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resumo 
 
 

Com o presente trabalho pretendíamos recolher informação, por um lado, 
sobre os desvios na escrita e, por outro lado, sobre a consciência 
metalinguística dos alunos de origem cabo-verdiana, a frequentar o 3º ou o 4º 
ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, de duas escolas, em Setúbal. 
O corpus analisado é composto por seis textos, escritos a pares, bem como 
pelo registo áudio de todo o processo de escrita desses mesmos textos. A 
análise de dados consistiu na interpretação dos erros presentes nos textos e 
dos comentários metalinguísticos dos alunos. 
Apesar de todos terem as mesmas origens, apresentaram diferentes níveis de 
proficiência em LP, a qual se mostrou pelo menos satisfatória, e de domínio do 
Crioulo, para alguns uma língua pouco utilizada. 
De um modo geral, constatámos que a maioria dos alunos teve dificuldades na 
área fonético-ortográfica sobretudo na relação assistemática de fonia/grafia. 
Tanto para este como para os outros tipos de erro detectados são apontadas 
várias fontes, nomeadamente a influência do Crioulo, a influência da 
linguagem oral e as estratégias de comunicação em Língua Portuguesa. 
A consciência metalinguística dos alunos revelou-se apenas na identificação e 
corrrecção dos erros, bem como em determinados questionamentos. Os 
alunos não referiram as razões desses erros, não utilizaram termos linguísticos 
nas suas verbalizações nem explicitaram regras gramaticias. Encontram-se, 
assim, na fase epilinguística do desenvolvimento metalinguístico. 
O levantamento dessas dificuldades e a sua análise poderão constituir uma 
base de informações para um ensino mais eficaz que visa colmatar as 
dificuldades desse público. 
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abstract 
 

With the following work we meant to gather information not only about the 
errors in writing but also about the metalinguistic awareness of cape verdian 
students attending the third and fourth grades of the first cycle of the Basic 
School of two different schools in the city of Setúbal. 
The analyzed corpus is composed by six texts, produced in pairs, as well as 
the audio register of the whole writing process of those texts. The data 
analyses were based on the interpretation of the detected misspellings of the 
referred texts and on the metalinguistic comments of the students. 
Although all have the some origin, they presented different levels of proficiency 
in Portuguese Language - which was at least satisfactory - and also different 
levels as far as the domination of Creole is concerned, which was, for some, 
not much used. 
Generally speaking, we noticed that most students had difficulties in the area of 
phonetics and orthography, particularly in the assystematic relation between 
sound and spelling. These errors as well, as other sorts of errors which were 
detected, are due to several reasons, namely the influences of Creole, of the 
oral language and also of the strategies of communication used in Portuguese 
Language. 
The metalinguistic awareness of the students was only shown in the 
identification and correction of the errors, as well as in some specific questions. 
The students didn’t mention the reasons of those errors and didn’t even use 
linguistic terms in their explanations. They didn’t also refer to any sort of 
grammar rules. So, we can say that they are in the epilinguistic state as far as 
metalinguistic development is concerned. 
The ensemble of such those difficulties and their analysis can be used as a 
basis of information for a more effective teaching which intends to finish with 
the difficulties of this specific group of students. 
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1.1 Introdução 

 

A dissertação de Mestrado que se apresenta à Universidade de Aveiro integra-se na 

Didáctica de Línguas, Português Língua Não Materna e é ponto de confluência de 

uma experiência como docente do 1.º Ciclo, bem como das pesquisas efectuadas ao 

longo do curso e a propósito do próprio estudo. O caminho percorrido tem como alvo 

um dos grandes desafios com que se deparam as nossas escolas, ou seja, o 

ensino/aprendizagem do Português a falantes de outras línguas. Neste âmbito, o 

nosso estudo combina uma problemática mais geral e clássica, mas ainda actual, 

como sejam as dificuldades apresentadas pelos alunos a nível da competência  

escrita, com uma questão mais específica e contemporânea relacionada com o 

crescente fluxo de imigrantes no nosso país. 

 

O Português não é a língua materna de todos os alunos em Portugal e a diversidade 

linguístico-cultural dos alunos que frequentam as escolas leva-nos a problematizar a 

questão do ensino do Português exclusivamente como língua materna, destacando-

-se a situação dos alunos cabo-verdianos. Apesar da maioria destes alunos já ter 

nascido em Portugal, o Crioulo está bem presente e muitos apresentam dificuldades 

no domínio do Português, o que se reflecte no aproveitamento escolar, como 

mostram outros estudos. 

 

Neste sentido, é importante analisar a realidade sociolinguística que envolve, de 

uma forma geral, os alunos portugueses com origem cabo-verdiana, bem como as 

consequências que advêm de tal facto no processo de ensino/aprendizagem.  

 

Actualmente, é ideia consensual em Didáctica das Línguas que o sucesso na 

utilização e no estudo de qualquer língua é determinado, em larga medida, pela 

existência, nos aprendentes, de uma consciência clara da linguagem e dos seus 

potenciais comunicativos, pois a consciência implícita ou explícita da linguagem é 

um factor essencial no domínio consciente e reflexivo de uma língua, materna ou 
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segunda. 

 

É nesta perspectiva que desenvolvemos um estudo sobre os erros de escrita mais 

frequentes e sobre as manifestações da consciência metalinguística em 

comentários dos alunos de origem cabo-verdiana, a propósito dos erros detectados 

nas produções escritas. A problemática da nossa investigação é, por conseguinte, 

“Em que parâmetros os alunos de origem cabo-verdiana, a frequentar o 1º Ciclo, 

têm consciência metalinguística acerca dos erros de escrita?”. 

 

Temos como principais objectivos, interpretar os erros presentes nos produtos 

escritos de alunos de origem cabo-verdiana; verificar em que medida e sob que 

modalidades a consciência metalinguística está presente no processo de escrita; 

verificar de que forma a interacção verbal entre alunos nesse mesmo processo 

favorece a consciencialização metalinguística; apresentar sugestões didácticas, a 

partir dos elementos encontrados, que possam ser desenvolvidas no âmbito do 

processo de ensino/aprendizagem da expressão escrita. 

 

Para atingir estes objectivos desenvolvemos, como metodologia, uma investigação 

qualitativa descritiva para, por um lado, descrever e interpretar a natureza dos erros 

na escrita e, por outro lado, observar e interpretar os comentários metalinguísticos 

dos alunos acerca do erro. Apesar de qualitativa, a investigação teve em conta 

alguns dados quantitativos para justificar o rigor do estudo que, por ser de carácter 

social, suscita subjectividade. 

 

A população de investigação é constituída por alunos de origem cabo-verdiana, 

nascidos em Portugal, a frequentar os 3.º e 4.º anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

de duas escolas situadas na zona periférica da cidade de Setúbal. 

 

O corpus analisado é composto por 6 textos, escritos a pares por 12 alunos, bem 

como pelo registo áudio, e respectivas transcrições, de todo o processo de escrita 
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desses mesmos textos. A análise de dados consiste, assim, na interpretação dos 

erros presentes nos textos e dos comentários metalinguísticos dos alunos. 

 

Quanto à estrutura da dissertação, no capítulo I – Introdução e Enquadramento do 

Estudo – apresentamos, para além desta introdução, a importância do estudo, 

nomeadamente a relevância do estudo para a construção do saber e as motivações 

pessoais. Neste capítulo referimos, ainda, as questões investigativas iniciais e os 

principais objectivos. 

 

O Enquadramento Teórico, no capítulo II, é constituído por diversas partes. A 

primeira centra-se nas definições de língua materna, língua segunda e bilinguismo, 

e as consequências destas na aquisição/aprendizagem e didáctica de uma língua 

segunda. 

 

Na segunda parte deste capítulo, abordamos o tema do Português como língua 

segunda e, mais especificamente, a presença de falantes de Crioulo cabo-verdiano 

nas escolas portuguesas. 

 

Seguidamente, mas ainda no mesmo capítulo, desenvolvemos um dos temas 

centrais do nosso estudo: a interpretação do erro. Neste âmbito, apresentamos 

variadas atitudes, tipos e causas dos erros, assim como os diferentes tratamentos 

do erro, designadamente a análise contrastiva e a análise do erro. 

 

A consciência metalinguística é outro dos temas fulcrais do nosso estudo, complexo 

e que continua a suscitar controvérsia. Começamos por definir o conceito e 

apresentamos a evolução de que tem sido alvo. Segue-se, então, a abordagem aos 

diferentes graus de consciência metalinguística e o desenvolvimento da mesma nas 

crianças. Referimos, também, as implicações da consciência metalinguística no 

ensino/aprendizagem de línguas e, ainda, as diversas habilidades metalinguísticas 

nas crianças, bem como as tarefas  metalinguísticas e, mais especificamente, o 
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peso da verbalização nesse tipo de tarefas. Por último, interligamos a consciência 

metalinguística com a escrita, destacando esta enquanto actividade epilinguística e 

colaborativa. 

 

É de referir que optámos por elaborar uma síntese no final de cada uma das partes 

do Enquadramento Teórico, acima descritas, a fim de sumariar as ideias essenciais 

e facilitar a consulta da dissertação.  

 

Após o Enquadramento do Estudo e do Teórico, contextualizamos a nossa 

investigação no Enquadramento Metodológico. Começamos por referir as opções 

metodológicas e apresentamos os participantes, as estratégias e os instrumentos 

referentes à recolha de dados e à apresentação dos mesmos, nomeadamente as 

tipologias de erro e de tarefas metalinguísticas adoptadas. 

 

Segue-se, então, a análise do corpus, primeiramente apresentamos a 

caracterização dos alunos. Quanto à análise dos textos escritos pelos alunos, 

descrevemos o nível linguístico em que se enquadram e na explicação dos desvios 

realçamos a influência do Crioulo cabo-verdiano, bem como da linguagem oral na 

escrita e, ainda, as estratégias de comunicação em Língua Portuguesa. 

 

A análise dos comentários metalinguísticos dos alunos é constituída por diversas 

tarefas: sinalização, explicação, correcção e identificação da causa e da correcção 

do erro e das regras gramaticais. Nesta análise, salientamos a contribuição da 

forma social de trabalho adoptada para o desenvolvimento da consciência 

metalinguística. 

 

Como síntese das diversas análises, finalizamos o Enquadramento Metodológico 

com a interpretação dos resultados, através da triangulação dos dados, 

estabelecendo uma ponte com o Enquadramento Teórico. 
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Após, por um lado, tomarmos conhecimento e reflectirmos sobre a bibliografia 

disponível pertinente e, por outro lado, analisarmos os dados recolhidos a propósito 

do nosso estudo, dedicamos um capítulo à apresentação de sugestões didácticas e 

conclusões gerais. Esperamos contribuir com propostas para o tratamento dos erros 

e para o desenvolvimento da consciência metalinguística dos alunos de origem 

cabo-verdiana que se encontram a terminar o 1.º Ciclo. 

 
1.2 Importância do Estudo 

 
No que respeita à relevância para a construção do saber em Didáctica de Línguas, é 

de realçar as preocupações apresentadas a nível da investigação nesta área, 

apresentadas no estudo Percursos de Consolidação da Didáctica de Línguas em 

Portugal (Alarcão, et al., 2005) que assentam, por um lado, na consciência 

linguística, metacognição e auto-regulação; e por outro lado, na escrita como acto 

pessoal, cognitivo, criativo e de apropriação de si e do mundo. 

 

A realidade nas nossas escolas indica que existem dificuldades ao nível do contexto 

escolar, relacionadas com os programas institucionalizados ou com princípios 

pedagógicos a eles subjacentes. Como tal, é essencial que se encontrem estratégias 

pedagógicas específicas para cada contexto educativo, nomeadamente para o 1.º 

Ciclo do Ensino Básico. 

 

Como afirma Ançã: 

 

“Se tivermos em conta o número elevado de estudantes de diferentes nacionalidades, 

sobretudo de origem africana, ficaremos surpreendidos com a diversidade de línguas e 

culturas presentes nas nossas aulas. Por outro lado, também compreenderemos como 

essa diversidade poderá tornar-se um obstáculo ao sucesso na língua da escola e na 

língua do país.” (1999: 14). 

 

Relativamente à situação socio-educativa do nosso país, é relevante mencionar o 
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grande número de alunos de origem cabo-verdiana, embora muitos deles já tenham 

nascido em Portugal, como revela o estudo apresentado pelo Ministério da Educação 

sobre a população escolar que não tem o Português como língua materna (LM).  

 

Os alunos de origem cabo-verdiana apresentam fortes dificuldades ao nível da 

escrita e alguns dos erros escritos parecem ser causados por interferência da LM, 

como mostram vários estudos já efectuados, sobretudo por Dulce Pereira (1993, 

1994, 1996, 1997 e 2003) e Mª Helena Ançã (1997, 1998 a e 1998b). 

 

Apesar de parecer evidente que essa interferência exista, tal afirmação não pode ser 

apontada como única causa. É necessário um trabalho de investigação junto do 

grupo minoritário em questão que vise interpretar os erros de um modo mais amplo. 

Por conseguinte, é importante ajudar esses alunos a compreender melhor a sua 

língua, os seus comportamentos, as suas necessidades e interesses, numa 

perspectiva intercultural que se entende, não por mero reconhecimento da diferença, 

mas por conhecimento de cada cultura e fomento da interacção. 

 

O presente estudo resulta, ainda, de motivações pessoais, por um lado,  pelo 

interesse por outras culturas, sobretudo as de origem africana; por outro lado, a 

preocupação face à situação das minorias em Portugal, mais especificamente ao 

nível do ensino, em resultado da experiência profissional, pessoal e de colegas, com 

alunos de origem cabo-verdiana. Surge, assim, o interesse em perceber de que 

modo a escrita em Português pode ajudar os alunos, que não têm (só) o Português 

como LM, a tomarem consciência das línguas em contacto e a ultrapassarem as 

suas dificuldades nesta área. Por conseguinte, há uma vontade em contribuir para o 

maior sucesso dos alunos nesta situação e, assim, tornar o esforço dos professores 

mais gratificante. 

 

Este estudo procura, então, realçar que a eficácia da abordagem de escrita em 

contexto escolar, tem de resultar de um conhecimento, por parte dos docentes, quer 
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do processo de escrita e da capacidade de escrever, quer da situação específica dos 

alunos de diversas origens que não têm (só) o Português como LM. 

 

1.3 Objectivos do estudo 
 

Com vista a identificar e analisar as principais dificuldades dos alunos de origem 

cabo-verdiana ao nível do aprendizagem da Língua Portuguesa (LP), nomeadamente 

no desenvolvimento da escrita, escolhemos o tema “A interpretação do erro e a 

consciência metalinguística”, um estudo com esses alunos, a frequentar o 1.º Ciclo 

do Ensino Básico. 

 

A investigação do percurso de aprendizagem do Português escrito como língua 

segunda (L2), bem como dos problemas relacionados, é relevante para que o 

professor possa perspectivar o horizonte desse percurso, tendo em vista o 

desenvolvimento das capacidades desses alunos. 

 

Por um lado, com a interpretação do erro (IE) pretendemos conhecer os problemas 

de escrita, por parte dos alunos, bem como as suas diversas causas, nomeadamente 

os erros que resultam das interferências do Crioulo cabo-verdiano (CCV) na LP. Por 

outro lado, interessa-nos saber se os alunos em questão têm consciência 

metalinguística (CM) e de que forma está presente no processo de escrita e, por 

conseguinte, no percurso de aprendizagem de expressão escrita. Estas ideias 

centrais servem de base ao desenvolvimento do presente estudo e deram origem às 

seguintes questões investigativas iniciais: 

 

1ª - Os alunos de origem cabo-verdiana com idades compreendidas entre os 9 e 

os 12 anos são capazes de... 

... detectar os erros nos próprios produtos escritos? 

... verbalizar as causas dos erros? 

... corrigir os erros identificados? 
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... verbalizar as alternativas de correcção aos erros? 

... verbalizar as regras gramaticais inerentes às correcções? 

2ª - Os alunos de origem cabo-verdiana têm consciência das interferências do 

Crioulo que cometem nos produtos escritos em LP? 

3ª - A análise contrastiva é uma estratégia possível de desenvolver com alunos 

do 1.º Ciclo?  

4ª - A interacção verbal entre alunos no processo de escrita favorece a 

consciencialização metalinguística? 

 

No seguimento destas questões, o nosso estudo tem como principais objectivos: 

 

1) Analisar os tipos de erros mais frequentes nos produtos escritos de alunos de 

origem cabo-verdiana; 

2) Interpretar as causas desses erros; 

3) Detectar os erros que resultam de interferências entre a LM e a L2, como uma 

das causas; 

4) Verificar em que medida e sob que modalidades a CM está presente no 

processo de expressão escrita em alunos que frequentam os 3º e 4º anos de 

escolaridade do Ensino Básico; 

5) Verificar de que forma a interacção verbal entre alunos no processo de escrita 

favorece a consciencialização metalinguística; 

6) Contribuir com sugestões didácticas úteis ao nível da escrita, para: 

- a abordagem das dificuldades no ensino da LP com alunos de origem cabo-

verdiana; 

- o tratamento dos erros dos alunos no referido contexto; 

- o desenvolvimento da CM desses mesmos alunos. 
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CAPÍTULO II 
Enquadramento Teórico
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2.1 Língua Materna/Língua Segunda 
 

2.1.1 Definição de Língua Materna e Língua Segunda 
 

As definições de língua materna (LM) e língua segunda (L2) têm sido alvo de muitos 

estudos e reflexões, mas continuam a gerar controvérsia. É sobre a ambiguidade 

destas que consideramos pertinente reflectir até mesmo pela realidade educativa do 

nosso estudo, onde parece difícil definir com precisão qual a LM ou a L2 dos alunos 

participantes de origem cabo-verdiana. 

 

À partida a LM parece ser aquela que não é estrangeira, mas estudos mais 

aprofundados sobre o conceito e o ensino de LM mostram que não é assim tão 

linear. Para perceber melhor as suas ambiguidades Dabène (1994) coloca algumas 

questões sobre os diferentes critérios que permitem atribuir a uma língua a 

qualificação de “materna”.  

 

A LM é, muitas vezes, associada à língua da mãe, critério baseado na etimologia da 

palavra: língua falada pela mãe ou pelo ambiente parental imediato. Dabène (1994) 

contrapõem-se a esta falsa evidência, defendendo que não é válido para todas as 

sociedades, pois em certos países a língua do locutor é diferente da dos seus pais. 

Mesmo na Europa, filhos de imigrantes têm línguas diferentes da dos seus pais. 

Como argumenta Ançã, “esta definição pode ser ambígua em contextos onde 

coabitam mais de uma língua (casa, país)” (2005b: 37). 

 

É, igualmente, habitual definir a LM como a língua de primeira aquisição, a primeira 

na ordem de aquisição que tem o privilégio de ser adquirida num momento mais 

favorável à aquisição de língua, mais próximo do nascimento. Neste sentido, a LM é, 

ainda, apresentada como “língua nativa”, o que também não é um conceito linear, 

porque a língua que é aprendida primeiro pode não ser aquela que é considerada a 

LM. A história pessoal do sujeito, pode fazer com que este esqueça a primeira língua 
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por influências posteriores. 

 

Por sua vez, há quem considere a LM como a língua de melhor domínio, a que se 

encontra num nível superior de competência. É, então, esperado que o locutor nativo 

seja aquele que melhor conhece a língua, o que nem sempre acontece, por factores 

socio-económicos, culturais, entre outros.  

 

Nada nos garante que, actualmente, em condições de aprendizagem equivalentes, o 

bilingue de um ensino precoce seja à partida o que melhor domina a língua quando 

comparado a um aluno cuja aprendizagem foi posterior. Nem sempre é a LM que se 

domina melhor, pelo facto de “o domínio de uma língua ser, por si, algo dinâmico e, 

consequentemente, não estático.” (Ançã, 2005 b: 37) 

 

Há, ainda, tendência para identificar a LM como a língua adquirida “naturalmente”, ou 

seja de forma natural. Neste sentido, a LM  implicaria que a parte de reflexão na 

aquisição fosse mínima (sem consciência); que o sujeito se apropriasse da língua 

natural, sem ajuda de qualquer intervenção pedagógica (aprende sozinho); e que a 

aprendizagem se fizesse por simples contacto, graças às interacções sucessivas em 

ambiente familiar (aprende falando com os outros). 

 

Relativamente a parecer inconsciente, os psicolinguistas demonstraram que a 

existência de fenómenos de estruturação e organização pertencem, mesmo que não 

conscientes, ao domínio “meta” ou actividade epilinguística, como uma actividade 

metalinguística não consciente. 

 

Quanto ao facto de se aprender sozinho, é de referir que existe sempre uma 

orientação pedagógica mesmo em ambiente familiar por meio de correcções, 

repreensões, repetições, etc., semelhante à do ensino formal. 

 

Além disso, a LM não é a única a ser aprendida “naturalmente”, muitos aprendentes 
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no mundo adquirem, da mesma forma, novas línguas. 

 

A LM pode aparecer com outras designações, nomeadamente L1 (primeira a ser 

aprendida, ao entrar na escola), sendo a língua segunda designada por L2 (posterior, 

como outra disciplina à semelhança da matemática ou das ciências), identificadas 

por ordem de aquisição, sobretudo, em países multilingues, como a Suiça e o 

Canadá.  

 

Muitas vezes, a LM surge como língua de origem, em oposição à língua-alvo, 

frequentemente utilizada nas análises contrastivas. Contudo, Dabène (1994) defende 

que, neste sentido, a LM é encarada apenas como sistema linguístico onde não há 

lugar para as competências individuais. 

 

A designação do nativo também surge, por vezes, como factor determinante na 

definição da LM de um sujeito. Neste sentido, seria suficiente dizer que um sujeito é, 

por exemplo, lusófono para definir deste modo a sua LM, o que não é assim tão 

simples. É vago dizer que o lusófono é aquele que fala Português, tal como é restrito 

e incerto afirmar que é aquele que tem como LM o Português. Por um lado, o 

indivíduo pode ter como LM a LP e já a ter esquecido e, por outro lado, pode ter uma 

outra LM (por exemplo, o Crioulo) e ser um lusófono activo. Estas são situações a ter 

em conta antes de definir lusófono. 

 

Para o nosso estudo, optámos pela designação LM e tivemos em conta os diferentes 

aspectos que a mesma contempla, seguindo a ideia de Dabène (1994) que 

apresenta a LM como um conceito composto, relacionado com: a fala; a língua 

reivindicada; e a língua descrita.  

 

A fala (parler vernaculaire) corresponde ao falar adquirido no meio familiar 

influenciado pelo grupo de pares (dialecto/estilo contextual). É um factor a ter em 

conta na didáctica de línguas vivas estrangeiras, porque é anterior e/ou paralela à 



 14

aprendizagem explícita promovida pela escola, determinando em grande parte os 

fenómenos de interferência. A fala corresponde, assim, ao conjunto de 

potencialidades individuais dum sujeito e práticas daí decorrentes. 

 

A língua reivindicada está dependente da atitude do sujeito relativamente à língua. 

Assim, também conhecida como língua de pertença, corresponde ao conjunto de 

atitudes e de representações dum sujeito face à língua, como elemento de identidade. 

 

A língua descrita ou língua de referência corresponde ao conjunto de instrumentos 

heurísticos de que dispõe o aprendente. Em situação bi ou multilingue, quando a 

criança não é escolarizada na língua da sua família, esta “língua de partida” pode ser 

totalmente diferente do “parler vernaculaire”.  

 

É através do ensino da língua de referência que o aprendente é levado a interiorizar 

as ferramentas heurísticas que constituirão a partir daí a sua bagagem 

metalinguística.  

 

Concordamos, assim, com Dabène que realça o carácter complexo e individual da 

definição de LM, pelas suas especificidades:  

 
“Plus fondamental semble le fait que la langue maternelle est celle dans laquelle s’est 

organisée la fonction langagière elle-même, en tant que fonction symbolique primordiale, 

et celle qui a accompagné la construction de la personnalité. Cependant rien ne prouve 

que cette construction ne puisse s’opérer qu’à l’intérieur d’un seul système linguistique, à 

l’exclusion des autres. (…) On se trouve pas là en présence d’une langue en tant que 

système codifié de communication à l’intérieur d’un groupe mais du parler individuel 

entant qu’ensemble des possibilités expressives d’un sujet.” (1994: 15). 
 

Por sua vez, o conceito de L2 é relativamente recente, mas a sua definição é 

também pouco clara. 
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Até aos anos 70/80, L2 e língua estrangeira (LE) foram consideradas sinónimas, 

mas, apesar de ambas constituírem línguas não maternas, há que distingui-las. Ao 

nível do estatuto da língua, a L2 é uma língua oficial e escolar, enquanto que a LE 

limita-se ao espaço da aula de língua. No Dicionário de Didáctica das Línguas 

encontramos:  
 

“Língua segunda e língua estrangeira definem-se ambas como não – maternas (são 

instrumentos de comunicação secundários e auxiliares), mas distinguem-se uma da outra 

pelo facto da língua segunda beneficiar oficialmente de um estatuto privilegiado. 

Enquanto a língua estrangeira é aprendida por indivíduos, a língua segunda é ensinada 

como língua veicular a toda uma comunidade em que a (ou as) língua(s) materna(s) é (ou 

são) praticamente desconhecida(s) fora das fronteiras do país.” (Galisson e Coste, 1983: 

442-443). 

 

Como afirma Ançã (1999), não é linear delimitar LM, L2 e LE. Por um lado, L2 e LE 

cruzam-se, no que respeita à sua natureza, dado ambas serem línguas de natureza 

não materna para o aprendente e, por outro lado, decorrentes do estatuto da língua, 

há uma série de factores que afastam a LE da L2 e aproximam esta da LM, 

nomeadamente: a imersão, o contexto, as motivações e as finalidades da 

aprendizagem da língua. Neste sentido: 

 
“Estes conceitos surgem em continuum e não em oposição (...), havendo espaços de 

aproximação e de afastamento. Assim, há zonas de aproximação com intercepção entre 

LM e L2, relativamente aos contextos de utilização, escolares e sociais, afastando-se 

estes espaços da LE, onde os contextos de utilização são mais restritos. A LE é, então, 

falada quase exclusivamente no âmbito da aula de língua (estrangeira), não sendo, 

portanto, partilhada pela comunidade circundante. Nesta conformidade, as finalidades 

das línguas fazem aproximar de novo LM e L2, no que refere à integração social, 

aprendizagem escolar e acesso ao saber.” (Ançã, 2005 b: 38). 

 

A complexidade da definição de L2 deriva, em grande parte, da diversidade de 

situações nas quais se ensina e aprende determinada língua: 
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“Língua de natureza não materna (e aqui encontra o domínio da língua estrangeira), mas 

com um estatuto particular: ou é reconhecida como oficial em países bilingues ou 

plurilingues, nos quais as línguas maternas ainda não estão suficientemente descritas, - 

refiro os novos países africanos de expressão portuguesa – ou ainda, com certos 

privilégios, em comunidades multilingues, sendo essa língua uma das línguas oficiais do 

país, - o francês, na Suiça, por exemplo.” (Ançã, 1999:15). 

 

Num mesmo grupo de aprendentes a língua ensinada pode ser estrangeira para uns 

e materna para outros. Temos, assim, duas ou mais populações de alunos, com 

necessidades diferentes: locutores nativos da língua de ensino e alunos cujo domínio 

da língua assenta na aprendizagem escolar. 

 

Como refere Ngalasso (1992), a decisão institucional continua a ignorar os factores 

relativos à aquisição e ao domínio das línguas. Contudo, é essencial ter em conta 

que as realidades psicológica e sociológica determinam as identidades individuais e 

colectivas através de um sistema de valores e de representações simbólicas: 

 
“Il est clair que la relation du locuteur à la langue ou aux langues qu’il pratique est toujours 

quelque chose de singulier et de très personnel, et par exemple nous n’acquérons pas les 

langues dans les mêmes conditions ou dans le même ordre, nous ne les pratiquons pas 

non plus avec la même aisance ni n’y sommes attachés de la même façon.” (Ngalasso 

1992: 32).  

 

Segundo Ngalasso (1992), a definição de L2 passa por duas vertentes: uma técnica 

e outra institucional. A vertente técnica, essencialmente cronológica, assenta em 

critérios psicolinguísticos e tem em conta a ordem de aquisição e de domínio. Neste 

sentido, L2 é a língua adquirida em segundo lugar, posicionando-se imediatamente 

depois da LM (também denominada por L1), mas antes de qualquer língua adquirida 

ou aprendida posteriormente (L3, L4, etc.).  

 

Na definição de ordem institucional, assente em critérios sociolinguísticos, a L2 tem 
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sempre um estatuto privilegiado, ou é a língua oficial (ensino, mass-media, 

administração, justiça, etc.) ou goza de certos privilégios em comunidades 

multilingues. Está, então, realçada a vertente internacional da L2, pois esta, embora 

seja não materna, é utilizada como língua das instituições, língua oficial de um dado 

país. 

 

Mais do que um sistema simbólico e factor cultural, a L2 é objecto de múltiplas 

representações e atitudes individuais e colectivas, positivas ou negativas, resultantes 

das necessidades e interesses dos indivíduos. 

 

Como defende Ngalasso (1992), a utilização de uma L2 implica necessária e 

exclusivamente que o indivíduo seja, pelo menos, bilingue. 

 
2.1.1.1 Bilinguismo 

 

O bilinguismo é objecto de estudos sociolinguísticos, psicolinguísticos e linguísticos, 

como realçam Galisson & Coste (1983) no Dicionário de Didáctica das Línguas. 

Interessa à sociolinguística saber qual é o estatuto das línguas em presença, a 

utilização que delas se faz, o prestígio ou não dessas línguas, bem como o aspecto 

dinâmico dessas variáveis. Os psicolinguistas preocupam-se em saber quais as 

consequências dos contactos linguísticos, a que está exposto o locutor individual 

relativamente às línguas que utiliza, assim como a facilidade/dificuldade para adquirir 

as outras línguas da comunidade multilingue e para manter intacto o sistema da sua 

LM. Para os linguistas, interessa estudar a capacidade dos locutores individuais que, 

no acto da fala, passam com maior ou menor habilidade de um sistema para outro 

ou, pelo contrário, os misturam. 

 

O bilinguismo pode ser denominado como a competência linguística de alguns 

falantes que utilizam dois códigos linguísticos, ou seja, têm a capacidade de 

comunicar e de se expressar em duas línguas diferentes. Tal competência resulta de 
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circunstâncias familiares ou sociais que proporcionam um contacto frequente com 

duas ou mais línguas. Neste sentido, o bilinguismo é visto como resultado da 

experiência de vida do falante e a resposta por ele produzida ao meio envolvente.  

 

É de referir, no entanto, que persistem dificuldades no que concerne à definição do 

termo bilinguismo, aos factores que contribuem para que um indivíduo se torne 

bilingue e à caracterização dos vários tipos de bilinguismo e dos falantes bilingues. 

 

O bilinguismo é, então, considerado um fenómeno complexo e os falantes bilingues 

constituem uma população muito diversificada, como resultado de diversos factores, 

nomeadamente, a fluência em cada uma das línguas; os diferentes contextos de 

aquisição e/ou de aprendizagem das línguas; o contexto de utilização; os aspectos 

socio-afectivos do indivíduo quanto às culturas e línguas em presença; bem como a 

relação proximidade/afastamento entre as línguas. 

 

Actualmente, considera-se que existem vários graus de bilinguismo, condicionados, 

sobretudo, pelo contexto de comunicação e o tipo de interlocutor. Weinreich (1953) 

caracteriza a organização dos sistemas linguísticos nos bilingues, diferenciando três 

tipos de bilinguismo. Os trabalhos de Weinreich têm contribuído para o estudo sobre 

a interferência entre as línguas em contacto, com base no conceito de signo 

linguístico de Saussure (uma unidade formal - o significante – e uma unidade de 

sentido – o significado). 

 

No bilinguismo coordenado, o bilingue possui dois sistemas conceptuais simultâneos, 

um para cada uma das duas línguas que ele conhece. Neste sentido, o falante 

organiza os signos de cada língua, combinando uma unidade de sentido a uma 

unidade formal.  

 

No bilinguismo composto, o indivíduo combina uma unidade de sentido com a 

unidade formal de cada uma das línguas, assim, a um significado associam-se dois 
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significantes. 

 

Por sua vez, o bilinguismo subordinado ocorre nos falantes em que a um significado 

(o da língua nativa) se encontram ligados dois significantes, uma da LM e outro da 

L2. É de prever que nesta situação ocorram erros quando se utiliza a língua em que 

não é nativo. Este tipo de bilinguismo é utilizado para caracterizar as situações em 

que uma das línguas, com efeito a LM, está perfeitamente adquirida, enquanto a 

outra está apenas em vias de aquisição. Hagège (1996) refere que este conceito 

está ultrapassado, provavelmente porque se aplica não aos bilingues, mas aos 

unilingues que querem aprender uma L2. 

 

O tipo composto ilustra o caso da aprendizagem escolar de uma L2, bem como as 

situações familiares em que os pais utilizam ambos, indiferentemente, cada uma das 

línguas. Pelo contrário, o tipo coordenado, no qual as palavras da língua A não são 

associadas senão aos sentidos que são próprios de B, é o que se encontra nos 

indivíduos que estão a aprender A num local ou ambiente cultural determinados e B 

num local ou ambiente diferentes. 

 
“A distinção entre dois tipos coordenado e composto de bilinguismo, não implica que eles 

sejam radicalmente exclusivos, um em relação ao outro. Ervin e Osgood consideram que 

os bilingues se repartem ao longo de um continuum, o qual se estende entre um puro 

sistema composto e um puro sistema coordenado. (…) Uma gama de graus muito 

diversos desenvolve-se entre um patamar de competência bilingue mínimo e um topo ou 

nível ideal de equilinguismo, isto é, de conhecimento excelente de duas línguas.” 

(Hagège, 1996: 206). 

 

Não é apenas de indivíduo para indivíduo que se observam graus variáveis de 

competência, como também no próprio indivíduo. Consoante as situações e as suas 

experiências, uma mesma pessoa bilingue pode desenvolver, entre as suas duas 

línguas, seja uma relação de coordenação ou uma relação de composição. Esta 

alternância ocorre, no decurso da história individual do bilingue, não apenas de uma 
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etapa a outra, mas também no quadro de uma mesma etapa. Trata-se, portanto, de 

duas estratégias ou escolhas de comportamentos, e não de dois tipos exclusivos 

entre os quais se repartiriam os indivíduos bilingues. 

 

A utilização alternada de duas línguas pode acontecer de uma frase para outra frase 

ou, numa mesma frase, de uma a outra das suas partes, o que pode resultar da 

alternância de códigos ou de interferências. 

 

A alternância de códigos constitui um processo maioritariamente consciente, em que 

as palavras ou grupos de palavras justapostos obedecem uns às regras de uma 

língua e os outros às de uma língua diferente. O que não impede de fazer sentido 

para cada um dos utilizadores habituados a comunicar por códigos alternados. Estes 

utilizadores distinguem perfeitamente os dois códigos, quer eles sejam ou não 

conscientes, no momento em que os aplicam, em simultâneo, no meio de um 

discurso, de uma frase ou palavra: 

 
“(…) l’alternance des langues constitue, dans une vision monolingue du langage, l’indice 

d’un défaut de maîtrise d’une norme: celle de la langue cible et/ou de la langue source. Or 

dès que son répertoire linguistique est constitué de plusieurs codes, le locuteur a la 

possibilité de recourir à ces différentes langues. Elles constituent ensemble le répertoire 

bilingue en construction et peuvent être mobilisées alternativement, parfois au sein d’un 

même énoncé (macro- ou microalternance codique).” (Py et al. 1997:12). 

 

As alternâncias de código podem ser motivadas por uma lacuna lexical ou uma 

dificuldade súbita de acesso lexical num dos códigos, mas também pelo destinatário 

ou pelo tema de conversa, como indicam Py et al. (1997). 

 

Por sua vez, a interferência consiste num cruzamento involuntário entre duas 

línguas, ou seja, na presença recorrente de confusões, reais ou potenciais, entre 

duas línguas. Estas confusões resultam do esforço feito pela criança de LM única, 

com vista a conciliar as estruturas fonéticas, gramaticais e semânticas de uma L2 
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com as da LM, denotando-se uma aquisição incompleta da segunda que acaba por 

ser tratada segundo as regras da língua dominante. 

  
“Na criança de um casal linguisticamente misto, no início da aprendizagem bilingue, isto 

é, entre os dois e os três anos, verifica-se sobretudo, uma mistura de línguas, mais do 

que uma alternância. Mas à medida que cresce, a mistura dá progressivamente lugar à 

alternância. (…) Vemos assim reduzir-se, à medida do seu crescimento, a tendência 

infantil para a mistura, característica do pequeno aprendiz bilingue, e aumentar em 

contrapartida a aptidão para fazer alternar os códigos em função das situações, do 

interlocutor, das opções lúdicas, etc. Constata-se, que na etapa em que, não estando o 

bilinguismo ainda solidamente estabelecido, uma das duas línguas é dominante.” 

(Hagège, 1996: 220). 

 

Mesmo a aprendizagem simultânea de duas línguas, bastante cedo, não implica que 

exista uma real equivalência entre ambas. É natural que a criança sinta preferência 

por uma ou outra, quer seja pela frequência com que a utiliza, pelas suas funções e 

pelo próprio interlocutor (pai ou mãe), quer seja pelo ambiente da criança e pelas 

circunstâncias ou espaços da sua vida: núcleo familiar, escola ou grupo de amigos. 

 

Alguns autores defendem que não é possível o verdadeiro bilinguismo, pois há 

sempre uma das línguas que é dominante. Mais do que o conhecimento perfeito de 

duas línguas, no bilinguismo é frequente verificar uma competência passiva numa 

delas:  

 
“Este conceito designa a capacidade de compreender tudo o que diz um locutor, sem 

estar, necessariamente, em condições de falar a língua utilizada. Assim, face à 

competência activa, que se desenvolve tanto na emissão como na recepção, a 

competência passiva limita-se à descodificação dos enunciados recebidos. A 

competência passiva é, evidentemente, favorecida pela proximidade entre a língua assim 

percebida e aquela em que se é capaz de falar e compreender.” (Hagège, 1996: 224). 

 

 A exposição simultânea da criança a duas línguas, desde os primeiros anos de vida, 

pode produzir bons resultados, quando são satisfeitas determinadas condições 
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exteriores, sendo a principal a pertença a um meio familiar estimulante. Contudo, a 

mistura de línguas pode estar na origem da insegurança linguística e de conflitos: 

 
“Não tendo adquirido uma língua materna estável, a criança destes meios, o mais 

frequentemente de trabalhadores imigrantes, é demasiado frágil em termos linguísticos 

para ser submetida sem riscos a um ensino bilingue precoce no quadro escolar.” (Hagège, 

1996: 237). 

 

Na ausência de uma base de apoio fornecida pela educação familiar ao trabalho na 

escola, numa língua dos pais que se afirme e seja assimilável, as crianças correm o 

risco de uma dupla incompetência e, por conseguinte, de uma dupla marginalização: 

tanto da língua da família, como da instituição escolar, ficando expostas aos dois 

perigos contrários de segregação e de desenraizamento. 

 

Reflectir sobre a aprendizagem bilingue implica estar consciente do estatuto das 

línguas na sociedade e suas representações, estatuto que é muito variável, 

consoante, por exemplo, a natureza da língua. Neste âmbito, há que diferenciar 

bilinguismo de diglossia: “enquanto o bilinguismo e o plurilinguismo provocam 

essencialmente interacções estruturais entre sistemas linguísticos diferentes, a 

diglossia e a pluriglossia põem principalmente em causa variações na pronúncia e no 

léxico.” (Gallisson e Coste, 1983: 203). 

 

O termo diglossia provém da coexistência de dois níveis de uma mesma língua, 

nomeadamente um registo de língua literária e um registo oral que se repartem 

consoante as funções. O registo literário é mais solene e emprega-se, enquanto 

língua escrita, na administração, imprensa, etc. É o único a ser objecto de 

normalização, frequentemente tomada a cargo do poder político; a sua gramática e o 

seu léxico conservam mais arcaísmos do que a língua falada. Por sua vez, o registo 

popular, em princípio, está excluído da escrita e está reservado às relações 

familiares. 
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Numa situação de diglossia, a totalidade da população não tem opção de escolha: 

apenas a norma literária é ensinada na escola e, por conseguinte, apenas a ela têm 

acesso, aqueles que tiveram possibilidade de beneficiar de uma escolaridade 

completa. Mesmo que a alternância dos códigos seja praticada por todos, ela é 

apenas dominada pelos instruídos:  

 
“A sua formação torna-os capazes de adquirir uma consciência metalinguística, ou seja, 

de se distanciar em relação às próprias formas que utilizam e percebem, graças a uma 

análise elementar do discurso, que funde as passagens de uma norma à outra.” (Hagège, 

1996: 233). 
 

Aqueles que estudaram suficientemente bem a norma escrita, parecem ter mais 

facilidade em passar da aptidão diglóssica para a capacidade de aprender uma 

língua estrangeira, isto é, da diglossia para o bilinguismo. De onde se deduz que a 

consciência metalinguística pode constituir uma boa base de aprendizagem bilingue. 

