – 7 anos 5 alunos  
CE1 Cours élémentaire niveau 1 7 – 8 anos nenhum aluno 
CE2 Cours élémentaire niveau 1 8- 9 anos 1 aluno 
CM1 Cours moyen niveau 1 9 - 10 anos 2 alunos 
CM2 Cours moyen niveau 2 10 - 11anos 4 alunos 
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O ensino da escola elementar inclui duas etapas: 

• ciclo II – ciclo das aprendizagens fundamentais (CP e CE1) 

• ciclo III – ciclo dos aprofundamentos (CE2, CM1 e CM2) 

 

A passagem da 4ª para a 5ª série no Brasil é realizada no momento em que 

as crianças francesas estão na metade do ano letivo do CM1. Mas na França a 

passagem para o chamado collège (segundo ciclo do ensino fundamental) é 

realizada no final do CM2, quando a média de idade dos alunos é de 11 anos. Como 

na escola estudada as crianças de CE2, CM1 E CM2 ficam um grande período do 

dia juntas na mesma sala, essa divisão também foi adotada para a pesquisa, e por 

isso foram incluídas crianças de 11 anos.  

 

INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 
 
 

A coleta de dados foi realizada em 6 etapas, descritas a seguir: 

a) ENTREVISTA COM O DIRETOR DA ESCOLA 

b) QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS PROFESSORES DE PORTUGUÊS 

c) QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS PAIS 

d) ENTREVISTA COM AS CRIANÇAS 

e) DITADO 

f) TAREFAS APLICADAS ÀS CRIANÇAS 

 

 

a) ENTREVISTA COM O DIRETOR DA ESCOLA: 

Esta entrevista teve como objetivo obter dados sobre os sujeitos, conversar 

sobre a definição dos sujeitos da pesquisa, entregar os questionários às crianças 

para que entregassem a seus pais e firmar o compromisso da pesquisadora sobre a 

devolutiva. Também foram definidas as datas, os horários e o local para a realização 

dos procedimentos de coleta de dados. Como as crianças têm aulas em período 

integral, as tarefas de aplicação coletiva foram marcadas para o período da tarde 

durante o horário de aula. As tarefas individuais puderam ser realizadas somente no 

intervalo do almoço, após o almoço das crianças.  
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b) QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS PROFESSORES DE PORTUGUÊS:  

Seu objetivo foi obter dados sobre o método de ensino e a percepção dos 

professores acerca das dificuldades e facilidades dos alunos franceses em língua 

portuguesa, enfocando as seguintes questões: 

o Qual o critério adotado para incluir as crianças nas aulas de português 

específicas para as crianças francesas? Qual o nível considerado para 

que estas crianças não necessitem mais assistir a essas aulas e 

possam ter aulas de português com colegas brasileiros? 

o Suas aulas se apóiam em algum livro/cartilha para ensinar a língua 

portuguesa? 

o Quais são as dificuldades apresentadas pelas crianças francesas no 

aprendizado do português como segunda língua? 

 

c) QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS PAIS: 

Foram enviados aos pais dos alunos, sujeitos da pesquisa, uma carta de 

apresentação formal da pesquisadora, com esclarecimentos dos objetivos da 

pesquisa, juntamente com um termo de consentimento sobre a realização da 

pesquisa e a utilização dos dados fornecidos por eles no questionário e pelos filhos, 

na entrevista e nas tarefas aplicadas. Foi enviado um questionário (auto-

administrado) breve para cada genitor, sobre informações familiares 

complementares para o entendimento e a compreensão dos dados. A carta, o termo 

de consentimento (ANEXO I) e o questionário (ANEXO II) foram enviados pelos 

filhos, sujeitos da pesquisa.  

O questionário teve como objetivo obter alguns dados sobre a vivência 

familiar relacionada ao objeto estudado (bilingüismo e escrita do português), 

buscando compreender melhor os sujeitos da pesquisa. A maioria das perguntas é 

fechada, com a delimitação prévia de categorias de respostas, mas algumas são 

abertas para poder obter dados com mais liberdade, sem restrições de uma ou outra 

resposta. Os dados coletados no questionário foram utilizados para complementar 

as demais informações da pesquisa.  

Após o recebimento da autorização dos pais e dos questionários iniciou-se o 

levantamento de dados junto aos alunos. 
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d) ENTREVISTA COM AS CRIANÇAS: 

O objetivo da entrevista com as crianças foi conhecer sua vivência e 

experiência com a língua portuguesa, assim como fatores que podem interferir no 

desempenho da escrita, como por exemplo, as situações em que utilizam o 

português. Além disso, buscou-se saber quais são os aspectos mais fáceis e mais 

difíceis na aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua.  

A entrevista foi feita para obter o ponto de vista do sujeito sobre a língua 

portuguesa, que, juntamente com as respostas do questionário dos pais, subsidiam 

a análise qualitativa do estudo.  

A entrevista foi realizada em francês e as perguntas constam no roteiro 

(ANEXO III). Optou-se por fazer a entrevista na língua materna dos sujeitos para 

facilitar a comunicação com eles, para promover uma melhor compreensão por parte 

deles e para que a falta de fluência no português não influenciasse as respostas. 

Apenas um dos sujeitos comentou que as entrevistas poderiam ser realizadas em 

português. Todas as entrevistas foram realizadas individualmente, sendo gravadas e 

transcritas.  

Primeiramente foi feito o rapport, enfocando a relação de empatia, em que se 

conversou com cada criança sobre os objetivos da pesquisa, os interesses da 

pesquisadora e a necessidade de gravar a entrevista. Enfatizou-se o fato de não 

haver “resposta correta”, que envolva julgamento, mas sim a vivência que a criança 

tinha para contar à pesquisadora. Como é essencial criar um clima de confiança e 

harmonia, a pesquisadora também relatou que passou por uma experiência parecida 

de conviver com duas línguas e por isso se interessou pela experiência destas 

crianças. Para a apresentação dos dados foram utilizados nomes fictícios, 

inventados pelas crianças. 

 

e) DITADO DE PALAVRAS ISOLADAS E LEVANTAMENTO DE 

HIPÓTESES DAS CRIANÇAS 

A primeira tarefa aplicada às crianças foi o ditado, que foi aplicado 

coletivamente uma vez em cada turma (turma do CP e turma do CE1 ao CM2), este 

foi o primeiro contato com os sujeitos de pesquisa.  

Optou-se por utilizar o material desenvolvido por PINHEIRO (1994) por ter 

sido criado a partir da manipulação de variáveis psicolingüísticas como a freqüência 
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de ocorrência das palavras reais, a regularidade ortográfica e o comprimento 

(número de letras) de palavras reais.  

Esta tarefa avalia a leitura e a escrita, mas nesta pesquisa foi utilizada 

somente para avaliar a escrita, por meio do ditado. 

Solicitou-se às crianças (coletivamente) que escrevessem os itens ditados 

referentes às palavras isoladas e às frases. Antes do início da tarefa as palavras 

foram embaralhadas, para que fossem ditadas em ordem aleatória, e cada criança 

recebeu a folha de protocolo com 36 espaços pequenos e seis grandes referentes à 

quantidade de palavras e ao espaço para as frases ditadas (ANEXO IV). 

Apresentou-se às crianças a seguinte consigna (que poderia ser repetida se 

fosse necessário) (GUIMARÃES, 2001): 

“Eu vou ditar algumas palavras, uma por vez, e quero que você as escreva. 

Eu vou dizer cada palavra duas vezes; só então vocês devem escrevê-las.” 

As palavras reais utilizadas nesta prova foram classificadas em termos de 

níveis de regularidade na correspondência grafema-fonema, importantes para a 

definição da escrita. PINHEIRO (1994) as separa em três grupos: 

 

• Palavras regulares: 

Nesta classificação foram consideradas palavras que tivessem como 

característica:  

a. Unidades gráficas que sempre representam o mesmo som, ou sons que 

são sempre grafados com a mesma unidade gráfica; 

b. Letras e sons em seu contexto mais comum, ou seja, letras que recebem 

seu primeiro valor fonético, como é o caso de “l” antes de vogal; 

c. Letras em seu contexto mais freqüente, ou seja, que representam um som 

na maioria das palavras, mesmo que possam representar outro som em 

situações específicas. Exemplo: o fonema /z/ é escrito com “j” na maioria 

dos contextos (jipe, janela), mas antes de “e” e “i” também pode ser 

representado pela letra “g”.  

• Palavras regra: 

Fazem parte desta classificação palavras nas quais a correspondência 

fonema-grafema pode ser explicada por regras. Alguns exemplos estão expostos no 

QUADRO 5. 
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• Palavras irregulares: 

As palavras que constam nessa categoria têm correspondências arbitrárias 

entre fonemas e grafemas que não podem ser atribuídas à regras do português, 

sendo possível ortografá-las corretamente pela memorização. A seguir, no QUADRO 

5 podem ser analisados alguns exemplos.  

 

QUADRO 5: EXEMPLOS DE CLASSIFICAÇÃO COMO PALAVRAS REGRA E 
IRREGULARES, A PARTIR DE PINHEIRO (1994): 

Palavras regra Palavras irregulares 

S entre vogais com som de /z/: 
Ex: mesa, casa. 

Outras representações de /z/: 
Ex: exemplo, azar.  

Situações em que há ss entre vogais 
com som de /s/ antes das vogais: 
Ex: disse, pássaro, redação (a grafia 
ção foi incluída nesta classificação 
devido à sua alta freqüência no 
português) 

Situações em que o som /s/ pode ser 
representado por ç, sc, sc ou c antes das 
vogais: 
Ex: cabeça, descida. 

 

As palavras escolhidas para a tarefa de ditado foram as utilizadas por 

GUIMARÃES (2001), a partir da lista de palavras de PINHEIRO (1994), totalizando 

36 palavras reais (de alta e baixa freqüência, regular, irregular e regra).  

As palavras estão listadas no QUADRO 6: 

QUADRO 6: PALAVRAS UTILIZADAS NO DITADO DE PALAVRAS ISOLADAS, 
CLASSIFICADAS EM CATEGORIAS DE FREQÜÊNCIA E REGULARIDADE.  

Alta freqüência Baixa freqüência 
Regular Irregular Regra Regular Irregular Regra 

festa hoje  casa vila boxe  nora 

papai feliz galinha batalha hino empada 

chuva amanhã disse jipe açude  marreca 

gostava onça  também  pesca xerife usam  

folhas mamãe  pássaro  moeda luzes  florido  

palavra dezena redação  cabras  descida  quietos  

 
 

Também foram incluídas algumas frases no ditado a partir da experiência 

não-formal e de um estudo não-sistematizado da pesquisadora com palavras 

semelhantes entre o francês e o português e possíveis dificuldades que a língua 
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francesa poderia causar na escrita do português devido à semelhança entre as 

duas, como ilustrado no QUADRO 7: 

 
QUADRO 7: HIPÓTESES FORMULADAS PELA AUTORA20 SOBRE 
DIFICULDADES ORTOGRÁFICAS NA ESCRITA DO PORTUGUÊS A PARTIR DA 
INFLUÊNCIA DA LÍNGUA FRANCESA: 

Aspecto 
lingüístico 

Português Francês Dificuldades 

Acento  Agudo: é 
Til: ão  
Circunflexo: ^ 

Agudo: é  
(som de /e/) 
Grave: è 
Circunflexo: ^ 

Nasalização do til 
Acento agudo em ambas as 
línguas têm sons diferentes. 

Morfologia  Ão On Tendência a utilizar a forma 
advinda do francês para 
fazer a nasalização de 
palavras no português.  

Uso do “g” e 
do “j” 

Coragem 
Corajoso  

Courage 
Courageux  

Diferença – g j  

Ortografia  Oficial  
Iluminar  

Officiel 
Illuminer  

Talvez dificuldade inicial. 
Depois de saber que estas 
consoantes não são 
duplicadas no português, 
este erro tende a ser 
extinto. 

Fonologia Nasais: 
Pão 
Frango  
“d” com som de 
/dj/ (ex.: direto) 
“t” com som de  
/tch/ (ex.: tia) 
Uso do dígrafo 
“rr” e 
diferenciação 
com o /r/.  (ex.: 
caroço, carroça) 

Sem esta 
corespondên-
cia ou 
diferenciação 
de sons. 

Dificuldade em perceber o 
som e identificar sua 
correspondência gráfica. 
Talvez interfira apenas na 
aprendizagem inicial do 
português. 

Acentuação 
tônica 

Pronuncia-se a 
última vogal com 
clareza, há 
oxítonas, 
paroxítonas e 
proparoxítonas. 
 

Mais oxítonas 
e paroxítonas  

Tendência a transformar as 
palavras em oxítonas ou 
suprimir a última vogal. 

                                                 
20 A experiência não formal da pesquisadora com as línguas francesa e portuguesa permitiram inferir 
algumas situações que poderiam levar as crianças francesas a erros e acertos na escrita do 
português. Esta reflexão também orientou o levantamento de hipóteses das crianças sobre a escrita 
do português.  
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Ortografia Teatro 
Foto – farmácia 
Qu (orquestra) 
Trair  
 

Théatre  
Photo – 
Pharmacie 
Ch (orchestre) 
Trahir (para 
pronunciar o 
som /i/) 
 

Gramática francesa 
conserva a utilização de 
“th”, “ph” e “ch” (em 
português seriam o 
equivalente a “t”, “f” e “qu”) 
e sua ortografia pode 
influenciar erros no 
português.  

 

As frases formadas a partir desta reflexão são as seguintes: 

• O oficial português era muito corajoso e enfrentou vinte feras 

diferentes. 

• O paciente tirou uma foto diante da farmácia.  

• No início da apresentação o teatro estava iluminado revelando a 

orquestra no palco. 

Após a realização do ditado e das tarefas aplicadas individualmente as 

crianças foram solicitadas, em sessões individuais, a escrever novamente seis 

palavras, a lê-las e a justificar sua ortografia. A escolha destas palavras foi definida 

pelo número de erros apresentados pelas crianças. Apoiando-se em ZORZI (2003), 

considera-se importante investigar as explicações das crianças quanto a suas 

escolhas ortográficas, buscando compreender suas hipóteses e seus conhecimentos 

acerca da escrita, assim como as habilidades lingüísticas e cognitivas subjacentes. 

Para a realização deste segundo ditado foi utilizada uma ficha (ANEXO V) contendo 

o espaço para a escrita das seis palavras, e um espaço maior, ao lado, para que a 

criança reescrevesse a palavra, se quisesse.  

Este pedido de explicações teve como objetivo investigar as hipóteses nas 

quais as crianças se apóiam, ou seja, as justificativas para as escolhas ortográficas, 

um dos pontos mais importantes da presente pesquisa. Cada criança foi entrevistada 

individualmente, investigando-se a escrita de 6 palavras, a partir das palavras que 

tiveram maior número de violações ortográficas. Quando a escrita era ilegível 

solicitava-se que a criança soletrasse a palavra que escreveu, para que a 

pesquisadora a anotasse. Depois de escritas as palavras perguntava-se à criança se 

ela conhecia cada uma das palavras, e se já as tinha escrito antes, passando-se 

então para o pedido de explicações.  
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No entanto, o pedido de explicação não foi direto, já que possivelmente 

qualquer pessoa que utilize o português em sua forma escrita pode ter dificuldade 

em justificar a grafia. As perguntas foram efetuadas em forma de diálogo, como um 

convite à reflexão: 

• Você acha que escreveu certo ou errado? Você ficou na dúvida? 

• Você sabe porque escreveu assim? 

• Algumas crianças escreveram de tal jeito, o que você acha disto? 

 

As crianças também foram questionadas com exemplos, ou seja, perguntava-

se sobre a possibilidade de trocar uma das letras por ela escolhida por outra. Se sim, 

ou não, que som resultaria desta troca? 

As entrevistas foram diferenciadas para as crianças da turma de alfabetização 

e as maiores, das demais turmas. As menores foram solicitadas a explicar o que é 

difícil ou fácil na escrita de cada palavra, mas não foram muito indagadas. O motivo 

para isto é que elas estão no processo de alfabetização e não aprenderam todas as 

letras do alfabeto, e logo procurou se respeitar o seu processo de construção. 

 

f) TAREFAS APLICADAS ÀS CRIANÇAS: 

 

As tarefas aplicadas foram as seguintes: 

Tarefa de analogias morfológicas (aplicação individ ual) 

Tarefa de categorização (aplicação individual) 

Tarefa de decisão morfo-semântica (aplicação indivi dual) 

Tarefa de associação morfo-semântica (aplicação ind ividual)  

Tarefa de detecção de intruso (aplicação coletiva) 

Tarefa de uso gerativo de morfemas (aplicação colet iva) 

 

As tarefas de aplicação individual e a entrevista foram feitas a cada criança 

em três sessões. Para minimizar a influência da ordem de tarefas aplicadas no 

resultado, a escolha foi randômica, ou seja, as crianças fizeram as atividades 

propostas em ordem diferente umas das outras, seguindo uma seqüência aleatória 

de aplicação. As duas tarefas de aplicação coletiva, as tarefas de detecção de 

intruso e de uso gerativo de morfemas, foram propostas somente na turma das 
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crianças maiores (CE1 ao CM2) e foram aplicadas por último, encerrando a coleta 

de dados. A aplicação das tarefas foi feita em português, mas quando a criança 

tinha alguma dificuldade de vocabulário ela poderia perguntar o que significava.  

Antes do início da aplicação das atividades explicou-se à criança o que seria 

feito: “Agora vou pedir pra você realizar algumas atividades de português. Umas 

delas serão fáceis pra você, mas outras serão mais difíceis, porque talvez você 

ainda não tenha aprendido na escola. Não se preocupe se está certo ou errado, o 

mais importante é que você faça as atividades propostas da melhor forma possível.” 

 

Tarefa de analogias morfológicas:  

 

Esta tarefa foi elaborada por GUIMARÃES (2005) conforme o esquema 

tradicionalmente utilizado em tarefas de analogias, ou seja, “A” está para “B” assim 

como “C” está para “D”. Portanto, essa tarefa consiste em apresentar, inicialmente, 

os dois primeiros elementos; a seguir, apresenta-se o terceiro “C” e o sujeito deve 

produzir o quarto. As palavras do primeiro par, “A” e “B”, têm a mesma raiz, mas 

pertencem a categorias gramaticais distintas. O primeiro elemento de cada um dos 

pares (“A” e “C”) pertence à mesma categoria, mas tem radicais distintos. Para 

realizar a tarefa, as crianças deveriam utilizar o radical de “C” e gerar uma palavra 

da mesma categoria gramatical de “B”. Os últimos dois itens da tarefa exploram a 

capacidade da criança identificar a relação entre o presente e o pretérito perfeito de 

verbos na 3ª pessoa do singular.  

 A tarefa é composta por 12 itens (dois de treino e dez de exame) e explora 5 

diferentes relações morfológicas: substantivo → verbo (itens 1 e 5); verbo → 

substantivo (itens 2 e 6); substantivo → adjetivo (itens 3 e 7); adjetivo → substantivo 

(itens 4 e 8); verbo (tempo presente) → verbo  (tempo passado) itens 9 e 10. 

Ressalta-se que na elaboração dos pares (“B” e “D”) foram selecionadas palavras 

que não rimam. Este procedimento teve como objetivo evitar uma possível 

interferência fonológica na execução da tarefa.  

 Esta atividade foi realizada oralmente e a pesquisadora anotou as respostas 

de cada criança no protocolo em anexo (ANEXO VI). Explicou-se da seguinte forma: 
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 “Eu vou ler pra você duas palavras que têm relação uma com a outra, mas 

vou te dar mais uma terceira palavra que não tem relação com as duas primeiras, 

mas você precisa encontrar uma relação para ela.”  

  “Por exemplo: bondade tem a ver com bom. E ruindade, tem a ver com o 

quê? Se um homem age com bondade, ele é um homem bom, se age com ruindade, 

ele é?” Aguardar um pouco e perguntar à criança qual palavra ela escolheu para 

colocar no espaço indicado D. Prosseguir: “neste espaço a palavra ruim é a que 

mais combina.” A seguir a criança resolve sozinha o segundo exemplo, a 

pesquisadora verifica se ela entendeu bem a atividade e orienta a criança a 

completar os itens do exame.  

 Os itens que compõem a tarefa são os seguintes: 

 

Treino:  

a)  A – bondade                                          B – bom 
     C – ruindade     D - _____________. 
       
b) A – sobe                                                  B – subiu 
     C - desce                                                 D  - _____________. 
 
 
Exame: 
1)  A – escritor                                             B – escrever 
     C - estudante                                           D - _____________. 
        
2)  A – mentir                                               B – mentira 
     C – ferir                                                   D - _____________. 
 
3)  A – gordura                                              B – gordo 
     C - magreza                                             D  - _____________. 
 
4)  A – alegre                                               B – alegria 
     C – triste                                                 D - _____________. 
        
5)  A – sorriso                                                B – sorrir 
     C – choro                                                  D - _____________. 
 
6)  A – brigar                                                 B – briga 
     C – jogar                                                   D - _____________. 
             
7)  A – dureza                                                B – duro 
     C – moleza                                              D - _____________. 
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8)  A – mau                                                    B – maldade 
     C - pobre                                                   D  - _____________.        
 
 9)  A – sofre                                                B – sofreu 
      C – dorme                                               D - _____________. 
 
10) A – abre                                                  B – abriu 
      C - come                                                 D - _____________. 
 

 

Tarefa de categorização: 

 

Esta tarefa foi utilizada por SÁ (comunicação particular, 2006) e adaptada 

para esta pesquisa com o intuito de minimizar as dificuldades de vocabulário. Foram 

apresentadas à criança 15 palavras de três categorias gramaticais diferentes: 5 

substantivos, 5 adjetivos e 5 verbos:  

As palavras foram escritas em fichas individuais, com letra arial, tamanho 48, 

em caixa baixa (ANEXO VII). Foi utilizada uma folha de protocolo para colocar as 

respostas de cada criança (ANEXO VIII). As palavras da tarefa estão no QUADRO 8. 

 

QUADRO 8: PALAVRAS UTILIZADAS NA TAREFA DE CATEGORIZAÇÃO, 
SEPARADAS NAS CATEGORIAS: SUBSTANTIVOS, ADJETIVOS E VERBOS. 

Substantivos  Adjetivos Verbos 

mesa bonita correr 

alegria felizes dançasse 

natação triste falaram 

cachorro magro comeu 

televisão curioso jogou 

 

 

A atividade foi realizada em duas etapas: primeiramente o pesquisador 

embaralhava as fichas e solicitava que a criança formasse três grupos de acordo 

com a semelhança entre as palavras. Se a criança distribuísse corretamente, de 

acordo com as classes gramaticais, a tarefa era encerrada. Se a criança não 

conseguisse fazer a separação de acordo com o esperado o pesquisador dava um 
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exemplo e explicava a classificação em substantivos, adjetivos e verbos. A 

pesquisadora apresentava a seguinte consigna: 

 “Vou entregar a você algumas fichas e em cada uma delas está escrita uma 

palavra. Nesta atividade eu gostaria que você formasse três grupos ou conjuntos 

com estas palavras, de acordo com as semelhanças entre elas.” Se a criança 

distribuísse corretamente, de acordo com as classes gramaticais, a tarefa era 

encerrada. Se a criança não conseguisse fazer a separação de acordo com o 

esperado o pesquisador pegava um substantivo, um verbo e um adjetivo e 

prosseguia: “Aqui eu tenho palavras diferentes: um nome, uma ação e uma 

qualidade. Gostaria que você colocasse junto com elas estas outras palavras que 

sobraram, que combinam com estas que eu escolhi, ou seja, as ações junto com 

esta palavra (mostrando um verbo), todos os nomes junto com esta outra palavra 

(mostrando o substantivo) e todas as qualidades junto com esta última (mostrando o 

adjetivo).”  

 

Tarefa de decisão morfo-semântica: 

 

MOTA (2007) criou uma variação da tarefa de decisão morfo-semântica 

delineada por BESSE et al. de forma a simplificá-la. O objetivo desta versão foi o de 

investigar o conhecimento da raiz das palavras. Nesta tarefa a criança teve que 

decidir qual palavra é da mesma família que a palavra-chave.  

Os pares de palavras foram pareados por MOTA (2007) pelo número de letras 

e a freqüência de ocorrência na escrita, a partir do estudo de PINHEIRO (1996). 

Como não há índices de familiaridade para o português as palavras foram pareadas 

por freqüência para garantir minimamente um equilíbrio na familiaridade das 

palavras. A lista consistiu em 10 grupos de três palavras envolvendo prefixos e 10 

grupos de palavras envolvendo sufixos. As palavras eram lidas pela pesquisadora e 

a criança respondia oralmente.  

 

Prefixo: Base-derivada (em, re, des) – Simples 

Canta-Encantada-Enfeitada; Gole-Engole-Enxerga; Rola-Enrola-Enxuga; Cera-

Encera-Encosta; Ler-Releia-Relata; Tirar-Retira-Reserva; Tornar-Retorna-Resolve; 

Aguar-Deságua-Deserta; Cansar-Descanso-Desmaio; Cobrir-Descobre-Desperta.  
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Sufixo: Base-derivada (eiro, or, Ada) – Simples: 

Pinho-Pandeiro-Pinheiro; Leite-Ligeira-Leiteira. Banho-Fevereiro-Banheiro; Canta-

Motor-Cantor; Pinta-Tambor-Pintor; Ler-Doutor-Leitor; Vale-Calor-Valor; Faca-

Espada-Facada; Laço-Jangada-Laçada; Chave-Chiqueiro-Chaveiro.  

 

As palavras foram lidas pela pesquisadora (ANEXO IX) e a criança respondia 

oralmente, seguindo a consigna:  

“Algumas palavras são da mesma família que outras. A família tem a ver com 

o sentido ou significado da palavra. Por exemplo, a palavra conta e a palavra 

reconta são da mesma família. Já, a palavra bola e rebola não são da mesma 

família. Eu vou falar pra você uma palavra e depois vou falar mais outras duas e 

você vai me dizer qual das duas é da mesma família que a primeira.”  

Realizou-se, então, um exemplo junto com a criança: “A palavra gela é da 

mesma família que congela ou conversa?” Caso a criança errasse explicava-se a 

forma correta.  

Depois de explicada a atividade, pedia-se à criança: “Vou ler para você uma 

lista de trios de palavras e você vai decidir e me dizer quais as duas palavras, do 

trio, que são da mesma família de palavras, que estão relacionadas.” A 

pesquisadora utilizou a folha de protocolo (ANEXO IX) para ler e circular a palavra 

referente à resposta da criança.  

 

Tarefa de associação morfo-semântica:  

 

Nesta tarefa utilizada por MOTA (2007) e adaptada para esta pesquisa, a 

criança precisava decidir se duas palavras são da mesma família ou de famílias 

diferentes. Foram apresentados oralmente dez pares de palavras: cinco de palavras 

que pertencem à mesma família, e cinco de famílias diferentes. Os pares têm o 

mesmo som inicial, assim, as diferenças de desempenho não podem ser atribuídas à 

semelhança fonológica, mas ao conhecimento morfo-semântico das palavras. 



102 

Alguns pares de palavras foram substituídos da versão original de MOTA 

(2007) por constituírem em grande dificuldade de vocabulário para as crianças 

francesas21.  

• Pares relacionados: 

Pedra-pedreiro, banho-banheiro, pinho-pinheiro, liga-ligado, escrita-escritor. 

• Pares não relacionados: 

Chique-chiqueiro, fio-filtrar, banda-bandeira, massa-massagem, calo-calor. 

 

Iniciou-se a atividade explicando: “Algumas palavras podem ser consideradas 

da mesma família porque estão relacionadas e estão ligadas a um mesmo 

significado. Por exemplo, as palavras bola e bolinha são da mesma família. O 

mesmo não acontece com as palavras bolo e bolinha.” 

Depois desta explicação a pesquisadora realizou dois exemplos juntamente 

com a criança.  

A pesquisadora prosseguiu: “vou ler pra você uma lista de pares de palavras 

e você vai descobrir se elas são da mesma família ou não, ou seja, se estão 

relacionadas ou não. Você vai dizer sim se as palavras são da mesma família, e não 

quando não são.” Na folha de protocolo (ANEXO X) o pesquisador marcava com um  

“x” no espaço de acordo com a resposta da criança. 

 

Tarefa de detecção de intruso: 

 

Desenvolvida por VIDIGAL DE PAULA e BESSE (2007) a tarefa envolve 

morfologia flexional (ANEXO XI). A criança precisa perceber a diferença entre 

palavras que estão no feminino ou no masculino a partir da terminação “a” ou “o” 

mas prestando atenção a exceções como “colega”. Neste caso uma palavra é 

apresentada à criança, e abaixo dela, duas outras, e ela precisa identificar qual 

dentre estas duas não combina com a primeira. No caso das palavras “esposa”, 

“garota” e “carioca”, sendo esposa a palavra referência, “carioca” deve ser marcada 

como palavra diferente, pois em oposição às outras duas, ela pode ser usada tanto 

                                                 
21 Este é o caso das palavras figa-fígado e panda-pandeiro que foram substituídas 
respectivamente por massa-massagem e fio-filtrar.  
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no feminino quanto no masculino. Também são explorados os tempos verbais nesta 

tarefa. Por exemplo, são apresentadas as palavras “corremos”, “veremos” e 

“queremos” e a criança precisa identificar qual das duas palavras é diferente, ou 

seja, que não tem relação com a primeira palavra apresentada. Neste caso seria a 

palavra “veremos” que se refere ao tempo futuro.  