 

Fishman (1971) apresenta quatro situações diferentes quanto às relações possíveis 

entre bilinguismo e diglossia: diglossia e bilinguismo; bilinguismo sem diglossia; 

diglossia sem bilinguismo; nem diglossia, nem bilinguismo.  

 

A primeira situação diz respeito às comunidades linguísticas, toda uma nação, onde 

existe tanto a diglossia como o bilinguismo. Por outro lado, não existe nem diglossia, 

nem bilinguismo apenas em pequenas comunidade linguísticas isoladas e não 

diferenciadas. O autor acredita que estas duas situações opostas são muito raras.  

 

A segunda situação realça que “le bilinguisme est, au fond, une caractéristique de 

l’habilité linguistique individuelle, alors que la diglossie caractérise l’attribution sociale 

de certaines fonctions à diverses langues ou variétés.” (Fischman, 1971: 97). É, 

sobretudo, um estado de transição, tanto para os repertórios linguísticos da 

comunidade como para as variedades linguísticas implicadas. A língua ou variedade 

com lugar de prestígio no contexto social acaba por suplantar as outras.  
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A terceira situação, a diglossia sem bilinguismo, é relativa à coexistência de duas ou 

mais comunidades linguísticas que formam uma unidade do ponto de vista político, 

religioso e/ou económico, não obstante o fosso sociocultural que os separa. 

 

Concluindo, o indivíduo torna-se bilingue quando utiliza duas línguas, em resultado 

do contacto frequente com as mesmas, quer seja por razões familiares ou sociais. 

Existem vários níveis de bilinguismo, por influência de diversos factores internos e 

externos ao indivíduo. Ao contrário do que se supunha no passado, actualmente 

defende-se que o bilinguismo não é prejudicial, podendo mesmo contribuir para o 

desenvolvimento do indivíduo. Para tal, é essencial que o bilingue tenha bem 

definidos os dois códigos linguístico que utiliza, o que poderá passar pelo 

desenvolvimento da consciência metalinguística, evitando assim “misturas” que o 

tornem incompetente nas duas línguas. 

 

2.1.2 Aquisição/Aprendizagem de uma Língua Segunda 
 

Rodman e Fromkin (1993) questionam se as crianças aprendem apenas por imitação 

ou por estímulo. A imitação está de certo presente, mas as frases preferidas pelas 

crianças demonstram que elas não estão a imitar a maneira de falar dos adultos. Por 

outro lado, mesmo quando as crianças tentam imitar o que ouvem, são incapazes de 

produzir frases que não sejam geradas pela sua gramática. 

 

Há quem defenda que as crianças aprendem a produzir frases “correctas” porque 

são estimuladas positivamente quando dizem alguma coisa certa e, negativamente, 

quando erram, mas também é verdade que as crianças não são estimuladas sempre 

que dizem algo certo ou errado. 

 

Mesmo se isso acontece como é que as crianças aprenderiam o que é que está certo 

ou errado nessa mesma frase? Os adultos tendem a corrigir as crianças sem lhes 

explicar o que é que está incorrecto. Os pais estão pouco disponíveis para corrigir o 
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discurso oral dos filhos e ficam encantados pelo facto de eles falarem. Deste modo, 

as tentativas para “corrigir” a língua da criança estão condenadas ao fracasso porque 

as crianças não sabem onde estão a errar e são incapazes de fazer as correcções 

que lhes são propostas.  

 

Assim, e segundo os autores supracitados, “Tanto a teoria do «estímulo» como a da 

«imitação» falham. Nenhum destes pontos de vista explica o facto das crianças 

construírem as suas próprias regras. À medida que a gramática é aprendida, há 

diversas regras que regulam a construção das frases.” (1993: 360). 

 

A criança progride de regras simples para mais complexas, parece formar a regra 

mais simples e mais geral possível, a partir dos dados que recebe e usa a sua 

“teoria” sempre que pode. Como tal, as frases ditas incorrectamente pelas crianças 

“Não são «erros» na língua da criança; reflectem a sua gramática numa certa fase de 

desenvolvimento. (…) Estes erros dão-nos mais informação sobre o modo como as 

crianças aprendem a língua do que as formas “correctas” que usam” (Rodman e 

Fromkin, 1993: 362). Só mais tarde as crianças aprenderão que há “excepções” à 

regra. 

 

Estas fases e padrões fixos apoiam a noção de que a aquisição da língua significa 

construção gramatical. O linguista russo Kornei Chukovszy (1968) escreveu o 

seguinte: “Sou da opinião de que a partir da idade de dois anos toda a criança é, por 

um curto espaço de tempo, um génio linguístico. Mais tarde, a partir da idade de seis 

anos, este talento começa a desvanecer-se.”, citado por Rodman e Fromkin (1993: 

369). 

 

As crianças têm de construir todas as regras fonológicas, sintácticas e semânticas da 

gramática. O que é, na verdade, uma enorme tarefa uma vez que tudo o que ouvem 

são as “estruturas de superfície” das frases. Tal como realçam Rodman e Fromkin, a 

criança é capaz de generalizar e, por outro lado, seleccionar e descobrir as 
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regularidades da língua e essa “(...) capacidade demonstrada pela criança para, 

desde muito cedo, formar regras complexas que lhes permitem a construção da 

gramática das linguagens faladas e gestuais, e fazê-lo num tempo relativamente 

curto é, na verdade, extraordinário” (1993: 369).  

 

É esta capacidade humana para adquirir linguagem que conduziu à «hipótese 

inatista» da aquisição da língua. Persistem dúvidas sobre a natureza da nossa 

«preparação» genética ou os pormenores específicos do mecanismo de 

aprendizagem da língua com que o ser humano parece ter nascido. No entanto, o 

cérebro humano parece de facto especialmente equipado para adquirir linguagem. 

 

A capacidade inata para adquirir uma língua e o seu carácter universal têm revelado 

aspectos interessantes do processo de aquisição que parecem explicar que as fases, 

através das quais a criança aprende uma língua, sejam semelhantes em todas as 

crianças e línguas de países diferentes. A “hipótese inatista” implica que as línguas 

materna e segunda sejam aprendidas da mesma forma? 

  

Segundo Chomsky (1986) aquele que compreende a gramática de uma língua, 

compreenderá a de qualquer outra, pelo menos no que diz respeito às propriedades 

essenciais da Gramática. O facto de ele não ser capaz de falar, ou compreender, 

outra língua deve-se à diversidade das palavras e variedades das formas mas essas 

são apenas propriedades acidentais da gramática. Chomsky define a Gramática 

Universal como a “caracterização destes princípios inatos e biologicamente 

determinados, que constituem uma componente da mente humana - a faculdade da 

linguagem. “ (1986: 44). 

 

O facto de o ser humano possuir uma Gramática Universal permite-lhe adquirir 

qualquer língua? Até que ponto o léxico e as formas determinam a diferença entre a 

aquisição de uma LM e a aquisição/aprendizagem de uma L2?  
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Enquanto a LM se adquire naturalmente, uma L2 é, muitas vezes, aprendida na 

escola, como língua oficial. Na escola, a criança tem de aprender, espera-se o mais 

rápido possível, a compreender e exprimir-se oralmente através da L2 e, também, a 

ler e a escrever nessa mesma língua até, então, desconhecida.  

 

No entanto, a L2 pode, também, ser adquirida fora das instituições: “Une langue 

seconde/étrangère peut être caractérisée comme une langue acquise (naturellement) 

ou apprise (institutionnellement) après qu’on ait acquis au moins une langue 

maternelle et, souvent, après avoir été scolarisé dans celle-ci.” (Besse, 1987: 14). 

Como indica  Krashen (1989), a L2 pode também ser adquirida, para além de 

aprendida. Segundo o autor, a aquisição de um L2 é um processo subconsciente 

idêntico ao do processo utilizado na aquisição da LM. Durante a aquisição, o 

indivíduo nem sempre se apercebe dessa mesma aquisição ou dos seus resultados. 

Por outro lado, a aprendizagem corresponde ao conhecimento consciente e a 

explicitação de regras gramaticais é indicador de aprendizagem, não de aquisição. 

Daí o autor afirmar que “According to te theory, the pratice of error correction affects 

learning, not acquisition. When our errors are corrected, we rethink and adjust our 

conscious rules.” (Krashen, 1989: 8). 

 

Bouton (1997) distingue a aquisição de uma LM e a aquisição/aprendizagem de uma 

L2, sob diversos planos: neurofisiológico, psicológico, intelectual e linguístico.  

 

No plano neurofisiológico e na aquisição da LM, a criança beneficia de etapas 

biogenéticas privilegiadas, dispondo de automatismos preliminarmente elaborados. 

As etapas de aquisição estão associadas às etapas do desenvolvimento 

neurofisiológico e marcam as fases sucessivas do seu desenvolvimento mental. 

 

A actividade verbal só aparece quando a criança já possui um comportamento verbal 

espontâneo determinado pela situação ou pela sua actividade gestual. Por outro 

lado, o jovem adolescente que aprende uma L2 não dispõe, para o fazer de etapas 
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privilegiadas e o seu caminho vai obrigatoriamente do voluntário para o automático. 

Neste sentido, parece haver uma “idade crítica” para a aquisição da linguagem, 

relacionada com factos neurológicos.  

 

Se, por um lado, se observa que quanto mais novo for o indivíduo mais fácil é 

aprender uma língua, por outro lado poucos ou nenhuns serão os outros sistemas 

complexos de conhecimento que se adquire mais facilmente em pequeno.  

 

Relativamente ao plano psicológico, nos esforços que realiza para dominar a LM, a 

criança obedece a motivações profundas: necessidade de agir sobre o meio e de se 

integrar nele, e necessidade de se afirmar como indivíduo. Por outro lado, as 

motivações do adolescente, aprendente de uma L2, são superficiais, de ordem 

intelectual (curiosidade, gosto pelo exotismo), afectiva (procura da superioridade, 

prazer do jogo), ou podem resultar simplesmente da obrigatoriedade dos programas 

escolares. Os esforços a que o indivíduo se impõe para assimilar este novo sistema 

de comunicação e expressão, provocam muitas inibições.  

 

Deste modo, é possível afirmar que o contexto é determinante na identidade do 

indivíduo face ao meio e, mais especificamente, às línguas em contacto. Aprender 

uma nova língua é aprender a pensar de uma outra forma como afirma Bouton:  

 
“É a própria identidade do indivíduo que assim se acha posta em causa pela necessidade 

em que se coloca de reconhecer que o seu pensamento se pode construir verbalmente 

segundo uma nova escala de valores e de categorias intelectuais que correspondem a 

uma representação referente à realidade de outro país.” (1997: 420). 

 

É, assim, reforçada a importância atribuída aos contextos de aquisição e de 

aprendizagem das línguas. Um sistema coordenado é possível através da 

experiência em diferentes comunidades linguísticas onde as trocas raramente 

ocorrem. Por outro lado, um sistema composto resulta da interacção em contextos 

onde a exposição aos dois códigos tem grande probabilidade de ser constante, 
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nomeadamente nos casos de casais mistos e sociedades multiculturais. 

 

No plano intelectual, a criança, na sua descoberta da LM, vai da experiência à língua, 

por sua vez, na descoberta de uma L2, a experiência que a situação de aquisição 

representa é imediatamente reorganizada pela LM. O processo é inverso, ou seja, 

vai da L2 para esta experiência reorganizada pela LM. Assim sendo,  

 
“A situação de aquisição determina um conflito imediato entre os dois códigos, o da 

língua materna e o da segunda língua. A fórmula verbal da segunda língua só se carrega 

de significação através do écran da língua materna, o que reduz a acção das leis de 

contiguidade ou de associação (situação - língua).” (Bouton, 1997: 421). 

 

Neste sentido, é muito provável que persistam interferências entre a LM e a L2. 

Contudo, com um bilingue composto, a interferência vai ocorrer nas duas direcções 

possíveis: LM-L2 e L2-LM. O indivíduo não funcionará como um nativo em nenhuma 

das línguas faladas, havendo uma relação de proximidade e não de independência 

entre as unidades de sentido das duas línguas faladas. Por outro lado, o bilingue 

subordinado funciona como um falante nativo na sua LM, mas não na segunda, 

havendo interferência predominantemente numa direcção: LM-L2. 

 

Quanto ao plano linguístico, Bouton (1997) refere que são as realizações do 

discurso, tais como as próprias leis da comunicação as moldam, que constituem a 

experiência verbal primária da criança. Estas experiências foram impostas de uma 

maneira global e é sob influência do meio e da escola que a criança chegará a uma 

consciência mais ou menos clara do sistema da sua língua. No entanto, para a 

aquisição de uma L2 o processo é inverso, parte-se do sistema para chegar ao 

discurso. 

 
2.1.3 Didáctica de uma Língua Segunda 

 

A maior parte das crianças chega ao 1.º Ciclo sem ter passado pelo jardim de 
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infância e, na escola, não é feita nenhuma preparação especial para integrar a 

criança neste novo mundo que lhe é completamente desconhecido e alheio. Esta 

situação torna-se, ainda, mais grave quando a criança não domina a língua escolar, 

vendo-se obrigada a aprender os conteúdos das outras disciplinas numa língua que 

lhe é estranha, a par de outras tantas aprendizagens que são para ela novas e 

estranhas.  

 

Além das dificuldades inerentes a esta situação, existem outras que se prendem com 

esquemas de pensamento inerentes a uma cultura e a uma língua determinadas. É 

na sua LM que a criança cresce e se desenvolve, e todo o seu desenvolvimento se 

fará mais harmoniosamente se não houver um corte brutal entre a língua de ensino e 

a LM. Como refere Solla (1997), a investigação apoiada por uma Recomendação da 

UNESCO, datada de 1982, mostra que quando a criança é alfabetizada na sua LM 

obtém melhores resultados na aprendizagem de outras línguas e de outras 

disciplinas do currículo escolar do que quando este processo se desenvolve numa 

outra língua. 

 

Se, por um lado, aprender a sua LM estrutura e consolida a identidade pessoal, 

aprender uma língua que permita a comunicação interétnica e internacional, além de 

ser um direito da criança e um dever do Estado, tem uma especial importância em 

regiões de grande diversidade étnica. 

 

Como refere Ngalasso (1992), a diversidade de situações de 

aquisição/aprendizagem de uma L2 implica adaptar a cada contexto particular 

respostas pedagogicamente adequadas. Parte-se, desde logo, do princípio que: não 

se ensina uma LE como se ensina uma LM; não se ensina num contexto pluricultural 

e plurilingue com os mesmos métodos que num contexto onde domina uma única 

cultura ou língua; não se ensina da mesma forma numa situação de abundância ou 

de escassez de meios didácticos; e não se obtêm os mesmos resultados quando se 

ensina a um público que está ou não motivado, que domina ou não a língua 
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ensinada, que conhece ou não o contexto cultural. 

 

Apesar de reconhecer princípios comuns entre a didáctica de língua estrangeira 

(DLE) e a didáctica de língua segunda (DL2), como o ensino centrado nas 

necessidades dos aprendentes, a identificação das situações de comunicação, e as 

técnicas específicas aos públicos e aos terrenos, Ngalasso (1992) defende a 

necessidade de existir uma metodologia específica para o ensino de uma L2.  

 

A L2 não é totalmente estrangeira, não só pela natureza dos processos de 

aprendizagem, motivações e finalidades, como também pelo contexto de 

ensino/aprendizagem e exposição à língua.  A aprendizagem de uma L2 pode ser um 

fim em si mesma, como ainda, um meio de acesso a conhecimentos técnicos e 

científicos, um meio de actuação na sociedade, e ainda língua de contacto com o 

exterior. Além disso, a L2 desenrola-se no território e é a língua oficial, a do exterior, 

o que proporciona, mesmo que a criança não a domine, uma sensibilidade aos sons 

e palavras, desenvolvendo uma apetência para o seu uso. Como indica Ançã (1997), 

a L2 é adquirida/aprendida numa situação facilitadora, no meio circundante e em 

contexto escolar. 

 

Na DL2 há sempre que ter em conta que, cada caso é um caso, sendo necessário 

conhecer o público/sujeito, relativamente ao perfil, motivações, competências 

anteriores, representações da língua que aprende, concepção de aprendizagem. 

Como também o terreno/meio enquanto sistemas de valores, contexto socio-

económico e histórico, política educativa e política linguística.  

 

Galisson (1990), citado por Ançã (1997), aponta ainda como subcategorias, o 

objecto, ou seja, finalidades educativas, objectivos do ensino e da aprendizagem da 

língua (segunda), concepção da língua (segunda), da cultura (segunda); e o 

professor/agente, nomeadamente, perfil, características, expectativas, formação, 

representações da língua, concepção de ensino e metodologia utilizada.  
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Na realidade, os pressupostos supracitados ainda estão pouco visíveis. Por um lado, 

como afirma Ngalasso (1992), apesar dos esforços da vários especialistas e do 

espaço que a DL2 tem vindo a criar, ela é ainda uma disciplina em construção 

recorrendo às metodologias de ensino da LM e da LE. Sendo uma disciplina em 

construção, “tudo o que dela decorre não pode ser visto senão como um início de 

caminho a percorrer, sendo portanto indispensável que disso tenha consciência toda 

a comunidade educativa: professores, formadores, investigadores.” (Solla, 1997: 

135-136). 

 

Por outro lado, os professores são confrontados com uma situação de grande 

heterogeneidade linguística na sala de aula, muitas vezes não conhecem as línguas 

que as crianças falam e não dispõe de materiais. Estas dificuldades levam os 

professores a utilizar metodologias de ensino desadequadas aos contextos apesar 

de ser frequente ouvir falar na necessidade de se usar uma metodologia de ensino 

de uma L2. 

 

É importante que o professor conheça o funcionamento da LM do aluno ou do grupo 

linguístico a que pertence, mas não se exige que quem ensina fale fluentemente 

essa e outras línguas, até porque não seria possível pela diversidade existente nas 

escolas. Todavia, é essencial que o professor esteja sensível a essa diversidade, 

reconheça a apropriação de uma L2 e que a mesma implica diferentes meios de 

transmissão e recepção, o que passa, como defende Ançã (1999), pelo 

reconhecimento das zonas conflituosas (sintácticas, léxico-culturais, etc.). Pretende-

se, assim, encaminhar o aluno a ultrapassar as suas dificuldades específicas, quer 

de ordem interlinguística, como interferências, decalques, quer de outra ordem. 

 
2.1.4 Síntese 

 

O ser humano tem uma capacidade inata para adquirir uma linguagem, a qual 
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constitui uma parte biológica e genética do sistema neurológico humano. A 

universalidade está presente no processo de aquisição da linguagem, nas fases do 

seu desenvolvimento, e no período relativamente curto em que a criança constrói um 

tão complexo sistema gramatical. 

 

Todavia, se, na aquisição da LM, a criança tem capacidade para generalizar sem que 

as regras gramaticais lhes sejam ensinadas, na aquisição/aprendizagem de uma L2 

o processo não se desenvolve da mesma forma. Em vez de partir do discurso e da 

experiência para consolidação da língua enquanto sistema, o aprendente de uma L2, 

parte desta enquanto sistema para desenvolver o seu discurso. 

 

Na aquisição/aprendizagem de uma L2, é natural que haja interferência da primeira 

na segunda, que poderá ser mais ou menos visível, consoante a LM. A interferência 

não se faz só no sentido LM-L2, mas sim em ambos os sentidos, e não depende só 

da primeira língua, depende também de outras LE aprendidas e conhecidas.   

 

Se a LM é adquirida na idade ideal, dos dois aos seis anos, a L2, ainda que possa 

ser adquirida na tenra idade, muitas vezes, só é aprendida na escola como língua 

escolar. Desta forma, para além da criança já não se encontrar nas etapas 

privilegiadas para aprender uma língua e de ter de aprender uma língua de forma 

não natural, vê-se obrigada a desenvolver, em simultâneo, as competências 

principais inerentes à língua. Assim, a criança tem de desenvolver a compreensão e 

expressão oral que supostamente já deveria dominar, como também a leitura e 

escrita, o que implica um grande esforço, ainda mais numa língua que desconhece. 

 

As motivações profundas de quem aprende uma LM e que estão relacionadas com a 

identidade e o sentimento de pertença a uma comunidade são sobrepostas, na L2, 

por motivações superficiais e inibições, de quem se vê obrigado a aprender uma 

língua que não é a sua com nativos dessa mesma língua, podendo ser o contexto 

determinante. 
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Portanto, e apesar das capacidades inatas e universais para aprender uma língua, 

existem diversos factores que diferenciam a aquisição da LM e a de uma L2, os 

quais influenciam a relação entre LM e L2, e originam diversos níveis de bilinguismo. 

 

Estudos já efectuados e factos experienciados, levam-nos concluir que é complexo 

delimitar o campo da LM, da L2 e da LE, pois tocam-se em diferentes aspectos. 

Mesmo para o próprio falante de várias línguas é, por vezes, difícil definir qual é a 

sua LM, quer seja por questões cronológicas, afectivas ou de domínio. Esta situação 

pode ocorrer com os adultos, mas com as crianças é, ainda, mais visível, pois a sua 

consciência linguística, está, à partida, menos desenvolvida.  

 

Nas escolas portuguesas deparamo-nos com esta situação, e fazendo referência ao 

alunos de origem cabo-verdiana, população deste estudo, verificamos que muitos 

deles não são capazes de dizer qual a língua que aprendeu primeiro ou que domina 

melhor.  

 

Concluindo, consideramos que mais importante que definir estritamente se as 

línguas que se falam são LM, L2 ou LE, é perceber o que implica ser bilingue e de 

que forma o domínio de línguas adquiridas ou aprendidas em diferentes contextos 

exigem didácticas diferenciadas com especificidades. 
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2.2 Português como Língua Segunda  

 

Em Portugal, sobretudo desde a Revolução de 1974, foram chegando cidadãos 

estrangeiros, fruto da democratização da sociedade portuguesa e da independência 

dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). Por outro lado, houve 

uma série de fenómenos convergentes que também originaram mudanças no tecido 

social português como a integração de Portugal na EU e a abertura da Europa de 

Leste, para além dos fenómenos ocorridos a nível mundial, relacionados com a 

globalização. Tem-se assistido, então, a uma mudança num “país com um passado 

de 40 anos (aparentemente, ou antes, impostamente/cinzentamente) monocultural e 

monolingue” (Ançã, 2004:1).  

 

Se, por um lado, persistem conflitos e resistências, por outro lado, emerge a 

valorização de uma educação intercultural. As mudanças na sociedade têm 

implicações no ensino das línguas, pela diversificação das línguas em contexto 

escolar, pondo em causa os sistemas escolares. A maioria dos sistemas educativos 

coloca as diferentes línguas em situação paralela, cada uma com o seu programa, 

em vez de as integrar. Pretende-se que o aprendente de línguas tenha as mesmas 

competências que o nativo da língua.  

 

Com a diversificação do ponto de vista social, cultural e linguístico, sobressaem 

preocupações interculturais, sendo essencial redefinir o público de Português L2. O 

Português não é a LM de todos os alunos em Portugal e a diversidade linguístico-

cultural dos alunos que frequentam as nossas Escolas Básicas leva-nos a 

problematizar a questão do ensino da LP exclusivamente como LM. 
 

Como retrata Ançã (1999), em termos linguísticos e oficiais, a comunidade a que 

pertencemos é maioritariamente monolingue, tendo o Português como LM, apesar 

das outras comunidades linguísticas que connosco vivem e convivem. O problema 

começa a ganhar, finalmente, outros contornos quando, em situação escolar, e em 
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aula de LP, os alunos apresentam proveniências nacionais e culturais diferentes. 

 

Para clarificar o que se entende por Português L2, termo demasiadamente lato e 

contendo situações muito díspares, Ançã (2003) defende que há que definir as 

situações singulares de Português L2:  

1 – Português – língua de raízes (língua falada pela comunidade portuguesa 

espalhada pelo mundo); 

2 – Português – língua de acolhimento (a população diversificada que Portugal tem 

recebido nas últimas décadas tem merecido a atenção dos governantes no sentido 

da sua integração); 

3 - Português – língua oficial (abrange os 5 países africanos e cada um deles 

apresenta especificidades muito próprias); 

4 - Português – língua de resistência (em Timor-Leste, enquanto resistência ao 

domínio indonésio). 

 

Também, as situações de Português L2 são evolutivas. “No caso de língua de 

acolhimento, em Portugal, a tendência será para PLM, a par das línguas maternas de 

origem” (Ançã, 2005 b: 39). 

 

Frequentemente, a multiculturalidade na escola é encarada como um problema com 

que as autoridades responsáveis pela educação se debatem, já que o insucesso e o 

abandono escolares acompanham o percurso de muitos destes jovens com maior 

incidência nos que pertencem às comunidades de origem estrangeira mais 

desfavorecida. 

 
“As ‘gerações sociais’ vão estando, por conseguinte, intimamente associadas às 

‘gerações escolares’, com a vinda dos filhos, crianças e jovens, e a frequência das 

escolas portuguesas. É, já, de facto, uma evidência a diversidade linguístico-cultural dos 

alunos que povoam as nossas Escolas Básicas. Neste novo cenário, outros desafios 

surgem e outras competências são exigidas ao professor. Para essa população, recém-

chegada, o Português não é a sua LM, no entanto, é em Português que a escolarização 
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decorre e que as aprendizagens se realizam. As dificuldades de integração escolar e 

social destes alunos resultam de um domínio fragilizado da língua oficial e de uma não 

descodificação da ‘cultura quotidiana’ na comunidade de inserção. Os professores 

perante esta nova situação encontram-se quase sem respostas.” (Ançã, 2004: 3). 

 

Prova desta diversidade são os dados revelados em 2005 pelo estudo que tem vindo 

a ser desenvolvido pelo Ministério da Educação - Direcção-Geral de Inovação e 

Desenvolvimento Curricular - com o objectivo de conhecer a população escolar que 

não tem o Português como LM. Para tal, têm sido aplicados às Escolas inquéritos por 

questionário, desde 1999/2000.  

 

Foram, então, identificados 3.225 alunos nascidos em Portugal e cuja família não 

tem o Português como LM e 12.172 alunos não nascidos em Portugal. Destes dois 

grupos, há que evidenciar que a maioria se encontra concentrada na área abrangida 

pela Direcção Regional de Educação de Lisboa, havendo 2.579 alunos portugueses 

com outra LM e 6.725 alunos nascidos noutros países. É de referir, ainda, que no 

Concelho de Setúbal, onde se localiza o nosso estudo, foram identificados 126 

alunos nascidos em Portugal mas cuja família não tem o Português como LM e 257 

alunos não nascidos em Portugal. 

 

Quanto à sua origem, os dados realçam o peso dos alunos oriundos dos PALOP, 

pois embora muitos deles já tenham nascido em Portugal, permanece elevado o 

número de pais de outras nacionalidades, sobretudo de Cabo Verde (cerca de 30%), 

Angola (à volta de 15%), mas também de Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e 

Príncipe. Contudo, os alunos não nascidos em Portugal são, maioritariamente, de 

Angola (cerca de 13%), do Brasil e da Ucrânia (9,6% para ambas as nacionalidade). 

 

Ao todo, foram identificadas 80 línguas faladas pelos alunos em contexto familiar. O 

Português, o Crioulo (da Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe) e o 

Ucraniano são as línguas mais faladas em casa. Com os colegas de escola, a 

maioria fala Português (cerca de 98%), havendo, no entanto, quem fale também uma 
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outra língua, tendo sido registado 5% de alunos que comunicam com os colegas em 

Crioulo, sobretudo de Cabo Verde. 

 

A análise cruzada de um conjunto de indicadores relacionados com o sucesso 

escolar destes alunos, avaliado em termos de aproveitamento escolar e de 

proficiência em LP, possibilita algumas constatações, das quais destacamos as mais 

relevantes para o nosso estudo.  

 

Confirma-se a importância da relação entre o sucesso escolar (uma das premissas 

da integração) e o domínio da língua do país. O grau de proficiência em LP 

diferencia-se em função da língua que os jovens falam em casa, sendo interessante 

constatar que essa influência se mantém tanto nos alunos nascidos em Portugal e 

cujas as famílias são naturais de outros países, como nos alunos não nascidos em 

Portugal. Assim em ambos os casos, são os alunos que falam Português, Alemão, 

Inglês, Francês e Castelhano aqueles a quem são atribuídas melhores classificações 

em termos de proficiência em LP. Ao nível do aproveitamento escolar destacam-se 

os alunos nascidos na Moldávia, Suiça, Alemanha, Roménia e Ucrânia. 

 

Dos alunos nascidos em Portugal, os que falam Crioulos dos PALOP constituem um 

dos grupos que apresentam mais dificuldades em LP, à semelhança dos falantes de 

Guzerate e apenas ultrapassados, negativamente, pelos falantes de línguas de etnia 

cigana.  

 

O estudo supracitado, realizado pelo Ministério da Educação, permite caracterizar a 

implementação de três tipos de medidas dirigidas aos alunos que têm o Português 

como língua não materna, designadamente: projectos na área da literacia ou 

interculturalidade; actividades de apoio (regulamentadas pelo Decreto-Lei n.º319/91 

e Decreto-Lei n.º219/97); actividades curriculares específicas para a aprendizagem 

da LP (enquadradas ao abrigo do Decreto-Lei n.º6/2001). 
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Como medidas implementadas, os projectos são os menos vezes frequentes e as 

actividades de apoio constituem a iniciativa preferencialmente desenvolvida pelas 

escolas para colmatar as dificuldades de aprendizagem na LP dos alunos que não a 

falam como LM. Por sua vez, e com menos expressão, o desenvolvimento de 

actividades curriculares específicas para a aprendizagem de LP (implementadas ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º6/2001) é uma estratégia seguida em aproximadamente 

metade das escolas inquiridas. 

 

Para além das medidas indicadas, o estudo procurou ainda fazer o levantamento de 

outras medidas de apoio dirigidas à integração escolar destes alunos, 

designadamente, os mediadores e os tutores, evidenciando-se o baixo recurso a 

ambos. 

 

Os mediadores têm por função “colaborar na integração de imigrantes e minorias 

étnicas, na perspectiva do reforço do diálogo intercultural e da coesão social” (Artigo 

1º da Lei n.º105/2001) e a sua actividade está dependente da celebração de 

protocolos entre o Estado ou autarquias locais e as associações constituídas por 

pessoas pertencentes a grupos étnicos ou imigrantes, ou através da celebração de 

contratos individuais de trabalho ou de prestação de serviços. 

  

A Direcção Executiva das escolas, no âmbito do desenvolvimento contratual da 

autonomia da escola ou do agrupamento de escolas, pode designar professores 

tutores responsáveis pelo acompanhamento individual do processo educativo de um 

grupo de alunos (de acordo com o Artigo 10.º do Decreto Regulamentar n.º10/99 de 

21 de Julho). 

 

Ao termos em conta o número elevado de estudantes de diferentes nacionalidades, 

sobretudo de origem africana, deparamo-nos com a diversidade de línguas e culturas 

presentes nas nossas aulas. Apercebemo-nos, também, como essa diversidade 

poderá tornar-se um obstáculo ao sucesso na língua da escola e na língua do país. 
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Como afirma Ançã:  

 
“Sendo o Português o veículo de acesso a saberes académicos, e não possuindo esses 

alunos um domínio satisfatório em língua portuguesa, nem trazendo de casa uma 

bagagem linguística que lhes permita um manuseamento equilibrado da língua, eles 

serão penalizados em todas as disciplinas (…) Além do mais, a própria língua materna, 

tendo sido adquirida em meio familiar e sendo usada apenas em casa e entre pares, não 

apresenta bases que permitam uma consciencialização sobre ela, nem a possibilidade de 

estabelecer pontes com a língua que agora se aprende na escola, isto é, a língua 

portuguesa.” (1999: 14). 

 

Muitas destas crianças e destes adolescentes chegam a Portugal sem quaisquer 

conhecimentos de Português e outros têm um domínio muito insuficiente quando 

comparado com as exigências dos currículos escolares.  

 

Para os professores, a presença de outras línguas na aula ainda constitui um 

problema e, muitas vezes, se sentem sós na sua importante responsabilidade 

educativa e didáctica, pressionada pelos programas. Têm de lidar diariamente com 

uma realidade imprevista, premente e em mudança: a diversidade linguística e, por 

conseguinte, o ensino do Português como língua não materna. 

 

O professor pode deparar-se, subitamente, com alunos de origens e línguas 

maternas diferentes, uns desconhecedores da LP, outros com diferentes níveis de 

conhecimento da LP, bem como alunos com diferentes atitudes em relação à LP e à 

sua LM (aceitação, rejeição, inibição…).  

 

As situações mencionadas dizem exclusivamente respeito aos alunos que não têm o 

Português como LM, mas existem situações que também se encontram na própria 

comunidade de alunos de LM portuguesa, com diferentes tipos de saberes e 

experiências linguísticas e sociolinguísticas (monolingues, bilingues, multilingues, 

falantes da língua oficial ou não…); alunos com diferentes graus de contacto com a 
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cultura típica da vida escolar; alunos com diferentes motivações para a 

aprendizagem ou desenvolvimento da LP e das línguas em geral. 

  

Os novos desafios provocados pela heterogeneidade, nomeadamente a gestão de 

línguas e culturas diferentes, obrigam a que os professores saibam lidar e valorizar a 

pluralidade, isto é, tomem conhecimento e desenvolvam competências para 

rentabilizarem o repertório linguístico, cultural e cognitivo dos alunos, bem como a 

aprendizagem do Português, como nos indica Ançã (2004). 

 

É importante que o Português, enquanto língua L2, não seja ensinado como LM. 

Iniciar a leitura e a escrita numa língua que não se domina é uma árdua tarefa para 

quem aprende… e para quem ensina: “As dificuldades de integração escolar e social 

destes alunos resultam de um domínio fragilizado da língua oficial e de uma não 

descodificação da cultura quotidiana na comunidade de inserção.” (Ançã, 2004: 3). 

 

A heterogeneidade sociocultural dos alunos que integram as nossas escolas ganha 

dimensão na conjuntura actual do sistema educativo português. A legislação 

educativa portuguesa, apesar de ter algumas lacunas e nem sempre ser adequada 

às diversas situações, apresenta potencialidades que continuam subaproveitadas. 

Assim, na Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86 de 14 de Outubro) está 

patente a necessidade de respeitar e valorizar a diferença: 

- alínea d), Artigo 3º - “Assegurar o direito à diferença, mercê do respeito pelas 

personalidades e pelos projectos individuais da existência, bem como da 

consideração e valorização dos diferentes saberes e culturas.”; 

- alínea f), Artigo 7º - “Fomentar a consciência nacional aberta à realidade concreta 

numa perspectiva de humanismo universalista, de solidariedade e de cooperação 

internacional.”; 

- alínea o) – “Criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo a todos 

os alunos.”. 
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Nos princípios orientadores incluídos no texto Organização Curricular e Programas 

do Ensino Básico está visível a preocupação em relação à diversidade linguístico-

cultural: 

- “reconhecimento que a língua portuguesa é um instrumento vivo de transmissão e 

criação da cultura nacional, de abertura a outras culturas e de realização pessoal.” 

(1991: 15); 

- “garantir a informação adequada à compreensão do significado e das implicações 

do nosso relacionamento com outros espaços socioculturais e económicos e suscitar 

uma atitude responsável, solidária e participativa.” (1991: 16). 

 

Em 2001, o Ministério da Educação, no Currículo Nacional do Ensino Básico – 

Competências Essenciais, reconheceu a LP como L2 e o papel das escolas na 

promoção do seu desenvolvimento, (Art. 8º do DL n.º6, de 18 de Janeiro):  

- “as escolas devem proporcionar actividades curriculares específicas para a 

aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua aos alunos cuja língua 

materna não seja o português.”.  

 

De igual forma, o Decreto-Lei nº219/97, de 20 de Agosto, relativo à atribuição de 

equivalências (Art.16º), estipula que os alunos que integrem o sistema educativo 

nacional através do processo de equivalências beneficiem de apoio pedagógico, 

adequado à sua situação e às suas necessidades, designadamente no domínio da 

LP, e que as escolas procedam a uma avaliação diagnóstica do aluno e à elaboração 

de um plano individual de apoio pedagógico. 

 

Recentemente, o Ministério da Educação apresentou o Despacho Normativo 

n.º7/2006 que “estabelece, no âmbito da organização e gestão do currículo nacional, 

princípios de actuação e normas orientadores para a implementação, 

acompanhamento e avaliação das actividades curriculares e extracurriculares 

específicas a desenvolver pelas escolas e agrupamentos de escolas no domínio do 

ensino da língua portuguesa como língua não materna.”. 
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Actualmente, o Ministério da Educação, através da Direcção-Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular, apresenta um documento Português Língua Não 

Materna - Orientações Nacionais do 1º ao 12º ano do qual constam medidas de 

acolhimento e medidas de escolarização. Nas medidas de acolhimento propõe-se a 

organização do processo pessoal do aluno (com a indicação do nível de proficiência 

em LP e com o diagnóstico do perfil escolar do aluno), a “criação” de um professor 

facilitador da integração e ainda a elaboração de um teste diagnóstico em LP, com o 

objectivo de agilizar e tornar mais eficaz a integração destes alunos. Quanto às 

medidas de escolarização propostas, incluem-se a definição de um modelo 

linguístico, elaboração de orientações nacionais do 1º ao 12º ano para Português 

Língua não Materna (com a adopção da metodologia de PL2), criação de grupos de 

nível de proficiência (iniciado, intermédio e avançado) e a definição do perfil do 

professor de Português língua não materna. 

 

É, ainda, intenção da Direcção do Ensino Básico alargar o uso do Portofólio Europeu 

das Línguas aos alunos com o Português língua não materna, traduzindo-o nas 

principais línguas minoritárias presentes em Portugal. Pretende-se ainda obter 

traduções e/ou fazer traduções (para essas mesmas línguas minoritárias) de livros 

relacionados com os temas com as disciplinas curriculares, tais como História de 

Portugal, Geografia de Portugal, Literatura Portuguesa, de forma a que os alunos 

possam apreender melhor estes conteúdos, recorrendo à sua LM. 

 

Por último, gostaríamos de referir a existência de alguns projectos desenvolvidos no 

nosso país. O Projecto DEB “O Ensino da Língua Portuguesa como 2ª Língua” foi 

desenvolvido tendo em vista os seguintes objectivos: apoiar alunos, filhos de 

emigrantes em situação de retorno, imigrantes de países africanos e outros 

residentes estrangeiros no seu processo de integração através de um ensino 

adequado da LP como L2; integrar experiências e os conhecimentos linguísticos e 

culturais destes alunos na dinâmica geral da escola; fomentar a elaboração de 
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materiais adequados a este tipo de abordagem; elaborar um modelo de formação 

inicial e contínuo de professores neste domínio. Este projecto valoriza a situação 

linguística dos alunos e tem contribuído para “um progressivo reconhecimento e uma 

maior visibilidade do papel do Português como 2ª Língua na integração social e 

escolar e na prevenção da exclusão social.” (Fischer, 1999:27), como prova o 

aumento de pedidos de materiais concebidos para o ensino de PLNM. O Projecto, 

“pelo impulso que deu, foi decisivo, juntamente com a sensibilidade pedagógica de 

professores e directores, para gerar dinâmicas e resultados de elevada qualidade em 

escolas (....)” (Fischer, 1999:27). 

 

Como projecto centrado no ensino da língua temos, também, “Vamos conversar na 

escola – Nu ben papia na scola”. Pretende-se com este projecto estabelecer ligações 

entre Cabo Verde e Portugal, nomeadamente com a criação e aperfeiçoamento de 

material bilingue (Português - Crioulo), com a elaboração de textos de apoio à 

didáctica de Português como L2 e com sugestões metodológicas e sua aplicação na 

formação de professores em Portugal (Escola Superior de Educação João de Deus) 

e em Cabo Verde (Instituto Pedagógico – Praia e Mindelo). 

 

É de destacar, ainda, o Projecto “Diversidade Linguística na Escola Portuguesa”, 

através do Ministério da Educação e do Instituto de Linguística Teórica e 

Computacional; o Caderno de Formação: “Português Língua do País de Acolhimento, 

Educação Intercultural”, da autoria de Adelina Gouveia e Luísa Solla, editado pelo 

ACIME (Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas), bem como a obra 

“Português a Mil Cores”, de Dulce Pereira e Filipa Amendoeira, editada pelo 

Ministério da Educação. 

 

O grande desafio actualmente é repensar o papel da LP na sociedade e na escola 

onde a diversidade linguística e cultural se faz sentir, de forma a que o Português 

seja, de facto, uma língua de acolhimento, no seu sentido literal “refúgio em casa, 

forte, cidade, praça” (Ançã, 2005b: 39). Não é possível negar o que se aprendeu ou 
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viveu na LM, que estará sempre na base de qualquer aprendizagem. Como 

recomendações, neste sentido Ançã defende a necessidade de conhecer a biografia 

linguística do aprendente, rentabilizando o seu repertório (história de vida/história das 

línguas e das pessoas e lugares associados a essas línguas) na aprendizagem do 

Português (e de outras línguas, em geral); bem como a necessidade de 

consciencializar o aluno para a LP e para a sua aprendizagem, através de uma 

consciência contrastiva e metalinguística. 