A criança precisa encontrar qual é a diferente das três palavras, seu objetivo é 

descobrir qual delas não combina com a primeira palavra dada. Os trios de palavras 

apresentados são os seguintes, sendo a primeira palavra a de referência: 

• gigante – estudante – mestre  

• diretora – guarda – filha  

• festejam – seguram – sonharam 

• noiva – autora – artista 

• enfeitei – testarei – numerei  

• louca – pirata – romana 

• transpiram – devoram – riscaram  

• delicada – confusa – peralta 

• atravessei – despertarei – cooperei 

• holandesa – coelha – caipira 

• impressionam – convidaram – recuperam  

• solteira – camarada – dançarina 

• adorei – procurei – pagarei  

A tarefa foi explicada de acordo com as seguintes instruções: 

“Em português há palavras que servem só para mulheres e outras só para 

homens, como amigo e amiga. Ou seja, amiga é usada somente para mulheres e 

amigo é usado somente para homens. Troca-se o o final de amigo por a para 

construir (fazer) uma palavra no feminino. Acontece da mesma forma com as 

palavras neta e neto: neta é usada somente para mulheres e neto é usado somente 

para homens. Pode-se trocar o o final de neto por a para construir (fazer) uma 

palavra para mulheres. Porém, há palavras que também terminam com a, mas que 

não são somente para mulheres. Neste caso a mesma palavra pode ser usada tanto 

para homens quanto para mulheres, como a palavra colega: colega não é o feminino 

de colego, colego não existe. Colega é usada para os dois.”  
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“Há uma outra situação com os verbos: em português temos diferentes 

tempos para conjugar os verbos. Há diferentes formas para se falar de uma mesma 

ação, que ocorra no presente, no passado ou no futuro. Não se diz do mesmo jeito 

quando se faz uma coisa agora, antes ou depois. Por exemplo, se eu digo eu moro é 

agora, está acontecendo, é o tempo presente. Se eu digo eu morei, é antes, já 

aconteceu, é o tempo passado. Se eu digo eu morarei, é depois, é o que vai 

acontecer, é o tempo futuro. ” 

“Agora, vou explicar o exercício que faremos juntos. Primeiro eu vou dar para 

vocês uma palavra escrita em um retângulo cinza. Pode ser um verbo conjugado 

para expressar algum tempo ou uma palavra usada no feminino. Depois, vou dar 

duas outras palavras escritas em dois retângulos em branco, abaixo do retângulo 

cinza. Uma delas só pode ser usada para mulheres (como a primeira em cinza) e a 

outra não, pois ela serve para homens também. Você precisa encontrar qual delas 

serve para homens também, que é a diferente das três palavras. Ou seja, você vai 

descobrir qual delas serve para homens e mulheres ao mesmo tempo. Se for um 

verbo conjugado, seu objetivo é descobrir qual tempo verbal que não combina com a 

primeira palavra dada. ” 

Vou explicar agora com exemplos: No primeiro retângulo, em cinza, tem a 

palavra esposa. Ela é só para mulheres. Nas duas palavras escritas abaixo de 

esposa, temos que marcar a que é diferente, ou seja, a palavra que serve para 

homens também. Então, qual vamos marcar? garota ou carioca?” Esperar a 

resposta e explicar: “A palavra que deve ser marcada é carioca, pois ela pode ser 

usada para homens e para mulheres ao mesmo tempo.  

“Agora você vai tentar sozinho(a), mas desta vez com verbos, no segundo 

exemplo.” Esperar a resposta da criança e pedir explicação para ver se ela 

compreendeu bem. Senão, explicar: “corremos é no tempo presente, acontece 

agora, veremos é no futuro, e queremos é no presente, então, qual é a palavra que 

não combina? A resposta certa é veremos, porque é a palavra diferente se 

comparada às duas outras. Nós vamos fazer juntos. Eu vou ler cada item e fazer a 

pergunta sobre qual é a diferente. Você vai buscar a resposta para cada item. Mas, 

neste exercício você deve prestar atenção na regra e pensar bem para encontrar a 

resposta. Você deve escolher dentre as duas palavras a que não combina com a 



105 

primeira palavra dada, a do retângulo cinza. É importante refletir.Tudo bem? Vamos 

começar.” 

 

Tarefa de uso gerativo de morfemas: 

 

Elaborada por GUIMARÃES (2005) a tarefa exige que as crianças flexionem 

formas verbais apresentadas no contexto de duas ou três sentenças. Os itens foram 

elaborados para verificar a adequação das respostas no que se refere à 

concordância verbal nas seguintes situações: infinitivos verbais, verbos no pretérito 

perfeito, terceira pessoa do singular, verbos no pretérito perfeito, primeira pessoa do 

plural e verbos no pretérito, terceira pessoa do plural.  

Antes do início da tarefa propriamente dita, as crianças fizeram um treino: o 

examinador leu junto com elas duas ou três frases que introduzem o verbo que ela 

deve conjugar e, na seqüência, a frase que ela deve completar (a resposta deve ser 

apresentada por escrito). Nesta tarefa, são utilizados 14 itens (2 para treino e 12 

para exame). Esta tarefa foi aplicada coletivamente. A folha para a realização da 

tarefa entregue a cada criança (ANEXO XII). 

As questões da tarefa estão a seguir: 

 

1) Todo final de semana Carolina passeia  com os seus pais. No domingo passado 

ela passeou  no zoológico. Carolina gosta muito de _________________. 

 

2) Minhas primas Joana e Rafaela adoram dançar . Sábado passado, no baile da 

primavera, elas dançaram  muito, mas Joana foi a que mais _________________. 

 

3) Jogar  futebol é a coisa que meus irmãos mais gostam de fazer. Todos os dias 

eles jogam  futebol, mas ontem o campo estava alagado e eles não 

_________________. 

 

4) Sempre que há festa na escola Paulinha canta  para os coleguinhas. Quando 

crescer ela quer ser cantora , porque ela gosta muito de _________________. 
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5) Carol sempre perde  suas coisas. Semana passada ela perdeu  sua borracha e eu 

perdi  a minha. Quando a professora perguntou onde estavam as nossas borrachas, 

nós respondemos: - Nós _________________. 

 

6) O canto  da cigarra é muito bonito. Todas as cigarras sabem cantar . Ontem, como 

estavam com preguiça, elas não _________________.  

 

7) O esporte de que Maurício mais gosta é natação . No verão ele nada  todos os 

dias e assim que acorda, ele pergunta para sua mãe: - Mãe, depois que eu tomar 

café posso ir _________________? 

 

8) O professor começou a aula mostrando  para os alunos algumas pedras 

semipreciosas. Depois ele passou a mostrar  figuras de pedras preciosas. A 

esmeralda foi a última pedra que ele _________________. 

 

9) Nas férias, Paulo e Joana brincaram  na casa da avó. Eles adoram brincar  na 

casa dela. Quando as aulas voltaram, eles perguntaram para sua professora: - Tia... 

adivinhe na casa de quem nós _________________ ? 

 

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 
A partir dos resultados obtidos com os instrumentos e procedimentos de 

coletas de dados, abordados anteriormente foram propostas formas de análise dos 

dados para responder às perguntas de pesquisa formuladas no início do item de 

metodologia.  

 

Primeira pergunta : Qual o desempenho em escrita (ortografia) de palavras 

isoladas no português? 

O resultado da tarefa de ditado de palavras foi classificado de acordo com os 

tipos de palavras (PINHEIRO, 1994): regulares, regra e irregulares e comparado 

entre os sujeitos.  

Os tipos de erros também foram classificados de acordo com as categorias  

propostas por GUIMARÃES (2001): erros relacionados à análise fonológica, erros 
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relacionados às representações gráficas, erros relacionados com as análises 

contextual e morfossintáticas, erros ligados ao desconhecimento da origem das 

palavras, erros por generalização de regras, presença ou ausência indevida de 

acentos ortográficos e outros erros.  

 Foi utilizada uma nova categoria a partir dos resultados das crianças, a de 

influência da língua francesa. Os desempenhos dos sujeitos foram comparados com 

relação à idade cronológica e o tempo de estadia no Brasil.  

 

Segunda pergunta : Quais os efeitos da interferência do francês na ortografia 

do português? 

Os indícios de interferências do francês foram avaliados por meio do ditado 

de palavras isoladas e de frases. A partir do desempenho das crianças e das 

classificações de erros, alguns deles foram classificados de acordo com a influência 

da língua francesa.  

Desta forma é possível conhecer e identificar os maiores e menores 

obstáculos, em diferentes níveis hierárquicos, a serem superados pelas crianças em 

relação ao aperfeiçoamento da concepção alfabética de escrita.  

 

Terceira pergunta : Quais as explicações dadas pelas crianças para justificar 

suas escolhas ortográficas? 

A partir do primeiro ditado foram escolhidas seis palavras (de maior incidência 

de erros) para aplicar o ditado individual e pedir explicações sobre a escrita das 

palavras. O objetivo dos pedidos de explicações é compreender porque as crianças 

decidiram escrever cada palavras da forma como o fizeram, buscando entender as 

hipóteses que as guiaram e a lógica que as conduziu.  

Ainda, no que se refere ao aspecto qualitativo, as hipóteses apontadas pelos 

sujeitos foram classificadas e avaliadas pelas características da linguagem e pela 

comparação entre a língua francesa e a portuguesa.  

 

Quarta pergunta : Há diferenças no desempenho em linguagem escrita 

nessas crianças bilíngües em comparação ao apresentado em um outro estudo com 

sujeitos monolíngües falantes do português? Quais são elas? 
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Foi feita a comparação dos dados levantados nesta pesquisa com dados de 

pesquisas descritas na literatura, realizadas com sujeitos monolíngües falantes do 

português (GUIMARÃES, 2001), sobretudo no sentido de verificar a distribuição de 

erros ortográficos das categorias pré-estabelecidas.  

 

Quinta pergunta : Qual o desempenho dos sujeitos em tarefas de consciência 

morfossintática? 

Os resultados das tarefas que avaliam a consciência morfossintática dos 

sujeitos foram analisados no que se refere à distribuição dos resultados em cada 

tarefa. Foram consideradas também outras variáveis para a compreensão destes 

dados, como a idade e o tempo em que a criança está no Brasil.  

 

Sexta pergunta : Qual a relação entre a consciência morfossintática e o 

desempenho em ortografia das crianças bilíngües? 

Foi realizada a comparação estatística entre as variáveis, utilizando o teste de 

Correlação de Pearson para amostras não paramétricas.  

 

As perguntas secundárias, propostas para ilustrar os dados e compreender o 

contexto dos sujeitos, foram respondidas por meio da seguinte metodologia: 

 

• Como é organizada a escola francesa? 

Os dados referentes à escola francesa, seu funcionamento, estrutura e 

organização, foram levantados por meio da entrevista com o diretor da escola. 

 

• Como são as aulas de português na escola francesa?  

 As aulas de português para as crianças francesas seguem uma 

organização prévia específica, e as informações foram coletadas com um 

questionário entregue a dois professores de língua portuguesa para as crianças 

francesas.  
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• Quais são os hábitos lingüísticos das famílias dos sujeitos com relação 

a aspectos da língua portuguesa? 

Os pais dos sujeitos receberam uma carta explicativa sobre a pesquisa e o 

pedido de autorização para que seu(s) filho(s) participe da coleta de dados. Ao 

mesmo tempo receberam um questionário (um para o pai e um para a mãe) sobre 

alguns aspectos referentes ao uso da língua portuguesa e a algumas relações entre 

pais e filhos envolvidas na aprendizagem da língua portuguesa.  

 

• Em que situações os sujeitos utilizam a língua portuguesa? 

• Quais são pontos na aprendizagem da língua portuguesa considerados 

fáceis ou difíceis para os sujeitos falantes do francês? 

• Quais as dificuldades e facilidades relatadas pelos sujeitos com relação 

à escrita do português? 

Estes dados referentes às três perguntas acima foram levantados pela 

entrevista com os sujeitos, para levantar informações sobre quando e com quem 

falam português, quando lêem ou escrevem a língua e aspectos de maior dificuldade 

e facilidade na aprendizagem do português e na da escrita propriamente dita.  
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CAPÍTULO 4 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Os dados foram coletados de acordo com a metodologia da presente 

pesquisa, seguindo as etapas apresentadas anteriormente. A partir do levantamento 

de dados é possível apresentar os resultados e discutir seus significados. Neste 

capítulo os itens coletados foram retomados para serem analisados.  

 

a) ENTREVISTA COM O DIRETOR DA ESCOLA: 

 

A entrevista foi aberta e teve como objetivo compreender o funcionamento da 

escola, como está descrito no início da metodologia. Foi possível obter dados sobre 

a organização e a divisão das turmas, o programa curricular que a escola segue e as 

disciplinas em que as crianças estudam com os colegas brasileiros. Além disso, o 

tema da presente pesquisa foi discutido com o diretor para integrar e complementar 

alguns pontos da metodologia e do próprio problema de pesquisa. Alguns 

instrumentos de coleta de dados (entrevista e questionário) foram também discutidos 

e melhorados nesta entrevista.  

 

b)QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS PROFESSORES DE PORTUGUÊS:  

  Para obter mais dados sobre as aulas de português, como responsáveis pelo 

ensino do português às crianças francesas, dois professores brasileiros, estudantes 

de letras, participaram da pesquisa. Foi enviado um questionário por email com 

perguntas referentes às aulas de português para as crianças francesas desta escola. 

Estas informações auxiliam na compreensão das atividades em língua portuguesa, 

desenvolvidas pelos alunos franceses, de forma a complementar os desempenhos 

das crianças nas diversas tarefas.  

O Prof 1 trabalhou aproximadamente 8 meses ensinando português para 

estas crianças francesas, e atualmente não ensina mais português para franceses, e 

o Prof 2 trabalha atualmente com estas crianças, e começou há 3 meses.  

Segundo os dois professores, todas as crianças que chegaram da França ao 

colégio foram diretamente para a aula de português para estrangeiros e lá ficaram 
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até conseguirem se comunicar suficientemente bem para freqüentar as aulas de 

português regular.  

De acordo com a descrição dos professores, há no máximo 7 alunos por 

turma, seguindo a faixa etária das crianças.  

Os objetivos principais das aulas de português para estas crianças são: 

Prof 1: Fazer com que elas possam se comunicar, dizer o que querem, o que 

sentem, etc. Ao mesmo tempo, a prioridade era inserí-las na cultura brasileira, 

mostrando nossos costumes, culinária, geografia, arte, música, realidade social, etc. 

Prof 2: Desenvolver a competência dos alunos para as quatro habilidades 

básicas da língua: escutar, falar, ler e escrever. 

Para que as crianças passem da aula exclusiva para franceses, chamada de 

PLE (português como língua estrangeira) para as aulas de português regulares com 

os brasileiros, na escola brasileira, há os seguintes critérios: 

Prof 1: Elas precisavam se expressar, ler e escrever razoavelmente em 

português.  Isso significa entender as informações explícitas de um texto, falar e 

escrever sobre elas, explicar quais eram as suas dúvidas, conseguir procurar 

palavras no dicionário, entender explicações gramaticais dos livros didáticos, etc. 

Prof 2: Espera-se que as crianças saibam se expressar com desenvoltura e 

consigam ler e entender textos básicos. 

Mas de acordo com o diretor da escola francesa, este critério é diferente para 

as crianças na turma CP (Cours Préparatoire), de alfabetização. Como as aulas de 

língua portuguesa regular (na escola brasileira) para esta faixa etária são mais 

lúdicas, mesmo sendo iniciantes, estas crianças já participam das aulas com os 

brasileiros.  

De acordo com ambos os professores, as crianças são alfabetizadas em 

francês, e as aulas de português PLE para os pequenos envolvem muito mais 

conversação do que língua escrita.  

Os materiais de ensino de português, ou seja, as atividades, os diálogos e os 

exercícios, são elaborados pelos próprios professores. Um dos professores relatou 

desconhecer algum material impresso de português para estrangeiros.  

Com relação à facilidade para aprender o português, o Prof 1 expôs que as 

crianças apresentam muita facilidade para escrever, segundo elas mesmas, porque 
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os vocabulários da língua portuguesa e da língua francesa são muito parecidos. Esta 

informação também foi relatada por algumas crianças, na entrevista.  

Com relação à pergunta: “Quais são as dificuldades apresentadas pelas 

crianças francesas no aprendizado do português como segunda língua?”, os 

professores responderam:  

Prof 1: Elas aprendem “assustadoramente” rápido. Mas a diferença de sentido 

entre os verbos “ser” e “estar” demora um pouco para ser assimilada por elas. 

Mesmo assim, não posso dizer que apresentaram algum tipo de dificuldade 

específica, embora a pronúncia de algumas palavras pareça um pouco complicada 

para alguns alunos. 

Prof 2: O uso do verbo “ser” e “estar”, pois elas utilizam um único verbo (être). 

Esta dificuldade com o verbo ser e estar não foi avaliada na presente 

pesquisa.  

No que se refere às dificuldades que as crianças apresentam na escrita do 

português, os professores responderam:  

Prof 1: Posso dizer que praticamente não houve dificuldade. A partir do 

momento em que elas conheceram os verbos mais utilizados e um pouco de 

vocabulário escreviam sem dificuldade. 

Prof 2: O uso dos verbos irregulares e as flexões de pessoa. 

A questão dos verbos também foi citada pelas crianças como um fator de 

dificuldade (Samsam e Lilia), mas uma delas disse ser igual: “[o português] é mais 

fácil que o francês. (...) a conjugação é igual.” (Bernard Lotin).  

Com relação à ortografia, os professores descreveram o que consideram fácil 

e difícil para estas crianças:  

Prof 1: A grafia de algumas letras [palavras], para elas, é bastante diferente 

no português, mas perceberam e se acostumaram com isso logo. Uma “troca” que 

sempre fazem é escrever com ph no lugar de f. A maioria dessas crianças já fala 

inglês ou espanhol e, talvez por isso, troquem também algumas palavras, como bola 

por pelota, etc. 

Prof 2: Elas são dedicadas e não apresentam muita dificuldade. Nesse pouco 

tempo de trabalho, notei que elas utilizam o ph no lugar do f, também sentem 

dificuldades com os fonemas nasais. 
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A troca de “ph” no lugar de “f” foi observada nesta pesquisa, no ditado de 

frases, e será abordada posteriormente.  

 

c) QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS PAIS: 

 

A partir do questionário enviado aos pais foi possível organizar uma descrição 

dos hábitos lingüísticos de cada família e alguns aspectos referentes à língua 

portuguesa. O pai e a mãe de cada sujeito respondeu um questionário, que aborda 

questões como: a língua utilizada em casa, se estuda português, em que momentos 

fala, lê e escreve em português, quais as dificuldades encontradas com a ortografia 

do português. Além disso, perguntou-se se ele(a) considera importante a 

aprendizagem do português e se incentiva o filho a aprender a língua portuguesa.  

As respostas aos questionários estão descritas nos quadros a seguir, dos 

QUADROS 9 ao 17: 
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QUADRO 9: RESPOSTAS DOS PAIS DO SUJEITO REINE AO QUESTIONÁRIO SOBRE O USO DA LÍNGUA E SOBRE OS 
HÁBITOS LINGÜÍSTICOS DA FAMÍLIA E DOS PAIS: 
 Língua 

falada em 
casa, no 
dia-a-dia: 

Estuda 
português?  

Situações 
em que fala 
português:  

Momentos 
em que lê 
em 
português:  

Momentos 
em que 
escreve em 
português: 

Dificuldades 
encontradas 
na ortografia 
do português: 

A aprendizagem 
do português é 
importante? 

Incentiva o 
filho a ter 
amigos 
brasileiros? 

Motiva seu filho a 
aprender o 
português? 

Pai  Francês Não.  No 
trabalho, 
com 
amigos e 
na vida 
cotidiana. 

Em casa, 
no trabalho, 
com amigos 
e com a 
mídia. 

No trabalho. Sem 
dificuldades. 
Outro: 
conjugação. 

Sim, para viver 
no Brasil.  

Sim. Não é necessário.  

Mãe Francês  Não  Em casa, 
com 
amigos e 
na vida 
cotidiana. 

Em casa, 
com amigos 
e com a 
mídia. 

Em casa. Sem 
dificuldades. 
Outro: 
conjugação. 

Sim, para viver 
no Brasil 

Sim. Não é necessário. 

 
QUADRO 10: RESPOSTAS DOS PAIS DO SUJEITO ZORRO AO QUESTIONÁRIO SOBRE O USO DA LÍNGUA E SOBRE OS 
HÁBITOS LINGÜÍSTICOS DA FAMÍLIA E DOS PAIS: 
 Língua falada 

em casa, no 
dia-a-dia: 

Estuda 
português?   

Situações 
em que fala 
português:  

Momentos 
em que lê 
em 
português:  

Momentos em 
que escreve em 
português: 

Dificuldades 
encontradas 
na ortografia 
do português: 

A aprendizagem 
do português é 
importante? 

Incentiva o 
filho a ter 
amigos 
brasileiros
? 

Motiva seu 
filho a 
aprender o 
português? 

Pai  Francês e as 
duas línguas 
(francês e 
português) 
alternadas.  

Sim, no 
trabalho 

No trabalho Em casa, no 
trabalho, 
com a mídia 
e em 
leituras para 
as crianças.  

No trabalho, 
papéis 
administrativos. 

Sem 
dificuldades. 

Sim. Meio de 
comunicação no 
trabalho e na 
vida diária. 

Sim. Sim, lendo, 
jogando no 
computador e 
com as tarefas 
escolares. 

Mãe Francês, 
português e as 
duas línguas 
alternadas. 

Sim, como 
auto-didata 
lendo e 
falando. 

Em casa e 
com 
amigos. 

Em casa.   Em casa.  Sem 
dificuldades 

Sim, para me 
comunicar e me 
integrar no 
Brasil.  

Sim. Sim, lendo 
histórias. 
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QUADRO 11: RESPOSTAS DOS PAIS DOS SUJEITOS SPIRIT E SUPERGIRL AO QUESTIONÁRIO SOBRE O USO DA 
LÍNGUA E SOBRE OS HÁBITOS LINGÜÍSTICOS DA FAMÍLIA E DOS PAIS: 
 Língua 

falada 
em casa, 
no dia-a-
dia: 

Estuda português?   Situações 
em que fala 
português:  

Momentos 
em que lê 
em 
português:  

Momentos 
em que 
escreve em 
português: 

Dificuldades 
encontradas 
na ortografia 
do português 

A 
aprendizagem 
do português é 
importante? 

Incentiva o 
filho a ter 
amigos 
brasileiros? 

Motiva seu 
filho a 
aprender o 
português? 

Pai  Francês No momento não, 
mas tive aulas em 
escola, com 
professor particular, 
na França, antes de 
vir para o Brasil. 

No trabalho 
e com 
amigos. 

Em casa, no 
trabalho e 
pela mídia.  

No trabalho. Sem 
dificuldades. 

Sim. Para se 
integrar melhor 
no país e para 
ser mais 
operacional e 
eficaz no 
trabalho. 

Sim. Não é 
necessário 
motivá-los. 
Eles já são 
motivados. 

Mãe Francês  No momento não, 
mas tive aulas em 
escola, com 
professor particular, 
na França, antes de 
vir para o Brasil.  

Em casa, 
com amigos 
e na vida 
cotidiana.  

Em casa e 
na mídia  

Em casa  Sem 
dificuldades 

Sim, para 
melhor se 
integrar no 
país. 

Sim  Não é 
necessário 
motivá-los. 
Eles já são 
motivados.  

 
QUADRO 12: RESPOSTAS DOS PAIS DO SUJEITO BATMAN AO QUESTIONÁRIO SOBRE O USO DA LÍNGUA E SOBRE 
OS HÁBITOS LINGÜÍSTICOS DA FAMÍLIA E DOS PAIS: 
 Língua falada 

em casa, no 
dia-a-dia: 

Estuda 
português?   

Situações 
em que fala 
português:  

Momentos 
em que lê 
em 
português:  

Momentos 
em que 
escreve em 
português: 

Dificuldades 
encontradas 
na ortografia 
do português: 

A aprendizagem 
do português é 
importante? 

Incentiva o 
filho a ter 
amigos 
brasileiros? 

Motiva seu filho 
a aprender o 
português? 

Pai  Não 
respondeu. 

Não 
respondeu. 

Não 
respondeu. 

Não 
respondeu. 

Não 
respondeu. 

Não 
respondeu. 

Não respondeu. Não 
respondeu. 

Não respondeu. 

Mãe Francês  Sim, com 
professor 
particular 

Em casa e 
com 
amigos. 

Em casa e 
com a mídia  

Não 
respondeu.  

Nunca pensei 
no assunto. 

Sim, para a 
integração no 
país que acolhe. 

Sim Sim, falando 
português com 
eles, nas 
refeições, por 
exemplo. 
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QUADRO 13: RESPOSTAS DOS PAIS DOS SUJEITOS CENDRILLON E PIERRE AO QUESTIONÁRIO SOBRE O USO DA 
LÍNGUA E SOBRE OS HÁBITOS LINGÜÍSTICOS DA FAMÍLIA E DOS PAIS: 
 Língua falada 

em casa, no 
dia-a-dia: 

Estuda 
português? 

Situações 
em que fala 
português:  

Momentos 
em que lê 
em 
português:  

Momentos 
em que 
escreve em 
português: 

Dificuldades 
encontradas na 
ortografia do 
português: 

A 
aprendizagem 
do português é 
importante? 

Incentiva o 
filho a ter 
amigos 
brasileiros? 

Motiva seu filho a 
aprender o 
português? 

Pai  Não 
respondeu. 

Não 
respondeu. 

Não 
respondeu. 

Não 
respondeu. 

Não 
respondeu. 

Não respondeu. Não 
respondeu. 

Não 
respondeu. 

Não respondeu. 

Mãe Francês Sim, com 
professor 
particular.  

Com 
amigos 

Em casa. Em casa. A ortografia é 
muito diferente 
da ortografia do 
francês. 

Sim. Sim. Sim, assistindo 
televisão. 

 
 
 
QUADRO 14: RESPOSTAS DOS PAIS DOS SUJEITOS FANIE E BERNARD LOTIN AO QUESTIONÁRIO SOBRE O USO DA 
LÍNGUA E SOBRE OS HÁBITOS LINGÜÍSTICOS DA FAMÍLIA E DOS PAIS: 
 Língua 

falada 
em casa, 
no dia-a-
dia: 

Estuda 
português?  

Situações em 
que fala 
português:  

Momento
s em que 
lê em 
portu-
guês:  

Momentos 
em que 
escreve em 
português: 

Dificuldades 
encontradas 
na ortografia 
do português: 

A aprendiza-
gem do 
português é 
importante? 

Incentiva o 
filho a ter 
amigos 
brasileiros? 

Motiva seu filho a aprender o 
português? 

Pai  Francês Sim, com 
professor 
particular. 

No trabalho e 
no dia-a-dia. 

No 
trabalho 
e no dia-
a-dia. 

No 
trabalho. 

Sem 
dificuldades. 

Sim.  Sim. Sim. Fazendo a revisão com 
eles das tarefas de 
português. 

Mãe Francês 
e às 
vezes 
espanhol 

Sim, com 
professor 
particular. 
Total de 30 
horas 

Com a 
empregada, 
nas lojas, nas 
aulas de 
violão 

Mídia (é 
raro) e 
folhas da 
escola  

Para 
correspon-
dências 
com 
pessoal 
português*  

Nunca pensei 
no assunto 

Sim, para a 
comunicação 
fora de casa. 

Sim. Sim, cobrando a realização 
das tarefas e tomando-as, 
respondendo às questões 
sobre a língua, incentivando-
os a assistir desenhos 
animados. 

*Português = brasileiro. Percebeu-se tanto na escola, em conversas informais com os professores e com os alunos, quanto neste 
questionário, que alguns deles utilizam a palavra português para se referirem a brasileiros.  
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QUADRO 15: RESPOSTAS DOS PAIS DO SUJEITO LILIA AO QUESTIONÁRIO SOBRE O USO DA LÍNGUA E SOBRE OS 
HÁBITOS LINGÜÍSTICOS DA FAMÍLIA E DOS PAIS: 
 Língua 

falada 
em 
casa, no 
dia-a-
dia: 

Estuda 
português?   

Situações em 
que fala 
português:  

Momentos 
em que lê 
em 
português:  

Momentos em 
que escreve em 
português: 

Dificuldades 
encontradas 
na ortografia 
do português: 

A aprendizagem do 
português é 
importante? 

Incentiva o 
filho a ter 
amigos 
brasileiros? 

Motiva seu 
filho a 
aprender o 
português? 

Pai  Francês Não.  No trabalho. 
Pouco: Grande 
parte dos 
colegas são 
franceses ou 
são pessoas 
que falam 
inglês. 

No 
trabalho. 

No trabalho. 
Pouco.  

Não sei. Sim. Para me 
comunicar com as 
pessoas que 
trabalham na 
empresa.  

Sim. Sim.  

Mãe Francês  Sim, com 
professor 
particular. 
Total de 30 
horas 

No comércio. Mídia  Quase nunca. 
Nos cheques. 

A ortografia é 
muito 
diferente da 
ortografia do 
francês. 

Sim. Sim. Sim.  

 
QUADRO 16: RESPOSTAS DOS PAIS DO SUJEITO SAMSAM AO QUESTIONÁRIO SOBRE O USO DA LÍNGUA E SOBRE 
OS HÁBITOS LINGÜÍSTICOS DA FAMÍLIA E DOS PAIS: 
 Língua 

falada 
em 
casa, no 
dia-a-
dia 

Estuda português?   Situações 
em que 
fala 
português:  

Momentos 
em que lê 
em 
português:  

Momentos 
em que 
escreve em 
português: 

Dificuldades 
encontradas 
na ortografia 
do português: 

A aprendizagem 
do português é 
importante? 

Incentiva o 
filho a ter 
amigos 
brasileiros? 

Motiva seu 
filho a 
aprender o 
português? 

Pai  Francês Sim, com professor 
particular. 

No trabalho 
e com 
amigos. 

No 
trabalho. 

No 
trabalho. 

Sem 
dificuldades. 

Sim. Para 
trabalhar e por 
interesse 
intelectual.  

Sim. Não é 
necessário.  

Mãe Francês Sim, com professor 
particular.  

Com 
amigos 

Não 
respondeu.  

Não 
escrevo  

Não 
respondeu. 

Sim, para se 
integrar no Brasil. 

Sim. Não é 
necessário. 
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QUADRO 17: RESPOSTAS DOS PAIS DO SUJEITO FRANCE AO QUESTIONÁRIO SOBRE O USO DA LÍNGUA E SOBRE 
OS HÁBITOS LINGÜÍSTICOS DA FAMÍLIA E DOS PAIS: 
 Língua 

falada 
em casa, 
no dia-a-
dia: 

Estuda 
português?   

Situações 
em que fala 
português:  

Momentos 
em que lê 
em 
português:  

Momentos 
em que 
escreve em 
português: 

Dificuldades 
encontradas 
na ortografia 
do português: 

A aprendizagem 
do português é 
importante? 

Incentiva o 
filho a ter 
amigos 
brasileiros? 

Motiva seu filho a 
aprender o 
português? 

Pai  Francês Sim, 40 
horas pelo 
trabalho 

Não resp. Mídia Não resp. Não resp. Sim.  Sim. Sim. 

Mãe Francês 
e às 
vezes 
espanhol 

Sim, com 
professor 
particular 

Para fazer 
compras 

Mídia  Na escola  Pronomes: os, 
as... 

Se a gente vive 
no país, é 
importante. 

Sim, 
bastante.  

Sim, na assiduidade 
nas tarefas, 
encontro, desenhos 
animados. 
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A partir das respostas aos questionários é possível compreender alguns 

aspectos dos contextos em que vivem os sujeitos de pesquisa. Todas as famílias 

que responderam disseram falar francês em casa, sendo que apenas uma citou às 

vezes falar espanhol. Pelo menos 13 pais disseram estar estudando ou ter estudado 

português, a maior parte com professor particular.  

No que se refere às situações em que falam português, a maior parte dos pais 

utiliza seja no trabalho, seja em situações do dia-a-dia (comércio) e relações de 

amizade. A leitura ocorre predominantemente no trabalho (no caso dos pais) e na 

mídia (no caso das mães), e a escrita é realizada também no trabalho (pais) e em 

casa (mães) na maioria dos casos.  

Com relação à ortografia alguns pais relataram não ter dificuldades, mas duas 

mães citaram o fato da ortografia do português ser muito diferente da do francês. 

Com exceção de dois pais, que não responderam ao questionário, todos os demais 

atribuíram importância à aprendizagem do português, incentivam seus filhos a ter 

amigos brasileiros e motivam seus filhos a aprender o português. Seis pais relataram 

não haver necessidade de incentivar seu(s) filho(s) a aprender o português, pois eles 

já são motivados.  

Estes resultados são interessantes para compreender o valor que os pais dos 

sujeitos relatam atribuir à aprendizagem da língua portuguesa, quando a utilizam e 

quais os incentivos que as crianças encontram em casa.  

 

d) ENTREVISTA COM AS CRIANÇAS: 

 

O foco da entrevista foi conhecer quando os sujeitos falam, lêem e escrevem 

em português e conhecer dados como a exposição do aprendiz à língua escrita, 

considerada por LEAL e ROAZZI (2003) como um dos fatores importantes na 

aquisição da ortografia. As crianças que têm maior contato com a língua tendem a 

ter melhor desempenho em atividades de escrita.  

GROSJEAN (1982) enfatiza a necessidade de permitir às crianças que 

vivenciam a experiência do bilingüismo, que falem sobre sua interação com as 

línguas: como utilizam o bilingüismo, como lidam com a alternância entre as línguas, 

quais as atividades nas duas línguas, seus sentimentos e experiências 

educacionais. No presente estudo são enfocados, sobretudo, aspectos concernentes 
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à experiência com a língua portuguesa e sobre aspectos cognitivos envolvidos na 

aprendizagem desta língua. Os fenômenos acerca da estrutura da ortografia e de 

algumas características da língua portuguesa são vistos a partir da perspectiva dos 

participantes da pesquisa.  

 

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS QUANTO AO USO DA LÍNGUA  

PORTUGUESA 

 

Inicialmente foram feitas entrevistas individuais com os sujeitos para saber 

como e quando utilizam a língua portuguesa. Estas entrevistas foram realizadas na 

própria sala de aula, após o horário de almoço das crianças, e a ordem de aplicação 

foi feita de acordo com as sugestões dos professores destes alunos. As entrevistas 

foram áudio-gravadas e transcritas, para posterior análise. O modelo de entrevista 

consta em anexo (ANEXO III) e envolve questionamentos sobre o nível de 

conhecimento do sujeito em língua portuguesa, os momentos em que fala, lê e 

escreve em português, com quem fala português, se é fácil ou difícil aprender 

português e o que é fácil ou difícil na escrita do português.  

Os dados obtidos nestas primeiras entrevistas permitiram levantar algumas 

características dos sujeitos referentes às situações em que utilizam a língua 

portuguesa. Foram extraídos trechos de cada entrevista de acordo com os dados 

mais importantes sobre o uso da língua portuguesa na vida diária de cada sujeito, 

descritos no QUADRO 18: 
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QUADRO 18: RESPOSTAS DOS SUJEITOS À ENTREVISTA, COM RELAÇÃO AO USO DA LÍNGUA PORTUGUESA:  

Nome Qual é o seu domínio da língua 
portuguesa? Em que ocasiões você fala em português? Em que ocasiões você lê em 

português? 
Em que ocasiões você 
escreve em português? 

Zorro 
6 anos 

Bom porque eu falo bem. Com brasileiros nas aulas de português, nas aulas 
de pintura ou quando vou passear no shopping. 

Histórias em português. Tenho 
livros em português, mas mais em 
francês. 

Na aula de português. 

Reine 
6 anos 

Bom. (não sabe porque) Com amigos portugueses, na escola e no 
condomínio. 

Só li um livro da biblioteca.  Ditado (pesquisadora) e 
na aula de português. 

Spirit 
6 anos 

Muito bom, porque eu aprendi bem o 
português. 

Com os professores brasileiros, com outros alunos 
e amigos brasileiros.  

Leio histórias em livros de 
português que tenho em casa. 
Leio antes de dormir às vezes em 
francês e às vezes em português.  

Nas aulas ou quando 
eu tenho vontade.  

Batman 
7 anos 

Bom, porque a professora é gentil.  Com um monte de portugueses e às vezes na 
minha família. 

Nunca, nada.  Nunca, nada. 

Cendril-
lon 

7  anos 

Bom, eu escrevo bem e gosto bastante 
do português. Às vezes eu não 
entendo, senão eu entendo. 

Na escola com a professora e amigos. Às vezes, mas não o tempo todo. 
A gente empresta, leva para casa 
e depois traz de volta. Eu não 
entendo tudo do livro. 

A professora escreve 
no quadro e a gente 
copia na folha. 

Fanie 
8 anos 

Não falo muito bem, faz pouco tempo 
que estou na escola. 

Quando estou com brasileiros, aqui na escola. No livro de inglês tem sinais em 
português. Também nos cadernos 
de português.  

Nas aulas de 
português, mas não sei 
escrever muitas coisas. 

Lilia 
9 anos 

Estou num primeiro nível. Eu entendo 
bem, mas às vezes tenho dificuldades. 

Com a professora de português, com os amigos 
brasileiros e brasileiras, e às vezes para brincar 
em casa eu falo português na minha família. 

Nas aulas de português às vezes 
tem coisas para ler, porque tem 
livros.  

Eu escrevo quando 
estou na aula de 
português, exercícios. 

Samsam 
9 anos 

Eu acho que eu não consigo realmente 
me expressar, mas eu consigo me 
fazer entender. Na África (do Sul) eu 
também aprendi rápido, em três meses.  

No recreio, mas mais durante as aulas de 
português. Também às vezes quando eu vou a 
algum restaurante, eu tento fazer o pedido. 

Nunca li até agora. Nas aulas de 
português a gente aprende antes 
a falar para então passar para a 
escrita. 

Muito poucas vezes, na 
aula de português. 

Supergirl 
10 anos 

É bom. Eu entendo e falo sem dúvidas. Com amigos brasileiros, às vezes em casa com a 
mãe, na escola. 

Nas aulas e em casa. Só na escola 

Pierre 
10 anos 

Eu consigo falar bem mas tenho 
dificuldade com a ortografia das 
palavras, e acentos.  

Na escola com os portugueses ou com a vizinha 
da minha mãe. 

Emprestei alguns livros (histórias 
em quadrinhos), mas não entendo 
tudo. 

Na escola. 

Bernard-
lotin 

11 anos 

Médio. Poderia ser mais baixo se eu 
não procurasse as palavras no 
dicionário. 

Com o professor de violão, nas aulas de inglês 
com os brasileiros. Eu fiquei surpreso porque os 
brasileiros me chamam e perguntam coisas. Às 
vezes me irrito porque faço frases misturando as 
duas línguas. 

Livros e cartazes. Eu tento ler e 
entender. 

Só na escola. 

France 
11 anos 

Não sei, porque falo espanhol e isso 
me ajuda muito. 

Quando estou com brasileiros, na escola. Nunca li. Com a professora  
de português. 
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De acordo com o resultado das entrevistas, todos os sujeitos utilizam a língua 

portuguesa em seu dia-a-dia, principalmente na modalidade oral. Diante da 

pergunta: “Em que ocasiões você fala português?” as crianças citaram que falam 

português nas aulas de português ou nas aulas que assistem com os brasileiros, 

com as professoras, no condomínio ou em situações sociais com brasileiros 

(shopping, restaurante).  

Considerando a definição de GROSJEAN (1982), abordada no item sobre o 

bilingüismo, estes sujeitos podem ser chamados de bilíngües, pois todas as crianças 

precisam utilizar o português em sua vida diária. Como o nível de desempenho é 

claramente inferior em português que em francês elas podem ser consideradas “non 

balanced-bilínguals”, ou bilíngües “desequilibrados” ou seja, bilíngües com níveis de 

fluência diferentes nas línguas que utilizam.   

A contribuição de DABÈME (1991) ao estudo do bilingüismo pode ser 

retomada para estabelecer comparações com as respostas das crianças à 

entrevista. As duas línguas devem estar presentes nas seguintes situações: 

• Meio de comunicação que permite a interação: As crianças relatam utilizar a língua 

portuguesa na interação com crianças brasileiras, com professores, e em algumas 

situações do dia-a-dia, fora da escola. 

• Instrumento cognitivo utilizado para a aquisição de outros conhecimentos: As 

crianças francesas assistem algumas aulas na escola brasileira, e por isso 

estudam artes, educação física, português e inglês tendo a língua portuguesa 

como referência e como instrumento de aprendizagem. 

• Objeto de descrição e análise: Como foi demonstrado pelas duas entrevistas 

realizadas com as crianças, elas puderam pensar na língua portuguesa enquanto 

objeto de análise, com exceção das crianças menores, que tiveram um pouco mais 

de dificuldade devido à necessidade de abstração.  

No que se refere às condições e freqüência das atividades de leitura e escrita 

do português identificou-se que: A leitura é realizada nas aulas de português ou com 

livros didáticos para os brasileiros (nas aulas que assistem com os brasileiros), em 

cartazes ou em livros. Todos os alunos relataram escrever em português somente 

nas aulas de português. Em todas as outras aulas que eles fazem com os brasileiros 

(educação física, artes, música) não se costuma escrever.  
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As respostas das crianças às perguntas: “É fácil ou difícil aprender 

português? O que é fácil e o que é difícil?” estão descritas no QUADRO 19, a seguir: 

QUADRO 19: RESPOSTAS DAS CRIANÇAS SOBRE O QUE É FÁCIL E O QUE É 
DIFÍCIL NA APRENDIZAGEM DO PORTUGUÊS:  

Nome Fácil Difícil 
Reine 
6 anos 

É fácil de falar bom dia, tchau. Histórias para ler. 

Zorro 
6 anos 

Aprende-se rápido. Ler...é mais difícil ler em 
português que em francês. 

Spirit 
6 anos 

Porque em francês quando tem 
vários a gente coloca o s no 
final, e em português não. 
É fácil quando tem que 
desenhar. 

Quando tem muitas coisas para 
escrever.  

Batman 
7 anos 

 Um pouco difícil porque a 
professora fala em português e 
explica em português.  

Cendrillon 
7  anos 

Porque consigo aprender 
rápido...é fácil quando tem 
histórias e depois eu leio. 

Em português às vezes tem 
palavras que eu não consigo, e 
que não entendo. 

Fanie 
8 anos 

Fácil. É menos difícil que o 
francês, eu acho. Em português 
os verbos são mais fáceis.  

Nada. 

Lilia 
9 anos 

É mais fácil aprender português 
quando a gente é mais novo. 
Para mim é fácil, eu aprendi 
rápido.  

Os verbos são mais difíceis.  

Samsam 
9 anos 

Acho fácil. Tem palavras que 
são fáceis. A maior parte do 
tempo é fácil porque é bem 
parecido com o francês.  

A conjugação e as “liaisons22” e 
as regras de gramática.  

Pierre 
10 anos 

 Tem palavras complicadas, a 
gente não consegue pronunciar, 
a gente não compreende. 

Supergirl 
10 anos 

O alfabeto, como a gente se 
apresenta, como se escreve... 

No começo é difícil. Tive 
dificuldades com os dias da 
semana, com a acentuação e 
como pronunciar o r. 

Bernard 
Lotin 

11 anos 

É mais fácil que o francês. O 
você, ele, ela, a conjugação...é 
tudo igual. 

Entender é mais difícil. É difícil 
lembrar das palavras mais 
incomuns. 

France 
11 anos 

Médio. É diferente do espanhol 
então confundo as duas línguas. 

Não sei.  

                                                 
22 A criança explicou que liaison na língua portuguesa é quando as palavras são faladas rapidamente 
e não se entende bem a separação entre elas. No francês esta palavra é utilizada para descrever a 
união fonética entre palavras.  
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A maioria das crianças relatou considerar fácil aprender português. Algumas 

crianças disseram que o português é parecido com o francês, e isso facilitaria a 

aprendizagem: “A maior parte do tempo é fácil porque é bem parecido com o 

francês.” (Samsam). Como foi exposto no item de referencial teórico as duas línguas 

têm as mesmas raízes e utilizam o mesmo alfabeto. 

 Zorro, ao contar o que é difícil para ele, disse: “Ler...é mais difícil ler em 

português que em francês.” Um motivo pode ser porque as crianças menores estão 

aprendendo a ler e escrever em francês, sendo o português um pouco diferente das 

referências que têm em francês, pois as relações entre grafemas e fonemas em 

francês são diferentes do português. Outra razão para a dificuldade em leitura pode 

ser em decorrência da falta de vocabulário em português, ou seja, ele até pode ler e 

descobrir a palavra que está escrita, mas não compreender o significado. Essa 

situação foi citada por Pierre: “Tem palavras complicadas, a gente não consegue 

pronunciar, a gente não compreende.”  

 A freqüência das palavras foi abordada por Bernard Lotin na entrevista: “É 

difícil lembrar das palavras mais incomuns.” Mas provavelmente o fator freqüência 

do uso do vocabulário deve ser diferente para os franceses já que há palavras 

parecidas com o francês, mas que não são freqüentes em português.  

 

PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS SOBRE A ESCRITA DA LÍNGUA PO RTUGUESA:  

 

O que as crianças falam sobre a escrita da língua portuguesa? O que elas 

consideram fácil ou difícil? 

 

Estes dados foram fornecidos pelas crianças na primeira entrevista individual, sendo 

a resposta à seguinte pergunta: 

“O que você acha fácil ou difícil quando você escreve em português? Por quê?” 

 

Alguns sujeitos apresentaram dificuldade em responder esta questão ou não 

souberam respondê-la, como descrito na classificação a seguir:  
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Falta de diferenciação entre situação em que a escrita ocorre e a própria 

dificuldade da língua:  

Nestas situações as crianças se referem a variáveis externas ao próprio ato de 

escrever, não conseguindo refletir sobre características da língua portuguesa que 

são mais fáceis.  

“Quando a professora escreve no quadro. Aí eu consigo escrever bem.” (Cendrillon, 

7 anos) 

“[É fácil] Quando tem o modelo no quadro.” (Reine, 7 anos) 

“[Escrever em português] É fácil, porque tem menos coisas para escrever do que em 

francês.” (Spirit, 6 anos) 

 

Falta de identificação da dificuldade: 

Esta situação ocorreu com um sujeito e refere-se ao fato da criança não saber o 

que é difícil.  

“Não sei dizer.” (Samsam, 9 anos) 

 

No que se refere ao que as crianças consideram fácil , as respostas podem ser 

classificadas em quatro categorias de justificativas: 

 

1. A aprendizagem anterior da língua francesa ajuda no português, devido às 

semelhanças entre as línguas: 

Esta categoria contempla as respostas que envolvem a comparação entre a 

língua portuguesa e a francesa, enquanto característica que facilita a aprendizagem 

do português.  

“É fácil, é que são as mesmas letras que na França.” (Fanie, 8 anos) 

 “Tem palavras que são mais fáceis porque se parecem bastante com palavras em 

francês.” (Lilia, 9 anos) 

 

2. Transparência da língua portuguesa:  

Neste tipo de resposta estão incluídas explicações que utilizam a relação 

fonema-grafema no português, no caso de palavras que representam mais fielmente 

a transcrição direta da fala.  

“Não é [difícil] porque eu ouço as letras.” (Batman, 7 anos) 
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“[É fácil] Palavras simples como bolo, gato...” (Supergirl, 10 anos) 

“Os verbos são fáceis, os que a gente consegue escrever.” (Pierre, 10 anos) 

 

No que se refere ao que é difícil , foram identificadas três categorias de 

justificativas de respostas: 

 

1. Falta de compreensão da linguagem escrita enquanto objeto de 

conhecimento e de reflexão: 

Nestas situações as crianças não conseguem ter um afastamento da 

linguagem escrita para refletir sobre sua estrutura e sobre sua aquisição. 

“Quando eu escrevo, quando eu leio...é tudo um pouco difícil.” (Zorro, 6 anos) 

“Quando é difícil eu peço para a professora me ajudar.” (Cendrillon, 7 anos) 

“Quando não tem no quadro aí é difícil.” (Reine, 7 anos) 

“Quando tem muitas coisas para escrever [é difícil].” (Spirit, 6 anos) 

 

2. Dificuldade de identificação da dificuldade: 

Esta situação ocorreu com um sujeito e envolve o fato da criança não saber o 

que é difícil. 

“Não sei dizer.” (Samsam, 9 anos) 

 

3. Dificuldades específicas 

3.a) Sons do português:  

“(...) são um problema e também os sons que não existem em francês como 

amanhã ...ão.” (Bernard Lotin, 11 anos) 

 

3.b) Acentuação: 

“O que é difícil (...) sobretudo os acentos.” (Fanie, 8 anos)  

 “Acentuação e ortografia.” (Pierre, 10 anos)  

 

3.b) Uso do dígrafo “rr”: 

“Dois erres. Não sei se é um ou dois (...).” (Supergirl, 10 anos) 
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3.c) Conjugação: 

“Conjugação, porque tem que conjugar os verbos e eu não sei muito como 

fazer.” (France, 11 anos) 

 “É mais difícil [os verbos] que saber escrever palavras como “bonito” que a 

gente usa o tempo todo.” (Lilia, 9 anos) 

 

3.d) Falsas semelhanças ou falsos cognatos: 

“Tem palavras que se pronunciam como se fosse em francês, mas são 

diferentes.” (Lilia, 9 anos) 

 

Considerando as respostas às duas questões, pode-se perceber que algumas 

crianças mais novas (Cendrillon, Reine e Spirit) tiveram dificuldade em considerar 

por si a língua como objeto de reflexão. A consciência metalingüística envolve a 

capacidade da criança de ter uma postura reflexiva sobre a língua e sua 

manipulação.  

A metalinguagem depende da capacidade de abstrair aspectos da língua, 

utilizando as observações e o raciocínio (BENVENISTE, 1974, citado por 

GOMBERT, 1990). As perguntas formuladas para as crianças na entrevista tiveram 

como objetivo justamente fazer um levantamento dessas observações e 

compreender o raciocínio das crianças ao refletir sobre a língua portuguesa escrita.  

Os resultados mostram que a maioria das crianças acima de 8 anos consegue 

pensar sobre a língua escrita considerando suas diversas características: as letras, o 

significado das palavras, a gramática, a ortografia, e a própria comparação entre o 

português e o francês. No entanto, a maioria das crianças de 6 e 7 anos descreveu 

aspectos não relacionados à estrutura da língua escrita para falar do que considera 

fácil ou difícil na escrita em português. Algumas explicações referiam-se a situações 

como: se a professora escreve ou não no quadro, se há muitas ou poucas palavras 

para escrever. No item em que são expostas as respostas das crianças à pergunta: 

“É fácil ou difícil aprender português? Por quê? O que é fácil e o que é difícil?” 

verifica-se que as crianças pequenas não conseguiram ter um distanciamento da 

língua suficiente para falar sobre ela, quando falaram da leitura e da dificuldade em 

compreensão (vocabulário). Spirit, 6 anos, perguntado sobre o que era difícil, disse: 
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“Quando tem muitas coisas para escrever.” No que é fácil em português ele disse: 

“quando tem que desenhar.” 

GOMBERT (2003, p. 19) explica que o “...fato de as capacidades de reflexão 

e de autocontrole intencional encontrarem-se pouco desenvolvidas nas crianças 

pequenas não implica que os tratamentos lingüísticos que elas operam não sejam 

controlados.” A diferença é que as crianças menores possuem uma atividade 

epilingüística, ou seja, capacidades espontâneas de análise da língua, mas não 

controladas conscientemente.  

O fato de as crianças menores, que estão na turma de alfabetização, terem 

uma consciência metalingüística pouco desenvolvida pode ser explicado, juntamente 

com GOMBERT (2003), pelo fato de que a aprendizagem do código escrito 

influencia as habilidades metalingüísticas, assim como estas são necessárias para a 

própria aquisição e aperfeiçoamento da linguagem escrita. Corroborando esta 

explicação, GOMBERT (2003, p. 21) explica que “...vários estudos mostraram que 

as capacidades metalingüísticas se instalam paralelamente à aprendizagem da 

leitura. De fato, sendo a leitura uma tarefa lingüística formal, necessita para ser 

aprendida que a criança desenvolva uma consciência explícita das estruturas 

lingüísticas que ela deverá manipular intencionalmente.”  

A aquisição da consciência metalingüística está relacionada com o 

amadurecimento das áreas pré-frontais do cérebro, como já citado no item sobre o 

enfoque neuropsicológico da leitura e da escrita. Estas áreas referem-se à terceira 

unidade funcional, que está envolvida com ações de planejamento, abstração e 

retro-alimentação entre ações e intenções, e iniciam seu amadurecimento 

aproximadamente entre os quatro e os sete anos de idade. Infere-se que nas 

crianças menores, participantes desta pesquisa, esta área ainda está 

amadurecendo, e por isso nem todas conseguiram o distanciamento necessário com 

relação à língua portuguesa para considerá-la enquanto objeto de estudo e de 

compreensão.  

Na realidade, os dados deste estudo ressaltam, mais uma vez, a influência 

recíproca entre a consciência metalingüística e a aprendizagem da leitura e da 

escrita. Ou seja, as crianças que já passaram pela alfabetização conseguem ter um 

distanciamento da língua escrita e considerarem conscientemente sua estrutura 
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formal. Como salienta GOMBERT (2003, p. 22): “A tarefa do aprendiz confrontado à 

escrita (...) compreende igualmente a conquista de capacidades metalingüísticas.” 

 

 
DITADO DE PALAVRAS ISOLADAS  

 

TAREFAS DE ESCRITA  

 

Como um dos objetivos deste trabalho é saber como as crianças francesas 

escrevem em português, foram realizados dois ditados. No primeiro ditado, coletivo, 

as crianças escreveram 36 palavras e 3 frases, e num segundo momento, as 

crianças participaram de um ditado individual de 6 palavras com uma entrevista na 

seqüência, para compreender os motivos pelos quais escreveram da forma como o 

fizeram. O primeiro ditado possibilitou responder à seguinte pergunta de pesquisa:  

 

Como é o desempenho das crianças bilíngües, sujeitos da pesquisa, em 

escrita (ortografia) de palavras isoladas no português? 

 

Nesta atividade as crianças participaram de um ditado e escreveram 36 

palavras, classificadas por PINHEIRO (1994) em 3 tipos (regular, irregular e regra): 

 

• Palavras regulares: palavras com unidades gráficas que sempre 

representam o mesmo som, ou sons que são sempre grafados com a 

mesma unidade gráfica, ou letras e sons em seu contexto mais comum. 

 

• Palavras irregulares: palavras que têm correspondências arbitrárias 

entre fonemas e grafemas que não podem ser atribuídas à regras do 

português. 

 

• Palavras regra: palavras nas quais a correspondência fonema-grafema 

pode ser explicada por regras.  
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Cada palavra também foi classificada em alta e baixa freqüência (PINHEIRO, 

1994), expostas no QUADRO 20: 

QUADRO 20: PALAVRAS UTILIZADAS NO DITADO DE PALAVRAS ISOLADAS, 
CLASSIFICADAS EM CATEGORIAS DE FREQÜÊNCIA E REGULARIDADE.  

Alta freqüência Baixa freqüência 
Regular Irregular Regra Regular Irregular Regra 

festa hoje  casa vila boxe  nora 

papai feliz galinha batalha hino empada 

chuva amanhã disse jipe açude  marreca 

gostava onça  também  pesca xerife usam  

folhas mamãe  pássaro  moeda luzes  florido  

palavra dezena redação  cabras  descida  quietos  

 
Os desempenhos das crianças foram computados quanto aos efeitos da 

freqüência e da regularidade, como apresentado na TABELA 2. Destaca-se que o 

desempenho máximo possível em cada categoria de palavra é 6, referente à 

quantidade de palavras ditadas de cada categoria.  

 

TABELA 2: DESEMPENHO INDIVIDUAL DOS SUJEITOS NO DITADO, COM A 
MÉDIA E O DESVIO PADRÃO DE ACERTOS DO TOTAL DE SUJEITOS:  

Nome fictício idades Regulares 
alta freq. 

Regulares 
baixa freq. 

Palavras 
regra alta 

freq. 

Palavras 
regra 
baixa 
freq. 

Irregulares 
alta freq. 

Irregulares 
baixa freq. 

Total de 
palavras 
escritas 
correta-
mente 

Zorro 6 1 2 1 0 0 0 4 

Reine 6 2 4 0 0 1 0 7 

Spirit 6 2 4 0 0 0 1 7 

Batman 7 1 3 1 0 0 0 5 

Cendrillon 7 2 1 0 0 0 0 3 

Fanie 8 2 3 1 2 1 0 9 

Lilia 9 5 5 1 2 1 0 14 

Samsam 9 4 2 1 2 0 0 9 

Supergirl 10 6 5 5 5 5 1 27 

Pierre 10 4 3 2 3 2 1 15 

Bernard 
Lotin 

11 5 2 3 4 2 2 18 

France 11 3 3 1 4 2 1 14 

Média  3,08 3,08 1,33 1,83 1,17 0,50 11 

Desvio 
Padrão  1,68 1,24 1,44 1,85 1,47 0,67 6,92 
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As palavras que geraram maior número de acertos no ditado no grupo total de 

crianças foram as regulares de alta e baixa freqüência, seguidas das palavras-regra 

e por fim as irregulares. Esse resultado era previsto, já que as palavras regulares, 

como foi apresentado no item de instrumentos e procedimentos de coleta de dados, 

são as que menos apresentam desafios para as crianças, pois são as 

correspondências entre letras e sons mais comuns ou únicas para certa palavra. 

Acredita-se que este resultado possa ser atribuído ao fato das crianças terem 

aprendido as correspondências regulares entre grafemas e fonemas (na língua 

francesa), e utilizaram este conhecimento para a escrita das palavras em português.  

As correspondências regulares também são as mais fáceis para as crianças 

brasileiras. Em pesquisa realizada por GUIMARÃES (2005) também verificou-se um 

melhor desempenho na escrita de palavras regulares. Este resultado indica que as 

crianças utilizam preferencialmente a mediação fonológica para a escrita.  

No caso das palavras-regra há relações grafo-fonêmicas que são as mesmas 

em português e em francês. O fonema /g/ seguido de “e” ou “i” precisa ser escrito 

com “gu”, como nas palavras “guerra” em português e “guerre” em francês.  

Outra regra equivalente é que uma vogal nasal antes das letras “p” ou “b” 

deve ser escrita com “m” e não “n”. O mesmo acontece com o fonema /k/ escrito 

com a letra “q”: quando se quer escrever com “e” e “i”, deve-se colocar um “u”.  

Apesar destas semelhanças as crianças tiveram muitos erros neste tipo de 

palavra, talvez porque as crianças ainda estão aprendendo várias destas regras na 

própria língua francesa e também porque as regras não estão todas presentes na 

língua francesa.  

Com relação às diferenças em palavras regra nas duas línguas pode-se citar: 

o “nh” presente na palavra “galinha” é feito com “gn” em francês, o som da sílaba 

final de “redação” é equivalente ao “tion” em francês. A diferenciação entre “r” e “rr” 

não se faz no francês, e por isso não envolve as mesmas regras na escrita.  

Considerando-se os resultados apresentados anteriormente (TABELA 2), e 

dividindo-os em três grupos de idade, obtêm-se os resultados expostos na TABELA 

3: 
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TABELA 3: ESCORE MÉDIO DE ACERTOS NO DITADO DE ACORDO COM O 
TIPO DE PALAVRA, DOS 3 GRUPOS DE CRIANÇAS SEPARADOS EM FAIXAS 
ETÁRIA: 

Nome fictício 
Número 

de 
crianças 

Regula-
res alta 

freq. 

Regula-
res baixa 

freq. 

Palavras 
regra alta 

freq. 