 

2.2.1 Presença de falantes de Crioulo cabo-verdiano nas escolas 
portuguesas 
 

Nas escolas portuguesas, o número de alunos nascidos em Cabo Verde deixou de 

ser o mais elevado, mas continua a ser significativo. Além disso, os alunos nascidos 

em Portugal e com origem cabo-verdiana constituem a maior percentagem de alunos 

com familiares estrangeiros. O mesmo acontece em relação ao uso de outras línguas 

para além do Português: o Crioulo, nomeadamente o de Cabo Verde, continua a 

estar em primeiro lugar. 

 

Como outros Crioulos surgidos após os Descobrimentos Portugueses, o Crioulo de 

Cabo Verde é de base portuguesa, ou seja, tem um léxico maioritariamente 

português. 

 

No caso dos PALOP supunha-se que o conhecimento de LP fosse um dado 

consumado e que os indivíduos dominassem a língua. Contudo, os adultos e jovens 

provenientes destes países apresentam dificuldades linguísticas que prejudicam a 

sua integração. 

 

Retomando os dados revelados em 2005 pelo Ministério da Educação, quanto ao 

grau de proficiência em LP, tendo em conta o país de origem, é de referir que dos 

alunos vindos de Cabo Verde cerca de 5% não entende nada, 40% é referenciado 
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como não satisfatório, 40% como satisfatório e 15% como tendo bom grau de 

proficiência. Relativamente à mesma população mas tendo em atenção o 

aproveitamento escolar, é de referir que em comparação com o item anterior, diminui 

a percentagem no que respeita aos níveis inferiores, mas também superiores, 

encontrando-se a maioria no nível satisfatório.  

 
Quanto ao grau de proficiência em LP dos alunos nascidos em Portugal, mas tendo 

em conta a língua falada em casa, é de referir que dos crioulófonos de Cabo Verde, 

Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 2.7% não entende nada, 29.3% é assinalado 

como não satisfatório, 43.4% como satisfatório e 24.6% como bom.  

 

Dos alunos não nascidos em Portugal e que em casa falam Crioulo de Cabo Verde, 

Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, quanto ao grau de proficiência em LP, 5.6% 

não entende nada, 37.3% apresenta resultados não satisfatórios, 40.6% satisfatórios 

e 16.5% bons. 

 

Actualmente, a maioria das crianças cabo-verdianas que chegam à escola já nasceu 

em Portugal, nalguns casos é já a terceira geração, nunca visitou Cabo Verde, mas 

conserva hábitos, costumes e tradições que lhe foram transmitidos, encontrando-se 

na encruzilhada entre o país onde nasceram e vivem e as raízes africanas, através 

da língua, do vestuário, da alimentação, das festividades, etc. 

 
“De todos estes pontos de referência, o que mais os identifica e que ao mesmo tempo 

lhes serve de ligação e de defesa, funcionando como um símbolo, um problema ou um 

estigma, é sem dúvida a sua língua materna, o Crioulo de Cabo Verde”. (Gouveia, 1999: 

24) 

 

Apesar dos diferentes níveis sociais dos alunos em questão, muitos deles residem 

em bairros socialmente desfavorecidos, onde têm pouco contacto com a LP antes de 

chegarem à escola e, mesmo aí, sempre que podem, fora da sala de aula, refugiam-

se na sua LM. Neste sentido, Pereira realça que “são as crianças dos bairros mais 
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pobres, filhos de pais sem instrução, com pouco contacto com os adultos e que mais 

raramente têm oportunidades linguísticas manifestam e que, na sua maioria, não 

ultrapassam o nível básico.” (1994: 55). 

 

Nas escolas, os professores deparam-se com diferentes níveis nas crianças de 

origem cabo-verdiana: umas falam Crioulo; umas falam uma variedade de Português 

adquirido recentemente como L2; outras falam as duas. No nosso país, o contacto 

entre o CCV e o Português está longe de constituir um saudável fenómeno do 

bilinguismo. Os meninos de origem crioula ou chegaram recentemente em Portugal e 

só falam Crioulo, ou, tendo nascido cá, já adquiriram uma variedade do Português 

diferente do oficial que é ensinado nas escolas.  

 

As crianças que não tenham tido contactos precoces com a escrita, no seu meio 

familiar e social, dificilmente terão os requisitos necessários à aprendizagem da 

escrita. As crianças de origem crioula, geralmente de meios desfavorecidos, para 

além desta desvantagem, também não apresentam um desenvolvimento da 

linguagem oral, antes da escolaridade.  

 
“Para superar as suas incapacidades linguísticas, ao nível da leitura e da escrita, se não 

optar pelo silêncio, terá tendência para projectar a gramática e o léxico da língua que 

melhor domina e em que verbaliza normalmente as suas experiências e pensamentos – 

o crioulo – na língua da alfabetização, dificultando ainda mais a sua aprendizagem.” 

(Pereira, 1997: 41). 

 

As crianças de LM crioula iniciam a aprendizagem da leitura e da escrita numa língua 

que não dominam. Os professores queixam-se do pouco vocabulário, das 

dificuldades de expressão, dos erros de concordância, da má pronúncia e de outros 

problemas linguísticos, que, muitas vezes, traduzem-se na vergonha e no silêncio 

dos alunos. 

 

Para que os alunos possam desenvolver as competências de LP, enquanto L2, é 
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necessário que o professor conheça as estruturas básicas da LM; os efeitos do 

contacto de línguas na produção linguística individual; os métodos de ensino de L2; a 

cultura crioula de Cabo Verde e a forma como tem evoluído no contexto da 

emigração, pela sua influência nas regras de produção e interpretação linguística. 

 

Os pais, mesmo bem intencionados, tentam falar em Português com os filhos, mas 

acabam por lhes ensinar uma variedade do Português muito diferente daquele que a 

escola espera. Por exemplo: “A gente fala crioulo (com o marido), com eles (filhos) 

falo português mal falado, mas eles têm que se habituar, nasceram cá, é muito bom 

para eles…” (Pereira, 1997: 39). Contudo, “(…) é bem menos vantajoso para as 

crianças, do ponto de vista linguístico e até cognitivo, dominar mal duas línguas 

(bilinguismo subtractivo) do que adquirir o crioulo naturalmente e, só depois, 

aprender o português como segunda língua.” (Pereira, 1997:39). 

 

O Português não é ensinado como L2 aos alunos que falam Crioulo. Alguns 

professores ainda julgam que o Crioulo é um dialecto e que um esforço suplementar 

pode convertê-lo em norma. Como o CCV é de base lexical portuguesa, os 

professores julgam que compreendem o que os alunos dizem e acabam por fazer 

interpretações incorrectas: “O professor, por sua vez, reforça a ideia de que a 

criança, ao falar crioulo, está a falar em português incorrecto, pelo que passa a 

corrigi-lo – ele sim – incorrectamente.” (Pereira, 1994: 59). Contudo, muitos já 

reconhecem a necessidade que é preciso aprender, ou pelo menos, analisar para 

perceber as estruturas e o léxico próprios do Crioulo. 

 

A nova realidade sociolinguística exige que se criem materiais e exercícios e que o 

professor conheça as estruturas das línguas em presença, o que se traduz numa 

árdua tarefa. 

 

“O primeiro passo para desenvolver, nos alunos de origem caboverdiana, o seu 

conhecimento da língua portuguesa é levá-los a tomar consciência de que falam duas 
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línguas bem diferenciadas, ambas legítimas e de igual valor, e que a sua língua crioula 

não se deve ser escondida, como deve também ser desenvolvida.” (Mateus, 2005: 9).  

 

Para que o professor ultrapasse as aparentes semelhanças linguísticas e distinga as 

verdadeiras intenções comunicativas do aluno, bem como as estruturas gramaticais 

que este aplicou, é necessária uma análise e descrição, não só da LM do aluno, mas 

também da variedade da L2 que este já domina. 
 

2.2.2 Síntese 
 

A inclusão dos estrangeiros na sociedade, ou mesmo de nativos com outras línguas 

e culturas, implica o domínio da língua do país de acolhimento, pois as competências 

linguísticas são essenciais no acesso ao conhecimento, no plano profissional e no 

escolar, e ainda como instrumento cultural e social. 

 

No espaço nacional, o Português é a língua oficial, a língua de escolarização, a LM 

da grande maioria da população escolar mas também, e cada vez mais, a L2 das 

minorias linguísticas que vivem no País. 

 

A disciplina de LP desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das 

competências gerais de transversalidade disciplinar. O domínio da LP é decisivo no 

desenvolvimento individual, no acesso ao conhecimento, no relacionamento social, 

no sucesso escolar e profissional e no exercício pleno da cidadania, como é realçado 

no Currículo Nacional do Ensino Básico.  

 

Os fluxos migratórios em Portugal têm sofrido alterações. O número de alunos 

nascidos em Cabo Verde deixou se ser o mais elevado, embora continue a ser 

significativo. Os alunos nascidos em Portugal, mas de origem cabo-verdiana, 

continuam a ser a maior percentagem quanto ao número de alunos com familiares de 

outras nacionalidades. O mesmo acontece em relação ao uso de outras línguas para 
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além do Português: o Crioulo, nomeadamente o de Cabo Verde, continua a estar em 

primeiro lugar. 

 

Os alunos com origem nos PALOP concentram-se nas áreas abrangidas pela 

Direcção Regional de Educação de Lisboa e o Concelho de Setúbal não é excepção. 

Nas escolas deste concelho podemos encontrar um número significativo de alunos 

de origem cabo-verdiana, ainda que a maioria já tenha nascido em Portugal. 

 

De um modo geral, a presença de alunos de origem cabo-verdiana nas escolas do 

nosso país é marcada por dificuldades de aprendizagem. Apesar da grande maioria 

destes alunos falar a LP, ao nível da proficiência do Português apresentam níveis 

baixos. 

 

Constata-se uma relação entre o aproveitamento escolar e a proficiência em LP, mas 

não podemos descurar outros factores que condicionam o sucesso dos alunos, como 

a estrutura familiar e a situação socioeconómica e cultural. Há que ter em conta, 

ainda, os factores biológicos, os psicológicos e os cognitivos do aprendente (ligados 

às estratégias e estilos de aprendizagem, aos hábitos de estudo, à inteligência, ao 

conhecimento de línguas) e os afectivos, como as representações do indivíduo 

perante as línguas em presença, as motivações para a aprendizagem, 

nomeadamente da LP, bem como a relação com a escola. 

 

Confrontados com uma situação de heterogeneidade linguística em sala de aula, não 

conhecendo as línguas que as crianças falam, não dispondo de materiais 

adequados, os professores utilizam, por vezes, metodologias de ensino 

desadequadas aos contextos multiculturais em que trabalham. 

 

O quadro sociocultural descrito constitui um desafio à capacidade das escolas, dos 

professores, dos próprios serviços regionais de educação e das autarquias. Todos 

estes devem ir ao encontro da harmonização dos diferentes interesses, padrões 
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culturais e linguísticos dos alunos, tendo como referência os objectivos da educação 

básica e do emprego no país.  

 

Embora a legislação contemple o ensino do Português como L2 e sejam criados 

Projectos neste sentido, há todo um percurso a efectuar que permita a integração 

real dos alunos com Português como L2 no sistema educativo e um acesso efectivo 

à educação, fazendo da escola um lugar de realizações pessoais e de 

aprendizagens efectivas, capaz de gerir a pluralidade social, cultural e linguística 

sem perda de qualidade democrática. 
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2.3 Interpretação do Erro 
 

2.3.1 Análise Contrastiva  
 

A noção de erro tem um percurso histórico marcado pelas correntes de psicologia e 

da linguística. A partir dos anos 50, a história do erro é marcada pela influência do 

behaviorismo e da linguística estrutural, em que a análise do erro é feita numa 

tentativa de validação das hipóteses da Análise Contrastiva (AC), desenvolvida e 

teorizada por R. Lado, em 1957. Esta contribuição da linguística para o ensino das 

línguas tinha como ambição a comparação de duas línguas, em todos os níveis, para 

pôr em evidência as suas diferenças e permitir, assim, a elaboração de métodos de 

ensino mais adequados às dificuldades específicas que a população escolar de uma 

dada língua encontra ao aprender uma LE. 

 

A previsão de problemas de aprendizagem é, então, levada a cabo por meio da 

confrontação de estruturas fonológicas, morfológicas, sintácticas e léxico-semânticas 

da LM e da L2. Estas comparações permitem, ainda, definir progressões, tendo em 

conta as diferenças e semelhanças entre as duas línguas e as dificuldades inerentes 

à aprendizagem. 

 

A AC consiste, assim, na elaboração de descrições contrastivas com finalidades 

pedagógicas, e por consequência, numa teoria de interferência. Segundo esta teoria, 

os indivíduos tendem a transferir para a L2 ou LE, na produção e na recepção, as 

características formais e semânticas da sua LM. Esta teoria defende, ainda, que o 

que é semelhante é facilmente transferido, é fácil de aprender, o que é diferente dá 

lugar a transfere negativo – ou interferência – ou seja a erros, os quais são 

manifestações das dificuldades de aprendizagem. 

 

A expressão Análise Contrastiva é ambígua por reportar para dois domínios distintos 

com diferentes finalidades, processos de investigação e objectos de análise. No 
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domínio da tradução, a AC consiste na comparação translinguística de textos, ou 

seja, comparação das diferenças estruturais, pragmáticas, enunciativas existentes 

entre duas ou mais línguas e que se apoiam em corpus de textos. Por sua vez, no 

domínio do ensino das línguas, a AC centra-se em trabalhos psicolinguísticos que 

têm como objecto de estudo as produções “langagières” dos aprendentes, visando, 

assim, o melhoramento das práticas do ensino. A confrontação estrutural das línguas 

deve permitir prever todas as dificuldades com que se deparam os alunos. O que é 

semelhante é facilmente aprendido, o que é diferente origina transferências 

negativas e, por consequência, erros. 

 

Há dois tipos de estudos contrastivos: os teóricos e os aplicados ou práticos. 

Enquanto que o objectivo dos teóricos é fornecer informação linguística relativamente 

a duas ou mais gramáticas; a finalidade dos estudos contrastivos aplicados consiste 

em estudar como uma categoria universal que se realiza numa língua se traduz 

numa outra língua, bem como identificar as áreas prováveis de dificuldade da 

aprendizagem de uma determinada LE ou L2. 

 

Apesar de reconhecido o seu papel importante na linguística aplicada, persiste uma 

controvérsia entre adeptos e críticos, em torno da AC. Esta centra-se no professor, 

no ensino e nas transferências/interferências. A comparação das estruturas das 

línguas não tem em conta as produções dos alunos, pois esta comparação parte de 

uma lista de erros que resulta de divergências de funcionamento. 
 

“As indicações fornecidas pela linguística contrastiva à metodologia são mais destinadas 

aos autores de manuais e aos professores do que aos alunos. Quer ela ambicione 

estabelecer uma progressão específica para a aproximação de L2 em função de L1, 

quer se limite a munir o professor de um arsenal de exercícios correctivos, a 

metodologia contrastiva parece dizer mais respeito ao ensino que à aprendizagem. “ 

(Gallisson e Coste, 1983: 164). 

 

Outra das críticas assenta no facto de a AC focar apenas as diferenças, 
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desvalorizando as semelhanças, as quais são igualmente importantes para que o 

aprendente não tenha que as adivinhar, incorrendo muitas vezes em erros.  

 

A AC não consegue prever muitos dos erros que os aprendentes cometem, pois a 

interferência da LM não é a única fonte para os mesmos. James (1998), defensor da 

AC contra-argumenta, afirmando que se, por um lado a AC não consegue prever 

muitos dos erros cometidos pelos estudantes, por outro lado, os erros causados por 

interferência da LM não podem ser explicados sem o recurso à comparação entre as 

duas línguas. 

 

A experiência revela, ainda, outras limitações da AC. Os aprendentes com diversas 

LM produzem faltas idênticas, nomeadamente, erros de desenvolvimento. Assim, são 

apontadas como críticas, a confusão entre a descrição linguística de uma 

determinada estrutura e o modo como o aprendente se apropria da mesma. Besse e 

Porquier (1991) afirmam que a distância ou proximidade formal entre as línguas é um 

factor susceptível de proporcionar comportamentos muito diferentes. 

 

Outra das críticas assenta no facto de que o mesmo processo de transferência pode 

dar lugar, consoante os casos, ao sucesso ou ao erro, segundo os critérios externos 

adoptados. Aliás, vários processos de transferência podem combinar ou encadear 

para confinar na produção de enunciados em LE ou L2, correctos ou não, sem que 

seja possível desvendar a parte e o efeito respectivos das transferências positivas e 

negativas. 

 

Na aprendizagem institucional de uma LE ou L2, a influência da LM na língua- alvo 

não constitui a única fonte de transferência. Há que ter em atenção, por exemplo, as 

transferências causadas pelo ensino.  

 

Casos em que duas ou mais línguas já foram adquiridas ou estudadas, esta 

aprendizagem anterior pode ser, ela mesmo, fonte de transferências “internas”, 



 55

positivas ou negativas, como na aquisição da LM pela crianças.  

 

A AC exclui, assim, uma outra dimensão cognitiva da linguagem: o que é transferido, 

se admitirmos que existem fenómenos de transferência em termos gerais, que não 

são somente o saber-fazer, os hábitos verbais e as estruturas linguísticas, mas 

sobretudo a experiência “langagière” e cognitiva interiorizada pelo indivíduo. Falar, 

então, de transferências entre dois sistemas linguísticos, é ignorar uma evidência: o 

que está em contacto para o aprendente em determinada altura não são dois 

sistemas linguísticos mas sim uma gramática interiorizada da sua LM e o que ele 

conhece e descobre, nessa altura, acerca da LE ou L2. 

 

Os limites teóricos da AC a priori (a hipótese “forte”), quanto à sua pertinência para o 

ensino de línguas, são confirmados por diversas constatações empíricas. Muitos dos 

erros previstos pela AC não se produzem, produzem-se pouco em determinadas 

fases da aprendizagem ou de modo aleatório consoante os indivíduos, as 

circunstâncias, os métodos ou exercícios. Alguns, de modo aparentemente 

paradoxal, só se produzem num nível mais avançado. Além disso, muitos erros, 

numa determinada língua-alvo, são comuns a aprendentes de LM diferentes e em 

pontos onde se parecem distintas. Portanto, e como afirmam Besse e Porquier : 

 
“Ces observations pourraient se limiter à montrer l’insuffisance ou l’inadéquation des 

méthodes de l’analyse contrastive et des modèles linguistiques dont elle s’inspire. Or, 

elles n’invalident pas le principe de l’analyse contrastive de deux langues, mais 

suggèrent plutôt que ni l’analyse contrastive, ni le transfert de la langue maternelle ne 

suffisent à rendre compte des erreurs rencontrées dans l’apprentissage, ni “a fortiori”  à 

les prévoir. Sans exclure qu’elles puissent contribuer, au prix de précautions 

méthodologiques nécessaires, à les expliquer.” (1991: 204). 

 

Apesar das críticas apresentadas, a abordagem contrastiva pode ser 

pedagogicamente útil, pelo menos, sob duas formas. Por um lado, no que respeita à 

acção do professor que poderá ser explícita ou implicitamente contrastiva, se o 
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mesmo conhecer a LM do aprendente. Por outro lado, ao nível das descrições 

contrastivas das línguas em contacto. 

 

2.3.2 Análise de Erro 
 

A partir dos anos 60, após o período caracterizado por uma abordagem mecanicista 

das relações entre as duas línguas em contacto, a noção de erro é encarada sob a 

influência das teorias da psicologia cognitivista e de uma nova corrente linguística 

(publicação de Aspectos da teoria da sintaxe, de Chomsky), através da Analise de 

Erro (AE). 

 
“Enquanto a AC se preocupava apenas com a antecipação e o modo de evitar o erro, a 

AE procura-os para os explicar e, através deles, compreender o processo de os 

cometer, ou seja, o processo de aquisição do sistema linguístico.” (Cardoso, 1989: 89) 

 

Como indica Cardoso (1989), a AE não sofre das limitações relativas à AC, para 

além dos erros causados pela transferência interlingual, revela também os erros 

interlinguais provocados pelo ensino específico e pelas estratégias de aprendizagem 

utilizadas. Ao contrário da AC, a AE fornece dados sobre problemas activos e reais e 

não problemas hipotéticos. 

 

A AE marca, então, uma etapa importante na pesquisa em didáctica de línguas, 

progressivamente afastada do quadro restrito da linguística aplicada, embora 

inicialmente a AE tenha sido encarada como um complemento à AC. 

 

Numa primeira fase, a AE partiu de inventários de erros (fonéticos, lexicais, morfo-

sintácticos), classificados segundo tipologias diversas (erro relativo/absoluto; por 

adição/omissão/substituição; sobre o género/o número, etc.). Esta AE era, por vezes, 

acompanhada de percentagens estatísticas, permitindo apreciar as frequências. Para 

fins de ensino, foram elaborados ou adaptados métodos, através de exercícios, de 
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técnicas de correcção, de bateria de testes, etc. 

 

A AE sofreu alterações resultantes de diversos estudos, como os de Corder (1967-

1980) que não só revolucionaram todo o conceito de AE, como também exploraram 

uma importante área de investigação: a interlíngua (IL) ou competência transitória.  

 

Falamos em competência transitória, sistema intermédio ou IL, justamente porque o 

processo de aprendizagem de uma língua vai passando por estádios sucessivos e 

intermédios, nos quais o equilíbrio entre as diversas componentes (linguística, 

discursiva, referencial, sociocultural) é também instável e transitório. Esta 

competência está em construção e vive de avanços (hipóteses confirmadas) e 

recuos (hipóteses não confirmadas). São as hipóteses não confirmadas que os 

professores consideram “erros”. 

 

Selinker (1972), citado por Miranda, utilizou o termo IL para referir: “os estádios 

intermédios de aquisição em que a gramática emergente não é ainda a gramática da 

LA (língua alvo), mas também não é a gramática da língua nativa do aprendente.” 

(1996:116). 

 

Apesar do sistema (gramática) da IL ser composto por elementos de ambas as 

línguas em contacto, Selinker (1972) afirma que poderão existir regras da IL que não 

são derivados de nenhum dos sistemas envolvidos. Assim, como processos de 

aprendizagem da L2, o autor apresenta, para além das interferências da LM, as 

hipergeneralizações das regras da L2, as estratégias de aprendizagem e de 

comunicação na L2 e os erros induzidos pelo ensino. A IL é, assim, formada pela LM, 

eventualmente outras línguas já adquiridas, e a língua que se está a aprender, mas 

também de variáveis individuais e sociais relacionadas com a situação de 

aprendizagem e, ainda, de variáveis metodológicas. Como defende Cardoso, “há, 

portanto, uma mudança radical na atitude relativa à ‘performance’ do aluno, visto 

que, agora, a variabilidade é tida em consideração, sendo também objecto de 
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estudo.” (1989: 90). 

 

Estas correspondências e a interacção entre duas gramáticas interiorizadas, uma 

acabada, outra evolutiva, permitem modelar a distinção entre erros intralinguais e 

interlinguais, bem como aprofundar o estudo de mecanismos de aprendizagem 

subjacentes no quadro metodológico mais apropriado. 

 

A distinção entre erros “intralinguais” e erros “interlinguais”, consiste em determinar 

se os erros provêm da LM ou da gramática estrangeira interiorizada, a qual partilha 

regras com a língua-alvo. Trata-se, neste caso, de erros de generalização analógica, 

semelhantes aos das crianças nativas dessa língua-alvo. Esta distinção teoricamente 

importante é, muitas vezes, difícil de estabelecer, na verdade, a distinção é muito 

sumária para ser suficientemente operatória e torna necessária a noção de 

generalização “interlingual”. 

 

Estudos mostram que os principais traços da interlíngua se caracterizam pelo 

aspecto sistemático e instável (sistemas evolutivos); pela permeabilidade (para 

ambas as línguas); por fenómenos de simplificação e complexificação (generalização 

das regras); por regressões e fossilizações (“erros estáveis”). 

 

A língua do aluno é um “dialecto idiossincrático”, isto é, específico de cada um: 

  
“O discurso espontâneo de quem aprende um língua é gramatical porque tem 

significado, no sentido em que é sistémico, ou seja está ligado a um sistema; pode 

descrever-se graças a um conjunto de regras (umas da língua materna e outras da 

língua-alvo, língua que está a aprender).” (Gouveia e Solla, 2004: 49). 

 

É difícil de interpretar algumas frases do dialecto idiossincrático, pois implica, por 

parte de quem interpreta, o conhecimento das regras subjacentes, próprias do sujeito 

que aprende. 
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“Tous les dialectes idiosyncrasiques ont ceci d commun que certaines des règles devant 

entrer dans leur description sont particulières à un individu. Il en résulte bien sûr, que 

certaines des phrases appartenant à ces dialectes ne sont pas interprétables de manière 

évidente, car la capacité d’interpréter une phrase implique en partie une connaissance 

des conventions sous-jacentes.” (Corder, 1980b: 18). 

 

Os dialectos idiossincráticos são, por natureza, instáveis e deseja-se que assim seja 

para que os alunos não fossilizem num estádio que ainda não é o correcto. Também 

ainda não são língua, porque as suas regras não são totalmente partilhadas por um 

grupo social, ainda que se possa, por exemplo, determinar “tipos” de erros em 

Português próprios de falantes de Crioulo, como será desenvolvido adiante. 

 

Corder (1980) mostrou que os erros, em LE, L2 ou LM nas crianças, constituem um 

fenómeno natural, inevitável e necessário que reflectem a evolução das gramáticas 

de aprendizagem sobre a base de hipóteses sucessivas. 

 

Actualmente, os critérios adoptados da AE baseiam-se em categorias linguísticas 

diversas, nomeadamente na relação entre o erro e a forma presumível 

correspondente em língua-alvo (forma “rectificada”) e sobre a causa presumível do 

erro (interferência ou analogia intralíngua). Este tipo de análise realça vários 

problemas de classificação, de interpretação e de análise, sobressaindo a 

diversidade e a complexidade das potenciais causas dos erros. Observa-se, assim, o 

desenvolvimento de verdadeiras análises de erros explicativas relacionadas com 

uma teoria psicolinguística de aprendizagem. 

 

A AE tem, então, um objectivo duplo, por um lado teórico: compreender melhor os 

processos de aprendizagem de uma LE ou L2; por outro lado prático: melhorar o 

ensino. Articulam-se mutuamente: uma melhor compreensão dos processos de 

aprendizagem contribui para a concepção de princípios e de práticas de ensino mais 

apropriados, onde são reconhecidos e aceites o estatuto e o significado dos erros. 

“L’étude des apprentissages, dans un contexte d’enseignement constitue un terrain 
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de recherche utile pour une théorie de l’apprentissage des langues”. (Besse e 

Porquier, 1991: 207). 

 

A estes dois objectivos podemos acrescentar um terceiro: comparar a língua de 

referência com outras línguas para esclarecer aspectos da primeira e evidenciar que 

as faltas são condicionadas pelo funcionamento da linguagem, nas quais se reflecte.  

Este último objectivo foca a gramática de aprendizagem e é comparável com certas 

descrições contrastivas. 

 

Uma AE processa-se em várias fases e Corder (1980b) indica 3 fases sucessivas, 

tendo em atenção os alunos aprendentes de uma L2 ou LE: 

1) o reconhecimento do que é ou não “idiossincrático”; 

2) a descrição e interpretação do erro; 

3) a reconstrução do erro. 

 

O reconhecimento dos erros implica, por parte do professor, conhecer a LM ou, pelo 

menos, o “dialecto idiossincrático” do aluno. É necessário interpretar o que o 

aprendente pretendeu dizer, o que pode passar por consultar o próprio.  

 

Na segunda fase, há que comparar a elocução errada com a elocução reconstruída 

com dados em quantidades suficientes. A descrição permitirá ao professor 

sistematizar os erros de cada dialecto e procurar a sua explicação linguística e 

psicológica: “só verificando a ocorrência regular de um mesmo erro (dado que a 

inconsistência dos erros é frequentemente mais característica do que a sua 

sistematicidade), poderemos incluí-lo na descrição do dialecto de transição.” 

(Cardoso, 1989:100). 

 

A descrição consiste na classificação dos erros identificados de acordo com as várias 

tipologias de erros. 
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A classificação inclui a descrição dos erros em termos linguísticos, isto é, em função 

da estratégia seguida pelo aluno e em termos de ocorrência, em função da 

frequência em que ocorrem. 

 

Corder (1980ª) considera as seguintes categorias: 

1) em termos linguísticos (erros de grafia, de gramática que incluem sintaxe e 

morfologia, de semântica e vocabulário e, ainda, de discurso); 

2) em termos de processo (erros de omissão, adição, selecção e ordenação); 

3) em termos de frequência (pré-sistemáticos, sistemáticos e pós-sistemáticos). 

 

No nível “pré-sistemático”, os erros ocorrem casualmente e o aluno funciona à sorte, 

por não ser capaz de identificar o erro. No “sistemático”, os erros ocorrem com 

regularidade e o aluno descobre aquilo que acredita ser o sistema, mas geralmente 

este sistema ainda não está de acordo com o sistema da língua estudada; poderá 

identificar a forma errónea e dar uma explicação mas não será capaz de corrigir o 

erro. Como refere Cardoso, os erros sistemáticos: “são as manifestações da 

emergência no discurso do indivíduo do seu sistema intermediário e da sua 

competência transitória.” (1989: 103). No nível “post sistemático” ou “nível da 

prática”, o aprendente produz formas correctas, ainda que inconscientemente. 

Aprendeu a regra, mas falha na sua aplicação por falta de atenção ou de memória. 

Se lhe for pedido, é capaz de se autocorrigir e dar uma explicação válida.  

 

Finalmente, a terceira fase da AE consiste na explicação que tenta diagnosticar as 

razões que poderão ter conduzido às formas erróneas. O investigador deve tentar 

perceber se os erros se devem à transferência negativa da LM, se às dificuldades 

intralinguais, se são uma consequência do ensino ou se resultam de faltas de 

atenção, memórias, etc. 

 

Quanto às causas dos erros, Corder (1980b), classifica os erros em três grandes 

grupos: 
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1) erros de transferência; 

2) erros analógicos; 

3) erros induzidos pelo ensino. 

 

Os erros de transferência referem-se aos erros intralinguais, os quais não se limitam 

às interferências de LM. O segundo grupo é constituído pelos erros resultantes da 

extensão de uma regra a situações nas quais a língua em questão apresenta 

irregularidades, por um processo cognitivo de processamento de informação e 

levantamento de hipóteses a tratar. O erros do terceiro grupo, induzidos pelo ensino, 

só podem ser determinados se, para além da análise dos trabalhos do aprendente, 

também se analisarem as práticas de ensino, o que vai para além do nosso estudo. 

 

A AE evidencia, assim, os tipos de erros que se resumem a erro/não erro; erro/lapso; 

erro sistemático/não-sistemático; erro intralingual/interlingual (Besse e Porquier, 

1991). Todas as análises de erros começam pela identificação provisória dos erros e 

implicam ter conhecimento: do sistema da LE ou L2, ou seja, o dos nativos; da 

exposição anterior à língua-alvo, ou seja, num quadro institucional já estudado e 

presumivelmente aprendido; da gramática interiorizada pelo aprendente. Neste 

âmbito,  

 
“Le premier critère renvoie en effet implicitement aux descriptions linguistiques, le second 

aux descriptions pédagogiques, le troisième à la grammaire intériorisée de l’apprenant 

pour laquelle, précisément, on ne dispose pas d’éléments de descriptions sauf en 

recourant à sa propre explication de ses erreurs ou à l’examen externe de leur statut: 

erreur ou faute, systématique ou non.” (Besse e Porquier, 1991:209). 

 

Concluindo, nem todos os erros são resultado da interferência, pois existem factores 

psicolinguísticos, pedagógicos e extra-linguísticos que também contribuem para a 

formação dos mesmos. Estudos já realizados consideram a AC e a AE como duas 

vias de investigação complementares. A AE, como parte da linguística aplicada, não 

pode substituir a AC, mas pode constituir um suplemento desta ou vice-versa. Por 
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um lado, a AC prediz os erros e, por outro lado, a AE verifica os prognósticos 

contrastivos, a posteriori, explicando os desvios dos prognósticos e fornecendo 

conhecimentos sobre as estratégias empregues na aquisição da L2 e no processo de 

aprendizagem das línguas em geral. 

 

2.3.3 Interpretação do Erro 
 
Nos finais dos anos 60, emergiram críticas à AE que Cardoso (1989) apresenta, 

citando Schachter (1978). Visto que a AE se centra nos erros, acaba por explicar só 

parcialmente a IL, pronunciando-se muito pouco sobre o que o aluno é capaz de 

fazer correctamente ou o que faz para evitar o erro. Além disso, os analistas 

classificam, muitas vezes, os erros subjectivamente, subestimando a LM como fonte 

de erro, pela falta de conhecimento das estruturas das LM presentes. Por outro lado, 

as análises são, frequentemente, não quantificadas e das que o são, muitas 

levantam dúvidas relativamente à sua distribuição pelas diversas categorias dos 

erros. Além disso, as explicações são, quase sempre, vagas, pois os analistas 

apresentam apenas uma fonte para o erro, quando o mesmo pode ter duas ou mais 

fontes. 

 

A AE deve combinar uma versão forte da AC com as estratégias de evitação, no 

sentido de colmatar todas estas falhas. Tanto a AC como a AE não devem ter um 

estatuto de exclusividade, interessa sim que sejam ambas incluídas no estudo dos 

desvios dos alunos, “visto que nos poderão trazer explicações preciosas quanto às 

origens das infracções, suas interpretações e explicações.” (Cardoso, 1989: 114). 

 

A AC, a AE e a IL podem ser vistas como três fases evolutivas, na tentativa de 

perceber e explicar a natureza da ‘performance’ do aprendente na LM. Esta evolução 

envolve um alargamento das perspectivas quanto: 

1) à atitude em relação aos erros dos alunos; 

2) às hipóteses explicativas relacionadas com a(s) fonte(s) dos erros; 
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3) aos dados considerados relevantes para o estudo na metodologia sugerida. 

 
Interpretar o erro é essencial para compreender, descrever e estudar a língua do 

aluno e tem três objectivos principais: compreender as causas do erro, compreender 

como se aprende e ajudar o aluno a aprender de forma eficaz, utilizando a sua 

competência transitória IL.    

 

As críticas à AE supracitadas, levaram-nos a optar pela expressão Interpretação do 

Erro (IE), à semelhança de Larruy (2003). A AE limita-se à aquisição de línguas e o 

nosso estudo abrange outros campos de referência e aplicação, recaindo a tónica na 

descrição/compreensão, sem pretensão de apresentar receitas. Como indica o 

próprio termo, interpretação implica subjectividade: “on ne trouvera pas ici de recette 

à appliquer car l’interprétation des erreurs et aussi délicate et complexe que celle des 

rêves.” (Larruy, 2003: 5). 

 

A IE passa pela revalorização do estatuto do erro na aprendizagem e por considerar 

os erros como elementos de sistemas particulares a descobrir e não como elementos 

autónomos e sem sentido.  

 

Começamos, então, por referir as diferentes atitudes, tipos e causas dos erros e, 

posteriormente as funções da IE, o que inclui implicações, tanto da AC como da AE. 

 
As crianças, ao aprenderem uma L2, aprendem a ler e a escrever nessa língua, logo 

a utilizá-la como meio de aprendizagem da matéria de ensino. O aluno deve ter 

oportunidade de “experimentar” o seu saber linguístico de forma espontânea, sem 

inibições e, ao mesmo tempo, de forma controlada, devendo o professor estar atento 

aos erros. 

 

Persistem, em grosso modo, duas atitudes face ao erro: uma centrada no ensino 

desadequado, indicando que com um método ou ensino adequado não haveria erros, 
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outro que defende que nada é perfeito e, portanto, que errar é humano. Segundo 

esta perspectiva, o erro é inevitável, apesar de todos os esforços, e devemo-nos, por 

isso, concentrar nas técnicas de tratamento dos erros. 

 

Actualmente, e mais especificamente em relação ao ensino de L2, é valorizada uma 

terceira perspectiva, defendida por Porquier e Frauenfelder (1980): o erro como uma 

manifestação natural e necessária nos processos de aprendizagem de uma língua. 

Defendem, assim, que é errando que se aprende. 

 

Na perspectiva do ensino centrado no aprendente, as noções de aprendizagem e de 

erro ocupam actualmente um papel central em Didáctica de Línguas. Larruy afirma “Il 

faut le dire et le répéter: il est normal, naturel, en cours d’apprentissage, de produire 

des erreurs. Laissez-les vivres! (les erreurs) et laissons-leur le temps d’apprendre! 

(aux apprenants).” (2003:10). 

 

Esta visão dos erros é mais descritiva do que prescritiva, por se debruçar sobre 

questões como o que é um erro, que tipos de erro ocorrem, as suas causa, etc. 

Apesar de se distanciar das perspectivas anteriores, esta visão continua a ter como 

grande objectivo ajudar o aprendente a eliminar os erros. Tem, ainda, em conta que, 

quando estes ocorrem, fornecem informação importante sobre o estádio de 

desenvolvimento real do aluno na língua-alvo. 

 

Há “lugares comuns” que afectam a nossa percepção acerca dos erros. Contudo, em 

Didáctica de Línguas, a noção de erro é complexa, varia com o contexto onde o erro 

é produzido e depende da língua-alvo, da exposição à língua e do sistema 

intermediário do aprendente. Isto segundo Porquier e Frauerfelder que consideram 

ser impossível dar uma definição absoluta:  

 
“L’erreur peut [...] soit être définie par rapport à la langue cible (point de vue a), soit par 

rapport à l’exposition (point de vue b). Mais par rapport au système intermédiaire de 
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l’apprenant (point de vue c), on ne peut véritablement parler d’erreur. On voit alors qu’il 

est impossible de donner de l’erreur une définition absolue. Ici comme en linguistique, 

c’est le point de vue qui définit l’objet” (1980: 33). 

 

Identificar e interpretar um erro não é de todo um processo simples. Para detectar 

um problema, é necessário ser-se capaz de reconstruir a elocução-alvo pretendida 

pelo aprendente. Em geral, é mais pertinente referir que os erros nem sempre podem 

ser identificáveis e pode também acontecer que as elocuções julgadas erradas sejam 

questionáveis por conterem pequenos problemas que se combinam para criar uma 

elocução errada. 

 

No discurso coloquial diário, tanto a produção de falantes nativos como a de 

aprendentes de L2 estão repletas de omissões e descontinuidades de elementos. 

Estas podem ser consideradas erros na linguagem escrita, mas aceites na oralidade. 

 

Uma outra dificuldade encontra-se na identificação de erros produzidos por 

aprendentes adiantados. Embora estes tipos de erros possam conter pormenores 

incorrectos, podem não estar completamente errados o que os torna difíceis de 

assinalar. 

 

Pode, ainda, acontecer que o aprendente evite determinadas estruturas nas quais 

cometeriam erros, escolhendo caminhos alternativos. Assim, se um aprendente não 

comete um erro, não há forma de o identificar. 

 

Como nos define Gallisson e Coste, o erro “designa diversos tipos de enganos ou 

desvios com relação a normas, elas próprias diversas.” (1983: 246), daí que a 

distinção entre o que é errado e correcto esteja dependente da norma escolhida, a 

qual pode variar historicamente ou a nível sincrónico, pela diversidade dos usos 

sociolinguísticos. 
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Uma vez que a palavra erro continua a ter um valor depreciativo. Podemos, assim, 

encontrar o termo desvio, como desnível em relação a uma norma, o que tem 

especial interesse no ensino de uma L2.  Gallisson e Coste, referindo-se à 

designação de erro, defendem que: 

 
“seria preferível evitá-la em situação de aprendizagem (designadamente em situação de 

aprendizagem linguística); no entanto, enquanto a utilização da linguagem desvalorizar e 

condenar, aos olhos da comunidade, todo o que comete um erro, a mudança (por 

desejável que pareça) não poderia ser simplesmente terminológica.” (1983: 247). 

 

Contudo, mesmo que o uso de outra terminologia, para caracterizar as infracções ao 

sistema ou ao uso, permita tratar o “erro” como algo importante no processo de 

ensino/aprendizagem, este nunca não deve ser ignorado.  

 

Ao considerar o erro um desvio à norma e como uma fase transitória, ou seja, um 

estado particular no percurso da aprendizagem, é essencial reflectir sobre o que é o 

erro, por um lado, e o que é a norma, por outro lado. 

 

O estabelecimento de uma norma pode resultar de influências sociolinguísticas 

externas à língua e de factores que acabam por afectar o sistema interno da língua. 

As línguas vivas estão em constante evolução e os desvios à norma podem prevenir 

ou emendar as lacunas da língua “correcta”, sendo, por isso, importante dar uma 

atenção especial à questão da norma linguística contextualizada na situação 

sociolinguística concreta que se tem em vista. 

 

Muitos aspectos do uso da língua por parte do indivíduo considerados como erros, 

em sentido estrito, podem ser variantes usadas geralmente no discurso do 

quotidiano: “um erro, nomeadamente, não é um facto físico imutável, mas uma 

construção social; um erro só é um erro na medida em que pode ser julgado como tal 

em confronto com uma norma específica.” (Stroud, 1997: 9). 
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O Português, tal como outras línguas europeias, é língua oficial de uma nação e de 

toda a comunidade que a fala, usada diariamente e sujeita a mutações. A norma que 

os aprendentes de uma L2 supostamente adquirem, ou seja, o Português europeu, 

raramente é a variedade que eles têm como input diário. 