Palavras 
regra 
baixa 
freq. 

Irregu-
lares 
alta 
freq. 

Irregula-
res baixa 

freq. 

Total de 
palavras 
escritas 

corretamente 

Crianças de 6 e 
7 anos 5 1,6 2,8 0,4 0 0,2 0,2 5,2 

Média total de 
palavras 
escritas 

corretamente, 
considerando a 

regularidade 

 4,4 0,4 0,4  

Crianças de 8 e 
9 anos 3 3,7 3,3 1,0 2,0 0,7 0,0 10,7 

Média total de 
palavras 
escritas 

corretamente, 
considerando a 

regularidade 

 7,0 3,0 0,7  

Crianças de 10 
e 11 anos 4 4,5 3,3 2,0 3,1 1,9 0,7 15,1 

Média total de 
palavras 
escritas 

corretamente, 
considerando a 

regularidade 

 7,8 5,1 2,6  

 

  

 Os resultados mostram que, na média, as crianças tiveram maior 

concentração de acertos na ortografia de palavras regulares do que de palavras 

irregulares e de palavras regra, o que acontece também em estudos com crianças 

brasileiras.  

 Ao considerarmos os três grupos de idades pode-se observar uma melhora 

gradativa da média de acertos na ortografia de palavras irregulares, regra e 

regulares. Logo, a escolaridade está relacionada com o desempenho na ortografia.  

 Embora as crianças tenham aprendido a escrever em francês e mesmo 

escrevendo muito pouco em português, elas podem utilizar algumas 

correspondências e regras similares nas duas línguas, no momento de definir a 

relação fonema-grafema.  

 A diferença de acertos com relação ao tipo de palavra pode ser observada 

nos gráficos a seguir: 
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GRÁFICO 1: RESULTADOS BRUTOS23 NO DITADO DE PALAVRAS NO GRUPO 
DE CRIANÇAS DE 6 E 7 ANOS. FORAM DITADAS SEIS PALAVRAS DE CADA 
TIPO, EM BAIXA E ALTA FREQÜÊNCIA: 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Regulares alta freq.

Regulares baixa freq. 

Palavras-regra alta freq.

Palavras-regra baixa freq.

Irregulares alta freq.

Irregulares baixa freq. 

Cendrillon
Batman
Spirit
Reine
Zorro

 
 
GRÁFICO 2: RESULTADOS BRUTOS NO DITADO DE PALAVRAS NO GRUPO DE 
CRIANÇAS DE 8 A 11 ANOS. FORAM DITADAS SEIS PALAVRAS DE CADA TIPO, 
EM BAIXA E ALTA FREQÜÊNCIA: 

0 1 2 3 4 5 6 7

Regulares alta freq.

Regulares baixa freq. 

Palavras-regra alta freq.

Palavras-regra baixa freq.

Irregulares alta freq.

Irregulares baixa freq. 

France
Bernard Lotin
Pierre
Supergirl
Samsam
Lilia
Fanie

 
 

Ao comparar a distribuição de dados do grupo de crianças menores (CP) com 

os dados dos outros dois grupos de crianças maiores, pode-se perceber que as 

crianças da turma CP têm maior número de acerto nas palavras regulares e pouco 

ou nenhum acerto na ortografia de palavras regra e irregulares. Já, no grupo de 

                                                 
23 Número de acertos em cada categoria de palavras ditadas.  
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crianças maiores a diferença de resultado devido ao tipo de palavra não é tão 

grande, havendo uma distribuição de ortografias corretas nos tipos de palavras 

regulares, regra e irregulares. Este fato deve estar relacionado com a escolaridade 

formal, pois é desta forma que se adquirem os conhecimentos referentes às regras 

de correspondência grafema-fonema; e nas etapas iniciais da alfabetização (CP) 

aprende-se primeiramente as relações regulares e mais simples.  

Por meio dos resultados na tarefa de ditado de palavras isoladas pode-se 

responder à primeira pergunta de pesquisa: Qual o desempenho em escrita 

(ortografia) de palavras isoladas no português? 

É importante lembrar que muitas destas crianças estão no Brasil há pouco 

tempo, o que possivelmente explica o menor desempenho de algumas que 

pertencem a um mesmo grupo etário. Um dado surpreendente é que se esperava 

mais acertos na escrita de palavras regulares devido à suposta maior transparência 

da língua portuguesa com relação à língua francesa. Como foi descrito no item sobre 

o sistema alfabético de escrita, as ortografias transparentes têm um maior nível de 

regularidade grafo-fonêmica.  

Um dos professores da escola fez um comentário informal expondo que o 

português se escreve como se diz, mas pelo que foi visto aqui esta afirmação não se 

sustenta, já que muitas crianças escreveram como ouviam e acabaram errando a 

ortografia justamente por este motivo (transcrição fonológica). Isso pode ser 

constatado em várias justificativas das crianças para determinadas escolhas 

ortográficas, em que dizem escrever as palavras como elas as ouvem.  

Outro fator importante é o da influência da língua materna na escrita do 

português. As relações entre sons e letras na língua francesa parecem ter 

influenciado a escrita das crianças e induzido ao erro ortográfico em português, 

como poderá ser verificado nas próximas análises.  

Houve grande variabilidade de acertos na escrita com relação à freqüência 

das palavras nos diferentes grupos etários e tipos de palavras. Provavelmente este 

resultado deve-se ao fato que muitos sujeitos desconhecem palavras freqüentes, ou 

conhecem (devido à semelhança de vocabulário entre o francês e o português) 

palavras pouco freqüentes. Ou seja, para um grupo estrangeiro o efeito da 

freqüência pode não ser o mesmo que para as crianças brasileiras.  
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Assim, como muitas destas crianças estão iniciando a aprendizagem do 

português, elas não parecem ser sensíveis à freqüência da palavra, já que há 

algumas palavras de baixa freqüência que são semelhantes em francês, e também 

palavras de alta-freqüência, que não são conhecidas pelos sujeitos desta pesquisa. 

É importante considerar no resultado do ditado alguns aspectos da língua francesa 

como as traduções das palavras, os falsos cognatos e as semelhanças de regras na 

escrita do francês e do português.  

Outra explicação possível para a pouca influência do fator freqüência das 

palavras no desempenho das crianças é que no estágio inicial de escrita há 

ausência deste fator, pois as crianças não possuem ainda o léxico ortográfico. Neste 

caso um fator de influência na formação do léxico seria a leitura, isto é, o contato 

repetido com as palavras. Como foi visto pelas entrevistas das crianças, as 

situações de leitura são raras, e isso dificulta a aprendizagem da ortografia.  

No grupo de crianças menores, que estão na turma de alfabetização, houve 

inclusive mais acerto nas palavras regulares de baixa-freqüência. No que se refere 

às palavras-regra as crianças menores apresentaram um desempenho inexpressivo 

quando comparado ao das outras crianças. Esta diferença com relação aos grupos 

de idade e o desempenho em escrita de palavras-regra pode ser porque as crianças 

menores estão no processo de alfabetização e aprenderam mais relações regulares 

grafema-fonema, e podem estar na fase de escrita alfabética e não ortográfica. Além 

disso, muitas regras ortográficas contidas nas palavras-regra são as mesmas em 

francês e em português, e as crianças em níveis mais altos de escolaridade podem 

ter sido beneficiadas por este fator.  

 

COMPETÊNCIA ORTOGRÁFICA 
   

A competência ortográfica é avaliada pelos desempenhos das crianças na 

escrita, considerando as alterações ortográficas feitas pelos sujeitos de acordo com 

a classificação de GUIMARÃES (2001), e o total de alterações nas 36 palavras 

ditadas.  

A partir da classificação de erros ortográficos elaborada e utilizada por 

GUIMARÃES (2001) foi inserido um novo item chamado “influência da língua 

francesa”, sendo o oitavo ponto da classificação de alterações ortográficas. Neste 
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item foram inseridos os tipos de erros que não se enquadravam nos demais itens de 

classificação e apresentam uma clara influência da referência do francês na escrita 

das palavras. Essas alterações serão comentadas de forma mais aprofundada no 

próximo item, sobre a influência da língua francesa na escrita do português. Nos 

QUADROS 21, 22 e 23 constam as palavras escritas pelas crianças no ditado das 

36 palavras isoladas:  

 

 

QUADRO 21: CLASSIFICAÇÃO DOS ERROS ORTOGRÁFICOS DAS CRIANÇAS 
DE 6 E 7 ANOS, DA TURMA CP: 

Categorias   Sujeitos   

 Reine 
6 anos 

Zorro 
6 anos 

Spirit 
6 anos 

Batman 
7 anos 

Cendrillon 
7 anos 

      
1.a)Transcrição 
da fala 

inpada (empada) 
chilife (xerife) 
uzaon (usam) 
ridasaon 
(redação) 
 

btalia (batalha) 
djisér (disse) 
boscse (boxe) 
quiétous (quietos) 
folias (folhas) 
amanhan 
(amanhã) 

batalia (batalha) 
inpaba (empada) 
bjice (disse) 
bocse (boxe) 
yalinia (galinha) 
felia (folhas) 
amnyun (amanhã) 
 

batali (batalha) 
inpada (empada) 
jse (disse) 
foliase (folhas) 

batalia (batalha) 
bosi (boxe) 
galinia (galinha) 
amanium 
(amanhã) 

1.b)Omissão de 
letras 

quetos (quietos) 
luze (luzes) 
folase (folhas) 

btalia (batalha) 
papa (papai) 
plavra (palavra) 
rédas (redação) 
galiha (galinha) 
éhpada (empada) 
louzé (luzes) 
frlido (florido) 

papa (papai) 
felia (folhas) 
tabeun (também) 

batali (batalha) 
jse (disse) 
papa (papai) 
boi (boxe) 
palava (palavra) 
_ostava (gostava) 
redas (redação) 
_ali__ (galinha) 
flido (florido) 
ouun (usam) 
 

moéd (moeda) 
mamah (mamãe) 
papah (papai) 
folas (folhas) 
tmbese (também) 
batala (batalha) 

1.c)Acréscimo 
de letras 

cablas (cabras) 
felize (feliz) 

jipér (jipe) 
djisér (disse) 
boscse (boxe) 
frlido (florido) 

bjice (disse) 
unzr (usam) 
rebasonu 
(redação) 
tabeun (também) 
nutra (nora) 

ciêtose (quietos) 
ontsa (onça) 
foliase (folhas) 
tunbêne (também) 
ouun (usam) 
 

usle (usam) 
predason 
(redação) 
tmbese (também) 

1.d)Ausência 
de nasalização 

amana (amanhã) uzé (usam) 
rédas (redação) 
galiha (galinha) 
éhpada (empada) 
 

mama (mamãe) redás (redação) 
amunni (amanhã) 
 

épada (empada) 
mamah (mamãe) 

1.e)Contamina-
ção 
 

- ehpada (empada) amnyun (amanhã) munmun (mamãe) épada (empada) 
 

1.f)Trocas 
surdas/sonoras 

palabla (palavra) 
 

- - - gablas (cabras) 
jouva (chuva) 
gilife (xerife) 
getos (quietos) 
marega (marreca) 
pesga (pesca) 
 

2.a)Trocas de 
letras 
graficamente 
parecidas24 

uno (hino) 
flolidi (florido) 
 

dsoudé (açude) inpaba (empada) 
moeba (moeda) 
beciba (descida) 
bezena (dezena) 

maêda (moeda) 
boi (boxe) 

hasa (casa) 

                                                 
24 Em alguns casos as letras graficamente parecidas são semelhantes somente na escrita cursiva.  
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bjice (disse) 
asoub (açude) 
unzr (usam) 
un ca (onça) 
yostava (gostava) 
rebasonu 
(redação) 
yalinia (galinha) 
felia (folhas) 
nutra (nora) 
froribo (florido) 
oye (hoje) 
rebasonu 
(redação) 
 

2.b)Inversão de 
letras e sílabas 
 

- - - - fololido (florido) 

3.a)Erros por 
desconsiderar 
as regras 
contextuais 

inpada (empada) 
dise (disse) 
folase (folhas) 
mareka (marreca) 
pasalo (pássaro) 
 

caza (casa) 
djisér (disse) 
pasaro (pássaro) 
tanban (também) 
maréca (marreca) 

caza (casa) 
inpaba (empada) 
bjice (disse) 
cietos (quietos) 
mareca (marreca) 
pasaro (pássaro) 
 

inpada (empada) 
jse (disse) 
ciêtose (quietos) 
mareca (marreca) 
pasale (pássaro) 

dise (disse) 
getos (quietos) 
folas (folhas) 
marega (marreca) 
pasalo (pássaro) 

3.b)Erros de 
segmentação 
 

- - un ca (onça) - - 

3.c)Erros por 
desconheci-
mento de 
regras morfos-
sintáticas 
 

uzaon (usam) uzé (usam) unzr (usam) ouun (usam) usle (usam) 

4.Erros ligados 
ao desconheci-
mento da 
origem das 
palavras 

uno (hino) 
desida (descida) 
chilife (xerife) 
asude (açude) 
onsa (onça) 
ridasaon 
(redação) 
oje (hoje) 
 

ino (hino) 
désida (descida) 
chérifé (xerife) 
dsoudé (açude) 
onsa (onça) 
félis (feliz) 
ojé (hoje) 

ino (hino) 
beciba (descida) 
chelife (xerife) 
asoub (açude) 
un ca (onça) 
felis (feliz) 
oye (hoje) 

ino (hino) 
désida (descida) 
desenia (dezena) 
chelife (xerife) 
asoude (açude) 
ontsa (onça) 
felis (feliz) 
louse (luzes) 
oje (hoje) 

ino (hino) 
desida (descida) 
desena (dezena) 
asude (açude) 
onsa (onça) 
felis (feliz) 
luses (luzes) 
oge (hoje) 

5.Erros por 
generalização 
de regras 

 quiétous (quietos)  
 
 

   

6.Presença ou 
ausência 
indevida de 
acentos 
ortográficos 

pasalo (pássaro) 
maman (mamãe) 
ridasaon 
(redação) 
mouaeausi 
(também) 
amana (amanhã) 
fête (festa) 
ezmér (gostava) 
 
 

moéda (moeda) 
jipér (jipe) 
désida (descida) 
dézéna (dezena) 
maman (mamãe) 
djisér (disse) 
chérifé (xerife) 
dsoudé (açude) 
quiétous (quietos) 
fésta (festa) 
rédas (redação) 
éhpada (empada) 
félis (feliz) 
louzé (luzes) 
amanhan 
(amanhã) 
maréca (marreca) 
pasaro (pássaro) 
tanban (também) 
pé`sca (pesca) 
ojé (hoje) 
 

pasaro (pássaro) 
tabeun (também) 
mama (mamãe) 
rebasonu 
(redação) 
amnyun (amanhã) 

maêda (moeda) 
désida (descida) 
ciêtose (quietos) 
pasale (pássaro) 
tunbêne (também) 
munmun (mamãe) 
redas (redação) 
amunni (amanhã) 

épada (empada) 
moéd (moeda) 
jipé (jipe) 
pasalo (pássaro) 
tmbese (também) 
macmah (mamãe) 
predason 
(redação) 
amanium 
(amanhã) 

7.Outros erros  mareka (marreca) 
flolidi (florido) 

uzé (usam) 
tanban (também) 

unzr (usam) 
froribo (florido) 

desenia (dezena) 
amunni (amanhã) 

mamah (mamãe) 
papah (papai) 
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  ouun (usam) bosi (boxe) 
usle (usam) 
tmbese (também) 
 

8.Influência da 
língua francesa 

mason (casa) 
cablas (cabras) 
chilife (xerife) 
foute (boxe) 
palabla (palavra) 
maman (mamãe) 
fête (festa) 
ezmér (gostava) 
poole (galinha) 
felize (feliz) 
folase (folhas) 
mouaeausi 
(também) 
pasalo (pássaro) 
lola (nora) 
flolidi (florido) 
 

chérifé (xerife) 
chouva (chuva) 
maman (mamãe) 
papa (papai) 
dsoudé (açude) 
louzé (luzes) 
frlido (florido) 

chelife (xerife) 
chouva (chuva) 
papa (papai) 
asoub (açude) 
rebasonu 
(redação) 
amnyun (amanhã) 

cablase (cabras) 
chouva (chuva) 
munmun (mamãe) 
asoude (açude) 
ciêtose (quietos) 
louse (luzes) 
chelife (xerife) 
tunbêne (também) 
pasale (pássaro) 
nola (nora) 
flido (florido) 
 

gablas (cabras) 
épada (empada) 
jouva (chuva) 
predason 
(redação) 
amanium 
(amanhã) 
fololido (florido) 
palavla (palavra) 
gilife (xerife) 
pasalo (pássaro) 
nola (nora) 
 
 
 
 
 

Total de 
palavras com 

alterações 
ortográficas 

50 67 61 31 34 

 
 

 
QUADRO 22: CLASSIFICAÇÃO DOS ERROS ORTOGRÁFICOS DAS CRIANÇAS 
DE 8 E 9 ANOS, DA TURMA CE2 E CM1: 

                             Sujeitos   
Categorias Fanie – 8 anos Lilia – 9anos Samsam – 9 anos 

 
1.a)Transcrição da 
fala 

impada (empada) 
filise (feliz) 
djiser (disse) 

galinia (galinha) 
impada (empada) 
bocse (boxe) 
foliace (folhas) 
amãnã (amanhã) 

lousis (luzes) 
locses (boxe) 
batalia (batalha) 
folia (folha) 
amania (amanhã) 
 

1.b)Omissão de 
letras 

folas (folhas) - tabeme (também) 
redaiom (redação) 
 

1.c)Acréscimo de 
letras 

palavlin (palavra) 
lousese (luzes) 
filise (feliz) 
tenbenne (também) 
jiper (jipe) 
djiser (disse) 

luzesse (luzes) 
foliace (folhas) 
cusão (usam) 

oges (hoje) 
maracas (marreca) 
pasolos (pássaro) 
locses (boxe) 
tabeme (também) 
manais (mamãe) 
dises (disse) 
vilas (vila) 
inepata (empada) 
oncas (onça) 
 

1.d)Ausência de 
nasalização 

galina (galinha) 
mamay (mamãe) 
amania (amanhã) 

galinia (galinha) 
mamai (mamãe) 

tabeme (também) 
manais (mamãe) 
amania (amanhã) 
 

1.e)Contaminação - amãnã (amanhã) - 
 

1.f)Trocas 
surdas/sonoras 

- - inepata (empada) 
 
 

2.a)Trocas de 
letras graficamente 
parecidas 

- tenbem (também) locses (boxe) 
manais (mamãe) 
forios (folhas) 
 
 

2.b)Inversão de 
letras e sílabas 
 

- - - 
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3.a)Erros por 
desconsiderar as 
regras contextuais 

maréca (marreca) 
pasalo (pássaro) 
bataille (batalha) 
tenbenne (também) 
ousson (usam) 
djiser (disse) 

cietos (quietos) 
redacão (redação) 
mareca (marreca) 
onca (onça) 
pacaro (pássaro) 
acude (açude) 
dise (disse) 

maracas (marreca) 
pesqua (pesca) 
pasolos (pássaro) 
dises (disse) 
oncas (onça) 
acoude (açude) 
 
 

3.b)Erros de 
segmentação 
 

- - - 

3.c)Erros por 
desconhecimento 
de regras 
morfossintáticas 
 

ousson (usam) cusão (usam) ousen (usam) 

4.Erros ligados ao 
desconhecimento 
da origem das 
palavras 

chelife (xerife) 
oje (hoje) 
onsa (onça) 
lousese (luzes) 
dessida (descida) 
filise (feliz) 
ino (hino) 
asoude (açude) 
 

cherife (xerife) 
desena (dezena) 
decida (descida) 
ino (hino) 

cherife (xerife) 
desena (dezena) 
oges (hoje) 
lousis (luzes) 
desida (descida) 
felis (feliz) 
ino (hino) 

5.Erros por 
generalização de 
regras 
 

- - - 

6.Presença ou 
ausência indevida 
de acentos 
ortográficos 
 

maréca (marreca) 
pasalo (pássaro) 
amania (amanhã) 
mamay (mamãe) 
tenbenne (também) 
redation (redação) 
 

pacaro (pássaro) 
tenbem (também) 
amãnã (amanhã) 
mamai (mamãe) 

pasolos (pássaro) 
tabeme (também) 
amania (amanhã) 
redaion (redação) 
mamais (mamãe) 

7.Outros erros  palavlin (palavra) 
papay (papai) 
mamay (mamãe) 
boce (boxe) 
 

amãnã (amanhã) galiga (galinha) 
pasolos (pássaro) 
omitiu a palavra moeda 

8.Influência da 
língua francesa 

redation (redação) 
lousese (luzes) 
bataille (batalha) 
tenbenne (também) 
ousson (usam) 
chouva (chuva) 
asoude (açude) 
cablas (cabras) 
chelife (xerife) 
flolido (florido) 
pasalo (pássaro) 
 

cherife (xerife) 
hauje (hoje) 
luzesse (luzes) 
tenbem (também) 
foliace (folhas) 
bataria (batalha) 

cherife (xerife) 
lousis (luzes) 
ousen (usam) 
pasolos (pássaro) 
redaiom (redação) 
forios (folhas) 
chouva (chuva) 
acoude (açude) 
 

Total de palavras 
com alterações 

ortográficas 
27 22 27 

 
 
QUADRO 23: CLASSIFICAÇÃO DOS ERROS ORTOGRÁFICOS DAS CRIANÇAS 
DE 10 E 11 ANOS, DA TURMA CM2: 

                 Sujeitos    
Categorias Pierre – 10 anos 

 
Supergirl – 
 10 anos 

Bernard 
Lotin – 11 anos 
 

France – 11 anos 

1.a)Transcrição da 
fala 

batalia (batalha) 
faullias (folhas) 

 bataia (batalha) 
folias (folhas) 

batalia (batalha) 
foliase (folhas) 
amania (amanhã) 
 

1.b)Omissão de 
letras 
 

quitos (quietos) 
 

 bataia (batalha) gallina (galinha) 
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1.c)Acréscimo de 
letras 

marequa (marreca) 
paipai (papai) 
faullias (folhas) 
maimai (mamãe) 

bosque (boxe) 
norra (nora) 

villa (vila) gallina (galinha) 
palavarla (palavra) 
redacone (redação) 
papalle (papai) 
louzese (luzes) 
honsa (onça) 
villa (vila) 
 

1.d)Ausência de 
nasalização 

maimai (mamãe) 
amanha (amanhã) 

mamai (mamãe) mamai (mamãe) gallina (galinha) 
mámai (mamãe) 
amania (amanhã) 

1.e)Contaminação 
 

- - - - 

1.f)Trocas 
surdas/sonoras 
 

gerife (xerife) 
moeta (moeda) 
 

- moeta (moeda) - 

2.a)Trocas de 
letras graficamente 
parecidas 
 

- - - jepe (jipe) 

2.b)Inversão de 
letras e sílabas 
 

- - - palavarla (palavra) 

3.a)Erros por 
desconsiderar as 
regras contextuais 
 

marequa (marreca) 
onca (onça) 
acude (açude) 

- maraica (marreca) redacone (redação) 
mareca (marreca) 
pasaro (pássaro) 

3.b)Erros de 
segmentação 
 

- - - tam ben (também) 

3.c)Erros por 
desconhecimento 
de regras 
morfossintáticas 
 

ousão (usam) - usão (usam) usan (usam) 

4.Erros ligados ao 
desconhecimento 
da origem das 
palavras 

déséna (dezena) 
rédasão (redação) 
luses (luzes) 
décida (descida) 
ino (hino) 

cherife (xerife) 
decida (descida) 
ino (hino) 
assude (açude) 
gipe (jipe) 
 
 

cherife (xerife) 
daisena (dezena) 
onsa (onça) 
décida (descida) 
gipé (jipe) 
dice (disse) 

cherifé (xerife) 
desena (dezena) 
honsa (onça) 
decida (descida) 
ino (hino) 
asude (açude) 
dice (disse) 

5.Erros por 
generalização de 
regras 
 

- - - - 

6.Presença ou 
ausência indevida 
de acentos 
ortográficos 

déséna (dezena) 
rédasão (redação) 
passaro (pássaro) 
décida (descida) 
tambem (também) 
amanha (amanhã) 
dissé (disse) 
ousão (usam) 
maimai (mamãe) 
 

tambem (também) 
maimai (mamãe) 

passaro (pássaro) 
décida (descida) 
féliz (feliz) 
tambêm (também) 
gipé (jipe) 
mamai (mamãe) 
usão (usam) 

cherifé (xerife) 
pasaro (pássaro) 
tam ben (também) 
mámai (mamãe) 
amania (amanhã) 
redacone (redação) 

7.Outros erros  - bosque (boxe) 
 

- - 

8.Influência da 
língua francesa 

faullias (folhas) 
ousão (usam) 
villa (vila) 

cherife (xerife) 
 

cherife (xerife) 
daisena (dezena) 
maraica (marreca) 
louses (luzes) 
décida (descida) 
féliz (feliz) 
açoude (açude) 
villa (vila) 

cherifé (xerife) 
papalle (papai) 
louzese (luzes) 
foliase (folhas) 
villa (vila) 

Total de palavras 
com alterações 

ortográficas 
33 10 20 24 
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As alterações ortográficas produzidas pelas crianças no ditado são uma forma 

de se entender as escolhas realizadas pelas crianças nas correspondências 

fonemas-grafemas na língua portuguesa. Como será abordado na resposta à 

segunda pergunta de pesquisa, há algumas alterações possivelmente decorrentes 

do conhecimento da língua francesa como língua materna, que corresponde à língua 

em que as crianças foram (ou estão sendo) alfabetizadas. Mas muitos dos erros são 

também encontrados em crianças brasileiras, como será visto na resposta à terceira 

pergunta de pesquisa.  

 

TABELA 4: CLASSIFICAÇÃO E NÚMERO DE ERROS ORTOGRÁFICOS 
PRODUZIDOS PELAS CRIANÇAS, CONSIDERANDO AS DIFERENTES FAIXAS 
ETÁRIAS: 

Números de erros produzidos pelos 
sujeitos em cada grupo etário Tipos de 

erros Categorias 
Exemplos de 

erros em cada 
categoria 

6 e 7 
anos 
5 suj. 

8 e 9 
anos 
3 suj. 

10 e 11 
anos 
4 suj. 

1.a)Transcrição 
da fala 

bocse (boxe) 25 13 7 

1.b)Omissão de 
letras 

folas (folhas) 30 3 3 

1.c)Acréscimo 
de letras 

villa (vila) 19 19 14 

1.d)Ausência de 
nasalização 

mamai 
(mamãe) 10 8 7 

1.e)Contamina-
ção 

munmun 
(mamãe) 

4 1 0 

1. Erros 
relacionados à 

análise 
fonológica 

1.f)Trocas 
surdas/sonoras 

pesga (pesca) 7 1 3 

TOTAL   95 45 34 

2.a)Trocas de 
letras 

graficamente 
parecidas 

moeba 
(moeda) 

22 4 1 2. Erros 
relacionados 

às representa-
ções gráficas 2.b)Inversão de 

letras e sílabas 
palavarla 
(palavra) 

1 0 1 

TOTAL   23 4 2 

3.a)Erros por 
desconsiderar 

as regras 
contextuais 

onca (onça) 26 19 7 

3.b)Erros de 
segmentação 

tam ben 
(também) 

1 0 1 

3. Erros 
relacionados 

com as 
análises 

contextual e 
morfo-sintá-

ticas 

3.c)Erros por 
desconheciment

o de regras 
morfos-sintáticas 

usão (usam) 5 3 3 

TOTAL   32 22 11 
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4.Erros 
ligados ao 

desconheci-
mento da 

origem das 
palavras 

 cherife (xerife) 38 19 23 

5.Erros por 
generaliza-ção 

de regras 
 

 
quiétous 
(quietos) 

1 0 0 

6.Presença ou 
ausência 

indevida de 
acentos 

ortográficos 

 

moéda 
(moeda) ou 

pasalo 
(pássaro) 

48 19 24 

7.Outros erros  
galiga 

(galinha) 14 8 1 

8.Influência da 
língua 

francesa 
 

redation 
(redação) 

49 25 17 

TOTAL DE 
ERROS25 

  447 212 159 

 

Como pode ser observado nos QUADROS 21, 22, 23, e na TABELA 4, de 

classificação dos erros ortográficos dos sujeitos, comparando os dados das crianças 

menores com os das maiores, pode-se perceber uma “passagem” entre a fase 

alfabética e a ortográfica. Desta forma pode-se compreender melhor a construção da 

ortografia do português pelas crianças francesas. As menores, que estão sendo 

alfabetizadas, cometem erros não mais observados nas crianças maiores, que já 

estão numa fase de aperfeiçoamento da compreensão do princípio alfabético.  

 As crianças de 6 e 7 anos cometeram mais erros do tipo “omissão de letras” 

do que as crianças acima de 8 anos. Também foram identificados mais “erros por 

desconsiderar as regras contextuais” e “erros ligados ao desconhecimento da origem 

das palavras” neste grupo de idade mais novo. Estes três tipos de erros estão 

relacionados à aprendizagem formal, sendo que o primeiro pode ter sido fortemente 

influenciado pelo fato destas crianças estarem sendo alfabetizadas e por isso ainda 

cometerem certos erros não mais tão freqüentes nas crianças maiores.  

 Por isso considerou-se importante conhecer o trabalho da professora da 

turma de alfabetização para saber o que os sujeitos já tinham aprendido e o que 

ainda não tinham aprendido no momento do ditado. 