 

As línguas não são apenas sistemas abstractos onde podemos observar 

regularidades a fim de extrair universais linguísticos. Resultam, também, de políticas 

linguísticas mais ou menos explícitas. A oficialização de uma língua passa por 

elaborar gramáticas e dicionários, por acções politico-linguísticas (decretos e leis). É 

esta institucionalização que permite legislar, descrever e guiar o funcionamento da 

língua. 

 

Há que distinguir os erros por mero acaso dos erros que reflectem em determinado 

momento o conhecimento subjacente, os quais indicam a existência de uma 

competência transitória. 

 

Os erros sistemáticos são provenientes de um desconhecimento ou de um 

conhecimento incompleto e inexacto das regras da língua, tanto da LM como da L2, 

como é o caso das interferências. Estes erros são também denominados por erros 

de competência, ou simplesmente por erros, e permitem diagnosticar a origem e 

coerência do próprio sistema do aprendente. 

 

Os erros de competência reflectem uma discrepância entre a versão actual da 

língua-alvo do aprendente e qualquer norma de uma língua-alvo: 

 

O aprendente não é capaz de detectar e corrigir o erro sistemático, pois este 

obedece a “regras” da sua interlíngua, enquanto testagem das hipóteses que 

formula. 

 

Os erros não-sistemáticos são referentes a falhas de produção dos enunciados, 
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como lapsos, ou provenientes de causas patológicas. Os lapsos são também 

denominados por erros de performance ou faltas (“faute”). Os lapsos ocorrem tanto 

no discurso dos aprendentes de L2 como no dos falantes nativos de uma língua e 

são claramente diferentes dos erros de competência pelo facto de poderem ser 

facilmente corrigidos pelo próprio falante, quando os descobre ou lhe chamam a 

atenção para eles. Estes são, portanto, os erros temporários que não reflectem o 

conhecimento ou domínio real da língua. 
 

“Os aprendentes de L2 são particularmente propícios a erros de ‘performance’ uma vez 

que o seu processamento da língua-alvo não está tão plenamente automatizado ou não 

é tão inconsciente como o dos falantes nativos de uma língua.” (Stroud, 1997: 19) 

 

Mesmo os adultos, exprimindo-se vulgarmente na sua LM, cometem erros devido a 

problemas de memória, estados físicos como a fadiga e estados psicológicos como 

uma emoção forte. Estes são acidentes de performance linguística que não reflectem 

as lacunas do conhecimento da língua. 

 

Nem sempre é fácil identificar se estamos perante um erro ou um lapso, pelo que a 

análise de erros se torna necessária a quem quer investir numa estratégia eficaz de 

correcção. O nosso estudo interessa-se pelos erros, não enquanto lapsos, mas sim 

enquanto desvios à norma (erros sistemáticos), daí que tenhamos optado pelo termo 

desvio, embora utilizemos também o termo erro, quando nos referimos ao anterior. 

 

Ainda em relação aos diferentes tipos de erro podemos diferenciar os erros de 

produção, aqueles que são observáveis, por exemplo em produtos escritos ou orais, 

e os erros de compreensão que se processam interiormente. 

 
“Ainda que os erros que podem ser observados na produção escrita ou oral de um 

aprendente sejam mais proeminentes ou notáveis e, por conseguinte, discutidos com 

mais frequência em contextos científicos e pedagógicos, os erros que conduzem a mal-

entendidos ou falta de compreensão dos aprendentes são, com bastante probabilidade, 
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quase tão dominantes.” (Stroud, 1997: 13). 

 

Tanto o erro de compreensão como o de produção podem ter origem na falta ou 

confusão entre elementos lexicais por parte dos aprendentes, numa incapacidade de 

discriminar distinções fonológicas, ou dificuldades em processar relações sintácticas 

dentro e entre orações, como também em condições não-linguísticas, como 

problemas de audição, atenção, fadiga, etc. Os erros de compreensão e de produção 

podem, portanto, ser sistemáticos mas igualmente não-sistemáticos. 

 

Alguns erros são prova de uma regressão a estágios anteriores de desenvolvimento 

na produção dos aprendentes de L2. Mesmo se o aprendente sabe a forma correcta, 

na língua-alvo, de uma estrutura e é capaz de usá-la correctamente na maior parte 

das ocasiões, as exigências de processamento podem conduzir subitamente à 

produção de formas incorrectas encontradas anteriormente no processo de 

aquisição, e considerados erros de competência. 

 

Alguns professores subestimam os conhecimentos em prol de uma forte valorização 

do erro de produção. Contudo, os erros de produção não correspondem 

necessariamente a falhas de saber, podendo resultar de dificuldades do próprio 

processo de produção.  

 

É importante levar o aluno a descobrir as formas correctas. O facto de produzir uma 

forma correcta não prova que o aprendente tenha assimilado o mesmo sistema de 

regras que o nativo, pois pode estar apenas a repetir um enunciado já ouvido. 

 

Como deverá, então, o professor actuar perante esta diversidade de erros? Será 

possível adoptar um procedimento sempre idêntico no ensino de uma L2? 

 

A bibliografia disponível apresenta metodologias de intervenção que podem ser 

adoptadas e adaptadas, das quais se destacam os seguintes passos: 
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a) identificar o percurso individual do aluno; 

b) explicar e corrigir o erro; 

c) descrever a língua do aluno e explicar as causas do erro; 

d) definir prioridades, estratégias e momentos de actuação a fim de promover a 

qualidade e o sucesso da intervenção. 

 

Segundo Porquier e Frauenfelder (1980), o professor deve começar por identificar e 

analisar o erro, tendo em conta a forma do enunciado, o contexto e a situação, mas 

para isso é importante que o professor comece, antes, por identificar o percurso 

individual do aluno e, no caso do aprendente de uma L2, implica conhecer as bases 

da sua LM. 

 

A explicação e a correcção passam pela categorização dos erros, através da análise 

dos processos que geraram o erro  e da especificação, o mais precisa possível, das 

categorias. Estas funções passam, ainda, pela reconstituição do enunciado, pela 

interpretação do mesmo e pela elaboração da versão correcta do enunciado, o que 

constitui um processo complexo, por envolver juízos de valor linguístico, cognitivo e 

afectivo. 

 

O investigador/professor tem, então, de decidir o que é correcto ou incorrecto e em 

relação a quê: língua-alvo, à IL do aluno, à LM do aluno… Uma das questões que se 

coloca nesta fase é se o professor deve corrigir tudo o que está mal, tendo de decidir 

se o erro deve ser tratado ou não. Quando os erros são em grande número não se 

deve assinalar todos eles, para não desencorajar o aluno. É importante, nestas 

situações, seleccionar os mais significativos, consoante os objectivos do exercício, 

com os quais, porém, o professor deve ser pouco tolerante. À medida que o aluno vai 

progredindo os erros a serem tolerados também deverão diminuir. É, assim, 

estabelecida uma hierarquia quanto à gravidade dos erros e a classificação dos 

mesmos deve ser feita com os alunos, para que estes se tornem capazes de corrigir 

os seus erros. 
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Face a este dilema, Porquier e Frauenfelder (1980) defendem que a resposta deve 

ter em conta as características do erro (frequência num aluno ou num grupo, nível de 

língua afectado, incidência na comunicação, grau de desvio); as características dos 

alunos (carácter, motivações, aptidões, atitudes e aprendizagens anteriores); as 

características do professor (personalidade, formação, estratégias pedagógicas); 

contexto pedagógico (metodologia adoptada, progressão seguida, objectivos da 

lição, objectivo – aprendizagem ou controlo – e natureza – oral ou escrita – da tarefa 

pedida). 

 

O professor tem de decidir, ainda, quando tratar o erro: de imediato, a curto prazo ou 

mais tarde. Esta decisão depende se se trata de expressão oral ou escrita, de 

aprendizagem ou controlo, e do tempo disponível. 

 

A explicitação do sistema está implicada na explicação e correcção do erro, mas 

podem constituir objectivos diferentes e constituem fases diferentes da metodologia. 

Passa, sobretudo, pela reconstituição da estratégia utilizada pelo aprendente, isto é, 

pela identificação das regras que ele utilizou na produção do enunciado e pelo 

fornecimento da versão correcta das regras a utilizar e do enunciado que era espera. 

 

As duas funções anteriores inscrevem-se numa perspectiva de correcção, ao passo 

que a quarta se insere na prevenção, onde o professor deve decidir como tratar e 

prevenir o erro.  

 
“Se bem que se possam prever onde os erros ocorrem mais (…), não parece, contudo, 

correcto generalizar quanto à sequência e gradação dos conteúdos e ao valor 

pedagógico dos materiais, pois neste campo estão envolvidos factores psicológicos, 

cognitivos relativos às atitudes, que ultrapassam a AE e a tarefa do linguista. Sendo 

assim, no que toca à correcção, no sentido da erradicação, deve-se investir 

paralelamente nas estratégias de correcção, bem como nas estratégias de 

aprendizagem.” (Cardoso, 1989: 111). 
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Numa primeira fase, é pertinente levar os alunos a tomar consciência do erro, 

assinalando a sua presença sem o localizar, localizando-o sem comentar, especificar 

a natureza do erro. Como segunda etapa, o professor deve decidir quem corrige: o 

aluno, os outros alunos, o professor ou combinar as três situações. Na terceira etapa 

há que estruturar a sua intervenção eventual de forma pontual (tratamento isolado do 

erro) ou de forma desenvolvida (nova aprendizagem a partir do erro). 

 

Cabe ao professor, como dinamizador do processo ensino-aprendizagem, fazer com 

que o aluno tenha uma tomada de consciência do erro, reconhecendo-o como 

processo na aprendizagem de uma L2. Assim sendo, utilizando diversas tentativas-

erro, o aluno reconhece a estrutura de uma língua, sabendo onde errou, porque 

errou e solucionando o erro por estratégias de superação, mediadoras do seu 

conhecimento.  

 

O professor deve ter em conta que o erro é uma manifestação de uma etapa do 

conhecimento da língua que tenderá a desaparecer se o aluno estiver, por um lado, 

motivado e, por outro lado, consciente, quanto possível, das suas dificuldades. Para 

tal, é fundamental que haja um feedback positivo e uma avaliação formativa que 

proporcione uma visão positiva do erro, desencadeando uma reformulação constante 

das hipóteses do aluno. 

 

O aprendente tem dificuldade em detectar o erro, o que obriga a que seja o professor 

a sinalizá-lo e Larruy afirma que não é prejudicial ao aluno visualizar o erro:  

 
“Aujourd’hui, où on considère qu’à l’origine de l’apprentissage il y a une activité cognitive 

ou réflexive, il n’est pas illogique de faire réfléchir les élèves sur leurs propres erreurs. 

Solliciter des explications sur tel ou tel écart peut les aider à prendre conscience d’une 

structure de règle inadéquate dan un contexte donné. » (2003: 122). 

 

Quanto à pedagogia do erro ou do aceitável, Lamy (1981) apresenta uma proposta 

pedagógica associada à análise de erros que se destina a aprendentes em processo 
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de aprendizagem e exclui enunciados ambíguos. Esta proposta apoia-se na imitação 

por referência a exemplos memorizados e adapta ao seu ponto de vista uma vertente 

dedutiva e é contextual (uma frase bem formada sintacticamente poderá ser 

inaceitável por inadequação ao contexto). 

 

A proposta apresentada destina-se a alunos não iniciais e suficientemente maduros 

para elaborar, com ajuda do professor, uma reflexão metalinguística. 

 

Os seus preâmbulos metodológicos continuam actuais: não propor trabalhos sobre 

erros quando o aluno se encontra no inicio da aprendizagem dum microssistema 

ensinado; sinalizar sempre que um enunciado é defeituoso, por exemplo com um 

asterisco; não utilizar exercícios repetitivos para detectar lapsos; apresentar aos 

alunos erros cometidos pelos próprios e que devem ser partilhados pelos colegas; 

apresentar os elementos de maneira a favorecer a observação de irregularidades de 

um microssistema dado (Lamy, 1981). 

 

A reescrita, através de tarefas metalinguísticas, pode levar os aprendentes a 

compreenderem e a deixarem de produzir erros. As tarefas metalinguísticas 

propostas por Lamy (1981) são compostas por oito etapas: 

1. Verificação das formas desviantes, seja pelos alunos ou por sinalização; 

2. Primeira tentativa de correcção realizada pelos aprendentes; 

3. Comparação com a LM (facultativo); 

4. Procura de uma outra forma de fazer com que o “erro” deixe de o ser 

(utilização das quatro operações: acrescentar, suprimir, deslocar e substituir); 

5. Elaboração de um quadro comparativo (forma errónea e forma correcta) para 

estabelecer a diferenciação; 

6. Pedido ou proposta de explicação sobre os microssistemas observados pelos 

alunos (facultativo); 

7. Reagrupamento das construções similares à proposta no ponto 2 (formulação 

corrigida); 
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8. Produção de frases a partir dos modelos propostos. 

 

Mas como tornar, então, o erro em algo observável para o aluno? Não é fácil para 

uma criança tomar consciência do erro, consiste num processo gradual como 

indicam os três níveis de desenvolvimento da criança apresentados pela visão 

construtivista de Piaget, citado por Macedo (1990). No primeiro nível, a criança não 

resolve o problema e, às vezes, nem sequer entende a situação, funcionando na 

ignorância. Numa segunda fase, a criança apresenta dúvidas e tenta resolver o 

problema, mas não é capaz de antecipar ou pré-corrigir o erro, respondendo à 

situação só a posteriori. No nível 3, o erro torna-se observável e solucionável para a 

criança, que já é capaz de antecipá-los, dentro de certos limites.  

 

Piaget afirma que a nossa acção física e mental depende de dois sistemas 

cognitivos: o sistema do compreender e o sistema do fazer. Ainda que sejam 

distintos, são também sistemas solidários, “Fazemos na medida em que 

compreendemos e compreendemos na medida em que fazemos: um retroalimenta o 

outro.”. (Macedo, 1990: 10). Esta perspectiva remete-nos para a dimensão 

sistemática de Corder (1980), caracterizada por três níveis: “pré-sistemático”, 

“sistemático”, “post sistemático”.  

 

Apesar do peso dado ao erro (escrito ou oral), os professores, de um modo geral, 

tendem a assiná-lo sem, no entanto, explicar a causa do mesmo ao aluno. Deste 

modo, o aluno não é confrontado explicitamente com a regra, não compreende 

porque errou e tende a repetir o erro o que pode levar à sua “fossilização”, tornando-

se difícil ultrapassá-lo. 

 

As atitudes perante o erro, ligadas a representações socioculturais, são muitas vezes 

negativas. A nível pedagógico, é necessário desdramatizar os erros da fase de 

iniciação a uma LE ou L2. Esta situação não exclui práticas correctivas, mas supõe 

uma coerência face às atitudes de aprendizagem. 
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 “Les erreurs apparues dans la classe sont en ce sens à considérer comme un matériau 

utile, grammaires pédagogiques et grammaires d’apprentissage entretenant là une 

relation dialectique constructive.” (Besse e Porquier, 1991:212). 

 

Sem eliminar do universo pedagógico as noções de dificuldade de erro, é importante 

que as práticas comunicativas relativizem as contribuições das descrições 

gramaticais e aceitem a diversidade dos itinerários de aprendizagem, introduzindo 

outras atitudes e outras práticas perante os erros nas aulas de línguas, uma vez que: 

 
“Les techniques de correction d’erreurs fondées sur la correction immédiate et 

systématique comme dans les exercices structuraux au laboratoire de langues, ont 

souvent peu de prise sur les causes même des erreurs, et sur  leur relation à la 

grammaire intériorisée, stabilisée ou mouvante, dont elles émanent. (...) D’où l’intérêt de 

pratiques plus inductives et réflexives, appuyées sur les grammaires intériorisées des 

apprenants et sur leur capacité de conceptualisation.” (Besse e Porquier, 1991:214). 

 

É essencial permitir que as estratégias inerentes ao aprendente guiem a prática e 

determinem o programa do professor, o qual deverá adaptar as necessidade dos 

alunos em vez de impor as suas ideias a priori sobre o modo como eles devem 

aprender, o que devem aprender e quando fazê-lo. A IE pode, assim, contribuir para 

melhorar a compreensão dos processos de aprendizagem e informar sobre o sistema 

da língua-alvo e melhorar o ensino. 

 

2.3.4 Síntese 
 

Os erros acompanham naturalmente a aquisição da língua e revelam potencial 

informação sobre os processos envolvidos na aprendizagem de uma língua e os 

estágios de desenvolvimento por que os aprendentes devem passar. Assim sendo, 

eles podem ser usados como diagnóstico para avaliar o estado das competências 

individuais dos aprendentes.  
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Tendo em conta a relação entre a LM e a L2, o aluno faz transferências que não são, 

muitas vezes, sentidas pelo próprio, nem encaradas pelo professor, como algo 

natural. Há uma diversidade de palavras e de variedade de formas nessa mesma 

relação, contudo há certas semelhanças na estrutura de duas línguas, graus de 

comparação, factores que as unem, e outros que as distanciam, em torno do “mundo 

metacognitivo” que é a aquisição de uma língua. 

 

Apesar das transferências que possam existir entre LM e L2, não se pode correr o 

risco de ver nestas a única fonte de erros na aprendizagem de uma língua, podendo 

o erro estar também relacionado com factores psicolinguísticos, pedagógicos e extra-

linguísticos que atingem, não só os aprendentes de L2, como também de LM. Os 

erros podem ser causados por lapso, falta de atenção ou fadiga, ou podem derivar 

do desconhecimento das regras de funcionamento e, nestes casos, os alunos 

necessitam de apoio para poderem corrigi-los. É essencial que o professor conheça 

as causas do erro e ajude o aluno a perceber as mesmas.  

 

A compreensão da complexidade da noção de erro tem consequências pedagógicas 

práticas. Relativamente ao erro e à aprendizagem de uma L2, destacam-se dois 

períodos: o período contrastivo, em que os erros têm origem nas diferenças de 

estruturas entre LM e L2; e o período de análise do erro, que diz respeito ao desvio à 

norma e às causas desses diferentes tipos de erros. 

 

A IE tem um carácter subjectivo e os estudos apresentados, até então, são 

sistematicamente objecto de contestação. A IE é um dos domínios mais instáveis da 

Didáctica de Línguas, persistindo o sentimento de insegurança da parte dos 

professores, por falta de referências. Contudo, a IE é mais vasta que a AC, centrada 

no professor, no ensino e nas transferências/interferências e aproxima-se da AE, 

cuja postura face ao erro valoriza o aluno, a aprendizagem e as diversas causas do 

erro (não apenas com nas transferências/interferências).  
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A IE engloba não só o conhecimento de uma língua, mas também o “saber-fazer” de 

forma a contrariar a ideia de que os erros, ou não são “vistos”, ou são apenas 

sinalizados sem que haja um trabalho continuado. Os erros deixam de ser um fim e 

passam a ser encarados como um meio para melhorar a aprendizagem. 

 

A reacção ideal face ao erro deve evitar duas atitudes extremas: a de ignorar o erro 

com o pretexto de privilegiar a intenção de comunicação, que poderá conduzir à 

“fossilização” do erro, ou, a correcção sistemática sob o pretexto de privilegiar a 

adequação aos aspectos formais do código linguístico, que poderá fomentar a 

inibição do aprendente. Assim, é necessário adoptar “(…) une attitude bien-veillante 

a l’égard de l’erreur, mais aussi une attitude attentive et active.” (Larruy, 2003: 119). 

A dosagem ideal dos dois pólos deve ter em conta as características do aprendente. 

 

O erro pode tornar-se útil e deveria ser mais tolerado nas escolas : « l’erreur est un 

indice de la représentation que l’élève a du système de la langue; elle est aussi un 

miroir qui renvoi à l’enseignant des informations sur l’enseignement proposé. » 

(Larruy) 2003: 121). Neste sentido, os erros têm uma tripla importância: para o 

professor, por indicarem em que fase de aprendizagem se encontra o aluno; para o 

investigador, por indicarem o modo como se adquire um língua, e as estratégias e 

processos utilizados pelo aprendente para descobrir progressivamente a língua; para 

o aprendente, ao considerarmos o erro como estratégia utilizada pelo mesmo para 

aprender, como modo de verificar as hipóteses de funcionamento da língua que 

aprende.  

 

A IE será sempre uma prática arriscada para o professor, mas é indispensável que o 

mesmo reflicta sobre essa prática e que tenha em conta as especificidades de 

produção de cada aluno, de modo a favorecer a aprendizagem. 
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2.4 Consciência Metalinguística     
 
 2.4.1 Definição de Consciência Metalinguística e sua evolução  
 

O conceito de Consciência Metalinguística (CM) é vasto e tem sido alvo de crescente 

atenção nas últimas décadas. Apesar da sua evolução, continua a gerar 

ambiguidades. 

 

A questão da CM tem sido investigada, sob orientações diferentes, em áreas como a 

linguística, a psicolinguística e a didáctica, daí existirem diversas definições que 

destacam aspectos diferentes. 

 

As teorias educacionais, nomeadamente em relação às L2 e LE, têm valorizado, 

desde as décadas de 80/90, o desenvolvimento de uma aprendizagem tipo reflectido 

e intencional, ou seja, a Consciência Linguística. Esta é caracterizada pelo domínio 

consciente, pela compreensão estruturada e pelo conhecimento explícito das línguas 

(tanto da LM, como da LE ou L2). Em relação às línguas não maternas, podemos 

então afirmar que a Consciência Linguística é: 

 
“a capacidade que o aprendente tem de reflectir sobre a língua estrangeira, de a utilizar 

ou de agir sobre essa língua, tendo em conta o conhecimento sobre as regras de 

funcionamento. Nesta medida, caracterizamo-la como um processo (a capacidade de 

reflectir), mas também como o resultado desse processo, isto é, a capacidade de utilizar 

o conhecimento linguístico.” (Alegre, 2000: 104). 

  

Existem diversos níveis de consciência relativamente ao objecto linguístico, 

destacando-se a distinção entre dois níveis de apreensão cognitiva do objecto 

linguístico ou consciência: a consciência linguística (language awareness) e a 

consciência metalinguística (metalinguistic consciousness).  

 

No início dos anos 80, surgiu um movimento no Reino Unido com a finalidade de 
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combater a iliteracia e as dificuldades apresentadas por aprendentes de LM e LE, no 

ensino básico e secundário. Em 1982, este movimento deu origem à designação de 

Language Awareness: “(…) is a person’s sensivity to and conscious perception of the 

nature of language and its role in human life” (James e Garrett, 1991: xi). Hawkins foi 

o seu pioneiro, dando relevo à consciencialização sobre a LM e LE, bem como à 

relação entre estas. 

 

O conceito foi evoluindo e nos anos 90 James e Garrett apresentam os parâmetros 

fundamentais da Language Awareness (LA): o afectivo, correspondente à 

sensibilização/desenvolvimento de atitudes positivas face às línguas; o social, 

relacionado com o uso das línguas em sociedade, enquanto instrumento de 

socialização; e o cognitivo, referente ao conhecimento e reflexão sobre as línguas.  

 

O desenvolvimento da LA do domínio afectivo aproxima o sujeito da língua e da sua 

aprendizagem. A própria segurança, dada pela sensação de se saber, pode 

promover um conhecimento efectivo. Além disso, actualmente é reconhecido que 

uma atitude positiva face a uma língua e cultura novas é essencial para a 

aprendizagem de L2 e LE.  

 

No domínio social, a LA tem um papel importante na afirmação do sujeito enquanto 

cidadão, nomeadamente ao nível das relações interculturais, onde a língua constitui 

uma das marcas mais significativas da diversidade: 

 
“A acção da escola na diminuição das tensões entre grupos pode passar pela 

consciencialização dos alunos das origens e características da sua própria língua em 

relação com outras línguas também com as suas histórias e especificidades.” (Barbeiro, 

1999: 58). 

 

Por sua vez, o domínio cognitivo da LA é, com mais frequência, associado ao ensino. 

Existem estudos que provam que os alunos que habitualmente falam sobre a língua 

tendem a ser mais desenvolvidos cognitivamente. James e Garrett defendem que os 
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bilingues possuem, geralmente, uma maleabilidade cognitivas superior ao dos 

unilingues: “first, they indulge in language analysis (...) Second, bilinguals develop a 

‘mechanism to emphasise the structural differences between languages and thus to 

keep them apart’. Third, bilinguals are ‘more open to correction and guidance.” (1991: 

20). 

 

O domínio do desempenho, apresentados por James e Garrett (1991), prende-se 

com a questão de saber se o conhecimento de uma língua melhora ou não a 

utilização e o domínio da língua. Como já foi desenvolvido nesta dissertação, os 

bilingues são particularmente receptivos às correcções e aproveitam-nas para 

construir o seu conhecimento linguístico. Os autores generalizam, afirmando que o 

aprendente de uma LE apenas progride nas suas capacidades quando se 

consciencializa que as suas produções não são equivalentes às produções dos seus 

modelos, ou seja, aprende-se quando se toma consciência daquilo que ainda não se 

sabe. 

 

James e Garrett (1991) realçam, ainda, o domínio do poder, pelo facto de a língua 

ser utilizada como instrumento de manipulação. As pessoas mais informadas, com 

um maior acesso aos media, podem utilizar esta informação para exercer poder 

sobre os que não têm acesso à mesma ou que têm dificuldade em interpretá-la. 

Segundo os autores, o desenvolvimento da LA nas escolas pode passar, também, 

por alertar os aprendentes para o carácter manipulador da língua. 

 

O desenvolvimento dos diferentes domínios da LA poderá realçar o conhecimento 

intuitivo dos alunos acerca da sua LM, bem como reforçar as capacidades 

linguísticas e aumentar a eficácia da comunicação, quer na LM, quer na LE e, ainda, 

iniciar os alunos nos conceitos e técnicas de base da análise linguística. Por outro 

lado, favorecem a diversidade linguística, cada vez mais, presente em sala de aula e 

fomentam a existência de melhores relações entre grupos étnicos dentro e fora da 

escola. Para tal, é importante ajudar as crianças a ultrapassar dificuldades 
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provocadas por discrepâncias entre a linguagem da casa e a linguagem da escola. 

De um modo geral, os diferentes domínios da LA podem, assim, proporcionar a 

compreensão do valor da linguagem como parte da vida humana (James e Garrett: 

1991). 

 

Por fim, é de referir que estes cinco domínios da LA não acontecem de forma 

isolada, pois interagem, embora em contexto escolar se privilegie os domínios 

cognitivo e de desempenho. 

 

Na mesma altura, mas em França, Gombert acrescenta à noção de reflexão sobre a 

língua a ideia de controlo deliberado. Enuncia, assim, a sua definição de CM: 

 
“Une chose est de traiter le langage de façon adéquate en compréhension et en 

production, autre chose est de pouvoir adopter une attitude réflexive sur les objects 

langagiers et leur manipulation. C’est cette dernière capacité qui est désignée sous le 

vocable «métalinguistique» par une toute récente tradition psycholinguistique." (1990: 

11). 

 

 Para além desta nova perspectiva, Gombert apresenta, ainda, os diferentes 

domínios da CM, designadamente as competências: metafonológica; 

metassintáctica; metalexical; metassemântica; metapragmática; e metatextual. 

Gombert (1990) começa por focar questões relacionadas com a LM, mas, em 1996, 

apresenta também uma preocupação com a L2. 

 

Relativamente à consciência linguística/metalinguística, surgiram várias abordagens 

e diferentes designações, sobretudo na Europa. Convém mencionar a multiplicidade 

terminológica, não tanto pelas divergências em redor do significado de consciência 

linguística, mas sobretudo devido “à especialização e ao aprofundamento da questão 

da consciencialização em vários domínios” (Ançã e Alegre, 2003: 32).  

 

No Reino Unido vingam conceitos como language awareness, awareness of 
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language, consciousness-raising, metalinguistic awareness ou metalinguistic 

consciousness, e em França fala-se de éveil aux langages, éveil aux langues ou 

prise de conscience langagière. A terminologia portuguesa refere-se a consciência 

linguística e consciência metalinguística. 

 

Na Grã-Bretanha com o Language Awareness Movement e nos EUA com o Whole 

Language, os Governos têm apostado na investigação centrada na CM. Em 

contrapartida, em França, Portugal, entre outros países, não existem projectos 

nacionais, apesar de começar a ser objecto de estudo. (Ançã e Alegre, 2003). 

 

Concluindo, realçamos a definição de Ançã e Alegre que referem o conceito de CM 

como: 

 
 “característico dos falantes e aprendentes de uma língua, e consiste na capacidade que 

estes têm de reflectir sobre a língua (LM ou LE) e de verbalizar essa reflexão. O grau de 

consciência varia, no entanto, com a idade e o nível de aprendizagem da língua” (2003: 

31). 

 

Esta definição realça a importância da reflexão e da discussão das impressões dos 

aprendentes relativamente à sua aprendizagem e aos fenómenos inerentes à língua. 

Destaca, ainda, que a CM pode manifestar-se em diferentes graus, consoante a 

idade e o facto de se tratar da aquisição da LM ou da posterior aprendizagem de 

uma LE ou L2. 

 
 2.4.2 Diferentes graus de Consciência Metalinguística  

          e o Desenvolvimento Metalinguístico na criança 
 

Como foi referido anteriormente, as diferentes designações de CM apontam para o 

facto de existirem diferentes graus de consciência que variam com o grau de 

instrução, com o nível etário do aprendente e com o facto de se tratar da aquisição 

da LM ou da posterior aprendizagem de uma LE ou L2, altura em que o aprendente 
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já possui um certo grau de CM, proveniente da aquisição da LM.  

 

É de salientar, ainda, em relação ao conceito de CM, a distinção entre conhecimento 

implícito e conhecimento explícito, interligados com a aquisição e desenvolvimento 

da linguagem. 

 

Há que estabelecer tipos de conhecimentos e controlo sobre os conhecimento. Os 

tipos referem-se ao conhecimento implícito, não disponível para análise consciente 

(não analisados - epilinguística) e o controlo relativos aos conhecimentos explícitos, 

justificáveis verbalmente e transferíveis (analisados - metalinguística). 

 

O conhecimento implícito, não analisado, das características e funções da linguagem 

manifesta-se por um controlo espontâneo das operações linguísticas. Este tipo de 

conhecimento implica um reconhecimento intuitivo das formas e padrões linguísticos 

e proporciona uma percepção imediata das estruturas de uma língua, não reflectida. 

Este tipo de conhecimento é também conhecido por epilinguístico, conceito de Culioli 

(1968), retomado por Gombert (1990). 

 

O conhecimento formal, abstracto, explícito das características e funções da 

linguagem como sistema de signos consiste no controlo deliberado e na escolha dos 

actos de linguagem. É o reconhecimento reflectido e fundado no raciocínio em 

relação às formas e padrões da língua que apresenta uma apreensão das funções 

da linguagem motivada racionalmente: “a consciência metalinguística surge, deste 

modo, com um nível mais elaborado de construção cognitiva, relativamente à 

consciência linguística.” (Barbeiro, 1999: 23). 

 

Assim, enquanto o conhecimento implícito processa-se de uma forma subconsciente 

e está, por isso, relacionado com a aquisição, o conhecimento explícito pode ser 

ligado à aprendizagem, a qual se processa de forma consciente, nomeadamente 

através das chamadas de atenção para as regras do sistema linguístico.  
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A perspectiva supracitada não é linear e tem sido alvo de críticas. O conceito 

“chomskiano” de competência linguística refere-se a um conhecimento inconsciente 

implícito que o falante utiliza sem reflectir sobre a língua. Por não incluir a 

capacidade de explicitar as regras da língua, esta competência distancia-se do 

comportamento metalinguístico. Contudo, Yaguello (1997) defende que “uma grande 

parte da actividade metalinguística é inconsciente, estando na base de toda a 

actividade de linguagem”, pois o falante escolhe palavras (palavras cruzadas, jogos 

de palavras…). Brédart e Ronda (citado por Barbeiro, 1999: 20) questionam a 

utilização do adjectivo “inconsciente” relativamente à actividade metalinguística 

presente nestes jogos, defendendo que se está perante uma reflexão consciente 

mesmo que não se recorra aos termos empregues pelos linguistas. 

 

A análise de conhecimentos consiste no processo de estruturação gradual dos 

conhecimento linguísticos e a organização que daí resulta, em cada momento. Este 

processo é responsável pela transformação das representações, inicialmente 

implícitas ou intuitivas, em representações explícitas. O controlo do tratamento 

linguístico conduz à capacidade de considerar intencional os aspectos da linguagem 

pertinentes para a resolução de um determinado problema. Um alto nível de 

intencionalidade é considerado como um factor essencial para a resolução de 

problemas complexos. Põe, assim, em evidência os aspectos declarativos e 

processuais da CM. 

 

Segundo Vygotsky (1991), a aprendizagem da língua faz-se de um modo automático 

e inconsciente e, só mais tarde, aparece o controlo consciente e activo. Através da 

instrução, a criança toma consciência do que já fazia inconscientemente, passando 

do conhecimento implícito para o explícito. Desde cedo, a criança tenta adequar a 

sua linguagem às regras, mas só mais tarde e graças a essa instrução explícita toma 

consciência das regras que ela já aplicava inconscientemente. 
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Ainda em relação aos conhecimentos implícito e explícito, Gombert (1990) prefere os 

conceitos “epilinguístico” e “metalinguístico”. O primeiro diz respeito às actividades 

linguísticas inconscientes e o segundo às actividades reflexivas e deliberadas. 

 

A passagem do implícito para o explicito pode ser despoletada por um obstáculo ou 

uma razão forte que obrigam a uma maior atenção por parte do indivíduo. Dá-se, 

assim, a passagem do epiprocesso, automatizado, para o metaprocesso, deliberado. 

Ao desfasamento entre estes dois processos, Gombert dá o nome de “décalage” 

vertical. 

 

A ideia tradicional dos feedback negativos como os únicos necessários a esta 

“décalage” e, por conseguinte, ao processo de aprendizagem, é contrariado pelo 

modelo de Karmilloff-Smith, publicado pela primeira vez em 1979 e descrito por 

Gombert (1990). Segundo este modelo, o pré-requisito para que haja modificações é 

o sucesso por feedback positivos, ainda que as actividades sejam determinadas 

tanto pelo positivos como pelos negativos. Mas existe uma articulação entre os 

processos de consolidação de um funcionamento actual e a passagem a um 

funcionamento, cada vez mais, elaborado.  

 

No modelo de Karmilloff-Smith destacam-se quatro funcionamentos sucessivos: 

primeiro, conhecimentos implícitos; segundo, conhecimentos explícitos primários, 

frutos de uma organização interna dos conhecimentos implícitos, mas não acessível 

à análise consciente; terceiro, conhecimentos explícitos secundários, situados ainda 

no mesmo código representacional que os conhecimentos primários de onde vêm, 

mas já acessíveis à consciência do sujeito; e, finalmente, no quarto, conhecimentos 

explícitos terciários que tornam o código dos conhecimentos explícitos secundários 

num código mais abstracto. Sejam quais forem as suas modalidades iniciais de 

codificação, estes conhecimentos poderão, geralmente, ser verbalizados. 

 

Os conhecimentos implícitos são característicos das primeiras habilidades 
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linguísticas, os conhecimentos explícitos primários subentendem a actividade 

epilinguística e os secundários e terciários implicam actividade metalinguística, no 

seu sentido restrito. 

 

Gombert, citando Karmilloff-Smith, refere que este autor não restringe a noção de 

“meta” ao acesso consciente, o que o leva a considerar que os conhecimentos 

primários estão disponíveis ao funcionamento metaprocessual, embora não estejam 

acessíveis à consciência, contrariamente aos conhecimentos secundários e 

terciários.  

 

Apesar de concordar com as quatros fases deste modelo, Gombert prefere a 

diferenciação entre “epi” e “meta” porque parece permitir uma melhor distinção entre 

os funcionamentos cujos determinantes cognitivos são de natureza e níveis 

diferentes. 

 

Segundo Karmilloff-Smith, uma criança pode estar na primeira fase em determinados 

aspectos linguísticos e numa segunda fase relativamente a outros aspectos. Para 

descrever a dinâmica do desenvolvimento, Karmilloff-Smith propõe um modelo 

repartido em três fases. 

 

A primeira teria duas características principais, uma relativa à produção de uma 

forma linguística particular que estaria essencialmente dependente de factores 

externos; outra composta pelas diferentes representações, correspondentes às 

diferentes formas linguísticas que estariam guardadas na memória 

independentemente umas das outras. A criança estabeleceria, então, 

correspondências, termo a termo, entre cada uma das formas linguísticas 

particulares e alguns elementos no contexto extra-linguístico de utilização, o modelo 

de referência seria então fornecido pelo adulto. 

 

Na segunda fase, o motor do desenvolvimento seria a procura do controlo sobre a 
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organização interna dos conhecimentos implícitos acumulados na primeira fase, 

seguir-se-ia assim a tradução dos conhecimentos implícitos em explícitos primários, 

podendo, no entanto, haver retrocessos ou perdas informação. 

 

Quanto à terceira fase, o que fora adquirido na segunda seria reconsiderado em 

função dos estímulos externos. 

 

Um dos objectivos de Karmilloff-Smith é de ultrapassar as dicotomias clássicas, 

insuficientes face à complexidade do processo que conduz ao acesso do consciente, 

designadamente, implícito/explícito; processual/declarativo; inconsciente/consciente. 

 
Com base no modelo de Karmilloff-Smith, Gombert (1990) postula o desenvolvimento 

metalinguístico em quatro fases sucessivas: primeiro, a aquisição das primeiras 

habilidades linguísticas; segundo, a aquisição do domínio epilinguístico; terceiro, a 

aquisição do domínio metalinguístico; quarto,  a automatização dos metaprocessos. 

 

Relativamente à primeira fase, a aquisição das primeiras habilidades linguísticas, e à 

semelhança do modelo de Karmilloff-Smith, “Les premières habilités linguistiques se 

mettent en place à partir du modèle présenté par l’adulte, les feed-back négatifs et 

positifs permettant que les productions inadéquates soient écartées et les autres 

renforcées.” (Gombert, 1990: 243). 
 

Nesta fase, as utilizações das formas linguísticas das crianças aproximam-se das 

dos adultos, embora de modo simplificado, tanto ao nível da produção como da 

compreensão, cujos conhecimentos implícitos utilizados são de natureza processual. 

 

O sucesso comportamental e a repetição dos feedback positivos que daí derivam 

marcam bem o fim da primeira fase mas não são suficientes para chegar à segunda. 

Esta ideia contraria a de Karmilloff-Smith, porque a reapropriação subsequente de 

feedback negativos é determinante para se chegar à segunda fase. Os positivos 
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permitem uma consolidação dos conhecimentos, mas a evolução só é possível com 

a aparição de feedback negativos perante novas exigências, nomeadamente 

problemas de comunicação mais complexos. 

 

À semelhança do modelo de Karmilloff-Smith, a segunda fase da aquisição do 

domínio epilinguístico corresponde a uma organização dos conhecimentos implícitos 

acumulados na primeira fase. Nesta fase, o motor de desenvolvimento não consiste 

apenas no controlo da organização interna dos conhecimentos adquiridos na 

primeira fase, mas também na articulação com outros novos saberes. 

 

O contexto extralinguístico dos tratamentos linguísticos levados a cabo pela criança 

tem um papel importante. Assim, por um lado, temos a articulação interna dos 

conhecimentos internos que permitirão o domínio funcional de um sistema não 

reflectido. Por outro lado, temos a construção de regras de utilização que são 

determinadas pelas situações reais, sendo assim contextualizadas, isto é, 

determinadas por factores externos. 

 

Com a aquisição de um sistema de regras de utilização da forma linguística em 

questão, a criança, progressivamente ao longo desta fase, adquire a possibilidade de 

se orientar implicitamente num contexto protótipo, mesmo que este contexto não lhe 

seja familiar. 

 

Esta elaboração de uma referência pragmática estável, para cada uma das formas 

linguísticas, é a principal característica da segunda fase do modelo apresentado por 

Gombert (1990). Esta estabilidade marca o fim da segunda fase e permite ao sujeito 

um controlo descendente dos tratamentos linguísticos. No entanto, a tomada de 

consciência do sistema das regras, assim, elaboradas não é automática, só se pode 

efectuar depois de um esforço metacognitivo que só se manifesta quando é 

necessário. Sendo o controlo epilinguístico estável e eficaz na gestão das trocas 

verbais quotidianas, a tomada de consciência é exigida por situações novas 
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externas. 

 

Os conhecimentos declarativos inconscientes só se podem manifestar através das 

acções do sujeito porque não são descritíveis verbalmente. 

 

Contrariamente ao que se passa no fim da primeira fase, a passagem para a terceira 

- a aquisição do domínio metalinguístico - não está ligado ao questionamento de uma 

estabilidade anterior, mas a uma necessidade de controlo intencional da estabilidade 

adquirida no fim da segunda fase. Isto significa que primeiro adquire-se uma certa 

estabilidade; depois põe-se em causa essa estabilidade, experimentando 

tratamentos linguísticos; e, em terceiro, esforça-se por controlar a estabilidade 

adquirida no fim da segunda fase, sendo a terceira uma fase facultativa. 