                                                 
25 Ressalta-se que o total de erros supera o número de palavras, pois várias delas podem ser 
classificadas em diversos erros concomitantemente.  
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 RELATO INFORMAL DA PROFESSORA DA TURMA DE ALFABETIZAÇÃO, 

CP (Cours Préparatoire):  

 Segundo informações fornecidas pela professora (francesa) da turma CP, das 

crianças menores, na época do ditado e das entrevistas (utilizados como 

instrumentos de coleta de dados desta pesquisa) os alunos de sua turma (de 

alfabetização) já tinham aprendido todas as letras do alfabeto, assim como seus 

correspondentes fonológicos. Entretanto, a professora destacou algumas 

correspondências fonemas-grafemas, consideradas por ela mais complicadas na 

aprendizagem da língua francesa, que as crianças não conheciam:  

• ch, au, eau, er, ez, ss, on, om, ph, ê, è,ai, ei, qu, an, en, em, am, ç, -et,  

-ette, in, im, oi, oin, in-, im-, gn 

 

 Essas crianças são alfabetizadas somente em francês. As informações 

relatadas pela professora permitem compreender o processo de alfabetização pelo 

qual as crianças do CP estão passando (Zorro, Reine, Spirit, Batman e Cendrillon) e 

as correspondências grafemas-fonemas ainda não conhecidas para elas. Desta 

forma, ao analisar o desempenho destas crianças no ditado e nas demais tarefas 

pode-se incluir estes dados informativos, complementares à compreensão total do 

desempenho das crianças.  

No que se refere à presença ou ausência de acentos ortográficos pode-se 

perceber uma grande gama de acentos que não são observados comumente em 

crianças brasileiras. Uma das explicações para esta diferença de desempenho está 

relacionada ao fato de na língua francesa o acento ser utilizado para marcar a vogal, 

e não como acentuação tônica, como é o caso do português. Em francês, para se 

fazer o som /e/ deve-se colocar o acento na vogal: “é”. Essa característica da língua 

francesa justificaria a utilização de um acento no “e” para se escrever a palavra 

“déséna”, por exemplo.  

 Deve-se salientar que os tipos de erros também estão relacionados com as 

palavras escolhidas para o ditado, ou seja, nem todas as palavras podem levar a 

erros que possam ser classificados em todas as categorias. Por isso, há categorias 

com pouco número de erros, provavelmente devido à seleção de palavras do ditado.  
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 Estes dados serão retomados proximamente para responder à quarta 

pergunta de pesquisa, referente à comparação dos erros ortográficos das crianças 

francesas e das brasileiras.  

 

INTERFERÊNCIA DO FRANCÊS NA ESCRITA (ORTOGRAFIA) DO  PORTUGUÊS 

 Neste item serão abordadas algumas relações entre as línguas francesa e 

portuguesa obtidas no ditado e influências que as crianças francesas relatam ter de 

sua língua materna na aprendizagem do português.  

 Será abordada a segunda pergunta de pesquisa: Quais os efeitos da 

interferência do francês na ortografia do português? 

 Estes pontos serão discutidos com a comparação entre as duas línguas e a 

verbalização das crianças na entrevista do ditado.  

 A seguir, no QUADRO 24, está a lista de palavras com as respectivas 

traduções (REY, 1998) para o francês, para facilitar a comparação com o português 

e para identificar fatores de influência do francês no português.  

 
QUADRO 24: PALAVRAS UTILIZADAS NO DITADO DE PALAVRAS ISOLADAS 
COM AS TRADUÇÕES EM FRANCÊS: 

Alta freqüência Baixa freqüência 
Regular Irregular Regra Regular Irregular Regra 

festa 
fête 

hoje  
aujourd’hui 

casa 
maison 

vila 
village mas 
tem o falso 
cognato 
ville (em 
português 
“cidade”) 

boxe  
boxe 

nora 
belle-fille 

papai 
papa  

feliz 
heureux 

galinha 
poule 

batalha 
bataille 

hino 
hymne  

empada 
(sem 
tradução) 

chuva 
pluie  

amanhã 
demain 

disse 
dit  

jipe 
jeep  

açude  
réservoir ou 
étang  

marreca 
canard 

gostava 

aimait (il) 

onça  
panthère 

também  
aussi  

pesca 
pêche 

xerife 
chérif  

usam 
utilisent (ils)  

folhas 
feuilles  

mamãe  
maman  

pássaro  
oiseaux 

moeda 
monnaie 

luzes  
lumières 

florido  
fleuri  

palavra 
mot  

dezena 
dizaine  

redação  
rédaction  

cabras  
chèvres  

descida  
descente  

quietos  
silencieux 
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No item “influência da língua francesa”, apresentado nos quadros de 

alterações ortográficas, foram incluídos erros que não poderiam ser explicados em 

outras categorias, tendo claras características da influência do francês na ortografia 

do português.  

Algumas crianças escreveram a tradução da palavra ditada em português, 

como é perceptível na escrita de Reine, explicada mais detalhadamente a seguir: 

• mason (casa): em francês escreve-se maison para a palavra casa. 

• maman (mamãe): esta grafia está certa para mamãe em francês. 

• papa (papai): foi escrito por várias crianças, é papai em francês. 

• fête (festa): esta tradução está correta e bem escrita em francês. 

• ezmèr (gostava): em francês gostar é aimer, provavelmente o que a criança 

pretendeu escrever. 

• poole (galinha): “poule” em francês é galinha. 

• mouaeausi (também): Reine parece ter escrito a expressão em francês “moi 

aussi”, que significa “eu também”. 

 

Há ainda outras características da língua francesa observadas na escrita 

de várias crianças, descritas a seguir: 

• A escrita das letras ou para representar o som /u/, como chouva para 

chuva e louzé para luzes. 

• A marcação do acento agudo no e (é) para formar o som /e/, presente nas 

palavras açude e luzes. Por isso estas palavras e tantas outras que têm o 

som /e/ foram escritas pelas crianças com o acento agudo. No francês há 

outros sons para a letra “e”, sendo necessária uma diferenciação gráfica 

para especificar o tipo de som do “e” em cada palavra. 

• A representação gráfica un utilizada em munmun (mamãe) é uma tentativa 

de formar o som nasal do português (ãe), que não existe desta forma no 

francês. 

• A escrita “papaille” é como se escreveria em francês “papai”. 

• Os sons nasais representados em português por “am” (/ã/) aparecem 

escritos como em francês com “en” ou “an”.  
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• Pode-se perceber também que muitas crianças escreveram palavras que 

terminam com s do plural com um “e” no final. Essa característica pode ser 

explicada pelo fato do “e” mudo no francês ser utilizado para marcar a 

pronúncia da última consoante. Neste caso, a colocação da letra “e” está 

certa para a pronúncia francesa, em que normalmente não se pronuncia 

claramente o final das palavras. A impressão que se tem é que se escreve 

mais do que se fala, e talvez por isso as crianças tenham escrito: 

o Ciêtose para quietos. 

o Cablase para cabras. 

o Felize para feliz. 

o Folase e foliace para folhas. 

o Luzesse ou lousis ou lousese para luzes. 

“Se”, “sse”, “ce” na sílaba final salientam o som s porque o “e” é mudo. O “e” 

só é utilizado para se pronunciar a consoante anterior.  

A palavra xerife foi escrita pela maioria das crianças com “ch”, sendo que 

devem ser consideradas duas causas. A primeira refere-se ao mesmo erro cometido 

por crianças brasileiras, que é o desconhecimento da palavra e a colocação do “ch” 

já que estas letras formam o mesmo som que o “x” nesta palavra. O segundo ponto 

refere-se à influência da língua francesa já que a palavra chérif (xerife) é com “ch”.  

A palavra redação foi escrita redation, que é sua tradução em francês, mesmo 

que a pronúncia não seja exatamente a mesma, a palavra é muito parecida nas 

duas línguas. Neste caso o aprendiz do português pode logo aprender que o 

morfema “ção” (de redação) em português corresponde ao “tion” (de redation) em 

francês.  

A palavra dezena foi escrita por Bernard Lotin como daisena provavelmente 

porque o som /e/ em francês pode ser representado por “ai”. 

Uma criança escreveu froribo (florido), que em crianças brasileiras poderia ser 

considerado um erro de transcrição da fala, já que há regionalismos em que se troca 

o “l” pelo “r”. Mas este caso pode ser incluído na dificuldade de algumas crianças 

francesas em representar o “r” fraco, e será retomado adiante, quando serão 

analisadas as entrevistas do ditado individual.  
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A palavra cidade em francês é ville, e parece ter influenciado a escrita das 

crianças em vila, por isso a maioria das crianças escreveu esta palavra com dois “l”, 

sendo que no português este tipo de grafia não é utilizado. 

O desconhecimento das crianças de algumas regras básicas da escrita em 

português causou o aparecimento de letras que não são esperadas nem utilizadas 

no português, como “y” e “k”. Por exemplo, Spirit escreveu “amnyun” (amanhã) e 

Reine escreveu “mareka” (marreca). Esse tipo de troca não aparece nos sujeitos 

brasileiros, na pesquisa realizada por GUIMARÃES (2001).  

A troca do “r” pelo “l” pode ser observada na escrita de várias crianças, como 

apresentadas abaixo: 

• cablas (cabras); 

• chelife, chelife, gilife (xerife); 

• flolido, fololido, flido (florido); 

• pasalo, pasolos, pasale, pasalo (pássaro); 

• nola, nola (nora); 

• palavla, palabla (palavra). 

 

Como no francês normalmente (exceto sotaques regionais) há somente o erre 

forte /R/, o erre fraco /r/ pode ser ouvido pelos franceses como um som mais 

próximo do /l/ do que do /r/ propriamente dito, o que justificaria esta troca em tantas 

palavras e por várias crianças.  

No quadro de classificação dos fonemas consonantais da língua portuguesa 

(TERRA, 1991) são expostos os seguintes aspectos do /r/ e do /l/: 

• Nos dois fonemas o papel das cavidades bucal e nasal é oral , ou seja, não 

nasal; 

• Como modo de articulação são constritivas  sendo que o “l” é lateral  e o “r” é 

vibrante ; 

• Nos dois o papel das cordas vocais é sonoro ; 

• Os dois têm ponto de articulação alveolar . 

 

Segundo NAVAS (2007) a troca dos grafemas “r” e “l” é comum também em 

algumas crianças falantes do português principalmente nos casos em que as 
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crianças apresentam uma imaturidade no sistema fonológico. Isto é, crianças que 

apresentam trocas na fala que já não seriam esperadas para sua idade cronológica.  

  Ambos fonemas são classificados como líquidas e são os últimos fonemas a 

serem produzidos corretamente nas crianças. No desenvolvimento normal de fala há 

uma fase onde muitas crianças fazem este processo de simplificação de líquidas que 

resulta em /l/ onde deveria ser produzido um /r/. Esta distinção entre os dois 

fonemas é muito sutil tanto em termos articulatórios como acústicos. (NAVAS, 2007) 

No português cada um destes fonemas pertence a uma categoria que 

distingue significado (contraste fonológico), mas este não é o caso da língua 

francesa, o que torna a distinção entre estes fonemas difícil e a sua correspondência 

com os respectivos grafemas ainda mais complexa. Do ponto de vista 

neuropsicológico é possível explicar que esta diferenciação entre fonemas é 

estabelecida na área secundária do lobo temporal, sendo dependente de uma 

aprendizagem precoce para a discriminação entre sons próximos. A não distinção de 

alguns sons na língua materna de uma criança pode induzí-la a generalizar dois 

sons diferentes em um só.  

  Como estas crianças bilíngües do francês têm uma influência muito grande da 

linguagem oral do francês e estão ainda aprendendo o português, é possível que 

não tenham cristalizado uma representação precisa das categorias fonológicas /r/ e 

/l/ e por isso mostram tanta dificuldade em representar estes fonemas. (NAVAS, 

2007) 

Além destes dados, o segundo ditado, referente às frases formuladas pela 

pesquisadora, também revelou bastante influência do francês no português escrito, 

como demonstrado a seguir: 
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QUADRO 25: DESEMPENHO DAS CRIANÇAS DE 8 A 11 ANOS NA ESCRITA DO 
DITADO DE FRASES:  

 FRASES 

 Frase 1 Frase 2 Frase 3 

NOME  O oficial português 
era muito corajoso 
e enfrentou vinte 
feras diferentes. 
 

O paciente 
tirou uma foto 
diante da 
farmácia.  
 

No início da apresentação o 
teatro estava iluminado 
revelando a orquestra no 
palco. 
 

Fanie O ofisail poltugais 
ela muilto 
calogoso é ifleto 
vitgne verlas 
difenge. 

O pasiente 
tglo uma foto 
dienche da 
phlamicias. 

Não inisou da ablasetion o 
tallo estave lioumiado 
revelon a ocha não palco.  

Lilia Po oficial 
portuguesse e 
muito corajoso e 
infrento vinte feras 
diferente.  

O paciente tirõ 
uma foto 
diante da 
farmácia.  

No inicio da apresentacão o 
theatro estava uninulado 
revelendo a orcesstra no 
palquo.  

Samsam O ofisiale portuge 
eras mitou coraje 
et infranto vites 
feras diferan. 

O pasintes 
trios uma foto 
tantri la 
farnsie. 

No inixa da apresanta au 
teatron estava ilomnado 
revendo a ercatre lo paoco. 

Bernard Lotin O official 
português era 
muito corageoso e 
enfreto 20 féras 
differentes.  

O paciente tiro 
uma foto 
diante da 
farmaciá .  

No initio da apresentação o 
théatro estava iluminado 
révélando a orchestra no 
palco. 

Supergirl O oficial portugês 
era muito 
corrajoso e 
infrentou vinte 
feras diferentes. 

O paciente 
tirou uma foto 
diante da 
farmacia. 

No inicio da apresentação o 
teatro estava illuminado 
revelando a orchestra no 
pauco.  

France Ho fizial protuguês 
ela muito 
corragoso é ifranto 
vintichi ferasse 
difertes. 

Ho paciente 
tichro uma 
photo dianché 
da farmácia. 

No inicio da 
appresentacone ho teatro 
estava hiluminado 
revelando a horcestra no 
placo.  

Pierre O ficial portugues 
erra muito 
corajoso e 
emfrento vinte 
ferras différente. 

O passiente 
tiro uma foto 
diente da 
pharmacia. 

No inicio da appresentacão 
o thêatro estavã ilominado 
reveldo a orquestras no 
palco.  
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QUADRO 26: DESEMPENHO DAS CRIANÇAS DE 6 E 7 ANOS NA ESCRITA DO 
DITADO DE FRASES:  

 FRASE 
Nome  O oficial português era muito corajoso e enfrentou vinte feras 

diferentes. 
Zorro O obisiao portougés èra mouanto coragorjo é anfto viti fras 

djiféréti. 
Batman O ofisial otuês êla mouitou colajo e iflêto vitchi felase tchifetche.  
Cendrillon Ofisao pololtuges ela muto golajoso e efento vigo felas difiledi.  
Reine O ofisao poltuce ela muto colajozo e fleto vite felas flifelete. 
Spirit Oaofisyay portuye era mouyto corayora e ifretey vimyi feras 

yifereye. 
 

Como pode-se perceber, na turma do CP, de alfabetização, somente a 

primeira frase foi ditada, para não exceder o limite das crianças. Foram elas que 

disseram quando já estavam começando a cansar.  

No que se refere à frase: “O oficial português era muito corajoso e enfrentou 

vinte feras diferentes” pode-se verificar alguns dados interessantes: 

Algumas crianças não fizeram a separação de palavras em “o oficial”, 

possivelmente por não compreender o significado. Enquanto algumas crianças 

juntaram as duas palavras “ofisao”, outras separaram de forma incorreta “o ficial”. A 

palavra oficial em francês é officiel, e somente Bernard Lotin escreveu em português 

“official”. Isto pode se referir a uma compreensão das outras crianças de que em 

português não há consoantes duplas como ocorre com o francês.  

Quanto à palavra “português”, em francês se escreve “portugais”, o que pode 

ter induzido ao erro e esquecimento da regra de que a letra “g” precisa ser 

complementada com o “u” nas sílabas “gue” e “gui”, senão ficaria o som /j/. Em 

francês a regra é a mesma, mas as crianças podem ter confundido porque no 

francês uma das formas de formar o som /e/ é utilizando as letras “ai”, e por isso não 

há necessidade do “u” após o “g”. Um exemplo deste tipo de erro é o da Supergirl, 

que escreveu “portugês”.  

A maioria das crianças maiores (cinco dentre sete) escreveu corretamente a 

palavra “muito”, não cometendo o erro comum em crianças brasileiras de transcrição 

da fala devido à nasalização: “muinto”. 

A palavra “corajoso” em francês é courageux, e será retomada no item em 

que será discutida a entrevista realizada após o ditado, que teve como objetivo 

investigar as explicações das crianças sobre suas escolhas ortográficas.  
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 O ditado de frases foi realizado logo após o de palavras isoladas, o que pode 

ter dificultado a tarefa para as crianças, já que elas poderiam estar cansadas, e com 

o nível de atenção baixo. Como a falta de atenção pode favorecer erros de ortografia 

(REGO e BUARQUE, 2003), acredita-se que alguns dos erros nas frases podem ter 

sido causados por este fator.  

GILLET, HOMMET e BILLARD (2000) apresentam as alterações ortográficas 

cometidas por crianças francesas na escrita do francês, sobretudo no caso de 

palavras que apresentam ambigüidades ortográficas. Muitas vezes os erros das 

crianças nestes tipos de palavras são “fonologicamente plausíveis”, de acordo com 

os autores. Estas mesmas trocas ocorreram quando as crianças escreveram as 

palavras em português. Muitas escolhas ortográficas estão corretas do ponto de 

vista da representação gráfica do som.  

As ambigüidades ortográficas foram abordadas quando se tratou do 

português do Brasil, e classificadas como relações cruzadas previsíveis (palavras-

regra) e relações cruzadas arbitrárias (palavras irregulares). Do primeiro grupo 

fazem parte as 12 palavras-regra ditadas: casa, galinha, disse, também, pássaro, 

redação, nora, empada, marreca, usam, florido, quietos.  

As palavras com relações cruzadas arbitrárias são todas as palavras 

irregulares: hoje, feliz, amanhã, onça, mamãe, dezena, boxe, hino, açude, descida, 

luzes, xerife.  

Seguindo a seqüência de estratégias descrita por FRITH (1985), a criança 

precisa substituir a estratégia alfabética pela ortográfica para conseguir escrever 

corretamente palavras contendo relações cruzadas. Desta forma troca-se o 

raciocínio de representar as palavras como são ouvidas para representá-las como 

são vistas.  

Entretanto, como a maioria das crianças está iniciando a aprendizagem do 

português, muitas das palavras apresentadas são novas para elas e não podem ser 

escritas considerando-se a referência da escrita, mas somente dos sons das 

palavras. De acordo com GILLET, MOMMET e BILLARD (2000) para ser um escritor 

hábil a criança precisa utilizar a estratégia lexical que permite que ela acesse as 

representações visuais, ortográficas, das palavras “estocadas” na memória de longo 

termo. No caso dos sujeitos da presente pesquisa, as palavras em questão não 
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tinham sido guardadas na memória, como pode ser visto a seguir, nos trechos de 

entrevista sobre o ditado: 

• Pierre, ao falar sobre a palavra corajoso, escrita corretamente: 

Pesq: Por quê você decidiu escrever desta forma?  

Pierre: É porque eu escrevi como eu ouvi.  

• Fanie, ao explicar a palavra folhas, escrita por ela “folias”: 

Pesq: Você sabe me dizer porque você escreveu assim?  

Fanie: Beh, quando você disse a palavra eu ouvi todas as sílabas e escrevi. 

 

É a estratégia alfabética que permite às crianças escreverem as palavras 

como elas as ouvem, como descrito acima.  

Do ponto de vista neuropsicológico o léxico mental estaria relacionado à área 

terciária parietal do córtex cerebral, pois atribui-se significado às representações 

escritas, na sua totalidade. No entanto, como muitas destas crianças da pesquisa 

nunca viram as palavras ditadas, e nunca as escreveram antes, as palavras não 

foram anteriormente memorizadas neste léxico mental e por isso elas tiveram que 

utilizar prioritariamente a estratégia alfabética.  

 
AS HIPÓTESES DAS CRIANÇAS, QUE EXPLICAM SUAS ESCOLH AS 
ORTOGRÁFICAS 

 

No desdobramento deste item é possível responder à terceira pergunta de 

pesquisa: Quais as explicações dadas pelas crianças bilíngües para justificar suas 

escolhas ortográficas? 

Depois de realizado e analisado o ditado individual, aplicado coletivamente, 

algumas palavras foram escolhidas para a busca de informações junto às crianças 

para estas escolhas ortográficas. Foram definidas para o pedido de explicações 

dentre as palavras que mais apresentaram erros no ditado (de palavras isoladas e 

de frases) realizado pelas crianças. Assim, foram escolhidas as seguintes palavras, 

que causaram maior número de alterações ortográficas:  

• “usam” – palavra regra – verbo conjugado 

• “marreca” – palavra regra (dígrafo “rr”) 

• “enfrentou” – verbo conjugado 
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• “corajoso” – “courageux” em francês 

• “mamãe” – palavra irregular  

• “folhas” – palavra regular  

O primeiro ditado, aplicado coletivamente nas duas turmas (turma das 

crianças de 6 e 7 anos e turma das crianças de 8 a 11) separadamente, foi realizado 

no dia 20 de março, e um segundo ditado, individual, foi aplicado até o dia 03 de 

abril. Nesta ocasião cada criança foi entrevistada individualmente e o ditado de 6 

palavras foi aplicado e o pedido de explicações foi áudio-gravado. As perguntas 

feitas às crianças logo após este segundo ditado possibilitaram a compreensão das 

hipóteses e das estratégias utilizadas por elas para compreender a ortografia do 

português. Por serem dados qualitativos, as hipóteses apontadas pelos sujeitos 

serão analisadas pelas características da linguagem, pela comparação entre a 

língua francesa e a portuguesa e pela neuropsicologia.  

Considera-se importante a justificativa de FERREIRO E TEBEROSKY (1985) 

de que a análise dos resultados de caráter qualitativo permite descobrir e interpretar 

cada categoria de resposta, encontrar níveis sucessivos do desenvolvimento e 

entender os erros de ortografia das crianças.  

As respostas apresentadas pelas crianças, tanto na escrita como em sua 

justificativa, salientam a possibilidade da ortografia gerar reflexões permitindo avaliar 

as hipóteses que as crianças têm sobre a escrita do português, chamadas por A. G. 

de MORAIS (2003b) de conhecimentos explícitos verbais. GUIMARÃES e ROAZZI 

(2003) utilizaram este tipo de entrevista com as crianças para observar como elas 

justificavam suas escritas e como compreendiam o sistema ortográfico da língua 

portuguesa.  

No entanto CORREA (2005, p. 93) chama a atenção para a condição de que 

não “...é pelo fato da criança não justificar suas ações que se possa legitimamente 

inferir que ela não esteja agindo de maneira intencional. É possível que a criança 

possa manipular intencionalmente o conhecimento gramatical que possui e ao 

mesmo tempo encontre dificuldades em expressar verbalmente a operação realizada 

por ela.” 

Mas esta visão pode ser relativizada ao se utilizar questionamentos 

interessantes e bem elaborados para as crianças, como no exemplo de PALACIOS, 

PIMENTEL e LERNER (1998, p. 79): “Quando apresentávamos situações dirigidas à 
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construção de uma regra ortográfica, o fazíamos de tal forma que as crianças 

tivessem oportunidade de colocar em ação – e discutir – os seus próprios critérios.” 

CORREA (2005) sugere que esse tipo de dado deve ser utilizado com 

cautela, já que o inquérito não garante o acesso ao que a criança de fato pensa.  

Os resultados dos ditados (coletivo e individual) para as seis palavras 

encontram-se no QUADRO 27: 

 
 
QUADRO 27: DESEMPENHO DAS CRIANÇAS NOS DOIS DITADOS: COLETIVO 
(D1) E INDIVIDUAL (D2) PARA AS SEIS PALAVRAS ESCOLHIDAS: 

PALAVRAS DITADAS Nome 
fictício Ditado 

corajoso enfrentou folhas  mamãe marreca usam  

D 1 colajozo fleto folase maman  mareka uzaon Reine 
D 2 colajoso infeto folase mamain mareca uzino 
D 1 coragorzo anfto folias maman maréca uzé Zorro 
D 2 corajoso infehtr folias mèmehe marèca ouzéo 
D 1 corayora ifretey felia mama mareca unzr Spirit 
D 2 coragogozo ujfroto folias mama maroca ouzuny 
D 1 colajo iflêto foliase munmun mareca ouun Batman 
D 2 colajoso infeto foliase minmin mareca ousin 
D 1 golajoso efento folas mamah marega usle Cendrillon 
D 2 colajoso efeto folas mamai marega ouson 
D 1 colagoso ifleto folas mamay mareca ousson Fanie 
D 2 colajosoe imflito folias mamay mareca uson 
D 1 corajoso infrento foliace mamai mareca  cusão Lilia 
D 2 coragoso infrento folias mamai marèca usão 
D 1 coraje infrento folia manais maracas ousen Samsam 

D 226 - - - - - - 
D 1 corajoso emfrento faullias maimai marequa ousão Pierre 
D 2 corajoso enfreto follias maimai marequa ousão 
D 1 corrajoso infrentou folhas mamai marreca usam Supergirl 
D 2 corrajoso infrentou folhas mamai marreca usam 
D 1 corageoso enfreto folias mamai mareica usão Bernard 

Lotin D 2 corageoso infreto folhias mamai mareca usão 
D 1 corragoso ifranto foliase mámai mareca usan France 
D 2 coragoso infernto folias mamaí marequa usane 

 

 

 

Os resultados das entrevistas individuais, sobre os ditados, foram 

organizados em categorias de explicações. As entrevistas não serão descritas na 

íntegra, mas apenas trechos referentes ao fundamento explicativo das escolhas 

ortográficas realizadas pelas crianças. Como poderá ser observado, em algumas 

entrevistas as crianças alteravam a escrita de determinada palavra diante do 

questionamento da pesquisadora. Mas para a análise será utilizada somente a 

                                                 
26 Samsam não quis participar desta segunda entrevista porque tinha discutido com um colega.  
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primeira versão de escrita feita pelas crianças. Com relação às crianças menores, 

que estão em processo de alfabetização, optou-se por não perguntar muito para não 

interferir negativamente na sua aprendizagem.  

 

Escrita da palavra “corajoso” 

Esta palavra impõe vários desafios para a ortografia correta: as letras “r”, “j” e 

“s” podem gerar dúvidas na escrita. Para brasileiros de origem estrangeira ou que 

vivem, por exemplo, em colônia de alemães ou poloneses, a escolha “r” ou “rr” 

constitui-se uma dificuldade tanto na pronúncia padrão do português quanto na 

escrita correta.  

Os desafios específicos serão investigados isoladamente em termos de 

evolução de conhecimentos ortográficos do nível mais elementar ao mais elaborado 

e próximo do esperado. 

REGO e BUARQUE (2003) explanam sobre as situações em que a ortografia 

do português é previsível a partir do contexto fonográfico. As autoras citaram o caso 

da letra “g” como regra contextual. O “g” diante de “e” e “i” tem o som de /j/, e “gu” 

antes de “e” e “i” tem o som de /g/. Exemplos: “gilete”, “guitarra”.  

 

Uso do “j” na palavra “corajoso”: 

 

1. Uso de uma letra não relacionada com o som /j/: 

No primeiro ditado Spirit escreveu “corayora”, que seria um uso errado para o 

som /j/. Este erro pode ter sido induzido pela semelhança gráfica das letras “y” e “j” 

na letra cursiva. No entanto, no segundo ditado nenhuma criança escreveu de forma 

a se enquadrar nesta classificação.  

 

2. Troca do “j” pelo “g”. 

Este tipo de erro reflete uma falta de conhecimento ou de competência com 

relação à regra contextual do uso do “g”, descrita acima, que é a mesma em francês.  

• Spirit escreveu “coragogozo” e leu “corrajoso”.   

Pesq: É fácil ou difícil escrever esta palavra?  

Spirit: Difícil. Aqui no “gogo” (apontou com o dedo a parte da palavra com este som). 

Pesq: Como fica o som? Spirit: Jojo. 
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Pesq: Mas porque é difícil? Spirit: Porque eu acho que não é isso.  

Pesq: Você tem outra opção? Spirit: Não.  

A criança demonstra ter uma dúvida com relação à correspondência fonema-

grafema, mas não consegue descobrir como resolver esta relação.  

• Zorro escreveu “coragozo” e leu “corajoso”. 

Pesq: Você decidiu escrever esta palavra com um “g”, por quê? Como fica com um 

“g”? Zorro: coragoso. Pesq: Mas eu te disse corajoso. Você tem alguma solução? 

Zorro: Sim. Pesq: Como? Zorro: Pode colocar um “j” no lugar de “g”.  

Pesq: Fica como? Zorro: Corajoso.  

• Lilia escreveu “coragoso” (corajoso) e leu “caragoso”.  

Pesq: Você teve dúvidas para escrever? Lilia: Não.  

Pesq: Vou ler a palavra que você escreveu e comparar com a que eu disse: 

coragoso e corajoso. É igual? Lilia: Não. 

Pesq: Então o que pode mudar? Lilia: Colocar um “j” no lugar do “g”.  

Nas duas situações anteriores (Zorro e Lilia) o próprio questionamento sobre 

a escrita e a pronúncia da pesquisadora mostrando a palavra escrita pela criança e a 

palavra ditada, levou a criança à alteração de uma letra para corrigir a grafia, com o 

uso correto da regra contextual do “g”.  

Deve-se salientar que mesmo que as produções das crianças sejam 

classificadas na mesma categoria, as três crianças diferem quanto à reflexão sobre a 

língua escrita e sobre o conhecimento da regra contextual do uso do “g”.  

 

3. Uso do “ge” do francês como “j”: 

Como em francês a palavra “courageux” (corajoso) é escrita com o “g”, parece 

ter influenciado algumas crianças na escolha da letra “g” para escrever esta palavra 

em português, como pode ser visto pelas explicações: 

• Bernard Lotin escreveu “corageoso” e leu “curajoso”.  

Bernard Lotin:...Mas eu não sabia exatamente como se escrevia, e por isso eu 

coloquei um “e” depois do “g”, para não ficar curagoso, para fazer o som de /j/.  

 Neste caso Bernard Lotin utilizou a mesma regra que se utiliza no francês 

para escrever a palavra “courageux” (corajoso), mas adaptou-a para a palavra no 

português.  
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• France escreveu “coragoso”  e leu “corogaso” 

Pesq: Você escreveu coragoso e eu disse corajoso. Tem diferença?  

France: Com um “j”. Pesq: Porque não é um “g” e sim um “j”? France: Com “j” fica 

corajoso (disse). Pesq: Mas quando você escreveu veio o “g”, porque? France: Não 

sei porque. Pesq: Como é em francês? France: (disse) Courageux. Pesq: E como se 

escreve em francês? France: C-o-u-r-a-g-e-u-x. Pesq: Então em francês é com um 

“g”, mas os sons são parecidos. Como é que em português fica com “j” e em francês 

fica com g? France: Porque tem um “e” depois e aí um “u”, daí fica /j/.  

 

4. Utilização correta do “j”: 

A explicação da regra do uso do “g”, citada anteriormente, foi utilizada por 

algumas crianças que escreveram a palavra corretamente, para justificar porque não 

poderiam escrever “coragoso” para produzir o som de “corajoso”.  

• Fanie escreveu “colajosoe”  

Pesq: Você teve dúvida quando escreveu? Fanie: Sim, um pouco.  

Pesq: Em que letra? Fanie: Eu não sabia se era com “g” ou com “j”.  

Pesq: Por que mesmo assim você acabou escolhendo o “j”? Fanie: Por que no fim 

eu ouvi /j/ e não /j/ (disse o mesmo som)... E com o “o” não é possível usar o “g”...  

Pesq: Como ficaria, então? Fanie: com “j”.  

 Fanie demonstra conhecer a regra contextual do uso do “g”, mas quando 

exemplifica a diferença do “g” e do “j” não consegue estabelecer a diferença de som 

dos dois de acordo com o contexto (letra subseqüente).  

 

5. Escrita correta do “j” com uma explicação correta 

• Supergirl escreveu “corrajoso”  

Pesq: Eu vi que você escolheu escrever com “j”. Tem crianças que escrevem de 

outro jeito, porque você escolheu escrever com “j”?  

Supergirl: Porque na língua francesa a gente faz “ge” e faz /j/. E no português a 

gente usa o “j”.  

 

Uso do “s” na palavra “corajoso”: 

Uma das dificuldades da escrita da palavra “corajoso” é o uso do “s”. MONTEIRO 

(2003) realizou um estudo com crianças brasileiras para compreender as estratégias 
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que utilizam para escrever ora “s”, ora “ss”. Esta diferenciação costuma gerar 

dúvidas, pois o “s” representa duas unidades sonoras: /s/ e /z/. Isso não significa que 

não seja possível prever qual a situação correta para se utilizar o “s” ou o “z”. 

Segundo MONTEIRO (2003, p. 48) “a previsibilidade é determinada pela posição da 

unidade gráfica ou da unidade sonora na sílaba ou na palavra; ou ainda pelo 

elemento que a segue (contexto).” A maioria das crianças francesas da presente 

pesquisa escreveu corretamente a sílaba final da palavra “corajoso”. Possivelmente 

esta grande quantidade de acertos deve-se à existência da mesma regra em 

francês: “s” entre duas vogais tem som de /z/.  

Apenas uma criança escreveu com “z”, provavelmente porque ainda está sendo 

alfabetizada e pode não ter aprendido ainda ou compreendido esta regra. 

 

1. Uso do “z” no lugar do “s”: 

• Zorro escreveu “coragozo” e leu “corajoso” 

Pesq: Tem outra letra que você poderia ter colocado no lugar do “z”, que fizesse o 

mesmo som? Zorro: Sim dois “s”. Pesq: Como fica? Zorro: “Corajoso”. Mas você 

escolheu escrever com “z”, porque? Zorro: Porque é uma letra melhor. Pesq: Como 

assim? Zorro: Fica melhor o “z”. Pesq: Por quê? Zorro: Porque o som fica /z/. Pesq: 

E o “s”? Zorro: fica /s/. Pesq: E com “s” como ficaria? Zorro: (pronunciou) 

“Corajosso”.  

 

3. Uso correto do “s” na palavra “corajoso”: 

• Supergirl escreveu “corrajoso” e leu “corajoso” (pronúncia correta) 

Pesq: E o “s”, poderia ser outra coisa? 

Supergirl: Eu não conheço muitas palavras com “z”, por isso coloquei o “s”.  

 Supergirl escreveu corretamente, mas não explicou verbalmente a regra do 

uso do “s” entre vogais.  

 

Uso do “r” nas palavras “marreca”, “corajoso” e “en frentou”  

REGO e BUARQUE (2003) estudaram o uso do “r” em crianças brasileiras. 

Quando o som é o /R/ (erre forte), e é entre vogais, um único “r” faria o som do /r/, 

que corresponde ao r fraco de “fera”. Elas realizaram um estudo em crianças de 6 e 

14 anos para verificar se elas tinham compreensão do uso do dígrafo “rr” no 
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português. As autoras descobriram várias categorias de desempenho, demonstrando 

o caminho percorrido por crianças brasileiras para a aquisição da grafia correta do “r” 

e do “rr” em seus devidos contextos. Um dos resultados importantes da pesquisa é a 

tendência apresentada pelas crianças, de regularizar a língua, ou seja, utilizar uma 

única letra para os sons /r/ e /R/ nos mais diferentes contextos. Nas crianças de 3ª 

série de escola particular apenas 50% conseguiam utilizar estas letras em seus 

contextos corretos.  

Assim como para os brasileiros, a diferenciação e uso do dígrafo “rr” na 

escrita é uma etapa desafiadora da aprendizagem da ortografia. Para as crianças 

francesas este também constituiu um grande obstáculo, já que para elas existe um 

agravante: a pronúncia. Muitas vezes não distinguem oralmente o /r/ do /R/, como 

pode ser percebido a seguir. Para a análise do uso do “r” e do “rr” foram utilizados os 

resultados do ditado em três palavras em que o “r” é utilizado em contextos 

diferentes: “marreca”, “corajoso” e “enfrentou”.  

 

1. Escrita do “l” no lugar de “r”.  

• Fanie escreveu “colajosoe” (palavra ditada: corajoso) 

Pesq: Porque você colocou um “l” aqui? Fanie: Porque tem um som “e” (/e/ francês, 

mais fechado) 

Pesq: (falou as duas opções): Colajoso ou corajoso? 

Fanie: Não, não é igual, precisa de um “r”. Pesq: Então como fica melhor?  

Fanie: Com “r”. Pesq: Com um ou dois?  Fanie: Com um só.  

Pesq: Como você lê a palavra com um r? Fanie: courrageuso (falou mais próximo do 

francês)  

Pesq: E se tiver os dois “rr” como fica? Fanie: corajosoe.  

• Zorro escreveu “coragozo” (palavra ditada: corajoso) e leu “corajoso”  

Pesq: Você sabe porque você escolheu estas letras para escrevê-lo? Zorro: Porque 

é mais fácil. 

Pesq: Você teve dúvidas? silêncio. Pesq: Teve alguma parte da palavra em que 

você teve que fazer uma escolha? Zorro: Tive que fazer uma escolha. Pesq: Onde, 

em que letra? Zorro: No “r”. Pesq: Que outra letra poderia ser? Zorro: Um “l”, ou uma 

coisa com um r dentro. 
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 Mesmo tendo escrito corretamente a sílaba da palavra que tem o “r”, Zorro 

demonstrou ter ficado na dúvida se era um “r” ou um “l”. Ele complementou dizendo 

que poderia ser um “l” ou uma coisa com um “r” dentro, que de certa forma 

demonstra uma percepção diferenciada ao compreender que há diferença entre o /r/ 

(possivelmente a descrição que ele fez) e o /R/.  

 

2. Generalização ou falta de discriminação entre /r/ e /R/, sendo predominante o 

som /R/ por influência da língua francesa 

• Pierre escreveu “marequa” (palavra ditada: marreca) e leu “marreca”  

Pesq: Como foi escrever esta palavra? Pierre: Eu não sei se tem dois “r” (...).  

Pesq: Porque você ficou na dúvida se era um “r” ou dois? Pierre: Porque a gente diz 

marrêca.  

Pesq: Se tivesse um “r”, como seria? Pierre: marrêca.  

• Lilia escreveu “marèca” (palavra ditada: marreca) e leu “mareca”.  

Pesq: Você teve dúvidas para escrever esta palavra? Lilia: Não.  

A Pesquisadora leu a palavra escrita por Lilia: “mareca”, e falou a palavra ditada: 

“marreca”, e perguntou: Tem diferença? Lilia: Sim. Aqui tem um acento (em Marèca) 

A Pesquisadora lê novamente “marreca” e “mareca”, e pergunta: Tem diferença? 

Lilia: Sim. 

Pesq: Qual a diferença? Lilia: No “é” (acentuação).  

 Lilia não conseguiu perceber a diferença entre /r/ e /R/ e fixou sua atenção na 

sonoridade da acentuação do “e”.  

 

3. Compreensão do /r/ 

• Fanie escreveu “imflito” (palavra ditada: enfrentou) e leu “imflimto”  

Pesq: Você teve dúvidas quando escreveu? Fanie: Não. 

Pesq: Vou te dizer a palavra bem devagar, aí você vê se poderia ser diferente: 

Enfrentou.  Fanie: é um “r” no lugar de “l”. 

Pesq: Porque? Fanie: Porque é mais /R/ que /r/ 

 

4. Percepção da diferença entre os sons /r/ e /R/, mas escrita incorreta 

• France: Escreveu “marequa” (palavra ditada: marreca) e leu “marreca”  
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(...) Pesq: Poderia ter outra mudança? France: Sim, colocar dois “r”. Pesq: Porque? 

France: Não sei mais. Pesq: É alguma coisa no som que te diz isso? France: Sim. 

Pesq: Leia pra mim a palavra. France: marreca. Pesq: E com um “r”, como fica? 

France: Marreca. Pesq: Pra mim fica igual. France: É, pra mim também.  

Pesq: Você sabe meu nome em português? France: Sim, Berenice (utilizando o som 

/R/ na letra “r”) 

Pesq: Eu diria Berenice. Tem dois “r” ou um? 

France: Ah, então só tem um “r”.  

Pesq: Berenice e Marreca, você vê diferença no “r”? France: Sim  

Pesq: E Marreca e mareca. Tem diferença? France: Sim  

Qual tem dois “r”? France: Mareca (com o som de /r/) 

 Como France não compreender a diferença, depois da entrevista a 

pesquisadora explicou novamente cada forma de escrita do “r” e sua pronúncia 

equivalente. France complementou: “Ah, em espanhol é o contrário”.  

• Supergirl escreveu “corrajoso” (palavra ditada: corajoso) e leu “corajoso” 

(pronúncia correta) 

Pesq: Você ficou na dúvida na hora de escrever (esta palavra)? Supergirl: Sim 

porque teve dois “r”. 

Pesq: Qual era a dúvida, ou dois “r” ou...?  Supergirl: ou um “r”. 

Pesq: E porque você escolheu pôr dois “r”? Supergirl: Porque é corajoso (pronúncia 

correta para um “r”) 

Pesq: Se tivesse um “r”? Supergirl: Corajoso (mesma pronúncia), não sei. Não sei.  

Pesq: Do jeito que você escreveu, leia:  Supergirl: Corajoso 

Pesq: E se tivesse um “r” só seria? Supergirl: Corrajoso 

Pesq: Então tem uma diferença no som quando tem um “r” ou dois “r’.  

Pesq: Tem alguma regrinha pra explicar esta palavra? Supergirl: não  

 

5. Compreensão da diferença entre o “r” e o dígrafo “rr” 

A criança identificou uma diferença e a necessidade de se colocar dois erres, 

mas não conseguiu pronunciar a palavra com um “r” só: 

• Bernard Lotin escreveu “mareca” (palavra ditada: marreca) e leu “marêca”.  

Pesq: Você teve dúvidas quando escreveu? Bernard L: Na verdade não, não é difícil.   
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Pesq: Agora vou falar a palavra que eu ditei e vou ler o que você escreveu. A 

palavra é marreca. Bernard L: Ah! Tem dois erres. 

Pesq: Então o que você escreveu, como se lê?  Bernard L: Marrêca, só que tem dois 

erres.  

• Fanie escreveu “mareca” (palavra ditada: marreca) e leu “marreca”.  

Pesq: Foi fácil de escrever? Fanie: Sim. 

Pesq: Poderia ser diferente? Fanie: Não. 

Pesq: Quando eu leio a palavra que você escreveu eu digo mareca e a palavra que 

eu tinha dito era marreca. Você percebe alguma diferença? Fanie: Não.  

A pesquisadora repetiu as duas palavras. Fanie: Ah, sim. Quando tem /R/ é dois “r”, 

e quando é mais doce, mais leve, é um “r”. 

Fanie havia inicialmente generalizado os sons /r/ e /R/ mas conseguiu 

perceber a diferença entre estes sons ao ser questionada pela pesquisadora. Ela 

pôde perceber a diferença entre a escrita correta e a que ela tinha conseguido grafar 

num primeiro momento.  

• Supergirl escreveu “marreca” (palavra ditada: marreca) e leu “marreca” 

(utilizando o som do r como em italiano) 

Pesq: Me explique porque você escreveu assim? Supergirl: Porque tem marreca 

(puxou o r como italiano), então não teve dúvidas, é com dois “r”.  

Pesq: Como seria se tivesse um “r’ só? Supergirl: Marreca (/R/) se tivesse um “r” só.  

Pesq: Você tem certeza pela pronúncia? Supergirl: Não sei 

 

6. Grafia correta do “r”.  

Metade das crianças escreveu corretamente “corajoso” na sílaba “ra” no 

segundo ditado.  

 

7. Grafia correta do “rr”.   

Supergirl foi a única a escrever a palavra “marreca” com o dígrafo “rr”, mas 

ela também utilizou “rr” para escrever “corrajoso”. Das crianças maiores ela é a que 

está no Brasil há mais tempo e parece saber que às vezes há palavras com “rr”, e 

outras com “r”, mas como foi visto nas classificações anteriores, ela não discrimina 

os contextos corretos de uso do “r” e “rr”.  
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Analisando todas as respostas das crianças percebe-se uma falta de 

diferenciação entre /R/ e /r/ em português. As crianças acabam não tendo acuidade 

auditiva ou discriminação auditiva para perceber a diferença entre os dois sons para 

poder diferenciá-los nas palavras ditadas, e para poder grafar corretamente estas 

palavras. Do ponto de vista neuropsicológico a área secundária do lobo temporal 

está envolvida na pronúncia correta de palavras e na identificação de nuances 

sonoras. Mesmo Supergirl (de 10 anos e 10 meses de idade), que está há 2 anos e 

7 meses no Brasil teve dificuldades com relação a esta diferenciação, o que reforça 

a tese de que quanto mais cedo se aprende uma língua mais se conhece as 

diferenças dos sons e as nuances entre sons próximos em que não há diferenciação 

na língua materna.  

Em francês o “r” predominante é o /R/, e pode ser escrito tanto com “r” quanto 

com “rr” sem que haja diferenciação no som da palavra. Provavelmente a maioria 

não consegue discriminar esta diferença por ter a língua francesa como língua 

materna e por não ter tido experiências suficientes em língua portuguesa para 

compreender e perceber esta discrepância.  

 

Escrita da palavra “marreca” 

1. Escrita incorreta 

• Cendrillon escreveu “marega” e leu “marreiga”.  

Pesq: Você teve dúvidas quando escreveu? Cendrillon: Não.  

Pesq: Você acha que é isso mesmo? Cendrillon: Sim  

• Spirit escreveu “maroca”  

Pesq: Você achou difícil ou fácil? Spirit: Difícil. Spirit: Acho que o “o” não está no 

lugar certo. Pesq: Dá pra trocar por outra letra? Spirit: Não.  

Alguns erros relacionados à transcrição fonema-grafema são comuns e 

esperados nas crianças que estão sendo alfabetizadas. Por isso este tipo de erro se 

concentra na faixa etária de 6 e 7 anos.  

 

2. uso da letra “c” na palavra marreca  

• Supergirl escreveu “marreca” e leu “marreca”  

Pesq: E por que não é “k” ou “qu” no lugar do “c”? 
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Supergirl: Porque q-u é quando tem um “i” ou um “e”. mas quando é...E “k” eu sei 

que não é. Pesq: Por quê? Supergirl: Porque eu nunca vi palavras em português que 

teve “k”, só kiwi.  

• France escreveu “marequa” e leu “marreca” 

Pesq: Você teve dúvidas na escrita? É a melhor forma de escrever esta palavra? 

France: Beh.... (parece expressar reflexão, mas buscando resposta) Pesq: Poderia 

ser diferente? France: Tirar o “qu” e colocar um “c”. Pesq: E aí fica? France: 

Marreca. Pesq: E deste jeito fica? France: Marrecua. Pesq: Qual é melhor? France: 

A letra “c”.  

• Pierre escreveu “marequa” e leu “marreca”  

Pesq: Como foi escrever esta palavra? Pierre: (...) e não sei se tem um “k”...não, é 

talvez um “qu”.  

 

Uso do “lh” na palavra “folhas”  

Quase todas as crianças sabiam o significado desta palavra, que em francês 

é “feuilles”. Somente Fanie e France não conheciam. Em francês não se usa o 

dígrafo “lh”, utilizando-se o “ll” com sonoridade quase equivalente.  

 

1. Escrita não aceita fonologicamente no português 

• Cendrillon escreveu “folas” e leu “folhas”.  

• Batman escreveu “foliase” e leu “folhas” 

Pesq: Foi difícil ou fácil escrever esta palavra? Batman: Médio 

Pesq: O que foi difícil? Batman: O meio [da palavra] é que é difícil.  

Pesq: Porque é difícil? Batman: É que aqui tem um “l”, um “i” e um “a”. acho que tem 

que colocar alguma coisa entre o “i” e o “a”.  

• Reine escreveu “folase” e leu “folhas”.  

Pesq: Você teve dúvidas?  Reine: Não   

 

2. Escrita influenciada pela língua francesa 

• Pierre escreveu “follias” e leu “folhas”.  

Pesq: Você ficou na dúvida? Pierre: Se só tem um “l”. como ficaria? Pierre: Folias. 
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Porque você decidiu escrever desse jeito? Pierre: Porque eu escrevi como eu 

escuto.  

Pesq: E se eu te falar que tem crianças que escrevem assim: folhas. 

Pesq: O que você acha? Pierre: É melhor. Pesq: Porque? Pierre: Porque tem um “h”, 

e fazendo folha fica melhor.  

 

3. Transcrição fonológica da palavra “folhas”  

• Fanie escreveu “folias” e leu “fo-li-ás” 

Pesq: Você teve dúvidas quando escreveu? Fanie: Não  

Pesq: Você sabe me dizer porque você escreveu assim? 

Fanie: Ban, quando você disse a palavra eu ouvi todas as sílabas e escrevi. 

Pesq: Poderia ser diferente mesmo escrevendo o que se ouve? Fanie: Só se a gente 

tirar o “e” só que a gente não ouviria o “s” do final (sh) 

• France escreveu “folias” e leu “folhas”.  

Pesq: Você teve dúvidas? France: Não  

Pesq: Como é que você tem tanta certeza? France: É que como eu nunca tinha visto 

eu escrevi do jeito que se pronuncia. Pesq: Tem outro jeito de fazer este som (lha) 

em português? France: Não sei. Pesq: E em francês? Não.  

Pesq: Como você escreveu fica folias (com acentuação no i). France: Então coloca 

dois “l”. Pesq: Como ficaria? France: (pronunciou) Folhás.   

 

4. Conhecimento e uso do dígrafo “lh” 

Bernard Lotin escreveu “folhias” e leu “folias”.  

Pesq: Você teve dúvidas quando escreveu? Bernard Lotin: Não. 

 

5. Uso correto do dígrafo “lh” 

• Supergirl escreveu “folhas” e leu “folhas” 

Pesq: Você pode me explicar porque você escreveu desse jeito, com estas letras? 

Supergirl: Eu já sabia escrever e eu sei que o “l” “h” faz “lh”. 

 

Uso do “ãe” na palavra “mamãe”  

A maioria das crianças sabia o significado desta palavra, que se escreve 

“maman” em francês.  
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1. Palavra escrita de forma incorreta e não aceita fonologicamente 

• Zorro escreveu “mèmehe” e leu “mamãe”  

Pesq: Porque você decidiu escrever desta forma?  

Pesq: Você teve dúvidas quando você escreveu esta palavra? Zorro: Não...sim. 

 

2. Escrita sem marcação da nasalização 

• Cendrillon escreveu “mamai” 

Pesq: Você teve dúvidas quando escreveu?  

Cendrillon: É porque eu não conseguia saber como se escrevia.  

Pesq: Porque você teve dúvidas? Cendrillon: É que eu não sei se está certo ou não. 

Pesq: Você tem dúvidas onde? Cendrillon: No “n”, não sei se tem “n”, porque em 

francês deve ter um “n”. Pesq: Mas em português você acha que precisa ter ou não? 

Cendrillon: Não, sem “n”.  

• Fanie escreveu “mamay” e leu “mamão”  

Pesq: Você teve dúvidas? Fanie: não  

Pesq: Poderia ser diferente? Fanie: Se tivesse “p” no lugar dos “m” poderia ser 

papai.  

Pesq: E para fazer o som mamãe, poderia ter outras letras que também fizessem o 

som mamãe? Fanie: Não 

Pesq: E se eu te dissesse que o que você escreveu é mamai. É igual ou diferente de 

mamãe? Fanie: É um pouco diferente. Pesq: O que muda? É um tipo de som ou 

uma letra. Fanie: A gente ouve mais hãn (o som nasal) que a  

Pesq: Então é mais nasal? Fanie: Sim.  

Pesq: Como a gente pode transformar o mamai em nasal? Fanie: a- o, com uma 

onda em cima.  

Pesq: Então fica mamão. Agora veja, mamão e mamãe (pronúncia).  

Fanie: Só que não é igual. Só que aqui não tem o y e aqui tem o ao.  

Pesq: Qual é melhor? Mamão. Pesq: Teria outra possibilidade? Não. 

• Bernard Lotin escreveu “mamai” e leu “mamai” (sem som nasal)  

Pesq: Você teve dúvidas? Bernard Lotin: Sim. Porque eu vi em algum lugar com um 

“e” no final, e aí eu coloquei como papai.  

Pesq: Leu os dois: mamãe e papai. Bernard Lotin: ah, não, não é isso. 
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Bernard Lotin fica fazendo o som, parecendo tentar procurar uma letra para 

representá-lo. 

• France escreveu “mamai” e leu “mamai”  

France: eu acho que tem um acento em algum lugar, mas não sei onde. 

Pesq: Onde você colocaria o acento? France: No “a”. Pesq: No primeiro ou no 

segundo? France: No primeiro.  

Pesq: Porque? France: Não, não sei onde colocar o acento. 

Pesq: Leia de novo. France: Ah, no “i”, fica mamaí. Pesq: Porque este acento? 

France: É que eu já vi essa palavra e sei que tem acento, mas não sei onde.  

Pesq: E seu eu te disser que a palavra pode ser escrita assim: mamãe. Como você 

iria ler? France: Eu não consigo, não sei ler isso. Acho que não é isso, nunca vi isso.  

Pesq: Você conhece este acento em português? France: Sim, até em espanhol. E 

como fica? France: nh. Pesq: E em português como fica? France: nh. Pesq: Em 

português ele é colocado nas vogais e não nas consoantes e deixa som nasal. Por 

isso se escreve assim.  France: Ah, se escreve assim? Pesq: Sim  

Pesq: Por isso fica mamãe. Porque tem uma parte da palavra que é nasal.  

E o que você escreveu fica mamai 

France: Mas é a mesma coisa, não?   

Pesq: Como você escreveu é mamai, e como eu disse é mamãe. France: Ah, é 

diferente! Pesq: O que é diferente? France: Tem um “un” (ãn, mostrando o som 

nasal) no segundo.  

 

No relato da France ela contou já ter visto a palavra e saber que há um 

acento em algum lugar. Esta referência pode ser atribuída ao acesso ao léxico 

ortográfico, uma espécie de estoque de palavras escritas, descrita por ALEGRIA et. 

al (2003). Estes autores complementam que em línguas de ortografia mais 

superficial (ou transparente) o acesso ao léxico ortográfico é menos necessário já 

que as correspondências grafema-fonema são mais regulares.  

 

3. Marcação da nasalização de forma aceitável em francês 

• Batman escreveu “minmin” e leu “mamam” 

Pesq: É uma palavra fácil ou difícil? Batman: Médio 

Pesq: Qual é tua dúvida? Batman: O “i” e o “n”...não tenho certeza se faz un (ãn) 
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4. Marcação da nasalização como transcrição da fala 

• Reine escreveu “mamain” e leu “mamãe”  

Pesq: Você teve dúvidas teve dúvidas? Reine: Não  

 

5. Escrita correta 

Nenhuma criança escreveu corretamente esta palavra, mas após o 

questionamento acerca do porque escreveram, algumas crianças escreveram 

“mamãe” para corrigir a primeira versão escrita desta palavra.  

 

Escrita da palavra “enfrentou” 

 A única criança que sabia o significado desta palavra era a Supergirl, que está 

no Brasil há mais tempo que as outras de mesma idade. As demais crianças não 

conheciam o significado desta palavra.   

 

1. Escrita incorreta com relação à correspondência fonema-grafema 

• Spirit escreveu “ujfroto” e leu “iifroto” e “infreto”  

Pesq: Teve uma parte da palavra que você achou mais difícil? Spirit: Sim.  

Pesq: Qual? Spirit: roto (final) 

• Reine escreveu “infeto” e leu “infeto”.  

Pesq: Você teve dúvidas? Reine: Não  

Neste caso houve uma simplificação da sílaba “fren” (padrão silábico: CCVC) 

para “fe” (padrão silábico: CV), alteração comumente encontrada nas crianças em 

fase de alfabetização.  

• Batman escreveu “infeto”  

Pesq: Como você achou esta palavra? Batman: Um pouco difícil.  

Batman: Não sei se tem “n”, não sei se tem “e” na frente do “n”, pode ter um “e” aqui 

(entre o “n” e o “f”). Pesq: Qual você prefere? Batman: O segundo. 

• Fanie escreveu “imflito” e leu “imflimto”  

Fanie: Aqui falta um “m” (entre o “i’ e o “t”) emflimto. Não precisa, está bom assim.  

Fanie: Acho que me enganei, tem um “m” (som), mas acho que só no início. 

Pesq: Você tem razão, são duas vezes.  
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• France escreveu “infernto”   

Pesq: Você teve dúvidas? France: Não 

France: Não tem “n” aqui.  

Pesq: Em português é assim, você acha? France: Sim 

Pesq: Se pudesse mudar alguma coisa, o que mudaria, fora tirar este “n”?  

France: Não sei, nada.  

 

2.  Troca do “en” inicial pelo “in”, correspondência fonológica. 

• Supergirl escreveu “infrentou” e leu “enfrentou” 

Pesq: Explique-me um pouco porque você decidiu escrever deste jeito? 

Supergirl: “In” era fácil. 

 Apenas Cendrillon e Pierre escreveram a sílaba inicial com “en” nos dois 

ditados. Todas as outras crianças escreveram com o “i”, provavelmente por uma 

transcrição da fala, já que a palavra “enfrentou” é normalmente pronunciada com um 

“i” inicial.  

 

3. Falta de nasalização  

• Bernard Lotin escreveu “infreto” e leu “enfreitô”  

Pesq: Você teve dúvidas quando escreveu? Bernard Lotin: Sim, para o “in”. Mas aí 

que não consigo identificar outros in para o português. E eu sabia que o “o” só 

poderia ser isso. Ah, não, tem o “a” e o “u”, também podia ser. Pesq: Como ficam 

estas duas letras em português? Bernard Lotin: /o/ (em francês as letras “au” 

escritas em seqüência podem ser lidas com o som de /o/).  

 

4. Simplificação do “ou” final que identifica o tempo verbal a que se refere a 

palavra.  

• Pierre escreveu “enfreto”  

Pesq: Você tem dúvidas? Pierre: Eu não sei se é um “f” ou “ph”.  

Pesq: Mas você acabou escolhendo um “f”? Porque?  

Pierre: Porque eu vejo mais “f” em brasileiro que “ph”.  

Esta confusão entre “ph” e “f” foi relatada pelos professores de português, 

como sendo um erro de ortografia freqüente.  
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5. Escrita correta  

Nenhuma criança escreveu corretamente a palavra.  

 

Escrita da palavra “usam” 

1. Escrita não aceita do ponto de vista da correspondência fonema-grafema 

• Spirit escreveu “ouzuny” e leu “uson”  

Pesq: E quando você escreveu, o que você achou? Esta palavra é fácil ou difícil? 

Spirit: Fácil.  

Pesq: Você teve dúvidas, tem alguma letra que você não tem certeza? 

Spirit: A última letra. Pesq: Você pensa que pode substituir por outra? Spirit: Não. 

• Zorro escreveu “ouzéo” e leu “useu” 

• Cendrillon escreveu “ouson” e leu “uson”  

Cendrillon: Eu não conseguia escrever, é por isso que está assim.  

Pesq: O que é difícil nesta palavra? Cendrillon: O “on”.  

Pesq: Você não sabia o que colocar no lugar do “on”? Cendrillon: Não.  

Pesq: Você tinha outra escolha? Cendrillon: Não  

• Reine: escreveu “uzino” e leu “uson” 

Pesq: Você teve dúvidas para escrever? Reine: Sim, no usam (acentuou) 

• Pierre escreveu “ousão”  

Pesq: Você teve dúvidas quando escreveu esta palavra? Pierre: Não.  