 

O domínio da leitura e da escrita implica o conhecimento consciente e o controlo 

deliberado de numerosos aspectos da linguagem. Por sua vez, os conhecimentos 

metalinguísticos ao nível da oralidade, antes da entrada na escola, podem ser 

determinantes para o domínio da leitura e da escrita. O pré-requisito absoluto desta 

tomada de consciência é o domínio epilinguístico.  

 

O carácter não obrigatório (isto é, não determinado por factores de maturação, mas 

por factores externos cuja ocorrência não é sistemática) da aquisição do domínio  

metalinguístico, faz com que certos aspectos da linguagem nunca atinjam este nível 

de controlo. 

 

Sendo a gestão consciente cognitivamente exigente, nem tudo pode ser dominado 

conscientemente de modo simultâneo. A complexidade dos sistemas a dominar, a 

sua frequência na língua e a sua utilidade nas novas tarefas a resolver estão na 

origem das “décalages” horizontais, no aparecimento do seu domínio metalinguístico. 

Ao nível do trabalho cognitivo consciente, a distinção entre conhecimentos 

declarativos e processuais ganham sentido. Há que distinguir conhecimento de 
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regras presentes na organização formal da linguagem e saber controlar 

deliberadamente a sua aplicação: “nous pensons que les connaissances 

métalinguistiques déclaratives précèdent le contrôle métalinguistiques de l’application 

de ces connaissances” (Gombert, 1990: 247). 
 

Finalmente, na quarta fase, a automatização dos metaprocessos: 

 
“Il est évident que le fonctionnement «méta» est cognitivement très coûteux et nous ne 

contrôlons pas toujours consciemment nos traitements linguistiques – cela est, en grande 

partie, lié à l’automatisation des processus métalinguistiques (i.e., les métaprocessus)” 

(Gombert, 1990: 248). 

 

Contrariamente ao que é sugerido por Karmiloff-Simth a propósito dos “modelos 

tardios”, podemos pensar que os metaprocessos automatizados ficam sempre 

disponíveis ao acesso consciente (o que os diferencia dos epiprocessos igualmente 

automatizados). Mas este retorno a um funcionamento “meta” não se fará até que o 

desenrolar da actividade em curso reencontrará um obstáculo, quando o sujeito 

decidir prestar uma atenção particular à tarefa a cumprir. 

 

Existem dois tipos de processos automáticos: os epiprocessos e os processos 

automatizados. Em ambos os casos, o trabalho cognitivo é operado 

inconscientemente, mas contrariamente aos epiprocessos, os processos 

automatizados podem ser sempre substituídos por metaprocessos se um obstáculo 

dificulta o desenvolvimento automático do tratamento linguístico. 

 

Relativamente aos graus de consciência, Alegre defende um modelo em que 

apresenta também quatro fases, mas onde evidencia a distinção entre 

usar/reconhecer a regra (na primeira e na segunda fase), bem como entre descrever 

por suas palavras/explicitar em termos metalinguísticos.   

 
“o conhecimento pode variar entre o implícito – quando o aprendente usa, mas não 



 92

reflecte sobre a regra -, o mais ou menos implícito – quando o aprendente é capaz de 

reconhecer que um enunciado está ou não de acordo com a regra -, o mais ou menos 

explícito – quando o aprendente consegue descrever a regra com as suas próprias 

palavras – e o explícito – quando é capaz de a explicitar em termos metalinguísticos.” 

(Alegre, 2000: 122). 

 

Tendo em conta, por um lado, o conhecimento implícito e o explícito e, por outro 

lado, os parâmetros fundamentais da Language Awareness, assumimos a definição 

de Barbeiro que defende que: 

 
“a consciência metalinguística não se limita a tornar explícito o conhecimento implícito, 

sem outras consequências para a aprendizagem para além das relativas ao tipo de 

conhecimento. A tomada de consciência do que se sabe permite identificar o que ainda é 

necessário saber. Correspondentemente, a consciencialização do que não se sabe 

contribui para perceber o que se sabe. Por meio desta dialéctica é alcançado o 

desenvolvimento das capacidades do sujeito, quando o conhecimento implícito se torna 

consciente. A consciência metalinguística constitui, deste modo, um instrumento de auto-

avaliação, de construção da própria aprendizagem.” (Barbeiro, 1999: 58). 

 

É pertinente acrescentar a esta definição uma referência à aprendizagem de uma LE 

ou L2, afirmando que a CM consiste na capacidade de reflexão sobre a LE ou a L2, 

mas não se limita a estas, transpondo barreiras linguísticas, com recurso a estruturas 

de outras línguas, nomeadamente as maternas, facilitando a compreensão do 

funcionamento das línguas em geral. 

 

Até aos dez/onze anos as crianças têm dificuldade em dissociar os nomes dos 

objectos. Face a esta resistência à arbitrariedade, o bilinguismo pode constituir um 

factor de desenvolvimento do grau de CM apresentado pelas crianças, como já foi 

referido. Neste sentido um dos fundamentos para um maior grau de CM reside no 

facto de a criança bilingue descobrir mais cedo e com maior premência a relação 

arbitrária entre as formas linguísticas e os respectivos significados. 
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Ainda relativamente ao desenvolvimento da CM, é de salientar que a altura do 

aparecimento da CM é objecto de posições divergentes. Barbeiro (1999) apresenta 

três perspectivas diferentes: surge logo com o início do processo de aquisição; ou 

emerge com a iniciação da escolarização formal; ou, ainda, aparece só depois da 

criança ter sido integrada na escolarização formal. Estas diferentes posições 

divergem consoante as definições de CM. 

 

Clark (1978), referido por Barbeiro (1999), defende que as crianças começam a 

reflectir acerca das propriedades da linguagem desde muito cedo, acompanhando a 

própria aquisição. Por volta dos dois anos, as crianças fazem, por exemplo, 

correcções espontâneas, perguntas acerca da forma correcta e comentários acerca 

da linguagem dos outros. Contudo, esta é uma concepção vasta de consciência, com 

estratégias ou habilidades cognitivas específicas, de complexidade crescente, que 

vão emergindo com o desenvolvimento da linguagem.  

 

Segundo Gombert (1990), qualquer que seja o sub-domínio relativo ao 

desenvolvimento metalinguístico, é por volta dos seis/sete anos que emergem, 

geralmente, os primeiros funcionamentos “meta”. A maioria dos domínios 

epilinguísticos são adquiridos entre  os cinco/seis anos e o início da aprendizagem 

da leitura é o factor impulsionador da passagem para o funcionamento 

metalinguístico. Os primeiros funcionamentos epilinguísticos (início da segunda fase 

– aquisição do domínio epilinguístico), embora não surjam com o início da 

linguagem, seguem-no imediatamente, com o questionamento das primeiras 

habilidades linguísticas estáveis, em confrontação com os modelos dos adultos, mais 

longos e complexos. 

 

Barbeiro (1999) concorda que, antes da escolarização formal, as crianças podem ter 

consciência linguística, mas não metalinguística. Todavia, enquanto Gombert (1990) 

defende que o aparecimento dos funcionamentos metalinguísticos ocorre aos 
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seis/sete de idade e com a iniciação da aprendizagem da leitura e da escrita, 

Barbeiro indica que este tipo de consciência só é possível por volta dos doze/treze 

anos, com o domínio da leitura e da escrita e, por conseguinte, com a aprendizagem 

da gramática:   

 
“A consciência linguística pode emergir desde bastante cedo, ainda antes da 

escolarização formal, sendo um resultado do processo de maturação cognitiva. A 

consciência metalinguística aparece mais tarde, num nível já avançado da escolarização 

formal (cerca dos 12-13 anos, segundo Titone); sendo resultado do desenvolvimento 

metacognitivo trazido pela instrução, nomeadamente pelo domínio da leitura e a 

aprendizagem da gramática.” (1999: 37). 

 

Ainda relativamente à altura da emergência da consciência sobre as línguas, é de 

referir o estudo apresentado por Ançã e Alegre (2003) sobre a consciencialização 

linguística em LP como LM e em alemão como LE. Os dados deste estudo mostram 

que os estudantes universitários consideram ter tomado consciência da sua LM, 

quanto ao modo, sobretudo, com o estudo da gramática, através do qual o 

conhecimento implícito, epilinguístico, foi-se tornando em conhecimento reflexivo. 

Alguns alunos apresentaram outros factores, designadamente, a comparação com 

outras línguas, a correcção dos seus enunciados e, por último, os processos de 

leitura e escrita. Quanto ao contexto, os estudantes referiram em primeiro lugar a 

escola e só depois a casa. Relativamente ao impacto das LE, os alunos sublinharam, 

em primeiro lugar, as repercussões positivas sentidas ao nível do reconhecimento de 

semelhanças e da transferência de conhecimentos; seguidamente, o impacto sobre o 

fenómeno linguístico em si e, por último, a influência que a aprendizagem de LE teve 

na sua LM. 

 

Como hipótese para o nosso estudo que tem como população específica alunos a 

terminar o 1.º Ciclo, pretendemos constatar se as habilidades metalinguísticas estão 

presentes e/ou podem ser desenvolvidas com alunos de dez/onze anos, idade 

intermédia entre os seis/sete anos defendida por Gombert e os doze/treze anos 
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apresentada por Barbeiro. Nesta fase intermédia, os alunos já não estão a iniciar a 

aprendizagem da leitura/escrita mas também ainda não dominam por completo estas 

competências. 

 
 2.4.3 Consciência Metalinguística e o ensino/aprendizagem de línguas  
 

Como já foi referido a Language Awareness enfatiza a importância da reflexão e do 

conversar sobre a língua, o que exige uma metalinguagem comum, aceitável e 

adequada que seja acessível e compreensível tanto ao professor como ao aluno. 

 

No que concerne à aprendizagem de uma L2, a CM fomenta no aprendente a 

consciencialização do conhecimento intuitivo que ele possui sobre a sua LM e 

também o seu conhecimento explícito sobre a L2. Uma das estratégias a utilizar 

poderá ser a AE, numa perspectiva contrastiva, a fim de tomarem consciência das 

diferenças, mas também semelhanças, entre as estruturas da LM e L2. 

 

Em contexto escolar, a CM continua a ser pouco desenvolvida tanto com os alunos 

cuja LM corresponde à língua aprendida como com os outros. No caso dos alunos 

que não têm como língua de escolarização a LM, uma CM pouco presente dificulta a 

referência a aspectos da LM e a consequente comparação entre línguas, integrada 

numa AE. 

 

Segundo James (1996), citado por Ribeiro (2005), o conhecimento no que respeita à 

relação entre a LM e a L2, pode-se manifestar ao nível do desempenho, através da 

interferência da LM em utilizadores de L2; a um nível cognitivo de intuição; ou a um 

nível explícito (declarativo) da metacognição. Contudo, as intuições do aprendente 

de L2 sobre o que pode ser transferível da sua LM podem estar erradas. Um 

aprendente que transfere indiscriminadamente da LM para a L2 não possui intuição 

cognitiva. Aquele que possui esta capacidade irá transferir de forma selectiva, ainda 

que algumas afinidades entre as duas línguas, julgadas pelo aprendente, possam ser 
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erróneas. A relação entre duas línguas, verbalizada e explícita, pode corresponder 

ou não aos elementos linguísticos correctos.  

 

A CM corresponde aos atributos metacognitivos de falantes competentes quer sejam 

nativos ou não, na medida em que desenvolvem metacognição das capacidades e 

cognições que, até então, foram exercitadas de forma inconsciente. A função da CM 

é, assim, tornar explícito este conhecimento implícito. 

 

Com uma CM desenvolvida, os aprendentes poderão com maior eficácia aperfeiçoar 

e alargar as suas capacidades de utilização da língua. Seria errado pensar que a 

capacidade linguística de uma pessoa, ou seja, o facto de ter interiorizado a 

gramática da língua que fala, é, por si só, suficiente para garantir que as suas 

necessidades linguísticas sejam colmatadas. Ter a gramática presente não significa 

que se tenha aprendido a utilizar de forma competente. 

 

É necessário tomar consciência do novo, do desconhecido para, deste modo, 

fomentar o processo da aprendizagem e as chamadas de atenção por parte do 

professor podem ser determinantes para essa tomada de consciência, sobretudo 

com alunos mais novos. A chamada de atenção dos aprendentes deve ser entendida 

como sendo uma chamada de atenção para aquelas propriedades que o aprendente 

tem de conhecer e nas quais este pode estar a sentir dificuldades. 

 

James e Garrett (1991) definem Consciousness-Raising como sendo a actividade 

que desenvolve a capacidade de localizar e identificar a discrepância entre o estado 

presente de conhecimento e o estado de conhecimento ideal. Consciousness-

Raising indica ao aprendente aquilo que ele ainda não sabe e portanto precisa de 

aprender. Neste âmbito, Ribeiro afirma que “estas duas noções – CM e 

“Consciousness-Raising” – devem, então, ser vistas como complementar, e como 

sendo a chave para um currículo de língua integrado.” (2005: 20). 
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A CM pode dar ao aprendente insight na L2 e pode estender-se para a LM. A 

importância que a CM assume na relação dos conhecimentos da LM com os da L2 

centram-se na comparação entre a LM e a L2. Esta comparação permite desenvolver 

uma nova perspectiva das estruturas de conhecimento da língua que relativiza e 

modifica a visão etnocêntrica anterior, de modo a que as estruturas de conhecimento 

da língua sejam reconstruídas. Para tal, são necessárias determinadas estratégias 

de aprendizagem e de processamento. 

 

O estudo da LM pode ser influenciado positivamente pelo estudo da LE, uma vez que 

apenas se distanciando da LM e operando noutra língua se pode conhecer a língua 

como objecto, numa perspectiva diferente da habitual. A compreensão do 

funcionamento da L2 pode também ser favorecida pelos estudos da LM, ao transferir 

as metacognições da LM para as tarefas da L2. Visionar primeiro a LM e a L2 

objectivamente em termos da sua sistematização e depois em termos da “outra” 

significa desenvolver metacognições linguísticas de cada uma. 

 

Numa fase inicial da L2, o aprendente depende metacognitivamente de uma 

combinação de elevada CM da LM e de uma elevada consciencialização da L2, uma 

vez que ainda possui pouca CM de L2. O aprendente, nomeadamente a criança, não 

tem noção da necessidade de tomar consciência dos seus conhecimentos da LM, daí 

que seja essencial a intervenção do professor. 

 

Deve-se partir sempre do que é comum entre línguas para, posteriormente, se poder 

concentrar nos contrastes. Os aprendentes devem consciencializar-se que a L2 a ser 

aprendida tem as suas particularidades, a sua maneira própria de ver o mundo. Para 

tal, torna-se necessário criar uma distanciação em relação à LM e relativizar os 

conhecimentos da nova língua com os da LM. 

 

Um bilingue está constantemente a alternar a L2 e a LM, e vice-versa e, portanto, os 

dois sistemas da língua encontram-se em co-actividade mental. As línguas precisam 
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de estar ambas co-activas mas não completamente interactivas, ou seja, têm 

também de estar separadas. Existem padrões complexos de interacção que estão a 

funcionar e têm de ser controlados. 

 

Gombert (1996) defende que é difícil adquirir habilidades linguísticas em L2 sem 

desenvolver os conhecimentos metalinguísticos sobre essa língua e, por 

consequência, sem estabelecer correspondências entre LM e L2. 

 
“le contrôle provoqué par l’apprentissage de la manipulation écrite en L1 se traduit par 

une organisation linguistique en mémoire à long terme et une accessibilité des 

connaissances métalinguistiques dont il est douteux qu’elle puisse être réprimée lorsque 

la situation, par exemple une confrontation avec L2, invite à un effort de réflexion 

linguistique.“ (1996: 53). 

 

O autor defende ainda que, mesmo quando as línguas se assemelham ao nível dos 

princípios organizativos da escrita em LM e L2, existem sempre diferenças. Os 

conhecimento metalinguísticos em LM não são directamente aplicáveis em L2, 

colocando-se assim o enfoque no controlo dessas diferenças. 

 

Gombert (1996) defende, ainda, que o indivíduo com conhecimentos metalinguísticos 

irá certamente utilizá-los na tentativa de aprendizagem de uma L2. Considera 

essencial, por um lado, diferenciar os indivíduos em função dos seus conhecimentos 

metalinguísticos e em função do nível de domínio solicitado pela L2 . Por outro lado, 

é importante reflectir sobre como optimizar os conhecimentos metalinguísticos ao 

nível da DL2.  

 
2.4.4 Habilidades Metalinguísticas nas crianças 

 
Quando a criança inicia o seu processo de alfabetização escolar, já é capaz de 

utilizar a linguagem com funções comunicativas, isto é, como instrumento de 

expressão e compreensão de significados ou conteúdos. Essa competência 
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linguística é adquirida naturalmente, durante o processo de socialização, implicado 

no domínio de uma série de regras gramaticais, utilizadas de forma não consciente, 

que orientam a actividade linguística espontânea da criança, ou seja, o seu 

desempenho linguístico. 

 

A linguagem tem uma dupla propriedade, serve tanto para referir-se ao mundo 

quanto para referir-se a si mesma, o que faz com que possa ser utilizada também 

como objecto de pensamento, o que caracteriza a actividade metalinguística. Tal 

actividade envolve a atenção consciente sobre os aspectos formais da linguagem 

(níveis fonológico, morfológico e sintáctico) e não apenas sobre o seu conteúdo 

(nível semântico). 

 

As pesquisas desenvolvidas sobre o tema da CM têm demonstrado que as 

habilidades nela envolvidas não se desenvolvem em simultâneo. Por exemplo, a 

compreensão de metáforas parecem desenvolver-se tardiamente, enquanto que a 

partir dos dois anos de idade encontramos já observações e questões a propósito, 

por exemplo, de jogos baseados na produção de rimas. 

 

Nos últimos anos, observou-se um interesse crescente pelo desenvolvimento das 

habilidades metalinguísticas na criança associadas às diversas competências que 

contribuem para o carácter multidimensional da metalinguagem. As primeiras, e mais 

tradicionais, são: a consciência metafonológica (reflexão sobre a estrutura fonológica 

da língua), a consciência da palavra (compreensão da natureza da palavra como 

unidade), a consciência metassintáctica (reflexão sobre a estrutura sintáctica da 

língua) e a consciência metapragmática (entendimento dos usos sociais da 

linguagem). 

 

Mais recentemente, foram introduzidas a consciência metamorfológica e a 

consciência metatextual (Gombert, 1990). A consciência metamorfológica diz 

respeito à reflexão sobre a estrutura morfológica da língua e a consciência 
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metatextual refere-se ao conhecimento e controlo intencional da compreensão e da 

produção de texto. Gombert (1990) relaciona, ainda, o termo consciência 

metassemântica para designar os aspectos semânticos da linguagem, incluindo os 

aspectos referentes à anterior consciência da palavra. 

 

A consciência metafonológica refere-se à habilidade em analisar as palavras da 

linguagem oral de acordo com as diferentes unidades sonoras que as compõem. 

Relativamente à consciência fonológica – consciência da unidade fonema – é de 

evidenciar que até aos seis/sete anos as crianças não são capazes de efectuar uma 

segmentação consciente da palavra em fonemas.  

 
“Contudo, o fonema constitui uma unidade abstracta, de difícil consciencialização, devido 

ao facto do som da fala constituir um continuum e de os diversos fonemas apresentarem 

variações em função do contexto linguístico em que são produzidos, ou seja, em função 

dos sons que o acompanham na produção da fala.” (Barbeiro, 1999: 52).  

 

Apesar do grande número de pesquisas relatando correlações positivas entre o nível 

de consciência metafonológica e o desempenho em actividades de leitura e escrita, a 

natureza dessa relação ainda é motivo de controvérsia. 

 

A habilidade de análise segmental ao nível fonémico é decisiva no domínio da escrita 

alfabética, uma vez que a aprendizagem desta supõe o domínio de regras de 

associação entre grafemas e fonemas, sendo necessário isolar estes últimos para 

poder representá-los através das letras. 

 

Embora não se possa negar que a própria situação de ensino/aprendizagem da 

linguagem leva os aprendentes a focarem a sua atenção no aspecto sonoro e 

segmental da linguagem oral, sobretudo no que se refere à identificação e 

manipulação dos fonemas, é possível supor também que o nível de consciência 

fonológica adquirido antes da entrada na escola pode desempenhar um papel 

facilitador para o processo de alfabetização. Neste sentido, é importante a 
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sistematização de actividades pedagógicas que visem desenvolver os diferentes 

níveis de consciência metafonológica no início do processo de escolarização, de 

modo a facilitar a aquisição da linguagem escrita. Esta situação é, ainda, mais 

premente quando o aluno, falante de outra língua, é obrigado a aprender a ler e a 

escrever numa língua que não domina. 

 

A consciência metalexical diz respeito à habilidade para segmentar a linguagem oral 

em palavras, considerando tanto aquelas com função semântica, ou seja, que 

possuem um significado independente do contexto (substantivos, adjectivos, verbos) 

como aquelas com função sintáctico-relacional que adquirem significado apenas no 

interior de sentenças (conjunções, preposições, artigos). Para isso, é necessário que 

a criança tenha estabelecido critérios gramaticais de segmentação da linguagem, o 

que parece ocorrer de forma sistemática apenas por volta dos sete anos de idade. 

Antes disso, pode-se afirmar que, embora as crianças sejam capazes de produzir e 

compreender enunciados, o seu conhecimento lexical é implícito e inconsciente. 

 

É de referir, ainda, que a criança não é capaz de segmentar uma frase ou sintagma 

em palavras na idade pré-escolar (na fala não existe uma separação por um 

indicador físico) e que, em termos semânticos, a palavra sofre mudanças, consoante 

o contexto.  

 

As crianças pequenas não utilizam critérios morfológicos convencionais de 

segmentação da linguagem, tendendo a dividir a oração em unidades semânticas ou 

sintácticas, destacando os substantivos ou separando a oração em sujeito e 

predicado, por exemplo. Só mais tarde, as crianças tornam-se capazes de identificar 

outras palavras como adjectivos e verbos, mas continuam com dificuldades com as 

preposições e conjunções. 

 

Estudos mostram que as estratégias utilizadas pelas crianças para segmentar a 

linguagem oral, em tarefas de consciência metalexical, variam com a idade. Assim, 
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entre as crianças com quatro/cinco anos é frequente observar respostas de 

segmentação em termos de unidade sintáctica (frases) ou de critérios fonológicos 

(quantidade de sílabas tónicas dos enunciados). Nas crianças com seis/sete anos 

são encontrados com mais frequência respostas mais evoluídas de segmentação 

oral. As crianças desenvolvem, então, plenamente o conceito de palavra, 

considerando-a como a menor unidade significativa, permutável, da linguagem oral. 

 

O domínio das correspondências grafo-fónicas não é, por sua vez, suficiente para a 

escrita de acordo com a norma ortográfica. Para escrever correctamente, as crianças 

precisam de desenvolver, por exemplo, competências que permitam reflectir sobre a 

estrutura das palavras e a sua colocação na frase. Neste sentido, as crianças que 

desenvolvessem maior sensibilidade à organização sintáctica da língua teriam 

melhor desempenho em tarefas de leitura e de escrita. 

 

A consciência metassintáctica refere-se à habilidade para reflectir e manipular 

mentalmente a estrutura gramatical das sentenças. A sintaxe está directamente 

relacionada com o carácter articulatório da linguagem humana. Esta é constituída por 

um número limitado de unidades que permitem construir, a partir de diferentes 

combinações, um número infinito de mensagens. Para tal, são necessárias regras 

convencionais de combinação entre as palavras que organizem a linguagem, de 

modo a produzir enunciados que façam sentido. 

 

Estudos psicolinguísticos mostram que a aprendizagem da linguagem escrita não 

depende apenas da consciência dos aspectos fonológicos e morfológicos da 

linguagem oral, uma vez que a escrita e a leitura não podem ser entendidas como 

simples processos de codificação e de descodificação de palavras, consideradas 

isoladamente, a partir de relações arbitrárias entre letras e sons.  

 

No que respeita à consciência da ordem das palavras:  
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“A fundamentação para que a consciência sintáctica, nomeadamente a relativa à ordem 

das palavras, desempenhe um papel na aquisição da leitura reside na possibilidade de ir 

buscar informação para além das fronteiras de uma palavra. As crianças que não 

apresentam essa consciência incidem a sua atenção no nível de descodificação da 

palavra isolada, não a dirigindo para a forma global da mensagem.” (Barbeiro, 1999: 54).  

 

Ao nível da consciência metapragmática, o sujeito tem de dominar as relações entre 

as informações dadas no texto e, para compreender o texto, tem de partir dos 

contextos descritos e relacioná-los com os conhecimentos que tem do universo de 

referência em causa. O que significa conhecer as regras sociais e culturais que 

conduzem à produção de uma mensagem adequada à situação, tendo em conta os 

diversos parâmetros dessa mesma situação. 

 

Segundo Gombert (1990), as crianças, desde muito cedo, com a aquisição da 

linguagem, adaptam as suas próprias produções às situações nas quais são 

elaboradas e têm em conta os parâmetros contextuais, mas é só por volta dos 

seis/sete anos que se manifestam os comportamentos reveladores de uma reflexão 

ou controlo da linguagem. 

 

Os comportamentos metatextuais aparecem a partir dos cinco anos em tarefas muito 

simples (distinguir um texto de um não-texto...). Parecem existir importantes 

“décalages” horizontais em função da complexidade da tarefa, mas, segundo alguns 

estudos, este comportamento não é possível antes dos dez anos.  

 

Os comportamentos de controlo deliberado do texto são mais tardios: somente aos 

oito/nove anos a criança aceita que um texto possa ser resumido; aos nove/dez 

anos, detecta anáforas ambíguas, exclui de um parágrafo uma frase que não lhe 

parece contextualizada e estabelece uma primeira hierarquia sumária entre as 

diferentes informações de um texto; aos doze/treze anos, será capaz de explicitar o 

que é um parágrafo e só mais tarde conseguirá elaborar uma hierarquia complexa 

entre as informações de um texto. 
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O surgimento e o desenvolvimento das habilidades metalinguísticas ocorrem à 

medida que as crianças se tornam mais sensíveis às propriedades estruturais da 

linguagem. No entanto, este desenvolvimento não é linear nem ocorre do mesmo 

modo nas diferentes habilidades, dependendo do nível de representação requerido 

em cada uma, bem como do grau de atenção e controlo envolvidos nas diversas 

actividades. 

  
 2.4.5 Tarefas Metalinguísticas  

 

Um dos grandes desafios que se impõe às pesquisas no âmbito da CM é poder 

assegurar que, através das tarefas utilizadas, é possível efectivamente aceder à 

manipulação intencional do conhecimento da criança, conforme requer a própria 

definição de CM. 

 

O trabalho de natureza conceptual, com o apropriamento das definições que temos 

vindo a desenvolver, poderá propiciar a selecção de tarefas apropriadas para a 

compreensão das habilidades metalinguísticas da criança. Somente sabendo o que 

queremos medir é que poderemos construir instrumentos que, de facto, nos 

permitam medir o que é suposto. 

 

A pesquisa deve validar os modelos de funcionamento e de desenvolvimento 

metalinguístico, centrar-se nas consequências pedagógicas dos funcionamentos, 

então postas em evidência, e avaliar estas tentativas de aplicação. 

 

No que respeita às tarefas metalinguísticas, Correa (2004) distingue tarefas clássicas 

de consciência (tarefas de julgamento, correcção, repetição, localização e produção) 

e tarefas de uso recente (tarefas de analogias e de replicação) para efectivamente se 

poder ter acesso à manipulação intencional do conhecimento pela criança. Apesar do 

estudo apresentado por Correa se centrar na consciência sintáctica, é pertinente 
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reflectir sobre essas mesmas tarefas relativamente à CM, em geral. 

 

A tarefa de julgamento consiste na apresentação oral de uma lista com frases bem 

estruturadas e frases gramaticalmente inaceitáveis para que a criança julgue a sua 

aceitabilidade e as corrija. 

 
“Algumas crianças podem demonstrar dificuldades e/ou falta de interesse em dar 

explicações sobre suas respostas pelo simples facto de terem que corrigi-la em seguida. 

Desta forma, as competências metalinguísticas das crianças, principalmente as mais 

novas, poderiam estar sendo subestimadas.” (Correa, 2004: 4) 

 

Para evitar esta dificuldade, pode-se pedir apenas o julgamento da aceitabilidade 

sem a necessidade de correcção, dissociando-se, assim, as duas tarefas.  

 

Há que ter, ainda, em conta que a criança bilingue nos primeiros anos escolares pode 

aceitar como correctos itens incorrectos não por ausência de habilidades 

metalinguísticas, mas por ter como modelo a língua falada em casa. 

 

O emprego da tarefa de correcção não permite estabelecer com clareza o 

desenvolvimento da CM, especialmente em crianças mais novas. As correcções 

podem ser realizadas sem que a criança reflicta, de facto, sobre a natureza do erro. 

Consequentemente, as correcções pode ser mais uma expressão de conhecimento 

implícito sobre a língua do que a aplicação de habilidades de natureza 

metalinguística. 

 

Por sua vez, a tarefa de repetição consiste em pedir à criança que repita o que ouviu 

sem qualquer alteração. Dada a tendência natural de se normalizar, por exemplo 

frases inadequadas, a repetição de frases inaceitáveis poderia exigir da criança o 

controlo intencional da sua actividade, permitindo, assim, o uso de habilidades 

metalinguísticas (no julgamento e correcção de frases). 
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No entanto, as tarefas de repetição não são, por si só, uma medida efectiva de 

consciência visto que não permitem, com segurança, a verificação do uso intencional 

do conhecimento pela criança. É possível que as crianças repitam o que entenderam 

melhor ou o que lhes é familiar. 

 

Quanto às tarefas de localização, na tentativa de se verificar se as correcções 

realizadas pelas crianças decorrem do uso de habilidades metalinguísticas, são 

aplicadas tarefas em que as crianças são solicitadas a apontar o erro, explicando, 

em seguida, a razão pela qual o enunciado não está correcto. 

 

Os resultados advindos da aplicação destas tarefas de localização (não seguidas de 

explicação) não podem ser tomadas como conclusivos em relação à emergência da 

consciência na criança. Contudo, a ausência de verbalização de uma regra 

gramatical também não implica a incapacidade da sua utilização por parte da criança 

e pode levar a falsas interpretações: 

 

“Pedindo-se à criança a justificativa ou explicação para suas respostas, poderíamos 

estar  maximizando as chances de obtermos falsos negativos, ou seja, poderíamos estar 

avaliando erroneamente crianças que, apesar de fazerem uso de habilidades 

metalinguísticas para julgamento das sentenças, teriam dificuldades em expressar 

verbalmente o emprego que fizeram de tais habilidades.” (Correa, 2004: 6). 

 

É de referir, ainda, que a verbalização da natureza do erro é favorecida pelo 

conhecimento de vocabulário gramatical adequado, dependendo do nível de 

escolaridade da criança e no caso de alunos de L2, também o domínio da língua 

oficial. 

 

Além disso, saber enunciar uma regra gramatical também não garante a existência 

de habilidades metalinguísticas. Muitas vezes, por influência do tipo de ensino 

recebido, tais regras são memorizadas sem que a criança perceba o seu significado. 

Assim sendo, existe, por um lado, um hiato entre a capacidade de usar 
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intencionalmente os conhecimentos linguísticos e a capacidade de enunciá-los e, por 

outro lado, a evidência que a verbalização de uma regra gramatical não decorre 

necessariamente da manipulação intencional dos conhecimentos linguísticos. 

 

Na tarefa de completamento ou produção, a criança deve enunciar o que falta, 

completando os enunciados. Tal como acontece com as outras tarefas, esta também 

não possibilita determinar o uso das habilidades metalinguísticas, pois a criança tem 

sempre o contexto para ajudá-la na escolha do que falta. Desta forma, não é possível 

concluir de maneira inequívoca se o desempenho decorreu do uso intencional e da 

manipulação deliberada das regras gramaticais. 

 

Relativamente às tarefas metalinguísticas mais recentes, apresentadas por Correa 

(2004), temos a tarefa de analogia sintáctica, estruturada segundo o esquema: A 

está para B, assim como C está para D. A e B são duas frases (por exemplo: A é 

uma frase com o verbo no presente e B uma frase com o verbo no passado). A frase 

C tem a mesma estrutura que a frase A e a D, a ser produzida pela criança, deve 

respeitar a transformação observada de A para B. Assim, nesta tarefa realça-se a 

intenção, a criança é possibilitada a mostrar o reconhecimento e produção da relação 

existente entre diferentes frases. 

 

Esta tarefa não está isenta de restrições, pois depende da capacidade da criança em 

fazer uso do raciocínio por analogia. Assim, para além da competência 

metalinguística da criança, estaremos também a medir a sua capacidade de fazer 

uso de analogias, o que implica que o domínio destas duas operações de 

pensamento, por parte da criança. 

 

Finalmente, a tarefa de replicação descrita por Gaux e Gombert (1999), citados por 

Correa (2004), consiste em pedir à criança que reproduza, em duas sentenças 

correctas, o mesmo erro gramatical localizado e corrigido numa frase anteriormente 

apresentada. Por exemplo, na frase “O menina é guloso”, após localizar e corrigir o 
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erro, a criança deverá reproduzi-lo em duas outras frases: no caso, “A bicicleta é 

nova” e “O rapaz anda nervoso”. 

 

Pretende-se, nesta tarefa, que a criança possa detectar o erro e faça uso consciente 

do seu conhecimento pela reprodução intencional do erro identificado sem que haja 

necessidade de se recorrer à explicação verbal, das suas respostas. Contudo, esta 

tarefa pode exigir grande capacidade de memória, principalmente se apresentada 

apenas oralmente. Neste sentido, a eficácia da tarefa está associada ao nível de 

memória da criança. Com a apresentação escrita das frases esta dificuldade é 

minimizada, mas exige habilidades de leitura por parte da criança. 

 

Gaux e Gombert (1999), citados por Correa (2004), observam que a eficácia da 

tarefa de replicação pode ser comprometida pelo tipo de item construído para a 

tarefa. As crianças tendem a reproduzir mais facilmente o erro na frase correcta 

quando há semelhanças fonológicas do item a transformar com o da frase-modelo, 

bem como quando há semelhanças entre a posição do erro na frase-modelo e nas 

frases onde este deva ser replicado. 

 

“Itens construídos para a tarefa de replicação que incluam semelhanças fonológicas e de 

posição entre os vocábulos nas frases permitem que o sucesso da criança possa ser 

resultado do conhecimento tácito que ela tenha (da sintaxe) ao invés do uso de suas 

habilidades meta(ssintáticas). As ressalvas feitas anteriormente em relação à construção 

de itens para a tarefa de replicação também são válidas quando da construção das 

tarefas de analogia sintática.” (Correa, 2004: 7). 

 

A análise das tarefas consideradas clássicas na verificação da consciência – tarefas 

de julgamento, correcção, repetição, localização e produção – mostram-nos que estas 

talham em distinguir, através do desempenho da criança, o que seria produto do 

processamento linguístico e o que seria derivado da actividade metalinguística. Dada 

a natureza destas tarefas, a criança poderia obter sucesso na sua actividade valendo-

se apenas do conhecimento implícito que possui da língua. 
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Segundo Correa (2004), as tarefas de analogias e de replicação permitiram avanços 

na construção de tarefas que possam avaliar a intencionalidade na manipulação do 

conhecimento pela criança. No entanto, a utilização destas tarefas avaliam o emprego 

de habilidades metalinguísticas com exigência de outros processos cognitivos, o que 

implica operações de pensamento mais exigentes. Neste sentido, não poderíamos 

falar de emergência de habilidades metalinguísticas nas crianças pequenas. 

 

As tarefas clássicas de investigação de CM parecem, pela sua natureza, mais 

relacionadas com o processamento linguístico habitual do que com a manipulação 

intencional da língua. No entanto, se por um lado, os resultados de investigações que 

usam as tarefas consideradas clássicas na avaliação da CM apresentam problemas 

na sua utilização isolada, por outro lado, utilizadas em conjunto podem permitir 

delinear alguns aspectos referentes à conceptualização da língua pela criança, 

indícios do desenvolvimento da CM. Esta última opção é pertinente, sobretudo, com 

alunos mais novos que ainda não têm desenvolvidos processos de pensamento 

exigidos pelas tarefas metalinguísticas mais recentes e complexas. 

 
  2.4.5.1 Verbalização nas Tarefas Metalinguísticas 
 

Em que medida a verbalização, inerente às tarefas metalinguísticas supracitadas, 

asseguram a existência de CM? 

 

Para verificar o carácter consciente das manifestações, isto é, para verificar o seu 

carácter metalinguístico, tem-se recorrido à capacidade de explicitação verbal por 

parte do indivíduo. 

 

No entanto, este índice de consciência pode ser pouco fiável. Como sugerem 

diversos estudos que mostram a correspondência entre a verbalização no final da 

actividade e as modificações observadas durante o tratamento efectuado pelo 

sujeito, há a possibilidade de reconstrução a posteriori. Isto significa que o sujeito 
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pode apresentar no seu discurso, referências e passos que não estiveram presentes, 

de modo consciente, no momento da acção. 

 

Um outro argumento para justificar que a explicitação verbal não garante o carácter 

consciente prende-se com o facto de exigir uma metalinguagem. Não ser capaz de 

se expressar não significa necessariamente que o indivíduo não tenha CM sobre 

esse determinado aspecto, ou seja, a não-verbalização é insuficiente para 

estabelecer a não-consciência. Este facto aplica-se, sobretudo, às crianças mais 

novas a quem não se pode exigir que comentem com clareza uma linguagem que 

adquiriram recentemente. 

 

Ainda que não seja completamente fiável, a verbalização tem uma função primordial 

em tornar observável as habilidades metalinguísticas. Existe uma estreita relação 

entre linguagem e pensamento. Os linguistas estão de acordo quanto ao facto de a 

linguagem determinar a percepção do mundo e o pensamento, bem como o facto de 

criar estereótipos de pensamento e de comportamento. Por outro lado, e mesmo 

tendo presente que o que dizemos pode não exprimir perfeitamente o pensamento, é 

incontestável que a linguagem é o mais poderoso e eficaz sistema de comunicação: 

 

A comunicação só é possível por meio de uma linguagem e tem por objectivo a 

transmissão de uma mensagem. A situação fundamental da comunicação é o diálogo 

onde o feedback tem especial importância, por permitir ao emissor ter o domínio da 

sua própria mensagem e da compreensão da mesma pelos outros falantes, essencial 

a uma comunicação eficaz. 

 

Para além das implicações imediatas na linguagem oral, o diálogo poderá constituir 

um importante contributo para o desenvolvimento da linguagem escrita, através, por 

exemplo da escrita colaborativa, a pares, em grupo ou em colectivo. 
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2.4.6 CM e o Processo de Escrita 
 
As competências linguísticas dos falantes começam por ser adquiridas de um modo 

informal, no contexto familiar e social e, só mais tarde com a entrada na escola, são 

formalizadas e treinadas nas suas diferentes modalidades. Actualmente, existe 

considerável suporte empírico apoiando a hipótese de que certos níveis de 

habilidades metalinguísticas de ordem fonológica, lexical e sintáctica precedem a 

aprendizagem da linguagem escrita e têm um papel facilitador para essa 

aprendizagem. Todavia, 

 
“É na escola, com a regularização dos diversos aspectos da linguagem e com a 

identificação dos seus diferentes padrões, que os utilizadores/aprendentes da língua 

ganham consciência não só da grande variedade dos seus usos, mas também das suas 

divergências formais em diversos contextos, da necessidade de clareza de expressão e 

da conveniência de um uso adequado dos recursos linguísticos.” (Pliássova e Ançã, 

2004: 5) 

 

Os alunos apresentam maiores dificuldades na escrita, onde recaem as maiores 

exigências escolares, e a oralidade é apontada como um dos factores determinantes. 

Hawkins (1984, citado por Pliássova e Ançã, 2004: 5) indica três vertentes inerentes 

à relação entre a linguagem escrita e a falada: a cronológica (a fala antecede a 

escrita), a social (a prioridade é dada à escrita) e a lógica (a fala e a escrita não são 

meras representações uma da outra – ambas têm vidas próprias e distintas).  

 

Apesar de ter como base a linguagem oral, a escrita não é adquirida como a 

primeira, pelas suas características específicas.  

 
“Esta relação, tratando-se de uma escrita fonográfica, inclui a representação gráfica de 

unidades fónicas da linguagem; porém, a expressão escrita não é uma transcrição, o 

que é escrito não necessita de ter sido «dito» antes.” (Barbeiro, 1999: 11). 
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A criança deverá ter conhecimento das unidades que se combinam na linguagem 

oral, que serão a base para a aprendizagem da escrita, enquanto forma de 

representação. A escrita constitui um suporte material, com carácter permanente, da 

oralidade. O conhecimento da especificidade da construção verbal sob a forma de 

escrita, permite utilizar a escrita como instrumento de comunicação com 

potencialidades próprias e não apenas como registo ou transcrição do oral. 

 

Embora alguns estudos envolvam a língua escrita, em geral, a expressão escrita é 

menos focada. A expressão escrita surge no quotidiano como instrumento de 

participação activa do sujeito na sociedade e como meio de criação estética; na 

escola, como conteúdo, meio de registo e avaliação na área de Língua Portuguesa e 

nas outras áreas. “Muitos alunos sentem dificuldades em atingir os objectivos 

estabelecidos para a expressão escrita, sendo essa uma das causas apontadas para 

o insucesso ou menor sucesso escolar.” (Barbeiro, 1999: 11). Esta situação agrava-

se quando a língua de escolarização e oficial não é a LM. 

 

O conhecimento do processo de escrita implica adequar a expressão escrita aos 

requisitos colocados pela situação de comunicação e aos objectivos que se pretende 

atingir. O conhecimento implícito e inconsciente permitem que o processo se 

desenrole de forma automática. Por sua vez, o conhecimento reflectido, consciente, 

mobilizado pelo sujeito durante o processo, permite proceder à tomada de decisões. 

Neste sentido,  

 
“os sujeitos, integrados numa comunidade linguística, possuem não só a capacidade de 

utilizar a língua como instrumento de comunicação, mas também a de tomar a própria 

linguagem como objecto de reflexão. A presença da reflexão, entre uma e outras 

capacidades surge em evidências no processo de escrita.” (Barbeiro, 1999: 12). 

 

As mensagens escritas podem ter funções como informar, expressar sentimentos, 

ideias…mas também uma função metalinguística: reflectir, definir e explicar. Assim, a 

função metalinguística intervém essencialmente nos textos explicativos ou didácticos. 
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Todavia, ela revela-se não só nas linguagens científicas, mas sempre que uma 

linguagem “fala” das significações da linguagem ou mesmo de um outro código. 

 

Segundo Pliássova e Ançã (2004), é na escrita que se manifesta mais e com maior 

frequência a CM, porque a escrita está ligada ao consciente, ao domínio, à escola e 

à avaliação, o que não impede que através da oralidade não se possam realizar 

tarefas metalinguísticas.  

 

A aprendizagem da escrita de textos tem sido feita de forma desarticulada da 

aprendizagem da gramática da língua, através de um ensino que orienta o aluno 

a realizar exercícios que dão prioridade aos aspectos descritivos dos factos 

linguísticos e cuja abrangência não excede o limite da frase. Dessa forma, a 

produção textual acaba por não ser afectada pelos estudos gramaticais 

realizados pelo aluno, ou seja, o aluno não incorpora nela os conhecimentos 

metalinguísticos adquiridos pelos estudos de gramática. Não tem sido feita, 

portanto, a necessária integração entre os dois domínios.  

 

A actividade de produção de textos (actividade linguística) e a análise linguística 

voltada para a sistematização dos conhecimentos (actividade metalinguística) 

continuam a ser acções desarticuladas, sem que exista uma inter-relação capaz 

garantir a compreensão dos conteúdos e procedimentos envolvidos em ambas as 

actividades.  

 

Cria-se, com isso, um distanciamento entre ambas as actividades, o que dificulta a 

transferência do conhecimento relativo aos aspectos gramaticais da língua para a 

realização da tarefa de produzir textos coesos e coerentes, numa conformação 

própria de cada tipo de texto que se escreve. Pelo contrário, é importante criar uma 

ponte entre as duas instâncias de trabalho — a linguística e a metalinguística — 

possibilitando ao aluno uma melhor gestão da sua tarefa de produzir textos, 

adequando a sua produção escrita à situação comunicativa na qual esta se insere. 
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Quando a criança inicia a aprendizagem escolar já tem interiorizada a gramática da 

língua, através da experiência com a linguagem oral. O plano em que isso ocorre é, 

no entanto, não-consciente: a criança utiliza adequadamente os conhecimentos 

linguísticos adquiridos ao longo do aprendizado da LM, porém não consegue operar 

voluntariamente com eles.  

 

Diferentemente da aquisição da linguagem oral, a aprendizagem da linguagem 

escrita requer da criança uma dupla abstracção: por um lado, ela deve lidar com 

uma linguagem que prescinde dos aspectos sonoros na sua realização, 

restringindo-se ao plano das ideias veiculadas pelas palavras e, por outro, deve 

trabalhar na produção, situação imediata, sem a presença do interlocutor 

(Vygotsky, 1991: 229-230). A actividade epilinguística permite ao aluno apropriar-

se dos conhecimentos necessários à consciencialização das exigências que 

caracterizam a escrita. 

 

  2.4.6.1 Escrita como Actividade Epilinguística 
 

As actividades metalinguísticas têm como objectivo encarar a língua como 

objecto de estudo e sistematizá-la nas suas possíveis descrições, categorizações 

e regras, além de outros aspectos inerentes à sua estrutura e funcionamento, é 

preciso que, antes, esteja garantida a base sobre a qual possam ser construídas 

tais sistematizações. E essa base configura-se pelo desenvolvimento das 

actividades epilinguísticas, uma vez que elas tornam conscientes todos esses 

elementos em seu uso, no seu aspecto funcional. Falar sobre factos de que se 

tem domínio, reflectir sobre eles para analisá-los e entendê-los como parte de 

um sistema de regras, torna-se uma tarefa menos árdua para o aluno, quando 

fundada em conhecimentos que lhe dão sustentação e que servem como ponto 

de partida para uma sistematização metalinguística. 

 

O domínio epilinguístico constitui-se, por isso, como elemento imprescindível de 
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ligação entre a capacidade do aluno, nomeadamente de produzir textos, e a de 

descrever os factos linguísticos considerados na sua elaboração. 

 

Relativamente à escrita, a actividade epilinguística consiste no exercício de 

reflexão sobre o texto lido/escrito e de exploração das suas diferentes 

possibilidades de realização, uma actividade que se diferencia da actividade 

linguística, essencialmente voltada para o próprio acto de ler e escrever, e da 

actividade característica do plano metalinguístico que supõe a capacidade de 

falar sobre a linguagem, descrevê-la e analisá-la como objecto de estudo. 

 

Tanto no plano oral como no escrito, as actividades epilinguísticas têm como 

objectivo proporcionar ao utilizador da língua oportunidade para reflectir sobre os 

recursos expressivos de que faz uso ao falar ou escrever. No momento em que 

ele realiza tais actividades, a atenção do aprendente volta-se para a reflexão 

sobre os recursos que utiliza no processo comunicativo em questão. Nesse 

sentido, o trabalho epilinguístico caracteriza-se pelo domínio funcional de regras 

subjacentes ao uso da língua. 

 

Através dessa reflexão, feita em situação de produção, o aluno amplia 

gradualmente o seu domínio linguístico e desenvolve a sua consciência acerca 

dos factos inerentes a esse domínio.  

 

Como foi explicitado anteriormente, denominamos essa consciência de 

consciência implícita de uso, por se desenvolver no nível intuitivo, que se vincula 

às experiências vivenciadas pelo aluno, isto é, ao conhecimento que ele tem da 

língua como seu utilizador, no momento em que reflecte sobre as acções de 

falar, ler e escrever. 

 

Esse nível de consciência é a base necessária para o desenvolvimento do que 

denominamos de consciência explícita de análise que caracteriza as actividades 
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metalinguísticas pelas quais o aluno encara a língua como objecto de estudo, 

objectivando a sua descrição e categorização. 

 

Isso significa que a capacidade para explicitar regras gramaticais deve ser 

construída sobre o domínio de um conhecimento substancial dos usos dessas 

regras, trazendo-as à consciência como factos dos quais já se tem domínio, ou 

seja, como um objecto de apropriação já garantido quanto ao seu uso. Podemos, 

assim, afirmar que todas as tentativas posteriores de reflexão metalinguística, 

realizadas com o intuito de descrever factos linguísticos, devem ser feitas sobre 

um conhecimento que é do anterior domínio do aluno. Se o aprendente não tem 

essa base de informação, a descrição metalinguística torna-se de difícil 

compreensão para ele, por se basear em conteúdos que não encontram 

ressonância no seu sistema prévio de conhecimentos acerca do funcionamento 

da língua. 

 

Desse modo, podemos afirmar que o domínio epilinguístico faz a ligação entre os 

dois outros domínios: o linguístico e o metalinguístico. É na vivência de 

actividades epilinguísticas que o aluno tem a hipótese de reflectir sobre o uso 

dos recursos linguísticos que domina, contrapondo-o ao uso que deles faz a 

língua em seu estatuto padrão cujo domínio a escola deve garantir.  

 
Relativamente ao paradigma actual de correcção da escrita dos alunos, inúmeras 

investigações têm demonstrado que a maior parte dos professores se dedica mais à 

correcção dos aspectos formais da escrita (pontuação, ortografia) do que às 

incorrecções de conteúdo ou de construção. No entanto, a revisão da literatura, 

postula uma análise mais qualitativa da escrita das crianças, centrada na análise de 

discurso, na coerência das ideias e na riqueza do vocabulário, contrariamente a uma 

abordagem formal, centrada nos aspectos ortográficos. 

 

Uma ideia muito difundida junto dos professores é a de que o aluno deve ter sempre 
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contacto com o produto final correcto da sua escrita. Esta ideia dos professores, 

decorre de uma concepção “mecanicista” de escrita, baseada na reprodução das 

palavras em detrimento de uma perspectiva reflexiva, que procura recursos, que 

coloca dúvidas e que busca, activamente, uma concepção correcta da escrita. 

 

Não basta ao aluno ter contacto com a versão correcta da escrita, é necessário que 

ele assuma uma atitude activa na resposta e na construção dessa escrita, no âmbito 

de uma aprendizagem significativa. Para tal, é necessário que o professor considere 

os conhecimentos prévios do aluno, ou seja, aquilo que o aluno já consegue fazer 

sozinho e, por outro lado, aquilo que o aluno conseguirá fazer com a ajuda do 

professor ou de um aluno mais avançado. 

 

Esta ideia, remete-nos para a concepção de avaliação formativa, mais centrada no 

processo que no produto final. O professor deverá avaliar o aluno em relação aos 

seus progressos e não em relação às condutas terminais:  

 
“O ritmo de aprendizagem dos alunos e a avaliação contínua dos níveis de progressão 

serão indicadores e os reguladores do processo de aprendizagem. (...) As actividades de 

avaliação devem ser sempre desenvolvidas num sentido construtivo e encorajador.” 

(Programa do 1ºCiclo, 1990: 98). 

 

Vygotsky (1991), no âmbito do seu estudo sobre a relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento, refere que é comum cometer-se o erro de atribuir somente atenção 

ao nível de desempenho efectivo da criança, valorizando-se em situação de 

avaliação, somente as aptidões concretas da criança num determinado momento e 

em relação a um determinado objectivo. De acordo com o autor, só se poderá, 

efectivamente, definir o nível de desenvolvimento de uma criança se se fizer a 

distinção entre nível de desenvolvimento efectivo, que se relaciona com o 

desempenho da criança em situação individual e pontual, e o nível de 

desenvolvimento potencial, que tem a ver com o desempenho que a criança pode 

atingir mediante a colaboração do outro.  
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O autor defende, assim, que a avaliação do aluno não deve apenas certificar e 

diagnosticar conhecimentos, verificando o pontual nível de aquisições dos alunos, 

mas passar a aferir as potenciais capacidades do aluno, os conhecimentos que ele 

poderá vir a adquirir no futuro. 

 

Vygotsky (1991) denominou de Zona de Desenvolvimento Potencial a diferença entre 

estes dois níveis, ou seja, entre o nível de desempenho da criança, no exercício de 

um trabalho individual e o nível de desenvolvimento potencial, determinado pela 

resolução da tarefa sob a orientação de parceiros mais competentes, nomeadamente 

o adulto.  

 

Desta forma, poder-se-á proporcionar ao aluno um verdadeiro momento de 

aprendizagem, motivando-o na procura de uma solução inovadora e adequada e, 

paralelamente, fornecer ao professor informação sobre os mecanismos de 

aprendizagem do aluno, auxiliando-o na planificação de novos conteúdos. 

 
  2.4.6.2 Escrita Colaborativa 

 

A criança tem dificuldade em explorar por si só, de forma directa, algumas dimensões 

fundamentais do domínio da língua escrita e o adulto, nomeadamente o professor, 

deve tornar acessíveis à criança essas vias de relacionamento, proporcionado pelo 

desenvolvimento de uma CM. Contudo, a estrutura rígida das aulas, dos horários e a 

ausência de apoio, constituem, na maior parte das vezes, factores que dificultam um 

acompanhamento mais individualizado. Por implicar muita disponibilidade por parte 

do professor, uma avaliação sistematizada da escrita revela-se incompatível com o 

decurso normal da aula.  

 

Além disso, vários estudos defendem que, só tendo conhecimento dos resultados do 

seu próprio esforço, o aluno poderá melhorar a sua acção, evitando repetir os 

mesmos erros. O processo de auto-regulação pressupõe a possibilidade das 
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pessoas estipularem objectivos para as suas acções, analisando, paralelamente, as 

discrepâncias eventuais entre a sua acção e aquela que pretendem obter. A auto-

regulação pode constituir, assim, uma estratégia metacognitiva, que integra sub-

processos independentes, entre eles a auto-observação e a auto-avaliação. 

 

Os processos de auto-observação e auto-avaliação estão ao serviço do aluno como 

instrumento que lhe possibilita um auto-conhecimento das suas capacidades e 

limitações, conhecimento este que irá motivá-lo nas suas aprendizagens, tendo em 

consideração as suas possibilidades, interesses e experiências.  

 

A teoria de Vygotsky (1991) postula que as capacidades auto-reguladoras que a 

criança atinge, através da manipulação do meio, mediada pelos sinais, conduz ao 

controlo do seu próprio comportamento. Este processo de auto-regulação começa 

por ser um acto interpessoal, partilhado entre a criança e o adulto, que 

progressivamente se vai autonomizando. A qualidade das interacções, numa fase 

inicial, repercutem-se nas capacidades auto-reguladoras da criança. 

 

O conceito de interacção, encontra fundamentação no conceito de Zona de 

Desenvolvimento Potencial de Vygotsky (1991), cujos vários estudos desenvolvidos 

vêm revelar os efeitos benéficos que a criança pode ter em termos de 

desenvolvimento cognitivo de uma colaboração com parceiros mais competentes. 

 

A avaliação formativa implica a interacção entre pares, em situações em que os 

alunos vão produzindo feedback uns com os outros, regulando, interactivamente, as 

suas aprendizagens, ou seja, o professor, contrariamente a uma perspectiva 

atomista de avaliação, na qual assume um controlo exterior das aprendizagens do 

aluno, terá agora de desenvolver estratégias de trabalho com os alunos por forma a 

que, em situação de interacção, estes possam efectuar um feedback avaliativo e 

auto-regulador das suas aprendizagens. 
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A auto-regulação torna-se tanto mais necessária se tivermos em conta que o aluno, 

ao abandonar a educação formal, vai ter necessidade de prosseguir a actualização e 

a sua forma pessoal. Uma escolaridade significativa implica o desenvolvimento de 

competências que permitam que os alunos sejam progressivamente mais activos e 

autónomos na sua própria aprendizagem. 

 

As interacções podem (e devem) ser simétricas e/ou assimétricas. As interacções 

simétricas, baseadas no conflito ou na colaboração, remetem para estratégias de 

trabalho e de avaliação realizadas entre crianças na mesma faixa etária. Por sua vez, 

as interacções assimétricas remetem já para um trabalho de interacção entre 

professor e aluno, muito embora o professor possa apenas intervir como orientador 

da criança no seu processo de auto-avaliação, auxiliando-a a desenvolver 

mecanismos de auto–regulação intraindividuais. 

 

Por vezes, os professores impõem regras de trabalho de grupo que impedem as 

crianças de oporem e confrontarem opiniões. Não basta colocar crianças em 

situação de interacção, é necessário que estas estejam interessadas na tarefa que 

lhes é proposta, que partilhem o objectivo de resolvê-lo e que o professor 

acompanhe esta actividade através de um feedback regulador.  

 

A prática de uma avaliação participada implica que o professor e alunos assumam o 

papel de corrigidos e correctores, como também algumas estratégias cooperativas 

de correcção de textos em grupo e a pares. 

 

Esta definição de ensino, implica um processo de desenvolvimento da criança da 

regulação social à auto-regulação. Progressivamente, a criança vai deixando de 

exigir menos assistência ao seu desempenho, aumentando, paralelamente, a sua 

capacidade de auto-regulação (passagem das regulações interindividuais às 

regulações intraindividuais). 
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A escrita colaborativa, a pares, em grupo ou colectivo, pode ser um factor motivador 

por permitir que a criança se descentralize da sua forma de pensar e de escrever, 

para se imbuir no pensamento do outro. Estas formas sociais de trabalho, em 

oposição à escrita individual, são essenciais às trocas verbais que, como já foi 

justificado, impulsionam a CM.  

 

As crianças gostam de interagir umas com as outras, trabalhando e falando entre si, 

ficando motivadas para a concretização de tarefas. As interacções sustentam-se na 

teoria de Vygotsky que realça os valores cognitivos que se criam no intercâmbio, 

onde a imitação desempenha um papel importante: 

 
“o que a criança é capaz de fazer hoje em cooperação, será capaz de fazer sozinho 

amanhã. Portanto, o único tipo positivo de aprendizagem é aquele que caminha à frente 

do desenvolvimento, servindo-lhe de guia; deve voltar-se não tanto para as funções já 

maduras, mas principalmente para as funções de amadurecimento.” (Vygotsky, 1991: 

89). 

 

Para além de avaliar o trabalho do aluno, o professor deve apresentar propostas de 

reflexão, a fim de dinamizar momentos de partilha e de auto-crescimento, 

diversificando o tipo de resposta aos trabalhos escritos.  

 
“Ensinar a escrever será também ensinar a pensar, a imaginar, a conhecer e a 

conhecer-se, a sentir, a comunicar, a agir, e será, ainda, contribuir para o crescimento 

pessoal dos alunos como indivíduos e como membros de uma comunidade discursiva.” 

(Cabral, 2004: 13). 

 

Em muito dos casos, o professor é o único que avalia os textos escritos, contudo, 

essa avaliação pode ser feita em conjunto pelas crianças que a pares desenvolvem 

uma tarefa de escrita colaborativa. Será possível cada par desenvolver a 

responsabilidade de identificar e solucionar os problemas existentes nos textos 

escritos, reflectindo, assim, sobre a escrita e sobre o erro. É uma forma de cada 
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criança tentar aperfeiçoar o texto, feito em conjunto, ou mesmo quando 

individualizado, repensar o que foi escrito, com a ajuda de um colega. 

 

Os alunos podem superar dificuldades na escrita com o apoio do par na detecção e 

correcção dos erros existentes (heterocorrecção), o que exige dos alunos um certo 

grau de metalinguagem: 

 
“A consciencialização implica comparar aquilo que se faz com aquilo que os outros 

fazem, e deste modo, explorar as diferenças. Os aprendentes devem ser encorajados a 

falar sobre as diferenças das quais estes se aperceberam. Possuir uma metalinguagem 

adequada é, portanto, uma condição essencial para a progressão.” (Ribeiro, 2005: 13). 

 

A escrita colaborativa proporciona a confrontação de ideias durante o processo de 

escrita que leva os alunos a reflectir sobre o que escrevem. A criança compara o seu 

trabalho com o de outros, num ambiente de partilha, com o feedback do seu par e 

não só do professor. A pares, as crianças aprendem a reflectir sobre o erro, numa 

perspectiva cognitivista, pois são criadas e repensadas estratégias de superação de 

dificuldades encontradas, sendo os motivos do erro dialogados e reflectidos. Deste 

modo, o erro é encarado como tópico da discussão e o professor poderá intervir, de 

forma mais adequada, recorrendo ao sistema de regras interiorizadas pelas crianças, 

ou mesmo estabelecendo novas regras sobre o assunto em causa. Se o professor 

detectar que o erro provém do desconhecimento de uma regra gramatical, por parte 

do aluno, pode organizar e dinamizar uma actividade que apoie a explicitação dessa 

mesma regra.  

 

O ensino da escrita para além de abordar a produção do texto como produto, deve 

valorizar as ideias do aprendente, os contextos de produção, as finalidades e os 

papéis dos leitores, logo o processo de escrita. 

 

Seguindo a ideia de que a CM não implica apenas o domínio cognitivo, mas também 

o afectivo e o social, o professor deverá respeitar e reforçar a visão do aprendente 
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enquanto membro de uma comunidade social particular, detentor de uma história de 

vida e de um capital cultural rico. O aprendente ao escrever, emana da sua escrita 

um contexto, sentidos construídos e reconstruídos pelos intervenientes, dando 

enfoque às dimensões cultural e ideológica na construção/interpretação de sentidos. 

A produção de um texto é assim um acto social, envolvendo uma comunidade 

discursiva particular. 

 
“(…) aos professores de línguas cabe a responsabilidade específica de apoiar o 

crescimento das competências comunicativas e metalinguísticas implicadas no 

processo de aprendizagem da escrita por parte de alunos, assim como a 

responsabilidade de os ajudar a identificar e a reflectir sobre as marcas culturais (e 

ideológicas) perpassadas nos géneros discursivos valorizados pela comunidade 

académica de que fazem parte.” (Cabral, 2004: 15/16). 

 

O desencadeamento de uma discussão epilinguística, no momento da produção 

de um texto escrito, põe em confronto os conhecimentos linguísticos do aluno e 

aqueles que a escola, na pessoa do professor, considera como adequados a sua 

formação como produtor de textos. 

 

O confronto supõe discussões colectivas sobre os textos, bem como releituras e 

reelaborações de partes do texto, conforme os indicativos resultantes das 

discussões, num processo de reflexão e de operação sobre o texto que está 

sendo escrito. Este processo colectivo de trocas verbais objectiva prover cada 

aluno com as informações necessárias ao controlo que deve exercer sobre a 

própria produção escrita, dando-lhe condições para ir construindo a sua 

trajectória de produtor autónomo de textos. 

 

Os momentos de confrontações e discussões devem ser intercalados com 

momentos de escrita e reescritas individuais, ou a pares, do texto, num processo 

de acção-reflexão-acção que possibilita aos alunos, num primeiro momento, ter 

como base para a produção do texto, os seus conhecimentos prévios; em 
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seguida, pelas leituras, análises e confrontações, em interacção com os demais 

alunos e com o professor, reflectir acerca da adequação de seu texto à situação 

de comunicação em que se insere e às exigências linguísticas próprias do texto 

que escreve para fazer, então, as alterações necessárias ao longo do processo 

e, finalmente, chegar à escrita definitiva do texto. 

 

 2.4.7 Síntese 
 

A linguagem, primeiramente utilizada como instrumento de comunicação, 

permitindo à criança expressar-se e interagir socialmente, torna-se objecto de 

conhecimento ao longo do desenvolvimento e por influência da escolarização, 

sobretudo através da linguagem escrita. Encarar a língua como objecto de 

conhecimento exige à criança novas demandas com o uso, em maior ou menor 

grau, da habilidades metalinguísticas. 

 

A definição da metalinguagem compreende um duplo aspecto: a cognição 

sobre a linguagem e a manipulação intencional das  estruturas linguísticas. É 

este controlo deliberado que permite distinguir consciência metalinguística da 

consciência linguística. 

 

O conceito de CM tem evoluído, sob diferentes pontos de vista nomeadamente 

da psicologia cognitiva e da linguística, mas continua a ser alvo de 

controvérsias e a despertar o interesse dos investigadores nessas diversas 

áreas. 

 

A altura do surgimento da CM é uma das questões que continua a gerar  

polémica e que constitui um ponto central deste nosso estudo. Uma prática 

pedagógica adequada, por meio de tarefas metalinguísticas, poderá levar os 

alunos com dez/onze anos (final do 1.º Ciclo) a desenvolver a CM. Todavia, 

mais importante do que determinar com precisão se os alunos com esta idade 
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têm ou não CM, é ter presente que existem diferentes graus de CM e 

compreender o desenvolvimento metalinguístico na criança.  

 

O nível mais baixo é o dos processos automatizados e os níveis superiores 

correspondem ao controlo dos processos, cada vez mais complexos. Contudo, 

esta passagem vertical do controlo epilinguístico precoce para um controlo 

metalinguístico mais tardio não é linear, pode sofrer avanços e recuos ao longo 

do desenvolvimento do indivíduo. Além disso, os diferentes níveis de 

consciência podem coexistir na mesma actividade. 

 

Para além do desfasamento vertical, há que referir, ainda, aquele que acontece 

na horizontal e que distancia a compreensão da produção. Apesar da inter-

relação entre ambas, é preciso ter em conta que podem não coexistir, pois o 

que é compreendido nem sempre é posto em prática e, por vezes, o que é 

produzido não é fruto de reflexão. A CM passa pela reflexão sobre o que se faz, 

mas também pelo controlo deliberado do que se sabe. 

 

A CM, por si só, não é um conceito que remeta para uma melhor compreensão 

do ensino/aprendizagem de uma L2. O conceito de CM é muito abrangente e 

abarca quase todos os aspectos do ensino/aprendizagem de uma língua, daí, 

também, a dificuldade em fornecer uma definição estanque e linear deste 

conceito tão controverso. 

 

A CM não se resume ao seu carácter cognitivo, embora seja este o mais 

valorizado nas escolas (quando a CM é aí desenvolvida). Outros domínios da 

CM são igualmente importantes e, mais especificamente, na aprendizagem de 

uma L2. O domínio afectivo aproxima o sujeito da língua e cultura novas e esta 

relação positiva favorece a aprendizagem. O domínio social da CM tem um 

papel importante na afirmação do sujeito enquanto cidadão integrado numa 

sociedade multicultural, em que a língua constitui uma das marcas mais 
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significativas da diversidade. 

 

A complexidade do conceito de CM passa, ainda, pela diversidade de 

competências inerentes a esse tipo consciência. Destacam-se, então, como 

habilidades metalinguísticas: a consciência metafonológica, a metassemântica, 

a metassintáctica, a metamorfológica, a metapragmática e a metatextual. O 

desenvolvimento das habilidades metalinguísticas não é linear, nem ocorre da 

mesma forma para as diversas habilidades, estando dependente do nível de 

representação exigido por cada uma, bem como do grau de atenção e controlo 

envolvidos na actividade. 

 

A consciencialização por parte do aluno dos conteúdos, objectivos, processos e 

problemas de aprendizagem implica o desenvolvimento de estratégias que 

fomentem a autonomia do aprendente de LM ou L2. As tarefas metalinguísticas 

podem ter uma dupla importância, por um lado, desenvolver na criança a CM e, 

por outro lado, tornar observável a manipulação intencional do seu 

conhecimento. 

 

Existem diferentes tipos de tarefas. Como clássicas temos: o julgamento, a 

correcção, a repetição, a localização e a produção; as mais recentes são: as 

tarefas de analogia e as de replicação. As primeiras, por si só, não garantem a 

existência de habilidades metalinguísticas, as outras exigem processos 

cognitivos muito complexos para as crianças mais novas. Com esta população 

pode-se optar por usar as tarefas clássicas em conjunto para delinear alguns 

aspectos referentes à conceptualização da língua pela criança, indicadores do 

desenvolvimento da CM. 

 
A CM tem uma dupla finalidade na aprendizagem da escrita. Possibilita ao aluno 

reflectir e a agir de modo a produzir textos, cada vez mais, extensos e de melhor 

qualidade, e proporciona ao professor a experiência de conduzir a aprendizagem 
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dos seus alunos, quanto aos usos dos aspectos gramaticais da língua. 

 

Há que enfatizar, por um lado, a acção do aluno sobre o objecto de estudo 

através de actividades que o conduzem à mobilização dos processos internos de 

aquisição de saberes socialmente elaborados, quer reformulando, quer 

ampliando saberes já adquiridos, elevando, dessa forma, o seu nível de 

desenvolvimento. Por outro lado, temos a acção do professor, fornecendo as 

ajudas necessárias, propiciando ambiente adequado, favorecendo as 

interacções sociais para a discussão, informando, orientando o aluno para 

ultrapassar os níveis de aprendizagem anteriormente conquistados, através, por 

exemplo da escrita colaborativa.  

 

A aprendizagem de uma L2 e, por conseguinte, de um novo sistema linguístico e 

de escrita, pressupõe a aquisição de um novo código de representação, 

enquanto modo específico de comunicação, com novas capacidades e com uma 

reorganização de competências de comunicação. 

 

A aprendizagem da leitura/escrita numa L2 constitui uma dificuldade acrescida 

quando o aluno não domina essa mesma língua. O aluno deverá ter 

oportunidade de experimentar, o que implica a existência de erros; o professor 

deverá ser capaz de rentabilizar o erro, através, por exemplo, da interpretação 

do erro e do desenvolvimento de tarefas metalinguísticas. Pretende-se, assim, 

por um lado, que o professor conheça e compreenda melhor a situação 

linguística dos alunos e, por outro lado, que o aluno desenvolva a sua CM, ou 

seja, que conheça e reflicta sobre a própria situação linguística, nomeadamente 

o que já sabe e o que ainda precisa de aprender quer na LM quer na L2. 

 

A fim de proporcionar o desenvolvimento da CM, o professor deverá conhecer as 

características individuais dos alunos, isto é, não só os processos internos de 

aprendizagem e a relação com a escola e a expressão escrita, como também a 
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situação sociocultural e linguística, especialmente com alunos cuja LM não 

corresponde à língua de escolarização. 
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CAPÍTULO III 
Enquadramento Metodológico 
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3.1 Opções Metodológicas 
 

A investigação educacional é caracterizada pela sua natureza multidisciplinar e 

complexa, decorrente das situações problemáticas encontradas. Pode ser encarada 

sob diversas perspectivas que fornecem modelos também diferentes, através dos 

quais o mundo pode ser analisado e compreendido. Os paradigmas representam 

essas perspectivas gerais de abordar e compreender a complexidade do mundo real.  

 

Segundo Guba e Lincoln (1994), os diversos paradigmas distinguem-se pelas 

respostas a três questões essenciais: aspectos ontológicos (forma como encaramos 

a realidade e o que consideramos possível saber sobre essa realidade); 

epistemológicos (relação entre o que se sabe ou se pode vir a saber); metodológicos 

(modo de proceder do investigador de forma a chegar aos conhecimentos que 

acredita ser possível obter). Embora constituam três campos de análise distintos, 

estão relacionados entre si. 

 

O paradigma interpretativo, onde se inclui o nosso estudo, subscreve uma 

perspectica relativista da realidade. Assim, e do ponto de vista ontológico, este 

paradigma reconhece a existência de múltiplas realidades situadas, resultantes da 

construção humana e acessíveis através da investigação; do ponto de vista 

epistemológico, perspectiva o conhecimento como construído na interacção entre 

investigador e participantes, reconhecendo que os resultados são também eles 

construções humanas, logo subjectivos; metodologicamente, visa compreender as 

diversas variáveis em presença e as suas múltiplas relações, reconhecendo a 

presença do investigador e a sua influência no fenómeno em estudo. 

 

Sem ter por objectivo a previsão, através da verificação de leis ou a generalização de 

hipóteses, o paradigma interpretativo valoriza a compreensão e a explicação, 

procurando compreender o comportamento dos participantes no seu contexto. Neste 

âmbito, o desenvolvimento teórico baseia-se na realidade dessas situações mas, 
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dada a complexidade da própria realidade social, perspectiva-se, provisoriamente.  

 

As investigações em Educação podem seguir abordagens quantitativas ou 

qualitativas, mas estas últimas têm sido as privilegiadas. A investigação qualitativa 

visa descrever as características específicas dos fenómenos sociais e educacionais, 

podendo, contudo, desenvolver esforços no sentido da generalização e teorização, 

ainda que não seja este o seu principal objectivo. Isto porque este paradigma de 

investigação se focaliza em casos únicos ou em vários aspectos de determinadas 

pessoas, situações ou organizações. Pode, também, centrar-se num determinado 

aspecto de um fenómeno e recolher vários dados sobre ele, à semelhança do nosso 

estudo.    

 

A investigação qualitativa é naturalista no sentido em que o investigador não altera o 

contexto de investigação. É, igualmente, flexível e evolutiva e, por conseguinte, 

emergente, porque vai sendo elaborada à medida que a investigação avança. 

Contudo, ao progredir, a investigação deve ser afunilada e deve orientar-se por 

práticas metodológicas definidas, como refere Botelho (2002), seguidas também pela 

nossa investigação: 

- na primeira fase, dá-se a familiarização com o objecto de estudo para o 

conhecimento básico do fenómeno, das questões essenciais que se colocam e dos 

problemas envolvidos na recolha de dados; 

- na segunda fase, recolhem-se os dados, em constante revisão e abertura a 

mudanças, se necessário; 

- na terceira fase, inicia-se a análise, durante a recolha de dados, ainda como algo 

provisório; 

- na quarta fase, terminam-se as análises, com a verificação da inferências feitas, a 

recolha de todos os dados relevantes e a coordenação de todos os resultados em 

relação às categorias mais gerais.  

 

Na fase final, o investigador deverá questionar os dados no sentido de extrair 
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significados e descobrir relações, através, por exemplo, da triangulação de dados 

pela confrontação de informação obtida a partir de fontes distintas. 

 

O nosso estudo consiste numa investigação descritiva. Como indicam Gagné et al., 

“La recherche descriptive comprend des études dont l’objectif central est de décrire - 

décrire pour comprendre, décrire pour expliquer - des données de la réalité éducative 

empirique. (1989: 41). 

 

Perante a problemática da investigação: “Em que parâmetros os alunos de origem 

cabo-verdiana, a frequentar o 1º Ciclo, têm consciência metalinguística acerca dos 

erros de escrita?”, pretendemos, por um lado, descrever e interpretar a natureza dos 

erros na escrita e, por outro lado, observar e interpretar as tarefas metalinguísticas 

dos alunos. 

 

A investigação descritiva pode utilizar dados qualitativos e/ou quantitativos, Gagné et 

al. afirmam que: “Elle peut utiliser des méthodes de type quantitatif ou qualitatif. (…) il 

existe des études qui utilisent, en essayant plus ou moins de les rendre 

complémentaires, des données quantitatives et qualitatives”. (1989: 42 e 44). Apesar 

de qualitativa, a nossa investigação utiliza, também, alguns dados quantitativos, 

através da contabilização dos diferentes erros e das diversas abordagens dos alunos 

perante os erros, para justificar o rigor do estudo que, por ser de carácter social, 

suscita subjectividade.  

 

Como referem Gagné et al., existem diferentes métodos na investigação descritiva, 

consoante as estratégias de observação ou objecto de estudo. Destacamos, então, o 

estudo de caso que “consiste à observer un objet social bien circonscrit (un individu, 

un groupe, une situation) en tentant de l’analyser en profondeur” (1989: 46), bem 

como a “analyse de données langagières” que, segundo os autores supracitados, 

assenta em teorias linguísticas que suportam grelhas de análise ou classificações 

que têm em vista o estado ou evolução da linguagem dos sujeitos.    
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Sendo o objectivo deste trabalho conhecer, compreender e explicar a situação 

linguística e escolar dos aprendentes e como este se reflecte e/ou influencia a 

aprendizagem do Português como L2, o método utilizado insere-se na classificação 

generalizada de estudo de caso, uma vez que pretende analisar, de modo intensivo, 

a situação  particular de um grupo e não tem qualquer pretensão de generalizações. 

A investigação é sustentada por um modelo de análise construído com referência a 

uma amostra contextualizada, representativa do universo (alunos de origem cabo-

verdiana, a frequentar os 3.º e 4.º anos de escolaridade, a viver em bairros 

desfavorecidos, na periferia de Setúbal). 

 

Relativamente ao facto de optarmos pela “analyse de données langagières”, como 

estratégia, procuramos conhecer e compreender os factos, em vez de os avaliar, de 

modo a obter um resultado de tipo analítico e não confirmativo que se preocupa mais 

com o processo do que com os produtos. Como objecto, optámos pelos corpus 

linguísticos produzidos pelos alunos, designadamente os textos e os comentários 

dos mesmos, privilegiando aspectos específicos da(s) língua(s).  

 

A abordagem metodológica, adoptada para o nosso estudo, basea-se numa 

perspectiva psicolinguística e numa perspectiva didáctica, pelo facto de a 

metalinguagem implicar processos internos da linguagem do indivíduo mas, também, 

por ser um processo cada vez mais debatido no ensino-aprendizagem. 

 

Em relação à perspectiva psicolinguística, queremos compreender a forma como o 

aluno assume o erro, as estratégias que usa na escrita, o recurso à LM, o recurso à 

L2, os pedidos de ajuda por parte do aluno, os pedidos de confirmação, de 

solicitação do investigador ao aluno, a escrita aliada à interacção, o processo 

metalinguístico e as repercussões na linguagem escrita do aluno.  

 

No que diz respeito à perspectiva didáctica queremos analisar os processos de 
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escrita e metalinguístico no contexto sala de aula e no decurso de aulas na qual a 

língua dominante, o Português, está em contacto com outras línguas, 

nomeadamente o CCV.  

 

Procederemos, por um lado, à análise dos erros/desvios presentes nos produtos 

escritos dos alunos, utilizando uma tipologia de erros, e, por outro lado, à análise das 

tarefas metalinguísticas dos alunos como recurso à introspecção por parte do sujeito 

relativamente à sua actividade mental e à respectiva relação com a actividade e com 

o produto escrito. O acesso por parte da investigadora aos resultados da 

introspecção é feito por meio da gravação áudio dos comentários dos alunos, entre 

si, sobre os erros de escrita, solicitando-se-lhes que acompanhem o processo com a 

explicitação em voz alta do seu pensamento. Nesta análise são, ainda, registados 

alguns indicadores de interacção durante o processo de escrita. 

 

Na primeira fase, a investigadora tem acesso ao objecto de estudo de um modo 

independente relativamente ao sujeito que desempenha o processo (e que existe 

apenas enquanto tal - texto), mas não acede a uma parte importante: a actividade 

mental.  

 

Com o objectivo de minorar esta limitação, procuraram-se metodologias que 

reduzissem o peso da reflexão introspectiva e que permitissem ainda o acesso à 

actividade exercida pela mente do sujeito que escreve. Umas das vias consiste em 

procurar anular ou reduzir significativamente o diferimento temporal, responsável 

pelas perdas de memória, entre o momento do processo e o momento de análise 

introspectiva por parte do sujeito. 

 

Mesmo sabendo que a actividade mental poderá não ser posta a descoberto por 

completo através da verbalização, considera-se importante analisar a vertente que 

esta via metodológica poderá revelar relativamente ao processo de escrita e à 

presença da CM no processo, como já foi desenvolvido no Enquadramento Teórico. 
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Solicitar ao sujeito que expresse em voz alta os seus pensamentos durante o 

desenrolar do próprio processo constitui, então, uma via possível. Num trabalho 

individual a intervenção da investigadora estaria muito presente, solicitando 

constantemente a explicitação por parte do sujeito, criando uma situação de escrita 

artificial.   

 

Apesar das próprias condicionantes de metodologia, para evitar uma situação de 

análise introspectiva forçada, optou-se pelo processo de escrita a pares. A tarefa 

adoptada possibilita que os sujeitos revelem aspectos da sua actividade mental 

durante o desenrolar do processo de escrita. A interacção verbal que empreende 

para prossecução conjunta da tarefa pode tornar-se reveladora de aspectos que, 

geralmente no acto de escrita individual, só são revelados à investigadora por 

introspecção face a uma solicitação.  

 

Verificámos numa aplicação anterior das tarefas, que funcionou como teste, que os 

comentários na escrita individual ofereciam poucos dados. Nas transcrições destes 

havia uma forte presença do aplicador, insistindo para que o aluno explicitasse o seu 

raciocínio. Por sua vez, na transcrição referente ao processo de escrita a pares 

verificámos que, gradualmente, diminuíam as intervenções do aplicador, salientando-

se as trocas verbais espontâneas entre os alunos. Este teste foi realizado no âmbito 

de um trabalho (não publicado) intitulado A interacção na escrita e a consciência 

metalinguística do erro: alunos com diferentes identidades sócio-linguisticas (Rassul, 

N. e Perdigão, R., 2005) para a Disciplina de Comunicação em Sala de Aula do 

Curso de Mestrado em Didáctica de Línguas (Escola Superior de Educação de 

Setúbal). 

  

Embora pudesse ser vantajoso formar pares com alunos de diferentes origens, não 

foi nossa intenção criar mais essa variável, para além do nível de escolaridade, de 

bilinguismo e de proficiência em LP, uma vez que o estudo se centra nos alunos de 

origem cabo-verdiano, não pretendendo ser mais abrangente. 



 136

3.2 Participantes 

 

Os elementos participantes no estudo pertencem à população escolar portuguesa 

integrada no ensino básico, tendo sido constituída uma amostra com alunos de 

origem cabo-verdiana, nascidos em Portugal, mas em contacto com o Crioulo. Estas 

crianças encontravam-se no 3.º ou 4.º ano de escolaridade, em turmas com alunos 

maioritariamente lusos, de duas escolas da rede de estabelecimentos do ensino 

público, situadas na zona periférica da cidade de Setúbal, pertencentes ao mesmo 

Agrupamento.  