Pierre: O “ao” é porque faz som /um/ no final, e “u” eu não sei se é “u” sozinho ou 

“ou”. Pesq: Por que você decidiu colocar “o” e “u”? Pierre: Porque eu faço assim em 

francês. Pesq: Sabe como eu iria ler? Ousão. Pierre: Ah, então é só o “u”.  

• France escreveu “usane” e leu “usan” (pronúncia salientando o “n” do final, 

sem nasalizar o “a”) 

Pesq: Porque você decidiu escrever deste jeito? Pesq: Ao invés do “u” poderia ser 

outra opção? France:  Não. Pesq: O som /u/ pode ser representando de várias 

formas ou de um único jeito? France: Único. 

Pesq: Leia esta palavra que você escreveu? France: Usane. Pesq: Você tem 

dúvidas na escrita, poderia ser diferente? France: Sim. Pesq: O que poderia mudar? 

Dá pra tirar o “e” do final. Pesq: Você sabe o que significa? France: Sim, utiliser 

(usar) 
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• Batman escreveu “ousin” e leu “usan”  

Pesq: É fácil ou difícil? Batman: Fácil 

Pesq: Como você decidiu escrever desse jeito? 

Batman: Eu leio e faço os sons e aí eu uso estes sons para fazer a palavra.  

 

1. a) Nasalização grafada de forma incorreta: Nas palavras em que este ditongo 

é átono, a representação é “am” (embora existam exceções, como benção); nas 

palavras em que o ditongo é tônico, a representação é “ao”.  

• Lilia escreveu “usão” 

Pesq: Você teve dúvidas quando você escreveu? 

Lilia: Não porque eu sei que (o som) am é um “ao” com uma ondinha (til).  

 

2. b) Dificuldade na representação do ditongo nasal /ãu/ 

• Fanie escreveu “uson”  

Pesq: E para escrever esta palavra, como foi? 

Fanie: Fácil. Pesq: Por quê? Fanie: Porque não tem muitas letras. 

Pesq: Poderia ser diferente, com outras letras? Fanie: Não.  

• Bernard Lotin escreveu “usão” e leu “usam”  

Pesq: Você teve dúvidas quando escreveu? Bernard Lotin: Não, (...) e aqui no 

começo eu quase coloquei um “o”, mas aí lembrei que em português o /u/ se faz 

somente com a letra “u”, e não tem o “o”.  

 Em francês pode-se utilizar as letras “ou” para formar o som /u/. Por isso este 

erro pôde ser encontrado em várias palavras ditadas, como pode ser visto na 

explicação acima.  

 

2. Escrita correta da palavra  

• Supergirl escreveu “usam” 

Pesq: Você ficou com alguma dúvida na hora de escrever? 

Supergirl: Porque se era com “z”. Pesq: E porque você acabou colocando com “s”? 

Supergirl: Porque eu já escrevi. Pesq: Então você lembrou? Supergirl: Sim 

Pesq: Porque você escreveu com “am” aqui (no final)? Teria outra possibilidade? 

Supergirl: “a-o-n”: usãon  

Pesq: Mesmo assim você colocou “am”. Qual seria uma regra que justifica isso? 
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Supergirl: Não sei...É porque é verbo. E no verbo a gente não põe “z”. 

Pesq: Então quando conjuga o verbo na terceira pessoa do plural fica assim?  

Supergirl: Isso. 

 Pode-se perceber por este relato que a criança está buscando uma 

explicação para a escrita da palavra.  

 

 Ao analisar as explicações dos sujeitos para a escrita em português tem-se 

um material interessante para entender as hipóteses que eles constróem quando 

escrevem e precisam explicar verbalmente suas escolhas ortográficas.  

 Era esperado que as crianças que estão no processo de alfabetização em 

francês utilizassem regras específicas da língua francesa para grafar palavras em 

português, o que foi observado com algumas escolhas ortográficas não aceitas na 

relação fonema-grafema do português. Além disso, algumas crianças ficavam na 

dúvida ao olhar para a palavra que haviam escrito, questionando se estava certo já 

que em francês teria alguma outra letra.  

 No caso das crianças de 6 e 7 anos também se observou a falta de 

conhecimento de determinadas regras ortográficas (como o uso do “s” entre vogais e 

a regra contextual do “g”), o que também é esperado em crianças brasileiras que 

estão sendo alfabetizadas.  

 Por meio do relato das crianças que já dominam o código escrito pôde-se 

observar a compreensão do sistema ortográfico do português como diferenciado do 

da língua francesa. Este fato pode ser exemplificado pelas situações em que os 

sujeitos comentavam que em francês se escreve de determinada forma, e em 

português, de outra. Esta constante comparação também ilustra o fato dos sujeitos 

utilizarem algumas referências na língua materna para compará-la com a língua que 

está sendo aprendida posteriormente.  

 Foi possível verificar o uso do conhecimento de regras comuns às línguas 

portuguesa e francesa por meio dos acertos na ortografia de algumas palavras e 

também pelas explicações dadas pelas crianças. Em alguns casos era perceptível 

que o sujeito compreendia alguma regra e estava utilizando uma lógica de relação 

grafema-fonema aceita na língua portuguesa, mas tinha dificuldades em explicar em 

palavras o motivo de sua escolha. Desta forma concorda-se com CORREA (2005) 

que afirma que às vezes a criança age intencionalmente, mas não consegue 
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justificar suas ações. Os conhecimentos explícitos verbais descritos por A. G de 

MORAIS (2003b) puderam ser observados nas situações em que os sujeitos 

verbalizaram o uso correto da escrita com o conhecimento de uma regra (no caso do 

uso do “g”, do “lh”, do “s” entre vogais).  

 É importante salientar que o pedido de explicações sobre a escrita possibilitou 

que os sujeitos refletissem sobre a ortografia, e em alguns casos durante a própria 

explicação algumas crianças passavam a compreender melhor alguma relação 

grafema-fonema ou chegar a alguma conclusão talvez nunca pensada 

anteriormente.  

   

COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO EM ESCRITA ENTRE OS SUJEIT OS 

PESQUISADOS E SUJEITOS FALANTES DO PORTUGUÊS 

 

Neste item buscam-se algumas respostas para a quarta pergunta de 

pesquisa: Há diferenças no desenvolvimento da linguagem escrita nos sujeitos 

bilíngües em comparação ao apresentado na literatura a respeito dos sujeitos 

monolíngües falantes do português? Quais são elas? 

Deve-se considerar esta questão com cautela, já que é difícil comparar dados 

de grupos variados de sujeitos, com idades aproximadas, mas advindos de 

contextos tão diferentes. Para fazer uma comparação serão utilizados os dados 

produzidos por crianças brasileiras do estudo de GUIMARÃES (2001), em que as 

crianças pesquisadas realizaram um ditado com 27 palavras, incluindo palavras 

inventadas. 

No sentido de estabelecer uma equivalência de série foi adotado o critério 

“anos de estudo”. Como o ensino fundamental da França é de nove anos, a turma 

CP (Cours Préparatoire) foi considerada equivalente à 1ª série, e o CE2 e o CM1, 

respectivamente equivalentes à 3ª e 4ª séries. Hoje o ensino no Brasil foi 

reformulado e também tem um ensino fundamental de nove anos, mas no momento 

da realização da pesquisa de GUIMARÃES (2001) esta ainda não era a realidade. 

Foi necessário fazer uma escolha porque há uma defasagem de 7 meses entre o 

início do ano letivo na França e no Brasil, mas considera-se que esta comparação 

seja válida no sentido de compreender e estudar a comparação da distribuição dos 

tipos de erros ortográficos realizados por crianças brasileiras e francesas.  
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TABELA 5: CLASSIFICAÇÃO E NÚMERO DE ERROS ORTOGRÁFICOS FEITOS 
PELAS CRIANÇAS DAS TURMAS CP, CE2 E CM1 E COMPARAÇÃO DOS DADOS 
COM SUJEITOS BRASILEIROS (GUIMARÃES, 2001) POR EQUIVALÊNCIA DE 
ANOS DE ESCOLARIDADE: 

Números de erros produzidos pelos sujeitos 
em cada nível escolar 

Tipos de erros Categorias 
CP 

5 suj 
1ª SÉRIE 

20 suj 
CE2 e CM1 

3 suj 

3ª e 4ª 
SÉRIES 
20 suj 

1.a)Transcrição da fala 25 20 13 2 
1.b)Omissão de letras 30 16 3 - 

1.c)Acréscimo de letras 19 5 19 2 
1.d)Ausência de 

nasalização 
10 18 8 4 

1.e)Contaminação 4 - 1 - 

1. Erros 
relacionados à 

análise 
fonológica 

1.f)Trocas 
surdas/sonoras 

7 2 1 1 

TOTAL  95 61 45 9 

2.a)Trocas de letras 
graficamente parecidas 

22 5 4 - 2. Erros 
relacionados às 
representações 

gráficas 
2.b)Inversão de letras e 

sílabas 1 3 0 - 

TOTAL  23 8 4 - 
3.a)Erros por 

desconsiderar as regras 
contextuais 

26 110 19 28 

3.b)Erros de 
segmentação 

1 - 0 - 

3. Erros 
relacionados 

com as análises 
contextual e 

morfossintáticas 3.c)Erros por 
desconhecimento de 

regras morfossintáticas 
5 14 3 6 

TOTAL  32 124 22 34 
4.Erros ligados 

ao 
desconhecimen-

to da origem 
das palavras 

 38 164 19 70 

5.Erros por 
generalização 

de regras 
 

 1 14 0 1 

6.Presença ou 
ausência 

indevida de 
acentos 

ortográficos 

 48 39 19 9 

7.Outros erros  14 24 8 - 
8.Influência da 
língua francesa  49 - 25 - 

TOTAL DE 
ERROS27 

 300 434 142 123 

 
 

Para que os dados possam ser comparados eles precisam ser ponderados 

para que o número de sujeitos não influencie esta comparação. Para fazer a 
                                                 
27 Ressalta-se que o total de erros supera o número de palavras, pois várias delas podem ser 
classificadas em diversos erros concomitantemente.  
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ponderação os dados da TABELA 5 foram divididos pelo número de sujeitos de cada 

coluna, para encontrar um índice de erro por pessoa. Desta forma, foram 

encontrados os dados da TABELA 6, com os números de erros por sujeito, de forma 

a não distorcer os dados (muitos sujeitos tendem a cometer um total maior de erros 

do que poucos sujeitos) e poder comparar os dados das pesquisas.  

 
TABELA 6: DADOS PONDERADOS DO NÚMERO DE ERROS ORTOGRÁFICOS E 
DE SUAS CATEGORIAS PELAS CRIANÇAS DAS TURMAS CP, CE2 E CM1 E 
COMPARAÇÃO DOS DADOS COM SUJEITOS BRASILEIROS (GUIMARÃES, 
2001) POR EQUIVALÊNCIA DE ANOS DE ESCOLARIDADE: 

Números de erros produzidos pelos sujeitos em 
cada grupo etário 

Tipos de erros Categorias 
CP 

5 suj 
1ª SÉRIE 

20 suj 
CE2 e CM1 

3 suj  

3ª e 4ª 
SÉRIES 
20 suj 

1.a)Transcrição da fala 5 1 4,3 0,1 
1.b)Omissão de letras 6 0,8 1 - 

1.c)Acréscimo de letras 3,8 0,25 6,3 0,1 
1.d)Ausência de 

nasalização 2 0,9 2,7 0,2 

1.e)Contaminação 0,8 - 0,3 - 

1. Erros 
relacionados à 

análise fonológica 

1.f)Trocas 
surdas/sonoras 

1,4 0,1 0,3 0,05 

TOTAL  19 3,05 15 0,45 
2.a)Trocas de letras 

graficamente parecidas 4,4 0,25 1,3 - 2. Erros 
relacionados às 
representações 

gráficas 
2.b)Inversão de letras e 

sílabas 0,2 0,15 - - 

TOTAL  4,6 0,4 1,3 - 
3.a)Erros por 

desconsiderar as regras 
contextuais 

5,2 5,5 6,3 1,4 

3.b)Erros de 
segmentação 

0,2 - - - 

3. Erros 
relacionados com 

as análises 
contextual e 

morfossintáticas 3.c)Erros por 
desconhecimento de 

regras morfossintáticas 
1 0,7 1 0,3 

TOTAL  6,4 6,2 7,3 1,7 
4.Erros ligados ao 
desconhecimento 

da origem das 
palavras 

 7,6 8,2 6,3 3,5 

5.Erros por 
generalização de 

regras 
 0,2 0,7 - 0,05 

6.Presença ou 
ausência indevida 

de acentos 
ortográficos 

 9,6 1,95 6,3 0,45 

7.Outros erros  2,8 1,2 2,7 - 

8.Influência da 
língua francesa  9,8 - 8,3 - 

TOTAL DE 
ERROS 

 89,4 21,7 47,3 6,15 
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A partir dos resultados expostos acima pode ser feita uma comparação entre 

a quantidade de erros proporcionalmente por sujeito, em cada categoria. As crianças 

do CP produziram um número muito maior de erros do tipo transcrição da fala, 

omissão de letras e trocas de letras graficamente parecidas. O número total de erros 

ponderados é muito superior ao das crianças da 1ª série no Brasil. Esta grande 

diferença pode ser devido ao fato das crianças não escreverem português e também 

por estarem em processo de alfabetização.  

Ao comparar os dados das crianças maiores, das turmas CE2 e CM1 com as 

brasileiras de 3ª e 4ª séries também há uma grande diferença na quantidade de 

erros. Considerando os dois grupos de crianças francesas, verifica-se que a maior 

concentração de alterações ortográficas incidiram nas categorias: erros relacionados 

à análise fonológica, os erros relacionados à análise contextual e morfossintática, os 

erros de acentuação e relacionados à influência da língua francesa, foram as que 

causaram maior número de erros.  
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GRÁFICO 3: DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS PONDERADOS DOS TIPOS DE 
ERROS DE ORTOGRAFIA APRESENTADOS PELOS SUJEITOS DO CP EM 
COMPARAÇÃO COM OS DA 1ª SÉRIE: 
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O gráfico acima possibilita a visualização da distribuição dos erros 

ortográficos por sujeitos franceses e brasileiros nas variadas classificações. O maior 

objetivo desta comparação é de verificar a distribuição dos erros nas categorias. 

Desta forma pode-se perceber que os alunos da primeira série cometem 

proporcionalmente menos erros do tipo transcrição da fala, acréscimo de letras e 

contaminação. No entanto, há uma grande concentração de erros ligados ao 

desconhecimento da origem da palavra e desconhecimento de regras contextuais. 

As crianças da turma CP têm uma grande distribuição de erros no item de presença 

ou ausência indevida de acentos ortográficos e proporcionalmente mais erros 

referentes à análise fonológica e às representações gráficas.  Estes erros podem ser 

devido à etapa de aprendizagem em que as crianças se encontram, de 

alfabetização, e também por estarem aprendendo outras relações grafema-fonema 

na língua francesa, o que pode ter induzido alguns erros relacionados à análise 

fonológica.  
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GRÁFICO 4: DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS PONDERADOS DOS TIPOS DE 
ERROS DE ORTOGRAFIA APRESENTADOS PELOS SUJEITOS DAS TURMAS 
CE2 E CM1 EM COMPARAÇÃO COM OS DA 3ª E 4ª SÉRIES: 
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 O gráfico acima possibilita compreender a distribuição dos erros ortográficos 

dos sujeitos franceses, participantes desta pesquisa, com sujeitos brasileiros, da 

pesquisa de GUIMARÃES (2001). Os dados mostram que as crianças francesas 

fazem proporcionalmente mais erros relacionados à análise fonológica, 

principalmente de transcrição da fala, omissão ou acréscimo de letras e de 

nasalização.  
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 f) TAREFAS APLICADAS ÀS CRIANÇAS: 

 
CONSCIÊNCIA MORFOSSINTÁTICA   

 

Aborda-se neste item a quinta pergunta de pesquisa: Qual o desempenho dos 

sujeitos em consciência morfossintática? 

Foram aplicadas tarefas relacionadas à consciência morfossintática às 

crianças, de acordo com a descrição no capítulo de metodologia. As crianças da 

turma do CP não realizaram as tarefas de detecção de intruso e de uso gerativo de 

morfemas, por serem demasiadamente difíceis para esta faixa etária (6-7 anos). Na 

TABELA 7 estão os resultados brutos de cada sujeito nas tarefas seguidos dos 

dados ponderados7.  

 

TABELA 7: DESEMPENHOS DOS SUJEITOS NAS TAREFAS RELACIONADAS À 
CONSCIÊNCIA MORFOSSINTÁTICA E PONDERAÇÃO28 DE CADA TAREFA: 
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Reine *  - 7 7 4 4 5 3,3 *  - 20 10 4,1 

Zorro *  - 5 5 5 5 9 6 *  - 20 10 4,3 

Spirit *  - 5 5 1 1 11 7,3 *  - 18 9 3,7 

Batman *  - 7 7 0 0 7 4,7 *  - 20 10 3,6 

Cendrillon *  - 6 6 1 1 9 6 *  - 18 9 3,7 

Fanie 10 7,7 6 6 1 1 12 8 1 1,1 20 10 5,6 

Lilia 6 4,6 7 7 6 6 14 9,3 3 3,3 20 10 6,7 

Samsam 6 4,6 6 6 4 4 15 10 *   17 8,5 5,5 

Pierre 10 7,7 7 7 5 5 15 10 7 7,8 20 10 7,9 

Supergirl 11 8,5 9 9 8 8 15 10 8 8,9 20 10 9,1 

Bernard 
Lotin 8 6,2 7 7 4 4 14 9,3 6 6,7 20 10 7,2 

France 7 5,4 8 8 6 6 13 8,7 3 3,3 18 9 6,7 
* Os espaços com * referem-se a tarefas não aplicadas (no grupo de crianças de 6 e 7 anos) ou que o sujeito 
não quis realizar (Samsam). 

 

Diante dos resultados percebe-se uma grande variabilidade dos escores, 

possivelmente devido ao fato de ser uma amostra pequena e porque esta amostra é 
                                                 
28 A ponderação é feita para que os dados possam ser comparados nas mesmas grandezas, ou seja, 
tendo o mesmo limite mínimo e máximo. Para calcular cada escore os escores máximo e mínimo de 
cada tarefa (relacionados aos números de questões) foram calculados para o intervalo de zero a dez 
(por regra de três), para que todas as tarefas possam ser comparadas.   
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bastante heterogênea no que se refere à idade e ao tempo que chegaram ao Brasil. 

Na TABELA 8 os dados foram reordenados, mas sem os resultados das crianças da 

turma CP, porque eles não realizaram várias tarefas e porque seus desempenhos 

nas tarefas realizadas sugerem que elas não são apropriadas para esta faixa etária.   

 

TABELA 8: ESCORES PONDERADOS DOS SUJEITOS DE 8 A 11 ANOS NAS 
TAREFAS DE AVALIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA MORFOSSINTÁTICA E NO 
DITADO, DE ACORDO COM O TEMPO EM QUE ESTÃO NO BRASIL:  
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Samsam 2 meses 4,62 6 4 10  - 8,5 5,52 2,5 4,01 

France 2 meses 5,38 8 6 8,67 3,33 9 6,73 3,89 5,31 

Fanie 5 meses 7,69 6 1 8 1,11 10 5,63 2,5 4,07 

Bernard 
Lotin 5 meses 6,15 7 4 9,33 6,67 10 7,19 5 6,09 

Lilia 8 meses 4,62 7 6 9,33 3,33 10 6,71 3,89 5,3 

Pierre 8 meses 7,69 7 5 10 7,78 10 7,91 4,17 6,04 

Supergirl 2 anos e 7 meses 8,46 9 8 10 8,89 10 9,06 7,5 8,28 
*A média 1 foi calculada a partir de todos os resultados ponderados das tarefas. 
**A média 2 foi calculada a partir dos resultados ponderados das tarefas e dos dados ponderados do ditado.  

 

Considerando a distribuição das médias há uma heterogeneidade dos 

resultados nas crianças que chegaram ao Brasil há 2 meses, 5 meses ou 8 meses. A 

única grande diferença de desempenho é da Supergirl, que está no Brasil há 2 anos 

e 7 meses, e que inclusive fala português fluentemente, qualitativamente muito 

melhor do que seus colegas. Talvez seja possível afirmar, mesmo com ressalva, que 

este tempo no Brasil possibilitou uma grande melhora nos resultados das tarefas 

como um todo. As médias de 9,06 (sem ditado) e de 8,28 (com ditado) demonstram 

uma melhor habilidade metassintática e ortográfica do que as de seus colegas que 

estão há menos tempo no Brasil.  

No GRÁFICO 5, a seguir, estão os resultados de cada tarefa de forma a 

permitir uma visualização dos dados e da variação de acordo com o tempo em que 

as crianças estão no Brasil.  
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GRÁFICO 5: DESEMPENHO (PONDERADO) NAS TAREFAS DE CONSCIÊNCIA 
MORFOSSINTÁTICA DOS SUJEITOS DE 8 A 11 ANOS:  
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 A partir dos resultados acima é possível refletir sobre a variação dos 

resultados de acordo com o tempo em que cada criança está no Brasil. As tarefas de 

detecção de intruso, de associação morfo-semântica, de analogias morfológicas e de 

uso gerativo de morfemas têm uma distribuição bastante irregular considerando a 

categoria de “tempo em que as crianças estão no Brasil”.  

 Já, os resultados da tarefa de decisão morfo-semântica estão 

distribuídos de forma mais regular, sendo um pouco inferiores somente nas duas 

crianças que estão há menos tempo no Brasil, 2 meses. As demais crianças 

alcançaram o escore máximo. Assim como na tarefa de decisão morfo-semântica, na 

tarefa de categorização as crianças parecem ter tido mais facilidade, o que foi 

observado pelos melhores escores, em comparação com as demais tarefas. Os 

desempenhos nestas duas tarefas não parecem ter sofrido influência negativa da 

língua materna das crianças. Ao contrário, pode ser que o conhecimento anterior do 

francês tenha possibilitado um bom desempenho na tarefa de categorização. No que 

diz respeito à tarefa de decisão morfo-semântica, parece que ela é mais acessível 

inclusive para crianças iniciantes no português.  

O gráfico permite visualizar a diferença qualitativa da Supergirl em relação a 

seus colegas, que estão há menos tempo no Brasil. Ela também tem um resultado 
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mais homogêneo nas tarefas e no ditado do que as outras crianças. A partir disso 

pode-se inferir que para estes sujeitos o tempo de chegada no Brasil de 2 anos e 7 

meses possibilitou uma competência melhor nas tarefas de consciência 

morfossintática e na tarefa de ditado.  

 

RELAÇÃO ENTRE CONSCIÊNCIA MORFOSSINTÁTICA E DESEMPE NHO 
ORTOGRÁFICO 

 

Retoma-se aqui a sexta pergunta de pesquisa: Qual a relação entre a 

consciência morfossintática e o desempenho em ortografia das crianças bilíngües? 

Para responder a esta pergunta foi necessário comparar os dados do 

desempenho nas tarefas expostos no item anterior, e compará-los com o resultado 

do ditado. Como os dados das tarefas diferiam quanto ao limite inferior ou superior 

de desempenho, primeiramente foi feita a ponderação de todos os dados no 

intervalo de zero a dez. A média dos sujeitos que não fizeram duas tarefas (de 

detecção de intruso e de uso gerativo de morfemas) foi feita considerando apenas 

as outras 4 que eles responderam. Foi utilizado o teste de correlação de Spearman, 

por ser indicado para amostras não-paramétricas, devido ao número reduzido de 

sujeitos nesta pesquisa.  

 

TABELA 9: CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE AS DIFERENTES TAREFAS E 
O DITADO: 
 

Tarefas Ditado 

Analogias morfológicas 0,633* 

Categorização 0,812** 

Decisão morfo-semântica   0,256 

Assoc. morfo-semântica 0,679* 

Detecção de intruso    0,546 

Uso gerativo de morfemas 0,941** 

Média 0,854** 

* Nível de significância de 0,05. 
** Nível de significância de 0,01. 
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Os valores de correlação que se apresentaram significativos estão com um *. 

As tarefas de categorização e de uso gerativo de morfemas estão com dois **, 

porque o p (nível de significância) ficou abaixo de 0,01, o que garante uma 

correlação ainda mais significativa, com índice de erro menor. As tarefas de 

associação morfo-semântica e de analogias morfológicas estão com um *, porque o 

p (nível de significância) ficou entre 0,01 e 0,05, o que é significativo. 

É possível afirmar, então, que as tarefas que apresentam correlação com o 

ditado são as de associação morfo-semântica, de analogias morfológicas, de 

categorização e de uso gerativo de morfemas. As tarefas de detecção de intruso e a 

de decisão morfo-semântica não tiveram correlação com a tarefa de ditado. O 

significado destes resultados é que se uma criança tem um bom desempenho em 

ortografia, é muito provável que tenha também um bom desempenho nas 4 tarefas 

que estão correlacionadas à tarefa de ditado. Do contrário, um resultado baixo nas 

tarefas provavelmente indicaria um resultado baixo no ditado.  

Esperava-se que todas as tarefas tivessem uma correlação com o ditado, mas 

provavelmente para estas duas tarefas este resultado não foi alcançado devido ao 

número reduzido de sujeitos ou às características da amostra.   

Considerando o conjunto de variáveis linearmente, ou seja, ignorando uma 

eventual influência do número reduzido de sujeitos, foram calculadas as médias e os 

desvios padrão. O coeficiente de correlação entre o desempenho geral das crianças 

em todas as tarefas (Média 1) e o desempenho na tarefa de ditado foi igual a 0,9429. 

Dito de outra forma, o conjunto de testes aplicado às crianças é muito mais forte do 

que cada um isoladamente, e a relação entre estes dados e o ditado é muito grande.  

Apesar da correlação individual da tarefa “decisão morfo-semântica” (0,27) 

ser a única divergente dentre os dados das outras tarefas, ela contribui 

positivamente para a convergência do grupo como um todo, pois se excluída da lista 

de tarefas, a correlação do conjunto de tarefas e o desempenho em ditado diminui 

de forma pouco significativa para 0,93.  

                                                 
29 O valor máximo é unitário, indicando que as variáveis comparadas têm comportamento idêntico. 
Quanto mais próximo de zero maior a divergência das variáveis, e quanto mais próximo de um, maior 
a convergência. Quando a convergência estiver acima de 0,707, as séries estatísticas são 
consideradas mais próximas do que divergentes.  
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Este resultado prova que o conjunto das variáveis é mais significativo que 

cada uma tomada isoladamente, ou seja, o grupo de testes tem mais força que 

qualquer das tarefas individualmente ou em subgrupos.  

Desta forma pode-se concluir que o desempenho nas tarefas de avaliação da 

consciência morfossintática está relacionado ao resultado do ditado para as crianças 

participantes desta pesquisa.  
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 
 

A pesquisa foi realizada com 12 sujeitos de famílias francesas com idade 

entre 6 e 11 anos que estão no Brasil estudando em uma escola francesa e 

aprendem o português como parte da escolarização formal. É importante lembrar 

que estas crianças falam, na maioria das vezes, francês com seus pais e que a 

aprendizagem do português é mais voltada para a conversação e para oportunizar 

situações de comunicação e interação com brasileiros.  

Feitas a apresentação e as análises dos dados pode-se realizar a verificação 

das hipóteses de pesquisa apresentadas na introdução. 

Inicialmente foram levantados os seguintes problemas:  

• Qual o desempenho na escrita em crianças francesas que estão 

aprendendo o português do Brasil?  

• Que hipóteses elas formulam relacionadas a seus acertos e erros na 

escrita?  

Estas perguntas foram respondidas mas tiveram que ser desdobradas em 

outras questões menos abrangentes, apresentadas como objetivos da pesquisa.  

 O objetivo geral era o de verificar o domínio da escrita no português do Brasil 

em crianças bilíngües francês-português com idade entre 6 e 11 anos que têm como 

língua materna o francês. Para cumprir este objetivo foram levantados dados 

quantitativos e qualitativos referentes ao domínio da escrita.  

 A seguir, cada objetivo específico é explicado:  

 

• Avaliar o desempenho em escrita (ortografia) de palavras isoladas no 

português em crianças bilíngües francês-português. 

 

 O desempenho em escrita foi avaliado através do ditado de palavras isoladas 

a partir da lista formulada por PINHEIRO (1994) e posteriormente utilizada por 

GUIMARÃES (2001). Os resultados indicam que as palavras que geraram o maior 

número de acerto foram as regulares seguidas das palavras regra e por último das 

irregulares. O fator freqüência não teve influência nos acertos possivelmente porque 
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as crianças não têm grande vocabulário em português e também porque há palavras 

de baixa freqüência em português mas que são muito semelhantes a palavras da 

língua francesa. Neste caso a semelhança das línguas possibilita o acerto e não o 

fator freqüência. 

 Os resultados da tarefa de ditado são bastante heterogêneos devido à própria 

característica da amostra. O baixo desempenho, ou seja, o pequeno número de 

acerto das palavras deve-se provavelmente ao pouco contato que as crianças têm 

com a língua portuguesa tanto na modalidade oral quanto na leitura e na escrita. 

Mas do ponto de vista qualitativo os resultados do ditado mostram como a ortografia 

do português é “construída” por crianças de língua materna francesa.  

 

• Investigar indícios da interferência do francês sobre a escrita de 

palavras isoladas em português. 

 Esta pergunta foi também respondida a partir do resultado do ditado de 

palavas isoladas. Os erros foram classificados de acordo com categorias pré-

estabelecidas e foi incluída uma outra com o título “influência da língua francesa” 

contendo os erros ortográficos causados por características da escrita do francês.  