 

A limitação do estudo ao Concelho de Setúbal deve-se à presença significativa de 

alunos de origem cabo-verdiana em determinadas escolas do 1.º Ciclo, onde se 

registam elevadas taxas de insucesso escolar. A escolha desta zona é também 

motivada pelo facto de a investigadora ser docente do 1.º Ciclo, tendo já leccionada 

em algumas destas escolas. 

 

A investigação teve lugar em duas escolas para assegurar uma maior 

representatividade do sistema de ensino, assegurando a incidência da investigação 

em mais do que uma turma, anulando-se assim a eventual existência de 

características específicas, próprias de uma determinada turma, nomeadamente por 

relação com o professor ou de um determinada percurso escolar.  

 

Foram formados seis pares com alunos de origem cabo-verdiana e não se 

homogeneizou a amostra quanto a factores como o aproveitamento escolar, porque 

isso corresponderia a reduzir a população representada. Contudo, foram recolhidas 

informações relativas a aspectos de rendimento escolar, com os objectivos de 

estudar possíveis relações com o desempenho da tarefa. Embora os alunos tivessem 

em comum a faixa etária, a origem étnica e o contexto socio-económico, 

apresentavam factores de diversidade, como já referimos (rendimento escolar, 

proficiência em LP e nível de bilinguismo) que, apesar de poderem tornar mais 
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exigentes os níveis de significância dos resultados obtidos, permitiriam 

eventualmente recolher elementos pertinentes para a formulação de propostas no 

âmbito do processo de ensino-aprendizagem, que constitui um dos objectivos da 

investigação.  

 

O facto de se investigar em turmas do 4.º ano justifica-se por ser o ano terminal do 

1.º Ciclo e pelo domínio da escrita que é exigido na estratégia adoptada. A presença 

de vários anos na mesma turma fez com que também participassem no estudo 

alunos do 3.º ano que, por serem repetentes, apresentavam idades idênticas às dos 

colegas do 4.º ano. 

 

3.3 Recolha de dados  
 

Foi entregue um resumo da tese ao Conselho Executivo do Agrupamento que levou 

o mesmo a Conselho Pedagógico para ser analisado, tendo em vista a autorização 

para a recolha de dados nas escolas. 

 

Depois de autorizada, com a condição de mantermos o anonimato do Agrupamento, 

das escolas e dos alunos, bem como de não acedermos aos processos destes, 

seleccionámos as duas escolas com maior número de alunos de origem cabo-

verdiana, as Escolas A e B. Aqui, solicitámos algum tempo, nas reuniões de 

Docentes, para apresentarmos os objectivos do estudo e o processo para recolha de 

dados. 

 

Inicialmente, foi recolhida informação sociocultural e escolar de cada sujeito. Os 

dados, fornecidos pelos próprios professores, provinham de questionários 

preenchidos anteriormente a pedido do Ministério da Educação sobre o Português 

como língua não materna. As conversas informais com os alunos também 

contribuíram para a caracterização dos mesmos, o que pode ser consultado nas 

notas de campo no anexo 1.  
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Depois de uma breve apresentação do tema e das tarefas a desenvolver, foram 

formados os pares de alunos. O tema dos textos foi decidido com a professora titular 

para integrar a investigação na dinâmica da turma e para que os alunos se sentissem 

mais motivados em escrever, colmatando assim eventuais resistência à escrita. 

 

Como tarefas, num primeiro momento, o da escrita, solicitámos que os alunos 

escrevessem o texto, a pares, sem restrições ou correcções, por parte da 

investigadora. No segundo momento, o da leitura, pedimos que os alunos 

identificassem os erros/desvios, rodeando os mesmos, e que os corrigissem, 

escrevendo as formas correctas sem ocultarem os erros/desvios. Ao longo do 

processo, foi-lhes solicitado, também, que explicassem as causas dos erros, ou seja, 

porque razão consideravam errado, bem como as correcções operadas e as regras 

de funcionamento da língua subjacentes, para fundamentar as decisões tomadas.  

 

Quanto ao registo da actividade, optámos por recolher os textos produzidos pelos 

alunos, a pares, e por criar notas de campo. Radicando a investigação na análise do 

próprio processo de escrita e não apenas nos textos obtidos como resultado, 

efectuou-se o registo áudio dos comentários dos alunos, trocados entre eles, no 

trabalho a pares. A necessidade de realização deste registo e as exigências 

colocadas quanto à informação a recolher impediram que as tarefas fossem 

desempenhadas pelos diversos grupos em simultâneo.  

 

No que respeita aos locais, as tarefas decorreram nas próprias escolas, deslocando- 

-se aí a investigadora. Nuns casos o par trabalhou isoladamente, tendo-se 

deslocado, para o efeito, a uma sala, onde os seus elementos podiam falar entre si e 

onde era efectuado o registo. Noutros casos, as tarefas foram desenvolvidas na sala 

de aula e o par de alunos desenvolveu a actividade em simultâneo com os restantes 

colegas. A opção do local teve em conta a opinião das professoras, o ambiente das 

turmas e as actividades desenvolvidas no momento, ao nível da sala de aula.  
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Relativamente à duração da tarefa, não foram indicados limites mínimos ou máximos 

de tempo. Deixou-se assim autonomia para que os sujeitos decidissem o grau de 

extensão e o desenvolvimento que queriam dar ao processo de escrita. Contudo, 

tomou-se como referência 60 minutos. 

 

Quanto à presença da investigadora, no âmbito da tarefa, foi dada autonomia de 

trabalho aos sujeitos, daí que, após a conversa inicial e a explicitação da tarefa de 

escrita, tenha deixado que os alunos trabalhassem autonomamente, embora 

interviesse sempre que necessário. 

 

Os trabalhos com vista à constituição do corpus iniciaram-se em 20/05/05 e 

continuaram até 20/06/05 com a recolha de dados.  

 

3.4 Apresentação de dados 
 
Para a apresentação de dados, e a partir dos registos escritos e das transcrições dos 

comentários dos alunos, foi efectuado um Quadro-resumo de caracterização dos 

alunos envolvidos (anexo 3), uma tipologia com os erros/desvios detectados nos 

textos, utilizada para cada par (anexo 5) e outra com os totais (Quadro 1) e uma 

tipologia das tarefas metalinguísticas, também utilizada para cada par (anexo 8) e 

outra com os totais (Quadro 2). 

 

Após a realização dos registos áudio, procedeu-se à transcrição da produção verbal 

dos alunos durante o desempenho da tarefa. Pretendíamos dar a conhecer, sob a 

forma escrita, os enunciados produzidos oralmente por cada sujeito do par, durante o 

desempenho da tarefa, acompanhados de elementos entoativos e visuais. Para dar 

conta da totalidade dessa riqueza, registámos na transcrição, para além dos 

elementos verbais, também alguns elementos não–verbais (como os risos) 

fundamentalmente como apoio à compreensão dos primeiros.   
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As transcrições organizaram-se em duas colunas: uma com a transcrição do discurso 

oral dos alunos e de alguns elementos não-verbais, outra com as categorias 

referentes, por um lado, aos tipos de erros escritos e, por outro lado, às tarefas 

metalinguísticas presentes em todo o processo de escrita, em concordância com as 

respectivas tipologias. 

 

3.4.1 Tipologias de análise 

 

Para realizar a análise e a descrição do corpus utilisámos diversos instrumentos com 

a finalidade de, por um lado, interpretar os erros de escrita presentes nos textos dos 

alunos e, por outro lado, captar a presença da CM no processo de escrita. A análise 

incidiu sobre as manifestações da CM e sobre as relações estabelecidas com outras 

componentes, nomeadamente os produtos escritos e os elementos referentes à 

situação sociocultural dos sujeitos. 

 

Assim, para a análise dos dados utilizámos uma tipologia de erros/desvios, com as 

seguintes categorias: desvios fonético-ortográficos, morfo-sintácticos, sintácticos e 

léxico-semânticos, todos referentes à competência linguística. 

 

Optámos também por uma tipologia de tarefas metalinguísticas dos alunos, com as 

seguintes categorias: identificação do erro; verbalização da causa do erro, 

verbalização da sua correcção e ainda da regra inerente à mesma; correcção bem ou 

mal sucedida; erro não identificado e sinalização de erro inexistente em formas 

correctas.  

 

Com esta tipologia era, também, nosso objectivo registar atitudes relacionadas com a 

interacção. Procurámos saber se as sinalizações e as verbalizações das causas e 

correcções dos alunos eram relativas a erros de escrita do próprio ou do colega, bem 

como se o faziam automaticamente enquanto escreviam ou em consequência da 

intervenção do outro (colega ou investigadora). Pretendíamos, ainda, registar a 
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presença da interacção na resolução de problemas através do registo de ocorrências 

de dúvidas e, quando esclarecidas, a frequência de esclarecimentos resultantes da 

interajuda entre os alunos ou determinados pelo adulto presente, neste caso a 

investigadora. 

 

Depois de feita a caracterização dos alunos e as análises com base nas tipologias 

supracitadas, procedemos à triangulação dos dados, cruzando a situação linguística 

dos alunos, com a interpretação dos erros presentes nos seus produtos escritos e a 

análise das tarefas metalinguísticas dos alunos, fazendo a comparação com as 

ideias descritas no Enquadramento Teórico. 

 

  3.4.1.1 Tipologia de erros  
 

   3.4.1.1.1 Tipologias adaptadas 
 

A tipologia de erros deverá reflectir quer os objectivos, quer os pressupostos 

teóricos. A sua selecção deverá ter em conta três factores: os dados que se pretende 

analisar; a abordagem que se pretende fazer; e o público que vai utilizar essa 

tipologia. Contudo, não se pode considerar definitiva uma tipologia sem se ter 

analisado o corpus, logo, há uma perspectiva dedutiva a acrescentar à indutiva.  

 

Uma tipologia de erros pode ser um bom instrumento para a prática didáctica, mas 

não deve ser genérica, por impossibilitar uma diagnose imediata, nem demasiado 

específica com grande número de categorias, por poder vir a ser rejeitada pelos 

professores. 

 

Cardoso, et al. (2002), no Projecto de Investigação, intitulado “Contributos para uma 

Tipologia de Erros” apresentam uma tipologia que, apesar de estruturada para 

aprendentes de LM, constitui uma referência para a tipologia do nosso estudo. 

Identifica duas práticas face ao erro, não só a atenção na correcção ortográfica, 
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como também os diferentes aspectos que convergem para a correcção/boa forma 

das sequências escritas, reunindo os diferentes níveis de análise linguística: 

ortográficos, fonéticos, morfológicos, morfo-sintácticos, sintáctico-semânticos e 

semânticos. Optaram por uma tipologia com um maior número de categorias porque, 

no entender dos memos, é preferível a rejeição à proposta de categorizações 

simplistas e redutoras que nada descrevem.  

 

A nossa perspectiva tipológica inclui, tanto os erros frequentes nos alunos que têm 

exclusivamente o Português como LM, como também os erros/desvios que provém 

do contacto entre a LP e o CCV. A população estudada apresenta uma situação 

linguística pouco definida, pois os próprios alunos tiveram dificuldade em especificar 

qual a sua LM ou L2, estando presentes ambas as línguas, embora com diferentes 

níveis de bilinguismo de aluno para aluno. 

 

A tipologia do nosso estudo contempla os desvios mais frequentes em alunos 

falantes de Crioulo, apresentados por estudos já realizados em Portugal, 

nomeadamente por Dulce Pereira (1993, 1994, 1996, 1997, 2003) e Mª Helena Ançã 

(1998b, 2004), alguns confirmados pelo corpus analisado. Esses estudos mostram 

que os alunos parecem cometer interferências da oralidade do CCV para a escrita do 

Português. Para a tipologia deste estudo tivemos, também, em conta os estudos 

efectuados por R. Pereira (2004), sobre o erro nos escritos de crianças cabo-

verdianas, por S. Tovela (2004) sobre o análise de erro em Moçambique e por C. 

Stroud e P. Gonçalves (1997) que apresentam, a propósito do ensino do Português 

em contexto moçambicano, uma organização interessante das causas do erro, já 

desenvolvida no Enquadramento Teórico.  

 

   3.4.1.1.2 Funcionamento do Crioulo Cabo-verdiano 
 

Segue-se, então, uma breve caracterização dos pontos de aproximação e de 

afastamento entre a LP e o CCV, mais especificamente a variante dialectal de 
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referência da ilha de Santiago, “por esta ser a origem da maior parte dos cabo-

verdianos residentes na zona da Grande Lisboa.” Heilmair (1998: 104).  

 

À língua dominante, que contribui com o léxico para a formação do Crioulo, dá-se o 

nome de língua base e o CCV é de base portuguesa. Mas nem só de léxico se faz 

uma língua, é também crucial a estrutura gramatical e a do CCV é distinta da LP. O 

Crioulo é, efectivamente, uma língua e tem essa designação especial devido ao seu 

processo de formação e também às suas características estruturais. 

 

Ao nível fonológico, Pereira (1993) salienta as dificuldades dos cabo-verdianos, 

sobretudo de Santiago, na distinção entre ‘r’ simples e ‘r’ duplo, em situações de não 

conformidade com as convenções ortográficas da LP, pois nessa variante do Crioulo 

não existe esta oposição. Para além da dificuldade do falante de Santiago em 

pronunciar o ‘r’ duplo, só usando o simples, também pode suceder o contrário: 

muitos locutores de Santiago usam, por razões várias (por exemplo, hiper-

correcção), sempre o ‘r’ duplo em vez do simples.  

 

Na escrita dos falantes de Crioulo também é frequente encontrar casos classificados 

como consoantes fricativas linguodentais que incluem os erros na grafia das 

consoantes: ‘c’ /’ç’; ‘c’ / ‘s’ e ‘s’ / ‘ss’ para representar o som [s] e as consoantes ‘s’ / 

‘z’ para representar o som [z], pois, em Crioulo, o ‘s’ tem sempre o valor fonético de 

‘s’ e não de ‘z‘, como acontece na LP.  

 

Em cabo-verdiano o ‘g’ é a consoante presente em gato (LP) e grafa-se sempre ‘g’, o 

‘j’ é a consoante presente em jardim (LP) e grafa-se sempre ‘j’.  

 

O ‘e’ é a vogal presente em fé (LP), é sempre tónica e grafa-se ‘é’; o ‘e’ também 

pode ser a vogal presente em freguês (LP), pode ser tónica, grafando-se ‘e’, ‘ê’ ou ‘é’ 

(apenas no final das palavras) ou átona, grafando-se ‘e’. Por sua vez, o ‘i’ é a vogal 

presente em rico (LP) e pode ser tónica, grafando-se ‘i’. Portanto, em Crioulo o ‘e’ 
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não tem o som de [i] e em LP o ‘i’ é utilizado em palavras que se escrevem com ‘e’ 

(CCV: difendi; LP: defender). 
 

Quanto às vogais ‘o’ e ‘u’, temos a referir que o ‘o’ é a vogal presente em porta (LP), 

é sempre tónica e grafa-se ‘o’, mas é também a vogal presente em ouro (LP) e pode 

ser tónica, grafando-se ‘o’, ‘ô’ ou ‘ó’ (apenas no final da palavra) ou átona, grafando-

se ‘o’. Por sua vez, ‘u’ é a vogal presente em nu (LP) e pode ser tónica, grafando-se 

‘u’ ou ‘ú’, como também átona, grafando-se ‘u’. Portanto, em Crioulo o ‘o’ não tem o 

som de [u] e em LP o ‘u’ é utilizado em palavras que se escrevem com ‘o’ (CCV: 

mulátu; LP: mulato). 

 

Ao nível morfo-sintáctico, destacam-se a flexão verbal e a flexão nominal, de género 

e de número.  

 

Relativamente à flexão verbal em CCV, por exemplo, “escrevi” pode representar uma 

expressão passada ou não: N skrebe txeu kusa, que significa em LP “Escrevi muitas 

coisas”; mas oki N skrebe kel karta é traduzido para “quando escrever a carta”. Além 

disso, quando se fala de flexão verbal no Crioulo, não implica, com em Português, 

que haja desinências que transmitam mensagens acerca da pessoa e do tempo. 

Existe uma forma-base que coincide normalmente com o singular da 3ª pessoa do 

Indicativo do Presente da LP, à qual se acrescentam marcadores de pessoas, de 

tempo e de aspecto, separados quando colocados antes da base verbal (N ta 

skrebe) ou juntos quando em posição posterior (N skrebeba). 

 

Poderá haver mal-entendidos na interpretação de formas crioulas cuja forma original 

portuguesa é relativamente fácil de detectar, por exemplo, “vende“, em CCV, pode 

significar “vender” ou “vendeu” em LP. 

 

O valor aspectual (em curso, a fazer, etc.) e algumas opções temporais são 

traduzidas em CCV através do emprego de cinco partículas verbais e na ausência 
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destas a forma simples remete para o passado resolvido: pretérito perfeito, por 

exemplo: e ta kanta significa “ele canta”; m-kanta significa “eu cantei”.  

 

Em CCV, o plural morfológico obtém-se adicionando a desinência ‘-s’ às palavras 

terminadas em vogal oral ou nasal: báca (vaca) / bákas (vacas); dedom (polegar) / 

dedons (polegares). Às palavras terminadas em qualquer consoante diferente de ‘s’ 

acrescenta-se ‘is’: mudjér (mulher) / mudjeris (mulheres). Nas palavras terminadas 

em ‘-s’, substitui-se por ‘-sis’ ou ‘-zis‘: rapás (rapaz) / rapásis (rapazes). 

 

Por outro lado, a tendência é para não marcar o plural dos nomes, no caso do 

determinante já ter marca de plural (singular: mininu; plural: kes mininu). A mesma 

forma não marcada (sem ‘-s’ final) pode representar tanto o singular como o plural, 

desde que precedida por um especificador de número. Enquanto que, por exemplo, 

kasa significa “casa“ e kasas representa ”casas”, txeu kasa corresponde a “muitas 

casas”, porque txeu (de “cheio” que evoluiu para “muito/s”) já indica a pluralidade, 

tornando-se dispensável outra marca de plural no substantivo. A marca de plural 

também pode estar presente no substantivo, em vez de o preceder como no exemplo 

anterior, pois a colocação do ‘-s’ é variável, embora sempre único. Há que 

considerar, ainda, o caso de tudu que comporta uma ideia de pluralidade intrínseca, 

daí que o substantivo que o segue não necessite de marca do plural, por exemplo, 

tudu dia mininus ba pa skola significa “todos os dias os meninos foram para a 

escola”. 

 

Para além da dificuldade na concordância de número é de salientar ainda alguma 

dificuldade na concordância de género. As marcas de género são praticamente 

inexistentes, do ponto de vista morfológico, no CCV de Santiago, pois salvo raras 

excepções, não existe desinência para marcar o género feminino. Por exemplo: fidju 

fémia e fidju mátchu para “filha” e “filho”. 

 

Como interferências sintácticas, é de referir que existe o artigo indefinido, mas sem 
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marca do género, por exemplo un sumana que significa “uma semana”. O uso de 

artigos definidos (a acompanhar o sujeito) também não é visível em Crioulo e o 

mesmo acontece com o artigo demonstrativo, por exemplo kel, embora tenha a 

mesma função, pode ser “aquele” ou “o”. Assim, pode tornar-se complicado para um 

falante de Crioulo o uso de artigos exigidos pela LP, bem como a adequação destes 

em número e género.  

 

Os alunos de origem cabo-verdiana, também, têm dificuldade em perceber a função 

das preposições nas frases. A este propósito, Ançã (2001) apresenta um estudo 

sobre preposições e ensino do Português a cabo-verdianos, onde define como 

categorias para análise das utilizações desviantes de proposição: (I) palavras gráfica 

ou fonicamente próximas mas pertencendo a classes diferentes; (II) adição da 

contracção da preposição com o artigo; (III) omissão da contracção da preposição; 

(IV) omissão da preposição e da contracção; (V) não concordância da contracção da 

preposição com o nome; (VI) substituição da preposição conveniente por uma outra. 

 
“O problema mais frequente é, sem dúvida, a contracção da preposição portuguesa, 

fenómeno não realizável em CCV. Neste contexto, as categorias II, III, IV e V revelam 

dificuldades a nível da contracção, ou por excesso ou por omissão. Além do mais, como 

os elementos da língua não se encontram isolados, há toda uma série de aspectos que 

aqui são visíveis, quer morfologicamene (flexão nominal, deficiente, categoria V), quer 

sintacticamente (...). A categoria VI diz respeito a outro tipo de fenómenos: uma 

preposição é seleccionada impropriamente, ocorrendo uma construção sintáctica 

diferente da exigível no Português europeu.” (Ançã, 2001: 139). 

 

A preposição ‘a’ não existe e portanto, também não se realizam as contracções desta 

preposição, por exemplo: N bai kasa di Lita. (Fui a casa da Lita.); Onti N bai sinéma. 

(Ontem fui ao cinema.). A preposição ‘em’ e a sua contracção com os artigos 

definidos realizam-se em cabo-verdiano numa única forma, na, por exemplo: N staba 

na kasa. (Eu estava em casa.); El mora na Porto. (Ele mora no Porto.); El partisipa 

na koridas. (Ele participou nas corridas). As preposições ‘para’ e ‘por’ realizam-se da 
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mesma forma, pa, ficando a preposição ‘por’ sem possibilidade de contracção, por 

exemplo: El bai pa kasa. (Ele foi para casa.); El ka bai pa la. (Ele não foi por ali.); El 

pasa pa jardin. (Ele passou pelo jardim.). 

 

Em CCV não há pronomes reflexos nem recíprocos, nem verbos pronominais (do 

tipo “casar-se”), do mesmo modo, não existe nenhuma forma pronominal 

correspondente ao chamado ‘se’ indeterminado (“fala-se muito“) nem ao ‘se’ 

apassivante (“vendem-se casas“). Existe, sim, a conjunção pronominal e reflexa, mas 

em casos raros. 

 

É de salientar, ainda, a ordem básica dos elementos constituintes da frase. No caso 

do CCV, a ordem é SVO, isto é, sujeito + verbo + objecto, numa frase simples, 

declarativa, afirmativa, por exemplo: Djon tra txapéu. (O João tirou o chapéu.). 

Relativamente ao complemento indirecto, é de referir que, enquanto no CCV este 

elemento de frase aparece antes do complemento directo: Djon kumpra si fidju un 

libru; em LP a posição destes elementos de frase é invertida: “Djon comprou um livro 

ao filho”.  

 

Por último, e no que respeita às interferências semânticas, estas poderão ser de 

ordem lexical ou de significação global do texto, o que acontece em crianças 

bilingues CCV/LP. Apesar de serem línguas diferentes possuem um léxico muito 

semelhante: 
 

“Essa semelhança lexical e a real diferença estrutural entre as duas línguas leva, 

frequentemente, a que falantes de crioulo e português julguem estar a entender-se sem 

que isso, de facto, aconteça. A esse fenómeno damos o nome de falsa 

intercompreensão.” (Pereira, 1993: 48).  

 

Segundo a mesma autora uma das causas desta dificuldade de interpretação 

assenta no facto de as palavras crioulas, embora de origem portuguesa, terem ganho 

sentidos diferentes dos originais. Existem, assim, palavras que podem conduzir a 
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uma interpretação errada, como por exemplo, quando se diz em CCV li, significa 

“aqui”; e “uma vez” pode significar “uma vez” ou “antigamente”, o que não acontece 

em expressão portuguesa.  

 

A semelhança lexical e a real diferença estrutural entre as duas línguas, faz com que, 

muitas vezes, os falantes de CCV e de LP julguem estar a entender-se, sem que isso 

de facto aconteça, o que poderá levar a falsas interpretações. 

 

3.4.1.1.3 Descrição das categorias 
 

Relativamente ao tipo de competências, salientamos que, aquando da análise, nos 

apercebemos que os textos não apresentavam dados representativos da 

competência sociolinguística ou da competência pragmática/discursiva, 

designadamente a adequação das formas de tratamento e a adequação do registo à 

situação de comunicação, pelo tipo de registos escritos. Contudo, alguns aspectos 

ligados a estas competências, como a inadequação dos termos ao nível referencial 

presentes nos textos, estão integradas nos desvios léxico-semânticos da 

competência linguística. 

 

Seguem-se, então, os diferentes tipos de desvios referentes à competência 

linguística. Na área dos desvios fonéticos-ortográficos foram incluídos, por um lado, 

os erros provenientes da oralidade, mais especificamente do Crioulo, os quais se 

concentram sobretudo nos erros referentes à relação assistemática fonia/grafia. Esta 

consiste no mesmo som com grafias diferentes, num grafema que não represente 

nenhum som, e num grafema que representa mais do que um som. Por outro lado, 

podemos encontrar erros frequentes não só em alunos de L2, mas também de LM, 

designadamente, os erros provenientes de inserção (“felor” em vez de flor), omissão 

(“tava” em vez de estava), inversão (“porpósito” em vez de propósito), substituição 

(“faso” em vez de vaso), assim como de segmentação ou delimitação de palavras 

quer por de hipersegmentação, como por exemplo “da-mos” em vez de damos, quer 
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por hiposegmentação, por exemplo “maralto” em vez de mar alto.  

 

Apesar de não estarem incluídas na tipologia de Cardoso, et al. (2002), nem 

sinalizados como desvios típicos dos falantes de Crioulo, optámos por incluir, 

também, outros tipos de erros, por estarem presentes com frequência nos textos 

analisado, como sejam: a acentuação, o uso de maiúsculas e minúsculas, bem como 

a pontuação. Considerámos pertinente referir, ainda, a translineação pelo facto de os 

alunos a evitarem. 

 

No que diz respeito aos casos classificados como desvios morfo-sintácticos, é de 

salientar os problemas relativos à concordância de diferentes níveis da estrutura 

frásica, ou seja, a relação que as palavras estabelecem, entre si, na frase. Os erros 

registados afectam a flexão nominal, relativamente ao número e género, bem como a 

flexão verbal e o tempo e modo verbal, já apontados como interferências do CCV. 

 

Relativamente aos desvios sintácticos é de salientar a alteração da ordem básica dos 

elementos constituintes da frase, a ordem de palavras, bem como a utilização dos 

pronomes pessoais, das preposições e dos artigos, áreas apontadas como críticas 

para os falantes de Crioulo. Optámos, ainda, por englobar situações mais específicas 

como repetição de palavras e a utilização do “se” reflexo e recíproco que apresenta 

alguma dificuldade, tanto para estes alunos como para os monolingues de LP. 

 

Nos desvios lexicais-semântico, temos a inadequação do léxico ao nível referencial. 

Considerámos importante, face aos textos dos alunos e às preocupações expressas 

pelos professores consultados, incluir estes tipos de desvios.  

 
  3.4.1.2 Tipologia de tarefas metalinguísticas 
 

Como já foi desenvolvido no enquadramento teórico, um dos grandes desafios que 

se impõe às pesquisas no âmbito da CM é poder assegurar que, através das tarefas 
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utilizadas, é possível aceder à manipulação intencional do conhecimento da criança. 

 

A consideração das manifestações da CM pode efectuar-se segundo duas 

dimensões: 

1) a verificação das operações de construção textual que têm por base uma tomada 

de decisão, ou seja, que correspondem a uma realização não automática, sujeita a 

um controlo deliberado por parte do aluno; 

2) a apresentação de argumentos que fundamentam ou orientam a própria tomada 

de decisão, os quais se centram na reflexão do aluno sobre a linguagem. 

 

As operações de realização textual dão origem ao aparecimento e à modificação dos 

elementos de escrita, e são efectuadas a partir do estado zero até se atingir o estado 

considerado final. A estas modificações pode ser atribuído um carácter 

metalinguístico, correspondente à manipulação (deliberada) da linguagem, tomada 

como alvo de decisão, para obter um produto conforme os requisitos e objectivos 

colocados. 

 

Com o nosso estudo, e como já referimos, pretendemos verificar em que medida e 

sob que modalidades a CM está presente no processo de expressão escrita em 

alunos bilingues que frequentam os 3º e 4º anos de escolaridade do Ensino Básico, 

tendo sempre presente que existem vários graus de CM e que a altura do seu 

surgimento continua a suscitar controvérsia. 

 

Para alcançar os objectivos supracitados, optámos por analisar o desenrolar do 

processo de expressão escrita, a pares, através do registo áudio e respectivas 

transcrições. Na tipologia de tarefas metalinguísticas (ver anexo 8) registam-se 

dados que resultam do cruzamento das transcrições com os próprios textos dos 

alunos. Esta tipologia diz, assim, respeito aos dois momentos distintos do processo 

de escrita: o primeiro, a escrita do texto, no seu sentido restrito; o segundo, a leitura 

e correcção do mesmo. 
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A fim verificarmos se os alunos em questão revelariam CM e, quando confirmado, 

em que grau se encontrariam, ao criarmos a tipologia de comentários, tivemos como 

referência os modelos de desenvolvimento metalinguístico na criança apresentados 

por Alegre (2000) e por Gombert (1990; 1996), ambos repartidos em quatro fases. As 

especificidades de cada um destes modelos não são antagónicas e resultam, a 

nosso ver, numa complementaridade: 

 

1º grau (conhecimento implícito) – o aluno usa as regras linguísticas mas não reflecte 

sobre as mesmas, o que corresponde à consciencialização linguística; 

 

2º grau (domínio epilinguístico) – o aluno é capaz de reconhecer se o enunciado está 

ou não de acordo com a regra, como resultado da organização dos conhecimentos 

implícitos acumulados na primeira fase; 

 

3º grau (domínio metalinguístico) – o aluno é capaz de descrever as regras mas 

apenas usando vocabulário simples, ou seja, por palavras suas, como resultado do 

conhecimento consciente e o controlo deliberado de inúmeros aspectos da 

linguagem; 

 

4º grau (automatização dos metaprocessos) - o aluno é capaz de explicitar as regras 

em termos metalinguísticos e, perante um obstáculo, o aluno poderá fazer um 

esforço por automatizar processos metalinguísticos, dando origem a metaprocessos, 

sempre disponíveis ao acesso consciente. 

 

Para além da perspectiva que acabámos de apresentar, a tipologia de comentários 

teve, também, em conta as tarefas metalinguísticas referidas por Correa (2004), já 

desenvolvidas nesta dissertação. 

 

Da tarefa de localização e da tarefa de julgamento, considerámos pertinente os 
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aspectos da identificação e aceitabilidade, respectivamente, para perceber se os 

alunos seriam capazes de sinalizar os erros. 

 

Como as tarefas de localização e de julgamento, no seu sentido restrito (não 

seguidos de correcção) não podem ser tomados como conclusivos em relação à 

emergência da consciência na criança, considerámos pertinente utilizar também a 

tarefa de correcção. Com esta tarefa, pretendíamos verificar se os alunos tentariam 

corrigir os erros identificados e, neste caso, se o fariam com sucesso. 

 

Visto que algumas crianças podem demonstrar dificuldade em dar explicações sobre 

as suas respostas pelo facto de terem de as corrigir em seguida, tentámos não 

exercer pressão no sentido de corrigirem todos os erros identificados, deixando que 

esta tarefa partisse sobretudo da iniciativa dos alunos, ainda que a investigadora 

pudesse incentivá-los através do questionamento. Foi nossa pretensão que a 

correcção ocorresse durante o processo de escrita e não no final, de modo a que o 

professor, no nosso caso a investigadora, assumisse um papel de colaborador e 

auxiliar de escrita dos alunos. 

 

Tendo em conta que as correcções podem ser realizadas sem que a criança reflicta 

de facto sobre a natureza do erro, apostámos na verbalização, solicitando aos alunos 

que explicitassem, por um lado, as causas dos erros e, por outro lado, as correcções 

dos mesmos e as regras gramaticais inertes a essas correcções. 

 

Apesar de estarmos conscientes do hiato que poderá existir entre a capacidade de 

usar intencionalmente os conhecimentos linguísticos e a capacidade de enunciá-los, 

a verbalização tem uma função primordial em tornar observável as habilidades 

metalinguísticas como fundamentámos no Enquadramento Teórico. Daí que esta 

tipologia de tarefas valorize as explicitações orais, registadas e transcritas. 

 

Para completar a lacuna da verbalização restrita, temos os textos e as tipologias de 
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erro, anteriormente fundamentados, que de certa forma, estão relacionados com uma 

tarefa metalinguística: a de produção. 

 

Relativamente às tarefas metalinguísticas mais recentes, designadamente o uso do 

raciocínio por analogia e da replicação, considerámos que não se enquadravam na 

interpretação do erro, em que se centra o nosso estudo. Estas tarefas poderão ser 

pertinentes numa fase posterior ao processo de escrita, a desenvolver em sala de 

aula: a exploração do erro com os alunos, tendo em vista o melhoramento do 

funcionamento da língua.  

 

As tarefas clássicas de investigação de CM, quando isoladas, parecem mais 

relacionadas com o processamento linguístico do que com a actividade 

metalinguística. Contudo, utilizadas em conjunto podem permitir delinear alguns 

aspectos referentes à conceitualização da língua pelas crianças, indicadores de 

desenvolvimentos da CM. 

 

Para além dos modelos de desenvolvimento metalinguístico e das tarefas adoptadas, 

a tipologia de comentários baseou-se, ainda, em factores relacionados com a 

interacção durante o processo de escrita. 

 

De acordo com Cardinet (1993), citado por Matos (2001), as tarefas de interacção 

entre alunos favorece a “regulação funcional”, levando-os à prática de auto-

observação. Esta gera conflitos cognitivos, a partir do questionamento das próprias 

concepções iniciais e da consequente construção de saberes. O papel do professor, 

no nosso estudo representado pela investigadora, é de orientar e organizar esse tipo 

de situações. 

 

Por sua vez, a auto-avaliação, no quadro da avaliação formativa, confere aos alunos 

um estatuto de agente activo, implicando-os no processo de aprendizagem. É, assim, 

propiciada uma análise crítica sobre a própria acção, levando os alunos a tomarem 
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consciência daquilo que fizeram ou fazem. 

 

A auto-observação e auto-avaliação inserem-se na auto-regulação, uma estratégia 

metacognitiva, motivadora de empenho dos alunos na melhoria das suas acções, 

analisando paralelamente as eventuais discrepâncias entre o que fazem e o que 

pretendem obter. 

 

Como postula Cardinet (1993), citado por Matos (2001), a interacção entre pares, em 

que os alunos possam regular interactivamente as suas aprendizagens, favorece o 

feedback qualitativo e as auto-regulações dos alunos, através de estratégias 

cooperativas. Estas traduzem-se, no nosso estudo, ao nível da escrita, no seu 

sentido restrito, e da correcção dos textos, a pares. Em situação de interacção 

correctiva, a criança pode chegar a efectuar determinadas aprendizagens que 

isolada não conseguiria. Pretende-se, assim, a passagem de regulações 

interindividuais para regulações intraindividuais. 

 

Esta perspectiva, por nós adoptada relativamente às estratégias e patente na 

tipologia de tarefas, integra-se no conceito de Zona de Desenvolvimento Potencial de 

Vygotsky (1991). Neste sentido, pretendemos também aferir as potenciais 

capacidades dos alunos; os conhecimentos que eles poderão vir a adquirir no futuro, 

nomeadamente ao nível da CM, a partir das tarefas, então, desempenhadas, em 

parceria com os colegas e sob a orientação da investigadora.   

 

Portanto, as perspectivas supracitadas são representadas, neste estudo, numa 

grelha referente às tarefas metalinguísticas, no anexo 8. Assim, quanto ao nível de 

desenvolvimento metalinguístico e quanto às tarefas metalinguísticas, definimos 

como categorias de análise: 

 

- Erro não identificado - o aluno utiliza a regra de modo incorrecto, o que corresponde 

ao 1º grau de CM; 
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- Sinalização de erro inexistente - o aluno assinala como erro uma forma correcta, 

ainda no 1º grau de CM; 

- Identificação (ou sinalização) do erro - o aluno detecta o erro e sinaliza-o, o que 

corresponde ao 2º grau; 

- Correcção do erro - o aluno tenta corrigir o erro, com sucesso ou não, ainda no 2º 

grau 

- Verbalização da causa do erro - o aluno verbaliza porque é que considera haver um 

erro, o que corresponde ao 3º grau; 

- Verbalização da correcção - o aluno explica como corrigir o erro, ainda no 3ª grau; 

- Verbalização da regra - o aluno explicita a regra gramatical com termos linguísticos, 

o que equivale ao 4º grau.  

 

Ainda na mesma grelha, valorizámos o registo de dados que permitissem perceber 

em que parâmetros a interacção favorece o processo de escrita, mais 

especificamente, a acessibilidade e o desenvolvimento da CM. Neste sentido,  

pretendíamos registar atitudes relacionadas com a interacção na identificação e 

correcção dos erros, bem como na verbalização dos diferentes aspectos. Ou seja, se 

os erros assinalados/corrigidos/verbalizados seriam do próprio ou do colega, se o 

fariam automaticamente ou em consequência da intervenção do outro (colega ou 

aplicador). Por outro lado, era nossa intenção registar o peso da interacção na 

resolução de problemas através do registo de ocorrências de dúvidas e, quando 

esclarecidas, se resultariam da interajuda entre os alunos ou se seriam determinadas 

pelo adulto presente, neste caso a investigadora. 
 

3.5 Análise do corpus 

 

 3.5.1 Caracterização dos alunos 
 

Como nos foi negada a consulta dos processos dos alunos e exigido o anonimato 

dos participantes, os dados relativos aos alunos foram fornecidos pelos próprios 
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professores, com base nos questionários do Ministério da Educação, cujo exemplar 

está no anexo 2. A partir destes dados foi criado um quadro-resumo da 

caracterização dos alunos, o qual se encontra no anexo 3.  

 

Segue-se, então, uma breve caracterização dos alunos e, mais especificamente, a 

sua situação linguística a partir, não só no quadro-resumo acima referido, como 

também das notas de campo da investigadora que podem se consultadas no anexo 

1. 

 

Na Escola A, estivemos em 3 turmas diferentes, com alunos do 3.º e 4.º ano de 

escolaridade. Os 3 alunos da Professora A.1 encontram-se no 4.º ano, com idades 

entre os 9 (alunos A.1.1 e A.1.2) e os 11 anos (aluno A.1.4). Relativamente à 

naturalidade dos pais, 2 dos alunos têm mães cabo-verdianas e pais portugueses 

(alunos A.1.1 e A.1.4) e apenas 1 tem ambos os pais cabo-verdianos. Segundo os 

dados fornecidos pela docente, os 3 alunos falam, em casa, o Português e o CCV e 

todos eles falam com os colegas somente em Português.  

 

Relativamente aos alunos A.1.1 e A.1.2, pode-se ler nas notas de campo-1 que: 

 

“ambos nasceram em Portugal e a professora afirma que está com eles desde o primeiro 

ano e que eles nunca falam Crioulo na escola. (…) A aluna referiu, ainda, que aprendeu 

primeiro o Português e depois foi aprendendo e utilizando o Crioulo; o aluno também 

começou por aprender o Português e tem aprendido a falar Crioulo com a mãe.” 

 

Fomos, ainda, informados sobre o grau de proficiência em LP. Os alunos A.1.1 e 

A.1.2 apresentam o grau 3 e o aluno A.1.4 apresenta o grau 2, segundo a escala do 

questionário do Ministério da Educação que se encontra em anexo (2), destacando-

se, então, os graus:  

 
“2 - O conhecimento da Língua Portuguesa, tanto ao nível da compreensão como da 
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produção, embora seja suficiente para a comunicação com o professor e com os 

colegas, não permite ao aluno realizar de modo satisfatório as actividades lectivas; 

3 - Embora evidenciando algumas dificuldades, quer ao nível da compreensão quer da 

produção, o conhecimento da Língua Portuguesa permite ao aluno corresponder de 

modo satisfatório às exigências lectivas.” (in http://www.dgidc.min-

edu.pt/escolas/questDEBDES/instruçoes2.asp, consultado em 15/02/05). 

 

De um modo geral, os dados fornecidos pela professora indicam que os 2 alunos 

com grau 3 têm um aproveitamento escolar regular e o outro colega apresenta um 

aproveitamento fraco. 

 

Como está patente nas notas de campo-1, em anexo (1), a aluna A.1.1 parece 

dominar as duas línguas em contacto e revela alguma consciência da sua situação 

linguística, pelas afirmações que faz e questões que coloca ao colega. Por sua vez, o 

aluno A.1.2 revela utilizar pouco o Crioulo e ter alguma dificuldade em distinguir os 

dois sistemas linguísticos. Pode-se, então, ler:  

 

“A aluna tomou a iniciativa e perguntou ao colega se, em casa, falava Crioulo, ao que ele 

respondeu que falava às vezes. A aluna afirmou que ele fala mal o CCV e insistiu em 

perguntar se fala mais em Crioulo ou em Português. Por sua vez, o aluno pouco ou nada 

disse durante a conversa, mostrou-se envergonhado, encolhendo os ombros, 

pronunciando curtas frases que mal se ouviam. A aluna insistiu para que o outro 

afirmasse que ele está mais habituado a falar em Português, questionando-o acerca das 

línguas faladas em casa. O aluno afirmou que fala as duas línguas em casa, mas mais 

Português, tal como os irmãos, os quais, segundo o mesmo, não lhe ensinam a falar 

Crioulo. Quando faz perguntas à mãe, esta responde-lhe em Português e Crioulo 

“misturando” as duas línguas (…) Perguntei à aluna se sabia falar bem Crioulo ao que 

ela respondeu que sim e que não “mistura” as duas línguas. Ao perguntar o mesmo ao 

aluno, a professora prontificou-se a referir que ele é preguiçoso para falar, mesmo em 

Português.”  