 Os maiores desafios na escrita da língua portuguesa revelados no ditado 

foram a acentuação, a representação dos sons nasais, a diferenciação sonora de /l/, 

/r/ e /R/ (uso do dígrafo “rr), e as palavras parecidas nas duas línguas mas escritas 

de forma diferente devido ao fato da ortografia do francês ser mais etimológica que a 

do português.  

 Foi possível identificar também uma diferença nas alterações ortográficas 

entre as crianças que estão sendo alfabetizadas e as maiores que operam a 

hipótese ortográfica de escrita. As crianças menores cometeram mais falhas do tipo 

“omissão de letras”, “erros por desconsiderar as regras contextuais” e “erros ligados 

ao desconhecimento da origem das palavras”, que estão relacionados com a 

aprendizagem formal da língua escrita e são esperados em crianças que estão 

sendo alfabetizadas.  

 Com relação às facilidades das crianças na escrita do português pode-se 

considerar que a aprendizagem do francês escrito, anterior à aprendizagem do 

português, interfere positivamente em alguns casos. Pode-se citar como exemplo: 

palavras semelhantes no português e no francês, regras semelhantes para a escrita 
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de palavras regra, como o uso do “j” e do “g”, a colocação do “m” antes de “p” e “b”, 

o “s” entre vogais com som de /z/.  

 

• Identificar as hipóteses que as crianças formulam para justificar suas 

escolhas ortográficas (acertos e erros). 

 Na ocasião da segunda entrevista individual com os sujeitos foram ditadas 6 

palavras que apresentaram maior número de erros no ditado para então solicitar às 

crianças explicações para suas escolhas ortográficas. Os resultados possibilitaram a 

compreensão da forma como as crianças pensam sobre a língua portuguesa e das 

hipóteses formuladas para definir as escolhas ortográficas. Os resultados foram 

classificados em categorias de explicações e têm relação com as dificuldades 

referentes às palavras ditadas. Em linhas gerais, foram abordadas pelas crianças 

explicações sobre o uso do “j” e do “s” (em corajoso), o uso do “r” e a diferenciação 

com o dígrafo “rr” (nas palavras corajoso, marreca, enfrentou), o uso do dígrafo “lh” 

(na palavra folhas), a marcação da nasalização “ãe” e “am” (nas palavras mamãe e 

usam).  

 Estes resultados estão em concordância com CARRAHER (1985) que 

ressalta que os erros ortográficos não são aleatórios mas são produzidos devido às 

formas de se conceber a escrita. No caso da presente pesquisa, muitos dos erros 

são gerados a partir do referecial da língua materna.  

 

• Relacionar o desempenho em linguagem escrita do grupo bilíngüe com 

o descrito em outro estudo realizado com crianças monolíngues em 

período de aquisição e aperfeiçoamento da escrita. 

 As alterações ortográficas das crianças francesas foram comparadas às 

crianças brasileiras pesquisadas por GUIMARÃES (2001). Esta comparação tem 

utilidade no sentido de possibilitar a compreensão da distribuição dos erros nas 

diversas categorias efetuadas pelas crianças brasileiras que têm o português como 

língua materna e os das crianças francesas que estão aprendendo português.  

 A distribuição de alterações revela os maiores desafios impostos pela língua 

portuguesa para crianças francesas: a análise fonológica, a análise contextual e 

morfossintática, a acentuação e a influência da língua francesa na escrita do 

português.  
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• Avaliar o desempenho em tarefas de consciência morfossintática das 

crianças bilíngües. 

 Os escores nas tarefas aplicadas permitiram alcançar uma média de 

desempenho referente à consciência morfossintática. As crianças menores, da turma 

CP não realizaram todas as tarefas por não terem o nível necessário para sua 

realização.  

 Ao comparar o desempenho das crianças maiores entre si e com o tempo em 

que estão no Brasil houve um melhor resultado daquela que chegou há mais tempo 

(2 anos e 7 meses), o que indica um desenvolvimento da consciência 

morfossintática com o tempo de contato com a nova língua e uma maior proficiência 

na própria língua.  

 

• Identificar a relação entre a consciência morfossintática e desempenho 

em ortografia das crianças bilíngües.  

A análise do desempenho geral das crianças em consciência morfossintática 

(escore advindo das tarefas aplicadas) e dos dados de ortografia permitiu concluir 

que para os sujeitos desta pesquisa estas duas variáveis estão fortemente 

relacionadas.  

 

Ao retomar as hipóteses da pesquisa formuladas na introdução pode-se 

concluir que:  

• Os aprendizes do português como segunda língua apresentam 

interferências do francês (língua materna) na escrita do português. 

 Esta hipótese foi confirmada pelo resultado dos ditados em que foi incluída 

uma classificação a mais nas categorias pré-estabelecidas para contemplar as 

palavras escritas pelas crianças que tinham claras evidências da interferência da 

língua francesa na escrita do português.  

 

• As crianças apóiam-se em referências (semelhanças ou diferenças) 

das palavras na língua francesa para explicar a ortografia de palavras 

na língua portuguesa.  
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 A partir da segunda entrevista individual em que as crianças explicaram e 

justificaram algumas escolhas ortográficas foi possível observar que em muitos 

momentos elas comparavam as duas línguas utilizando o francês como referência 

considerando tanto as diferenças como as semelhanças entre as línguas. Elas 

verbalizaram mais situações de diferenças entre as línguas do que de semelhanças.  

Por exemplo foi citada a diferença na escrita da palavra “corajoso”, com relação a 

“courageux” em francês, sendo que no francês utiliza-se o “g” porque a palavra é 

seguida de “e”. Também foi abordado o fato do som /f/ ser representado, em francês, 

tanto pela letra “f” quanto por “ph”.  

 

• O domínio da ortografia de palavras na língua francesa ajuda as 

crianças a não cometerem erros na ortografia de palavras em 

português nos casos em que se aplicam as mesmas regras.  

 Esta hipótese pôde ser verificada por meio das entrevistas individuais na 

ocasição do ditado das 6 palavras. Primeiramente o próprio uso do mesmo alfabeto 

foi citado pelas crianças como uma das características que torna o português “fácil” 

para os franceses. Além disso pode-se citar o uso correto do “s” entre vogais, que 

apesar de não ter sido verbalizado enquanto regra contextual revelou poucos erros. 

 

• A consciência morfossintática está diretamente relacionada com a 

ortografia do português.  

 Utilizando o teste de correlação de Spearman esta hipótese também foi 

confirmada para algumas tarefas aplicadas: as de associação morfo-semântica, de 

analogias morfológicas, de categorização e de uso gerativo de morfemas, que 

demonstram correlação entre os desempenhos em ortografia e em consciência 

morfossintática. No entanto duas tarefas não apresentam correlação com o ditado: 

as tarefas de detecção de intruso e a de decisão morfo-semântica contrariando a 

expectativa de que todas as tarefas teriam correlação com o ditado. É possível que 

este resultado tenha sido influenciado pelo número restrito de sujeitos.  

 A correlação positiva e significativa da maior parte das tarefas de consciência 

morfossintática com a tarefa de ditado está de acordo com os resultados 

encontrados na pesquisa de GUIMARÃES (2001), com consciência sintática e 

ditado, o que ressalta mais uma vez a relação entre estas duas variáveis.  
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 GOMBERT et al (2002) salienta que dados de pesquisas com sujeitos 

falantes do francês e do inglês sugerem uma relação estreita entre a aprendizagem 

da ortografia e o desenvolvimento das consciências morfológicas e sintáticas. 

MAREC-BRETON (2003) confirmou igualmente em pesquisa com sujeitos franceses 

a relação positiva entre conhecimentos morfológicos e o nível ortográfico. A autora 

ressalta que desde o nível CP os resultados de suas pesquisas mostram que as 

crianças já têm certos conhecimentos morfológicos da mesma forma como foi 

observado na presente pesquisa.  

 GOMBERT et al (2002) explica que há uma grande diferença nos 

desempenhos de crianças neste tipo de tarefa se avaliadas oralmente ou por escrito 

sendo este último mais difícil para as crianças. O autor complementa que aspectos 

do conhecimento morfológico e sintático são raramente observados em crianças até 

o final do ciclo II (CP e CE1), mas também não estão dominadas até o fim do ciclo III 

(CE2, CM1 e CM2). Os resultados positivos na presente pesquisa provavelmente 

foram atingidos pelo fato de grande parte das tarefas ser de execução oral e não 

escrita.  

 A metalinguagem exige o amadurecimento das áreas terciárias sobretudo dos 

lobos parietais que ocorre principalmente a partir dos 7 anos de idade. Os resultados 

corroboram esta afirmação uma vez que a análise qualitativa dos dados mostrou que 

quanto maior a idade maior a compreensão de fenômenos lingüísticos.  

 As áreas secundárias visuais e auditivas respectivamente nos lobos occipital 

e temporal já estão plenamente amadurecidas nos sujeitos da pesquisa, o que pode 

ser comprovado pelo fato de se apoiarem nas percepções visuais e auditivas para 

decidir a ortografia das palavras e para corrigir seus erros.  

 

• Entre as crianças bilíngües o início da aprendizagem do português 

(crianças mais novas) pode revelar alguns erros ortográficos não 

encontrados em crianças monolíngües devido à interferência entre as 

línguas. 

 As crianças da turma do CP fizeram alguns erros ortográficos não observados 

em crianças brasileiras que escrevem o português. Este é o caso da escrita “djisér” 

(disse) e também a “tradução automática” de algumas palavras do português para o 
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francês, ocasionando erros do tipo “poole” (galinha), que se escreve “poule” em 

francês.   

 

 Os resultados indicam que há um vasto campo de pesquisa na área do 

bilingüismo possibilitando uma contribuição da área da psicologia cognitiva e da 

neuropsicologia para a compreensão dos fenômenos lingüísticos.  

 A organização da escola francesa, das aulas de português para os sujeitos e 

os hábitos das famílias com relação ao uso da língua portuguesa constituíram 

objetivos secundários de pesquisa. O aprofundamento e a exploração destes dados 

não foram o objetivo central e por isso foram apresentados de forma complementar 

para situar o leitor com relação aos sujeitos da esquisa e ilustrar os demais dados. 

No entanto considera-se importante abordar alguns temas enquanto possibilidades 

de direcionamento para outras pesquisas já que a exploração destes dados aponta 

para novas direções do conhecimento. Podem ser investigados, por exemplo, a 

relação da família com a aprendizagem do português como segunda língua e fatores 

pedagógicos referentes à organização da escola francesa e das aulas de português 

para os sujeitos. 

 As contribuições dadas pelos sujeitos da pesquisa possibilitam auxiliar 

professores de português para pessoas que têm o francês como língua materna a 

estabelecer comparações entre as línguas apoiando-se nas suas semelhanças e 

explicando mais detalhadamente as diferenças e pontos passíveis de dificuldades 

para franceses.  

No término da pesquisa será feito um encontro com os professores e o diretor 

da escola para abordar as implicações pedagógicas do estudo e dar sugestões aos 

professores e aos pais no que se refere à aprendizagem do português como 

segunda língua e sua escrita. Este retorno ao local de pesquisa possibilita uma 

aplicação prática dos dados estudados permitindo a divulgação e o uso dos 

resultados. 

 No que se refere à relação entre a consciência morfossintática salienta-se que 

esta pode ser usada assim como as demais habilidades metalingüísticas para o 

próprio aprendiz desenvolver estratégias de aprendizagem e monitorar o seu 

aprendizado do português como segunda língua. Também se considera necessário 

realizar outros estudos incluindo a consciência morfossintática na língua materna e a 
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consciência metalingüística como um todo (nas duas línguas) abordando 

principalmente a consciência fonológica.    

 Salienta-se também a necessidade de incluir, em futuras pesquisas nesta 

área, a avaliação do uso da segunda língua em sua forma oral para comparar os 

conhecimentos e desempenhos dos sujeitos na fala e na escrita.  

 Considera-se que as situações de bilingüismo abrem muitas outras 

possibilidades de pesquisas abordando tanto sujeitos que têm o francês como língua 

materna quanto outras línguas.  
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ANEXO I: CARTA DE APRESENTAÇÃO  

E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO. 



 

Curitiba, le 15 mars 2007.  

 Cher Monsieur, chère Madame, 

 Je m’appelle Bérénice Marie Ballande Romanelli, je suis psychologue, et je 

fais une recherche pour l’obtention d’un D.E.A en Éducation à l’Université Fédérale 

du Paraná (UFPR), sur les bilingues français-portugais. C'est un sujet intéressant, 

qui me passionne encore plus, car cela fait partie de mon histoire.  J’ai la double 

nationalité. Ma mère, française, est arrivée à Curitiba, jeune-mariée, il y a 38 ans, 

avec mon père qui est brésilien. Je m’intéresse à l’apprentissage du portugais des 

enfants français, entre 7 et 10 ans, qui viennent habiter au Brésil pendant un certain 

temps. 

Je voudrais vous demander l’autorisation d’interviewer votre (vos) enfant(s) et 

de lui (leur) faire faire des exercices en portugais, selon le protocole de ma 

recherche. J’aimerais bien savoir aussi si je peux faire un enregistrement 

(uniquement sonore) de l’interview. Les données des enfants seront confidentielles, 

les résultats de la recherche seront publiés sous un pseudonyme à être choisi avec 

l’aide de votre fils /fille. En accord avec les professeurs, ces activités seront faites à 

l’École Française, à un moment qui ne va pas déranger les activités scolaires de 

votre (vos) enfant (s).  

Pour compléter le travail je serais très reconnaissante si vous pouvez 

répondre aux deux questionnaires ci-joint (un pour le père et l’autre pour la mère) sur 

vos expériences linguistiques avec la langue portugaise, pour mieux comprendre 

l’ambiance familiale de votre (vos) enfant(s).  

Je vous remercie de votre attention et de votre aide précieuse et je suis à 

votre disposition pour répondre aux questions que vous pourriez avoir.        

Bérénice Marie Ballande Romanelli - Téléphones: ____________________ 

 J’autorise mon fils/ma fille ________________________________________ 
      (nom complet) 
à participer à la recherche sur le bilinguisme français-portugais.  
 
S’il vous plaît, marquez avec un x votre autorisation: 
 

 J’autorise que l’interview soit enregistré (uniquement sonore). 
 
 J’autorise que les données soit utilisées sur le rapport écrit.  
 Nom du père ou de la mère : _________________________________ 
 Signature :________________________________________________ 



 

Curitiba, 15 de março de 2007.  

Senhores pais, 

 Meu nome é Berenice Marie Ballande Romanelli, sou psicóloga e estou 

fazendo mestrado em Educação na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Estou 

realizando uma pesquisa sobre crianças bilíngües francês-português. Este é um 

assunto interessante que me fascina já que também faz parte da minha história. 

Tenho a dupla nacionalidade: minha mãe, francesa, veio recém-casada para o 

Brasil, há 38 anos. Meu pai é brasileiro. Interesso-me pela aprendizagem do 

português pelas crianças francesas de idade entre 7 e 10 anos que vêm morar aqui 

por um certo período.  

 Gostaria de pedir sua autorização para entrevistar seu(s) filho(a/s) e para 

realizar alguns exercícios de português com eles. Também gostaria de saber se eu 

posso gravar a entrevista (somente o som). Os dados relativos à identidade das 

crianças serão confidenciais, sendo criado um pseudônimo para ser utilizado na 

dissertação. Estas atividades serão realizadas na própria escola da criança, em 

momentos decididos com o coordenador, de forma a não atrapalhar as atividades 

escolares de seu(s) filho(s).  

 Para completar o trabalho eu gostaria que vocês respondessem aos dois 

questionários que estão nas próximas folhas (um para o pai e outro para a mãe) 

sobre as experiências lingüísticas com a língua portuguesa, para compreender 

melhor o ambiente familiar de seus filhos.  

 Agradeço desde já sua atenção e sua ajuda e coloco-me à disposição para 

responder às questões que possam surgir.  

Berenice Marie Ballande Romanelli - Telefones: ______________________ 

  Autorizo meu (a) filho (a) ______________________________________ 

      (nome completo) 

a participar da pesquisa sobre o bilingüismo francês-português.  

 

Por favor, marque um x para autorizar: 

 Autorizo que a entrevista seja áudio gravada.  

 Autorizo a utilização dos dados na dissertação.  

Nome do pai ou da mãe: ___________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: QUESTIONÁRIO AOS PAIS DOS SUJEITOS. 



 

Ce questionnaire a pour but de comprendre l’ambiance linguistique de 
votre(vos) enfant(s), pour pouvoir compléter ma recherche.  

Je vous remercie de tout coeur de votre gentillesse.  Bérénice 
 

Père          Mère 
1.      Quelle langue utilisez-vous à la maison, au quotidien ?  

 (  ) Français    (  ) Portugais    (  ) Autre. Laquelle: ____________________ 

 (  ) Les deux langues alternés 

2.      Étudiez-vous le portugais? (  ) Oui   (  ) Non 

 Où et comment? 

 (  ) Dans une école  (  ) Avec un professeur particulier 

 (  ) Seul. Comment: ___________________________________________ 

3.      À quelles occasions parlez-vous portugais? 

 (  )  À la maison  (  ) Au travail    (  )  Avec des amis  

 Autre: ______________________________________________________ 

4.      À quelles occasions lisez-vous le portugais?  

 (  )  À la maison      (  ) Au travail       (  )  Avec des amis       (  ) Presse 

 Autre: ______________________________________________________ 

5.      À quelles occasions écrivez-vous le portugais?  

 (  )  À la maison  (  ) Au travail     

 Autre: ______________________________________________________ 

6.      Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en orthographe du portugais? 

 (  ) L’orthographe est trop différent du français  (  ) Sans difficultés 

 (  ) Je ne sais pas  (  ) Je n’ai jamais pensé à ce sujet  

 (  ) Autre: ___________________________________________________ 

7.      L’apprentissage du portugais est-il important pour vous?  

 (  ) Oui    (  ) Non 

 (  ) Je ne sais pas 

 Pourquoi ? __________________________________________________ 

8.  Encouragez-vous votre (vos) enfant(s) a jouer et à se lier d’amitié avec des 
enfants brésiliens? 

 (  ) Oui    (  ) Non 

9.  Aidez-vous et motivez-vous votre (vos) enfant(s) à apprendre le portugais?  

 (  ) Oui    (  ) Non  (  ) Ce n’est pas nécessaire   

Comment? __________________________________________________ 

J’autorise l’utilisation de ces données dans le mémoire, sans citer mon nom.  



 

 
Este questionário tem como objetivo compreender o ambiente lingüístico de 

seus filhos, para poder complementar a dissertação.  
 
Agradeço sua gentileza, Berenice 

Pai      Mãe 
 

1. Qual a língua falada em casa, no dia-a-dia? 

(  ) Francês (  ) Português     (  ) Outra: Qual 
_____________________ 

(  ) As duas línguas alternadamente 

2. O Senhor ou senhora estuda português?  (  ) Sim  (  ) Não 

 Onde, como?  (  ) Com professor particular 

 (  ) Escola  (  ) Como Auto-didata. Como? _______________________ 

3. Em que situações o senhor ou a senhora fala português? 

   (  )  Em casa  (  ) No trabalho    (  )  Com os amigos  

   Outros: ____________________________________________________ 

4. Em que momentos o senhor ou a senhora lê em português? 

   (  )  Em casa  (  ) No trabalho   (  )  Com os amigos  (  )  Mídia 

   Outros: ____________________________________________________ 

5. Em que momentos o senhor ou a senhora escreve em português? 

   (  )  Em casa   (  ) No trabalho      

   Outros: ____________________________________________________ 

6. Quais as dificuldades encontradas na ortografia do português? 

 (  ) A ortografia é muito diferente do francês (  ) Sem dificuldades 

 (  ) Não sei  (  ) Nunca pensei sobre o assunto 

   Outros: ____________________________________________________ 

7. A aprendizagem do português é importante para o(a) senhor(a)? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não sei  

Por quê? _______________________________________________________ 

8. O senhor ou a senhora incentiva seu filho a ter amigos brasileiros? 

(  ) Sim  (  ) Não 

9. O senhor ou a senhora motiva seu filho a aprender o português?  

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não há necessidade 

 Como? ____________________________________________________ 

Autorizo a utilização destes dados na dissertação, sem citar o nome.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III:  ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA AS CRIANÇAS.  



 

Data: ______________       Código: 

Entrevistador: ___________________________ 

Iniciais: ____________________        Nome fictício: _________________ 

Nascimento: ____________   Mês e ano de chegada ao Brasil:____________ 

Mês e ano em que começou a estudar português:_______________ 

 

 

1. Quel est ton niveau  de portugais? Pourquoi tu le considere ainsi? 

Qual é seu nível de português? Por quê? 

 

 

2. Quand et avec qui parles -tu le portugais? 

Quando e com quem você fala português? 

 

 

3. Quand est-ce que tu lis  le portugais? Quest-ce que tu lis? 

Quando você lê em português? O que você lê? 

 

 

4. Quand est-ce que tu écris  le portugais? Quest-ce que tu ecris? 

Quando você escreve em português? O que você escreve? 

 

 

5. Est-ce que c’est facile ou difficile d’apprendre  le portugais? Pourquoi?  Quest-

ce qui est facile et quest-ce qui est difficile? 

O que você considera fácil ou difícil na aprendizagem do português? Por quê? 

O que é fácil e o que é difícil? 

 

 

6. Qu'est-ce que tu trouves facile ou difficile quand tu écris  en portugais? 

Pourquoi? 

O que você considera fácil ou difícil quando você escreve em português? Por 

quê? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV: TAREFA DE DITADO DE  

ESCRITA DE SEIS PALAVRAS ISOLADAS: 

FOLHA DE PROTOCOLO. 



 

 
Tarefa de escrita: 

Data:  ______________   

Iniciais: _________________ 

Nome fictício: _________________ 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6. _____________________ 

7. _____________________ 

8. _____________________ 

9. _____________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

12. _____________________ 

13. _____________________ 

14. _____________________ 

15. _____________________ 

16. _____________________ 

17. _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: 

Código: 

 

 

 

18. _____________________ 

19. _____________________ 

20. _____________________ 

21. _____________________ 

22. _____________________ 

23. _____________________ 

24. _____________________ 

25. _____________________ 

26. _____________________ 

27. _____________________ 

28. _____________________ 

29. _____________________ 

30. _____________________ 

31. _____________________ 

32. _____________________ 

33. _____________________ 

34. _____________________ 

35. _____________________ 

36. _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frases: 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V:  TAREFA DE DITADO DE  

ESCRITA DE SEIS PALAVRAS ISOLADAS  

PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES: 

FOLHA DE PROTOCOLO. 

 



 

Tarefa de escrita: 

Data:  ______________   

Iniciais: _________________ 

Nome fictício: _________________ 

 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6. _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI: TAREFA DE ANALOGIAS  

MORFOLÓGICAS (GUIMARÃES, 2007): 

FOLHA DE PROTOCOLO.  



 

Data: ______________                Código: 

Aplicador: __________________________ 

Iniciais: ____________________        Nome fictício: _________________ 

 

Treino:  
a)  A – bondade                                          B – bom 
     C – ruindade                                          D - ____________.       
 
b) A – sobe                                                 B – subiu 
    C - desce                                                D  - ____________. 

 
Exame: 
1)  A – escritor                                            B – escrever 
     C - estudante                                         D - ____________.        
 
2)  A – mentir                                              B – mentira 
     C – ferir                                                  D - ____________. 
 
3)  A – gordura                                            B – gordo 
     C - magreza                                           D  - ____________. 
 
4)  A – alegre                                               B – alegria 
     C – triste                                                 D - ____________. 
        
5)  A – sorriso                                               B – sorrir 
     C – choro                                                 D - ____________. 
 
6)  A – brigar                                                 B – briga 
     C – jogar                                                  D - ____________. 
             
7)  A – dureza                                               B – duro 
     C – moleza                                               D - ____________. 
  
8)  A – mau                                                   B – maldade 
     C - pobre                                                  D  - ____________.     
 
 9) A – sofre                                                 B – sofreu 
     C – dorme                                               D - ____________. 
 
10) A – abre                                                  B – abriu 
      C - come                                                 D - ____________. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII: PALAVRAS PARA AS FICHAS DA 

TAREFA DE CATEGORIZAÇÃO (SÁ, 2007).  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mesa 
 

alegria 
 

natação 
 

cachorro  
 

televisão 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

bonita 
 

felizes 
 

triste 
 

magro 
 

curioso 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

correr 
 

dançasse 
 

falaram 
 

comeu 
 

jogou 
 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII: TAREFA DE CATEGORIZAÇÃO: 

FOLHA DE PROTOCOLO.  



 

Data: _____________       Código: 

Iniciais: ____________________         

Nome fictício: _________________ 

 

Tarefa de categorização 

 

Escreve-se nas colunas abaixo as palavras de acordo com a separação em 
grupos que a criança fez.  

 

 

   

   

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX: TAREFA DE DECISÃO MORFO-SEMÂNTICA 

(MOTA, 2007): FOLHA DE PROTOCOLO. 



 

Data: _____________       Código: 

Iniciais: ____________________         

Nome fictício: _________________ 

 

1) Rola    Enxuga - Enrola  

2) Cera    Encera-Encosta  

3) Gole  Engole-Enxerga 

4) Ler    Relevar - Reler  

5) Tirar    Reserva - Retira  

6) Tornar    Retorna-Resolve   

7) Aguar    Deságua-Deserta 

8) Confio  Desafio-Desconfio  

9) Cansar    Descanso-Desmaio  

10) Cobrir    Descobre–Desperta  

 

1) Pinho    Pinheiro - Pandeiro 

2) Leite    Leiteira - Ligeira 

3) Banho    Chuveiro - Banheiro 

4) Canta    Cantor - Motor 

5) Pinta   Pintor - Tambor  

6) Ler    Doutor-Leitor 

7) Vale    Valor - Calor 

8) Faca    Facada - Espada  

9) Laço    Jangada-Laçada  

10) Chave    Chiqueiro-Chaveiro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X: TAREFA DE ASSOCIAÇÃO MORFO-SEMÂNTICA  

(MOTA, 2007): FOLHA DE PROTOCOLO.  



 

Data: _____________       Código: 

Iniciais: ____________________         

Nome fictício: _________________ 

 

 

 

 relacionado não relacionado 

Exemplo: bola-bolinha   

Exemplo: bolo-bolinha   

escrita-escritor   

banho-banheiro   

massa-massagem   

pedra-pedreiro   

chique-chiqueiro   

liga-ligado   

pinho-pinheiro   

fio-filtrar   

banda-bandeira   

calo-calor   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI: TAREFA DE DETECÇÃO DE INTRUSO 

(VIDIGAL DE PAULA e BESSE, 2007): FOLHA DE PROTOCOL O. 

 

 

  



 

esposa 
 

garota 
 

carioca 
 

gigante 
 

estudante 
 

mestre 
 

 

Data: ______________                      Código: 

Iniciais: ____________________        Nome fictício: _________________ 

 

Ex.: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ex.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

corremos 
 

veremos 
 

queremos 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

diretora 
 

guarda 
 

filha 
 

noiva 
 

autora 
 

artista 
 

festejam 
 

seguram 
 

sonharam 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enfeitei 
 

testarei 
 

numerei 
 

transpiram 
 

devoram 
 

riscaram 
 

louca 
 

pirata 
 

romana 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

delicada 
 

confusa 
 

peralta 
 

holandesa 
 

coelha 
 

caipira 
 

atravessei 
 

despertarei 
 

cooperei 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

impressionam 
 

convidaram 
 

recuperam 
 

adorei 
 

procurei 
 

pagarei 
 

solteira 
 

camarada 
 

dançarina 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ANEXO XII: TAREFA DE USO GERATIVO DE MORFEMAS 
(GUIMARÃES,2005): FOLHA DE PROTOCOLO.  



 

 

Data: _____________       Código: 

Iniciais: ____________________        Nome fictício: _________________ 

 

Treino: 

a) Hoje pela manhã arrumei  o meu quarto inteirinho. Quando minha mãe viu, me 

disse:  

- Muito bem, você arrumou  tudo sem precisar que eu pedisse para você 

_________________.  

 

b) Ontem nossa professora fez um jogo para ver qual era o aluno que acertava  

mais respostas da lição. Minha amiga Letícia foi quem mais _________________.  

  

 

 

1) Todo final de semana Carolina passeia  com os seus pais. No domingo 

passado ela passeou  no zoológico. Carolina gosta muito de 

_________________. 

 

2) Minhas primas Joana e Rafaela adoram dançar . Sábado passado, no baile da 

primavera, elas dançaram  muito, mas Joana foi a que mais _________________. 

 

3) Jogar  futebol é a coisa que meus irmãos mais gostam de fazer. Todos os dias 

eles jogam  futebol, mas ontem o campo estava alagado e eles não 

_________________. 

 

4) Sempre que há festa na escola Paulinha canta  para os coleguinhas. Quando 

crescer ela quer ser cantora , porque ela gosta muito de _________________. 

 

 

 

 



 

 

5) Carol sempre perde  suas coisas. Semana passada ela perdeu  sua borracha e 

eu perdi  a minha. Quando a professora perguntou onde estavam as nossas 

borrachas, nós respondemos: - Nós _________________. 

 

6) O canto  da cigarra é muito bonito. Todas as cigarras sabem cantar . Ontem, 

como estavam com preguiça, elas não _________________.  

 

7) O esporte de que Maurício mais gosta é natação . No verão ele nada  todos os 

dias e assim que acorda, ele pergunta para sua mãe: - Mãe, depois que eu tomar 

café posso ir _________________? 

 

8) O professor começou a aula mostrando  para os alunos algumas pedras 

semipreciosas. Depois ele passou a mostrar  figuras de pedras preciosas. A 

esmeralda foi a última pedra que ele _________________. 

 

9) Nas férias, Paulo e Joana brincaram  na casa da avó. Eles adoram brincar  na 

casa dela. Quando as aulas voltaram, eles perguntaram para sua professora: - 

Tia... adivinhe na casa de quem nós _________________ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