 

Relativamente às situações de utilização das línguas em questão, é de referir que as 

mesmas têm diferentes funções para o aluno A.1.1 e o aluno A.1.2, como refere a 
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professora titular da turma:  

 
“enquanto que o aluno, em casa, faz perguntas em Português e a mãe responde-lhe em 

Crioulo, ou pergunta em Crioulo e a mãe responde-lhe em Português; a aluna, em sua 

casa, fala Português e só em ocasiões especiais utiliza o Crioulo”.  

 

Quanto à aluna A.1.4, da mesma turma que o par anterior e que trabalhou a pares 

com uma aluna de outra turma, é de referir que as notas de campo-6 em anexo (1) 

mostram que a mesma acredita não dominar o Crioulo, mas revela ter algumas 

noções. Pode-se, então, ler: 

 
 “pedi-lhes que me ensinassem um pouco de Crioulo, mas a V. recusou-se a fazê-lo 

afirmando que ainda não sabia falar essa língua porque só agora estava a aprendê-la 

com o pai.”. Contudo, é de referir que “apesar desta dizer que não sabia falar Crioulo, foi 

capaz de traduzir as perguntas para Português, bem como responder em Crioulo.”. 

Apesar disso “a aluna V. continuava a resistir, dizendo que não dominava essa língua.”. 

 

Ainda na mesma escola, mas na turma da Professora A.2, trabalhámos também com 

3 alunos. Destes, 1 encontra-se no 4.º ano e os outros 2 no 3.º ano, todos com 10 

anos. Relativamente à naturalidade dos pais, 1 dos alunos tem pai cabo-verdiano e 

mãe portuguesa (aluno A.2.2) e os colegas têm ambos os pais cabo-verdianos. 

Segundo os dados fornecidos pela docente, apenas o aluno A.2.3 fala Português e 

CCV em casa, os outros 2 falam aí apenas Crioulo. Todos eles falam Português com 

os colegas e só o aluno A.2.2 utiliza o Crioulo, para além da língua oficial, em 

contexto escolar. Fomos, ainda, informados sobre o grau de proficiência em LP e os 

3 alunos apresentam o grau 3. De um modo geral, os dados que nos forneceram 

apontam que todos eles têm um aproveitamento escolar regular. 

 

Como está patente nas notas de campo-5, em anexo (1), a aluna A.2.3 parece 

dominar as duas línguas em contacto e revelou entusiasmo por poder falar em 

Crioulo. Por sua vez, o aluno A.2.2 mostrou-se envergonhado em falar CCV por 
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admitir “misturar” as duas línguas. Pode-se, então, ler:  

 
“a aluna mostrou grande entusiasmo por partilhar um pouco do Crioulo connosco. Por 

sua vez, o aluno mostrou-se muito envergonhado para falar em Crioulo. Depois de eu 

insistir, o aluno confessou ter alguma dificuldade em fazê-lo porque a própria avó, cabo-

verdiana e com quem vive, “mistura” as duas línguas e ele também acaba por fazer o 

mesmo.”. 

 

Na mesma turma mas relativamente à aluna A.2.1, a qual trabalhou a pares com um 

aluna de outra turma, é de referir que nas notas de campo-6, em anexo (1), está 

patente que a mesma parece dominar o Crioulo, mostra interesse em utilizar a língua 

e reconhece que tem algumas dificuldades na escrita, apontando como principal 

causa, a influência do CCV na LP. Portanto,  

 
“a aluna M. mostrou-se interessada e começou a fazer-me perguntas em Crioulo, 

explicando, ainda, como se deveria responder nessa mesma língua”.  

 

Na nota de campo-5, pode-se ler, ainda em relação à aluna A.2.1, o seguinte: 

 
“quando o tema da investigação foi apresentado, uma das alunas de origem cabo-

verdiana afirmou «É para mim, a professora está sempre a dizer que, quando eu escrevo 

em Português, misturo o Crioulo». Perguntei-lhe, então, se considerava que fazia sentido 

o trabalho que eu estava a desenvolver, ao que respondeu que sim, mas prontificou-se a 

dizer “é por eu ser burra?”. 

 

Como comentários da investigadora, pode-se ainda ler,  

 
“As representações da aluna de origem cabo-verdiana face ao Crioulo e aos desvios na 

escrita do Português não parecem ser positivas e identifica como causa dessas 

dificuldades a sua falta de capacidade.”. 

  

Ainda na mesma escola, mas na turma da Professora A.3, trabalhámos com 2 alunos 
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a frequentar o 4.º ano, ambos com 12 anos. Relativamente à naturalidade dos pais, 

ambos têm pai e mãe cabo-verdianos. Segundo os dados fornecidos pela docente, 

apenas o aluno A.3.1 fala Português e o CCV em casa, o outro fala aí apenas 

Crioulo, mas ambos falam as duas línguas com os colegas. Fomos, ainda, 

informados que a proficiência em LP dos alunos é de grau 2 e que o aproveitamento 

escolar de ambos é fraco. 

 

Nas notas de campo-3 sobre o processo de escrita dos alunos A.3.1 e A.3.2, pode-se 

ler que  

 
“o que apresentou mais facilidade na escrita (A.3.3), informou que fala apenas Crioulo 

em casa, o outro teve dificuldades em definir as línguas faladas em casa e, segundo o 

colega, ele fala ambas mas “tudo misturado”. Esta “mistura” que o aluno apresenta na 

oralidade, bem como as dificuldades de dicção, são motivos de gozo, observando-se 

uma forte insegurança por parte do mesmo, tanto na escrita como na oralidade”.  

 

Assim, pelas dificuldades do aluno A.3.1, tanto na LP como no CCV, e pelas 

situações embaraçosas que essas dificuldades geram, não se proporcionou um 

momento de diálogo em Crioulo entre os alunos. 

 

Na Escola B, estivemos apenas numa turma, onde trabalhámos com dois pares, um 

do 4.º ano e outro do 3.º ano, 3 alunos com 10 anos e 1 com 11 anos. Relativamente 

à naturalidade dos pais, todos têm mãe cabo-verdiana, sendo os pais de diferentes 

origens: angolana, são-tomense, moçambicana, cabo-verdiana. Segundo os dados 

fornecidos pela docente, 3 alunos falam Português e CCV em casa, e apenas o 

aluno B.1.5 utiliza somente o Português com a família. Em contexto escolar, todos 

falam as duas línguas. Fomos, ainda, informados que o grau de proficiência em LP 

de 3 alunos é o grau 3 e que apenas o aluno B.1.2 é de grau 2. Quanto ao 

aproveitamento escolar dos alunos da Escola B, é de referir que os alunos B.1.2 e 

B.1.5 estão sinalizados como fracos e os outros 2 como regulares. 
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Durante a conversa que se desenrolou com os Alunos B1.2 e B1.5, aquando da 

recolha de dados, estes pareciam dominar o Crioulo, como está patente nas notas 

de campo-2, em anexo (1):“mostraram entusiasmo de imediato e trocaram frases 

entre si, com um grande à vontade e sem que eu precisasse de intervir.” Nas notas 

de campo está, também, presente que os alunos revelaram grande interesse pela 

diversidade linguística presente na turma:  
 

“conversámos sobre as suas origens e as dos pais, as línguas que falavam…Uma das 

alunas disse que sabia falar “açoriano”, pois o pai vive nos Açores… A conversa sobre a 

língua de cada um prolongou-se (…) Eu falei um pouco em francês e pouco tempo 

depois trocávamos palavras com outros alunos de diferentes origens, nomeadamente da 

Holanda e de Timor.”  

 

É de referir, ainda, que os alunos expressaram entusiasmo pelo interesse da 

investigadora em conhecer melhor o CCV – “falaram Crioulo entre eles e pude 

gravar. Agradou-lhes bastante a ideia de eu querer aprender essa língua”. Os alunos 

revelaram, também, ter consciência das dificuldades de alguns alunos de origem CV 

têm na utilização da LP: “nomearam ainda alguns amigos que falam Crioulo e que 

têm dificuldade no Português falado”. 

 

Por sua vez, os Alunos B.1.3 e B.1.4, durante a conversa que se desenrolou 

aquando da recolha de dados, pareciam não dominar o Crioulo, como está patente 

nas notas de campo-4, em anexo (1):  

 
“o aluno afirmou saber falar “mais ou menos” Crioulo e a aluna disse que não sabia, o 

que o colega desmentiu. Mostraram-se envergonhados, rindo e pedindo ao outro para 

tomar a iniciativa. (…) Apesar de mostrarem alguma resistência e inibição, acabaram por 

fazê-lo.”.  
 

Como comentários da investigadora, podemos, ainda, ler que  

 
“verbalizaram frases curtas, mas nem sempre as repetiam da mesma forma, talvez por 
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terem alguma dificuldade em falar Crioulo.” 

 

Em suma, todos os alunos participantes frequentam escolas da periferia da cidade 

de Setúbal, inseridas em bairros desfavorecidos onde a diversidade cultural é 

significativa. Todos os participantes são de naturalidade portuguesa, tendo pelo 

menos um dos pais cabo-verdianos. Os alunos têm idades compreendidas entre os 9 

e os 12 anos, estando a frequentar o 3.º ou o 4.º ano. No que respeita ao nível de 

bilinguismo, dos 12 alunos, a maioria (8) utiliza as duas línguas em casa, 3 falam 

apenas Crioulo com a família e somente 1 aluno fá-lo unicamente em Português. Em 

contexto escolar, 5 falam apenas a língua oficial e 7 utilizam as duas línguas com os 

colegas. Quanto ao grau de proficiência em LP e ao aproveitamento escolar, e 

segundo as professoras, é de salientar que 8 apresentam o grau 3 e 4 o grau 2. Os 

que estão sinalizados com melhores competências em LP, são aqueles que 

apresentam um aproveitamento escolar regular, à excepção de 1 que, apesar de ter 

o grau 3, tem um aproveitamento fraco tal como os que foram assinalados com o 

grau 2 de proficiência em LP. 

 

3.5.2 Análise dos textos 
 

3.5.2.1 Nível linguístico dos alunos 
 

Os desvios encontrados nas duas escolas foram agrupados e distribuídos, de acordo 

com a sua frequência, pelas respectivas categorias. Segue-se, então, o quadro de 

distribuição das categorias linguísticas das duas escolas. 
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Quadro 1 - Tipologia de Erros – Geral (Escola A/B) 
         
 
 
 
 
 
 

 
Competência Línguística 

Total 
Nº de 

Ocorrências 
Área Tipo de Desvio Tipo de 

Desvio 
Área 

 
 
 
 
 
 
 
1- Desvios Fonético-
ortográficos 
 

a) relação assistemática 
fonia/grafia 

73  
 
 
 
 
 

299 

b) inserção 
 

21 

c) omissão 38 

d)  inversão 6 

e) substituição 57 

f)  segmentação ou 
delimitação de palavras 

14 

g) translineação 
 

0 

h) acentuação 
 

37 

i) uso de maiúsculas por 
minúsculas e vice-versa 

40 

j) pontuação 
 

13 

 
2 - Desvios Morfo-
sintácticos 

a)  flexão nominal: número 
 

18  
 
 

29 
b) flexão nominal: género 
 

1 

c) flexão verbal 
 

9 

d) tempo e modo verbal 
 

1 

 
 
3 - Desvios  
Sintácticos 

a) ordem de constituintes 
 

0  
 
 
 

35 

b) utilização de pronomes 
 

6 

c) utilização de artigos 
 

5 

d) utilização de 
preposições 

10 

e) utilização do “se” 
reflexo e recíproco 

1 

f) repetições 
 

13 

4 - Desvios Léxico- 
semânticos 

a) inadequação do léxico 9 9 

 
Total geral 

 
372 
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Desvios fonético-ortográficos 
 

Analisando o Quadro 1, relativo à distribuição dos desvios dos alunos das Escolas A 

e B, podemos constatar que, quanto à competência linguística, o maior número de 

desvios ocorre a nível da fonética/ortografia (299), destacando-se os que resultam da 

relação assistemática fonia/grafia (73). Temos, também, um número significativo de 

erros resultantes de substituições (57), do uso de maiúsculas por minúsculas e vice-

versa (40), de omissões (38), da acentuação (37) e de inserções (21). Em 

contrapartida, registámos apenas 14 erros relativos à segmentação ou delimitação de 

palavras, 13 à pontuação, 6 à inversão de letras e nenhum quanto à translineação.  

 

Os desvios ortográficos encontrados no corpus analisado parecem resultar: 

 

a) Relação assistemática fonia/grafia 

 

• da falta de distinção fonética entre algumas vogais 

- “(...) eu sinte (...)” (Par 6 / Aluno A.1.4) 

(LP = senti) 

 

• da falta de distinção fonética entre s e a forma dobrada ss 

- “pasamos pela ponte (...)” (Par 2 / Aluno B.1.5) 

 (LP = passámos) 

 

• da falta de distinção dos contextos de realização das consoantes s e z 

- “(...) fez todo praser de (...)” (Par 1 / Aluno A.1.2) 

 (LP = prazer) 

 

• da falta de distinção dos contextos de realização das consoantes s e c 

- “(...) lá para sima (...)” (Par 4 / Aluno B.1.3) 

 (LP = cima) 
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• da falta de distinção dos contextos de realização da consoante dobrada ss 

e ç 

- “preguissoso” (Par 2 / Aluno B.1.5) 

(LP = preguiçoso) 

 

• da falta de distinção entre a preposição a e a contracção da preposição a 

com o artigo definido a (=à) 

- “(...) de nos levar a Escola.” (Par 1 / Aluno A.1.2) 

(LP = de nos levar à escola) 

 

• da falta de distinção fonética entre a consoante r e a realização dobrada da 

mesma rr 

- “(...) pintar a carra (...)” (Par 3 / Aluno A.3.3) 

(LP = cara) 

 

b) Inserção 

 

• da adição de uma vogal para estabelecer a sequência cv (consoante-

vogal) em vez da sequência cc (consoante-consoante) 

- “(...) requisitam os liveros.” (Par 4 / Aluno B.1.3) 

(LP = livros) 

 

• da adição de uma letra à forma correcta (formas populares) 

- “(...) arrecebamos os chapeos.” (Par 2  / Aluno B.1.5) 

(LP = recebemos) 

 

c) Omissão 

 

• da subtracção de uma letra 
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- “(...) chegamos á utima (...)” (Par 4 / Aluno B.1.4) 

(LP = última) 

 

• da falta de nasalização de vogais 

- “Depois algos alunos adarão (...)”(Par 6 / Aluno A.1.4) 

(LP = alguns; andaram) 

 

d)  Inversão 

 

• da troca de letras 

- “(...) vimos um quardo (...)” (Par 1 / Aluno A.1.2) 

(LP = quadro) 

 

e) Substituição 

 

• da falta de distinção fonética entre a consoante surda b e a oclusiva sonora 

p 

- “(...) para vermos o prasão (...)” (Par 1 / Aluno A.1.2) 

(LP = brasão) 

 

• da falta de distinção fonética entre a fricativa surda f e a sonora v 

- “(...) e fimos sapo” (Par 5 / Aluno A.2.2) 

(LP = vimos) 

 

f) Segmentação ou delimitação de palavras 

 

• da escrita justaposta de uma única palavra 

- “porfim fomos ver ravistas.” (Par 4 / Aluno B.1.4) 

(LP = por fim) 
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g) Translineação 

 

Não se registaram desvios no que respeita à translineação. Ao analisarmos os 

textos apercebemo-nos que os alunos evitaram dividir as palavras para mudar de 

linha. 

 

h) Acentuação 

 

• da falta de acento 

- “Quando chegamos vimos” (Par 5 / Aluno A.2.2) 

(LP = chegámos) 

 

i) Uso de minúsculas por minúsculas e vice-versa 

 

• do incorrecto uso de minúsculas no início de nomes próprios 

- “(...) castelo de belem (...)” (Par 2 / Aluno B.1.5) 

(LP = Torre de Belém) 

 

• do incorrecto uso de minúsculas no início de frases 

- “(...) para a escola. depois (...)” (Par 3 / Aluno A.3.1) 

(LP = para a escola. Depois) 

 

• do incorrecto uso de maiúsculas no meio de frases 

- “(...) fizemos Jogos e jogamos (...)” (Par 3 / Aluno A.3.3) 

(LP = fizemos jogos e jogamos) 

 

j) Pontuação 

  

• da ausência de pontuação 

- “(...) fomos fazer jogos no parque verde_quando chegamos (...)” (Par 3 / 
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Aluno A.3.3) 

(LP = fomos fazer jogos no parque verde. Quando chegamos) 

 
Desvios Morfo-sintácticos 

 

Foram encontrados 29 desvios a nível morfo-sintáctico, sobretudo, pela incorrecta 

flexão nominal das palavras quanto ao número (18). Em contrapartida, sinalizámos 9 

quanto à flexão verbal e apenas 1 relativo ao tempo e modo verbal e 1 à flexão 

nominal de género. 

 

Os desvios morfo-sintácticos encontrados no corpus analisado parecem resultar: 

 

a)  Flexão nominal: número 

 

• da omissão do plural 

- “(...) não gostamos da antas (...)” (Par 3 / Aluno A.3.1) 

(LP = das andas) 

 

• da pluralização por generalização 

- “Os primeros anemalis (...)” (Par 6 / Aluno A.1.4) 

(LP = animais) 

 

• da falta de concordância entre o nome e o adjectivo 

- “(...) avia caranguechos granda (...)” (Par 2 / Aluno B.1.5) 

(LP = caranguejos grandes) 

 

b) Flexão nominal: género 

 

• da falta de concordância entre o nome e o adjectivo 

- “(...) avia caranguechos granda (...)” (Par 2 / Aluno B.1.5) 
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(LP = caranguejos grandes) 

 

c) Flexão verbal 

 

• da falta de concordância entre o sujeito e o verbo 

- “lanchas a seguir fomos todos embora” (Par 2 / Aluno B.1.5) 

(LP = Lanchámos) 
 

d) Tempo e modo verbal 

 

• da incorrecta utilização do tempo verbal 

- “vomos ao castelo de belem e não podiamos entrar” (Par 2 / Aluno B.1.5) 

(LP = pudemos) 

 

Desvios Sintácticos 
 

Segue-se a área sintáctica com 35 desvios, resultantes, na sua maioria, de 

repetições (13), mas também da utilização de preposições (10), de pronomes (6), de 

artigos (5). É de salientar, ainda, que registámos apenas 1 erro referente à utilização 

do “se” e que não foram registados erros quanto à ordem de constituintes.  

 

Os desvios sintácticos encontrados no corpus analisado parecem resultar: 

 

a) Ordem de constituintes 

Não se registaram desvios no que respeita à ordem dos constituintes da frase. 

 

b) Utilização de pronomes 

 

• da colocação incorrecta do pronome pessoal 

- “A tequenica nos levou lá (...)” (Par 4 / Aluno B.1.3) 
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(LP = levou-nos) 

 

c)  Utilização de artigos 

 

• do encaixe do artigo 

- “(...) porque a agente não sabia andar.” (Par 3 / Aluno A.3.1) 

(LP = porque “agente”) 

 

• da falta de artigo que antecede o substantivo 

- “(...) avia _ lontra bebés que chá tinha morrido” (Par 2 / Aluno B.1.5) 

(LP = não vimos a lontra bebé porque já tinha morrido) 

 

d) Utilização de preposições 

 

• da omissão da preposição  

- “patal_autorisasão” (Par 4 / Aluno B.1.3) 

(LP= papel de autorização) 

 

• da incorrecta utilização da preposição/contracção 

- “a lutar na africa” (Par 2 / Aluno B.1.5) 

(LP = em África) 

  

e) Utilização do “se”  

 

• da omissão do se  

- “(...) meninos que fingiram de presidente (...)” (Par 1 / Aluno A.1.2) 

(LP = fingiram-se de) 

 

• da repetição de se 
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- “(...) que se chamava-se (...)”(Par 1 / Aluno A.1.2) 

(LP = que se chamava) 

 

f) Repetições 

 

• da frequente utilização da conjunção “e”  

- “(...)  pintar a carra e Jogamos o jogo da tenda e jogamos o de boling e 

Jogamos um jogo para três e fomos lanchar.” (Par 3 / Aluno A.3.3) 

(LP = substituir os “e” sublinhados por vírgulas ) 

 

• da frequente utilização do advérbio “depois” 

- “(...) depois agente fomos alnoçar na escola e depois brincamos(...)” (Par 

3 / Aluno A.3.3) 

(LP = Almoçámos na escola e depois brincámos) 

 
Desvios Léxico-semânticos 
 

Relativamente aos erros léxico-semânticos, só foram assinalados 9, pelas 

dificuldades de adequação do léxico que parecem resultar:  

 

a) Inadequação do léxico  

 

• da falta de conhecimento do termo correcto, ao nível referencial 

- “(...) vomos ao castelo de belem (...)” (Par 2 / Aluno B.1.5) 

(LP = Torre de Belém) 

 

• da falta de conhecimento da expressão correcta 

- “(...) fez todo prazer de (...)” (Par 1 / Aluno A.1.2) 

(LP = teve todo o prazer em) 
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  3.5.2.2 Explicação dos desvios 
 

A explicação dos erros é uma tentativa importante para determinar as suas causas, 

isto é, a sua fonte. Como referimos, a interpretação de erros, para além de conduzir 

à identificação e classificação dos erros mais frequentes cometidos pelos alunos 

bilingues, descreve e explica a natureza e as causas desses erros e contribui, 

também, para atenuar as dificuldades dos alunos em questão. 

 

Os desvios encontrados no nosso corpus podem resultar de diversos processos que 

os alunos usam na aprendizagem do Português, nomeadamente, a influência do 

CCV, a influência da linguagem oral e as estratégias de comunicação usadas pelos 

falantes de LP. Estas fontes de erro são apresentadas também por Tovela (2004), a 

propósito do análise do erro, embora refira a influência da LM, e não o CCV, por se 

tratar do contexto moçambicano. 

 

Quanto aos desvios fonético-ortográficos, constatámos que o maior número de erros 

presentes nos textos resultaram da relação assistemática fonia/grafia. Alguns alunos 

tiveram dificuldade em distinguir o ‘r’ simples e ‘r’ duplo, como já exemplificámos 

anteriormente.  

 

Verificámos, também, que alguns alunos apresentaram alguns erros, na grafia das 

consoantes: ‘c’ / ‘ç’, ‘c’/ ‘s’ e ‘s’ /’ss’ para representar o som [s] e as consoantes ‘s’ / 

‘z’ para representar o som [z]. Constatámos, ainda, que certos alunos tiveram 

dificuldades em utilizar o ‘j’ e o ‘g’ com som de [j]. Ainda no que respeita à relação 

assistemática fonia/grafia mas referente às vogais, os alunos apresentaram alguns 

erros, nomeadamente no uso do ‘e’ / ‘i’ e do ‘o’ / ‘u’.  

 

Como apresentámos no Enquadramento Teórico, com base em estudos realizados, 

os erros relacionados com a fonia/grafia do som [r], [s], [z], [j], bem como da 

utilização de ‘e’/‘i’ e do ’o’/’u’ são apontados como desvios típicos de crioulófonos. 
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Contudo, no caso dos participantes no nosso estudo, consideramos que são, 

sobretudo, transposições da oralidade e não tanto resultado da influência do CCV. 

Não são só as crianças que não têm o Português como LM que revelam dificuldade 

na relação assistemática de som/grafia destes casos, pois os monolingues de LP 

também têm tendência para fazer este tipo de erros. Além disso, uma vez que a 

população-alvo não conhece o alfabeto crioulo ALUPEC (alfabeto unificado para a 

escrita do cabo-verdiano), não podemos afirmar que esse tipo de erros resulte da 

influência do CCV escrito. Podemos, sim, inferir que, por ser fonológico, este alfabeto 

pode parecer mais lógico, coincidindo com situações em que os alunos escrevem 

como falam, independentemente de usarem outra língua para além do Português.  

 

Relativamente aos desvios morfo-sintácticos, verificámos que os alunos tiveram 

alguma dificuldade na flexão nominal quanto ao número, bem como na adequação 

do tempo e modo verbal. Na flexão nominal de número, os alunos apresentaram 

alguns erros. Em CCV, de uma maneira geral, o emprego do plural é bastante mais 

limitado do que em LP, pois se não existir absoluta necessidade de especificar a 

pluralidade referencial, não se adiciona a marca do plural morfológico. Podemos, 

então, inferir que esta característica do CCV poderá estar na origem de erros como 

“os primeros anemalis” (Aluno A.1.4) ou “caranguechos granda_” (Aluno B.1.5). 

 

No que respeita ao tempo e modo verbal, detectámos apenas 1 único erro e 9 quanto 

à flexão verbal. Não deixa de ser pertinente referir que, em CCV, algumas opções 

temporais são traduzidos através do emprego de partículas verbais. Esta 

característica simplificada do CCV poderá ser apontada como uma das causas para 

as dificuldades de alguns crioulófonos. Contudo, os erros detectados a nível da 

flexão verbal, que incidiram no facto de os alunos utilizarem a primeira pessoa do 

plural com “a gente”, não parecem ter origem no CCV e estão também presentes na 

escrita de monolingues de LP. 

 

Em relação aos desvios sintácticos, há que referir que todas as suas subcategorias 
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apresentadas na tipologia de erros poderão resultar da influência do Crioulo, embora 

seja pouco visível na utilização dos pronomes.  

 

Em CCV, não existe artigo definido, pode dizer-se que existe uma espécie de artigo 

indefinido (um/uns) e um artigo indefinido enfático (uma/umas). Este facto poderá ter 

levado o aluno B.1.2 a escrever “siquimo a viagem”. 

 

Quanto às preposições, é de referir que os alunos não apresentaram erros 

relacionados com a ausência da preposição ‘a’ em CCV, embora a falta de distinção 

entre a preposição ‘a’ e a contracção da preposição ‘a’ com o artigo definido ‘a’ (=à) 

poderá ser causado por influência do CCV ou por influência da oralidade, como é 

visível em “fomos a Bibioteca” (Aluno B.1.4). Por outro lado, os alunos cometeram 

alguns erros, pela omissão de preposições e pela selecção inapropriada das 

preposições. É pertinente recordar que ‘de’ em LP é traduzido por ‘di’ em CCV e ‘em’ 

por ‘na’, o que pode originar erros como “a lutar na africa” (Aluno B.1.5). 

 

Por último, e ainda a nível sintáctico, temos a utilização do “se” reflexo. Em CCV não 

há pronomes reflexos nem recíprocos, nem verbos pronominais, do mesmo modo, 

não existe nenhuma forma pronominal correspondente ao chamado “se” 

indeterminado nem ao ‘se’ apassivante. Este aspecto da língua crioula poderá 

originar erros como “que se chamava-se” (Aluno A.1.2). 

 

Os desvios supracitados podem ser explicados como resultantes da transferência da 

estrutura do Crioulo para o Português, mas também podem ter como explicação a 

influência da linguagem oral ou as estratégias de comunicação da LP, como veremos 

a seguir. 

 

Os erros já apresentados quanto à relação assistemática fonia/grafia poderão 

resultar da influência do CCV, como vimos anteriormente, mas também poderão ser 

originados pela influência da linguagem oral, pela falta de distinção dos contextos de 
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realização fonética. O facto de existirem vários sons para a mesma letra e várias 

letras para o mesmo som origina o problema da multiplicidade lógica, o que exige 

operações mentais complexas. 

 

Por outro lado, e como está patente nos exemplos revelados anteriormente, quanto 

ao nível linguístico em que se enquadram, os alunos cometeram um número 

significativo de erros cuja causa não parece estar na influência do CCV, mas 

exclusivamente na influência da linguagem oral. A nível fonético-ortográfico, temos, 

por exemplo, os erros resultantes de substituições, pela falta de distinção fonética 

entre as consoantes ‘b’ e ‘p’, bem como entre ‘v’ e ‘f’. Há que referir, também, as 

inserções, pela adição de uma vogal para estabelecer as sequência consoante-vogal 

em vez da sequência consoante-consoante, assim como pela adição de uma letra à 

forma correcta (formas populares). Temos, ainda, omissões que parecem resultar 

igualmente da influência da oralidade pela subtracção de uma letra ou pela falta de 

nasalização de vogais. O fluxo oral da língua nem sempre torna claros os intervalos 

entre as palavras e os aprendentes têm alguma dificuldade em dividir a mensagem 

em palavras e estas em sons, o que poderá estar na origem de alguns erros 

derivados da incorrecta segmentação ou delimitação de palavras. 

 

Enquanto a nível morfo-sintáctico não parece haver desvios resultantes unicamente 

da linguagem oral, a nível sintáctico destacam-se as repetições, quando os alunos 

escrevem como falam. 

 

A nível léxico-semântico podemos inferir que o vocabulário pouco diversificado e a 

consequente utilização de termos incorrectos ao nível referencial também parecem 

resultar da oralidade, marcada pelo situação socioeconómica desfavorável destes 

alunos.  

 

As estratégias de comunicação da LP poderão também estar na origem das 

dificuldades apresentadas por certos alunos na selecção categorial e semântica, 
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contemplando a área sintáctica e a área léxico-semântica. Temos, assim, erros 

provenientes da selecção inapropriada dos verbos, exemplificado por “A tequenica 

estava a falar-mos como se requisitam“ em vez de, por exemplo, explicou-nos (Aluno 

B.1.3), como, ainda, na origem da selecção inapropriada das preposições, presente 

na expressão “morreram a lutar na africa” (Aluno B.1.5). 

 

Relativamente à área da morfo-sintaxe, salientamos, também, as dificuldades dos 

alunos a nível da concordância verbal e nominal, apresentadas anteriormente, com 

provável consequência da interferência do Crioulo mas não excluímos a hipótese de 

resultar também das estratégias de comunicação de LP. 

 

Existem, ainda, erros que parecem estar exclusivamente relacionados com as 

estratégias de comunicação de LP, designadamente: os erros de translineação, de 

acentuação, de pontuação, bem como os que resultam do uso de minúsculas e 

maiúsculas. 

 

Para além das três causas prováveis para a explicação dos erros apresentados pelos 

alunos, é de referir que alguns erros podem ser induzidos pelas práticas correctivas 

dos respectivos professores. Todavia, o nosso estudo centra-se na aprendizagem e 

não directamente no ensino. Daí que esta eventual fonte de erros não seja, por nós, 

desenvolvida. Contudo, no último capítulo traçamos algumas linhas orientadoras, 

tendo em vista a interpretação do erro e o desenvolvimento da consciência 

metalinguística que poderão ajudar a evitar os erros determinados pelas práticas 

pedagógicas. 

 

3.5.3 Tarefas metalinguísticas dos alunos 
 
Passamos à análise dos dados registados nas 6 grelhas respeitantes à tipologia das 

tarefas metalinguísticas, para cada par. As grelhas preenchidas para cada par 

encontram-se no anexo 8 e o quadro que se segue resulta dos totais das anteriores.  
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Quadro 2 - Tipologia de Tarefas Metalinguísticas – Geral (Escola A/B) 
 

 Par 1 Par 2 Par 3 Par 4 Par 5 Par 6 
Sinalização de um Erro 
inexistente 

6 0 1 2 1 0 

Erro não identificado (nem na 
escrita nem na leitura) 

50 73 40 51 22 23 

Identificação 
do Erro 

próprio 5 3 4 14 8 5 
colega 27 4 19 16 24 10 
imediato 28 4 18 19 19 7 
questionado 4 3 3 9 11 8 

Tentativa de 
correcção 

correcta 25 6 21 22 29 10 
incorrecta 1 1 0 6 1 3 

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio 0 1 0 5 3 3 
colega 19 3 7 11 8 6 
imediato 14 0 0 5 6 1 
questionado 5 4 7 11 5 8 

Verbalização 
da 
correcção 
do Erro 

próprio 2 1 0 7 10 5 
colega 20 5 9 10 8 5 
imediato 13 0 0 4 5 0 
questionado 9 5 9 13 12 10 

Verbalização 
da Regra 

próprio 0 0 0 0 0 0 
colega 0 0 0 0 1 1 
imediato 0 0 0 0 0 1 
questionado 0 0 0 0 1 0 

 
 
Dúvidas 

esclarecida 
pelo colega 

0 1 4 2 3 6 

esclarecida 
pelo invest. 

0 0 1 5 2 8 

não 
esclarecida 

2 0 4 1 4 3 
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Durante a análise apercebemo-nos que alguns dados encontravam-se apenas nas 

transcrições por serem exclusivamente orais, como por exemplo as palavras mal 

pronunciadas, sendo omitidas ou estando correctamente escritas nos textos. Por 

outro lado, alguns aspectos não são possíveis de registo áudio, como, por exemplo, 

a pontuação. Apercebemo-nos, também, que  alguns erros referidos nos comentários 

não estão presentes nos textos/tipologias de erros por terem sido imediatamente 

apagados e reescritos pelos alunos em vez de rodeados e reescritos por cima como 

solicitado. 

 

Exemplo de comentário: 

- relativo a “Cuando” (Par 5) 
56.  J – Quando não é assim que se escreve 

57.  R – Tu não sabes 

58.  J – E tu? Também não sabes 

59.  R – Não / sabes tu // Quan / an /  

60.  J -  Tá mal é com q de queijo  

61.  R – Ah ya pois é 

      62. (o aluno R. apaga e corrige)  

 

Assim, o preenchimento destas grelhas resulta do cruzamento, por um lado, da 

análise de erros dos textos dos alunos (ver tipologias de erros de cada par no anexo 

5 e o Quadro 1 da tipologia com os totais) e, por outro lado, da análise das 

transcrições do registo áudio (ver anexo 7), relativas aos comentários dos alunos 

durante os processos de escrita.  

 

3.5.3.1 Sinalização do erro 
 

O primeiro par não foi capaz de identificar 50 dos 82 erros presentes no texto. 

Inicialmente, enquanto escreviam, os alunos sinalizaram 11, mas na fase posterior, 

dedicada à leitura, conseguiram identificar mais 21 destes erros. Assim identificaram 

32 erros, destacando-se os erros que provém de omissões e substituições, bem 
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como os relacionados com a fonia/grafia. Contudo, foi ainda nestes dois últimos 

tipos de erros que se registou maior número de não identificações, até superior às 

próprias sinalizações. É de realçar que os alunos tiveram dificuldade, sobretudo, em 

sinalizar os erros relacionados com o uso de maiúsculas/minúsculas.  

 

O segundo par deixou passar 73 dos 80 erros efectuados. Durante a escrita, os 

alunos ignoraram os erros e só na fase posterior dedicada à leitura, conseguiram 

identificar apenas 7 dos erros. Estes encontram-se distribuídos pelos diferentes 

tipos de erros/desvios e aqueles que os alunos tiveram mais dificuldade em sinalizar 

resultam da relação assistemática fonia/grafia, do  uso de maiúsculas/minúsculas e 

da acentuação. 

 

Por sua vez, o terceiro par de alunos não identificou 40 dos 61 erros presentes no 

texto. Inicialmente, enquanto escreviam, os alunos identificaram 3, mas na fase 

posterior, dedicada à leitura, conseguiram sinalizar mais 18 destes erros, tendo sido 

identificados 21. Estes alunos identificaram, em maior número, erros provenientes 

de substituições e de omissões de letras. Tiveram mais dificuldade em sinalizar os 

erros de acentuação, bem como aqueles derivados do uso de 

maiúsculas/minúsculas. 

 

Ficaram por sinalizar 51 dos 79 erros cometidos pelo quarto par. Inicialmente, 

enquanto escreviam, os alunos identificaram 13, mas na fase posterior dedicada à 

leitura, conseguiram identificar mais 15 destes erros, conseguindo, então, sinalizar 

28. Estes alunos identificaram, sobretudo, erros resultantes de substituições de 

letras e tiveram mais dificuldade em sinalizar os erros derivados da relação 

assistemática fonia/grafia e da acentuação. 

    

No texto do quinto par não foram identificados 22 dos 52 erros. Inicialmente, 

enquanto escreviam, os alunos sinalizaram 14, mas, na fase posterior dedicada à 

leitura, conseguiram identificar mais 16 destes erros, ficando, assim, 30 
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identificados. Estes alunos identificaram, em maior número, erros provenientes da 

relação assistemática fonia/grafia, mas foi também neste tipo de desvio que se 

registou maior número de não identificações, observando-se, portanto, uma situação 

equilibrada.  

 

Por último, o sexto par não sinalizou 23 dos 38 erros cometidos. Inicialmente, 

enquanto escreviam, os alunos identificaram 13, mas, enquanto reviam o texto 

(tanto na escrita como na leitura do mesmo), conseguiram identificar mais 2 desses 

erros, tendo, assim, sinalizados 15 erros. Quanto ao tipo de erros identificados, 

destacam-se, com números aproximados, aqueles que resultam de omissões de 

letras, da dificuldade na flexão nominal de número e da relação assistemática 

fonia/grafia. Contudo, foi ainda neste último tipo de erro que se registou maior 

número de não identificações, superior às próprias sinalizações.  

 

Portanto, os diversos pares identificaram cerca de metade dos erros escritos, à 

excepção do segundo par que foi capaz de sinalizar grande parte dos mesmos. Os 

alunos tiveram mais facilidade em detectar erros fonético-ortográficos, mais 

especificamente aqueles que derivam da relação assistemática fonia/grafia, de 

omissões e de substituições.   

 

Salientamos, ainda, que os erros resultantes da relação assistemática som/grafia e 

das substituições são os mais frequentes nos registos escritos analisados, talvez 

por isso sejam identificados em maior número. Até porque a relação assistemática 

fonia/grafia surge, também, com o maior número de não identificações. Contudo, e 

apesar do número elevado de identificações, as omissões foram menos cometidas 

do que os erros relacionados com a acentuação e o uso de minúsculas e 

maiúsculas, cujas sinalizações, também, foram registadas com números 

significativamente inferiores. Esta situação poderá derivar do facto de os alunos 

darem, aparentemente, mais importância a erros como as omissões do que a erros 

de acentuação ou relacionados com o uso de minúsculas e maiúsculas. 
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À excepção do quarto e do sexto pares, os alunos sinalizaram a maioria dos erros 

na segunda fase do processo de escrita, correspondente à leitura do texto. É de 

referir que, relativamente ao último par, o facto de os alunos terem optado por reler 

várias vezes o que iam escrevendo, durante a primeira fase do processo, contribui 

para o número reduzido de identificações ao longo da fase dedicada unicamente à 

leitura.  

 

Relativamente à capacidade de identificar os erros do próprio ou do colega, os 

alunos do primeiro par sinalizaram 5 do próprio e 27 do outro. Os alunos do 

segundo par identificaram 3 do próprio e 4 do colega. Por sua vez, quanto ao 

terceiro par apenas 4 foram sinalizados pelo próprio e os outros 19 pelo colega. No 

quarto par, os alunos foram capazes de identificar 14 erros relativamente à própria 

escrita e 16 quanto à escrita do colega. O quinto par identificou 8 erros da própria 

escrita e 24 erros dos colegas. Por fim, os alunos do sexto par identificaram 5 erros 

próprios e 10 relativos à escrita do outro.  

 

É de referir, ainda, que alguns erros foram identificados pelo próprio e pelo colega, 

em simultâneo, daí que em alguns casos, nomeadamente nos pares terceiro, quarto 

e quinto a soma de erros identificados pelo próprio e pelo colega seja superior ao 

número total de erros identificados.  

 

Em suma, podemos constatar que os alunos dos seis pares tiveram mais facilidade 

em identificar os erros dos colegas do que em sinalizar os seus próprios erros de 

escrita. 

 

Não obstante que uns erros tenham sido sinalizados durante a escrita e outros 

durante a leitura, considerámos pertinente referir que uns erros foram identificados 

de imediato e por iniciativa dos alunos e outros somente depois dos alunos serem 

questionados pelo colega ou pelo aplicador.  
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Neste sentido, o primeiro par identificou 28 erros de imediato e 4 após a intervenção 

de outros. Dos erros identificados pelo segundo par, 4 sinalizações ocorreram por 

iniciativa própria e 3 resultaram de questionamento. O terceiro par identificou 18 

erros de imediato e 3 após intervenção de outros. Por sua vez, o quarto par 

sinalizou 19 erros por iniciativa própria e 9 pós questionamento. Os alunos do quinto 

par foram capazes de sinalizar 19 erros de imediato e 11 depois de questionados. 

No texto do último par foram identificados 7 erros de imediato e 8 questionados.  

 

À excepção do último par, os alunos foram capazes de sinalizar a maioria dos erros 

de imediato, por iniciativa própria. 

 

3.5.3.2 Correcção do erro 
 
Os alunos tentaram corrigir alguns erros, umas correcções com sucesso, outras 

não. É de salientar, ainda, que, relativamente a alguns erros, não se registou 

qualquer tentativa de correcção.  

 

O primeiro par tentou corrigir 26 dos 32 erros sinalizados e apenas 1 das correcções 

foi mal sucedida. Assim, para 6 erros não houve tentativa de correcção, apesar de 

terem sido sinalizados pelos alunos. Das 26 tentativas de correcção, 11 ocorreram 

durante a escrita e 15 ao longo da leitura. Os 6 casos que os alunos não tentaram 

corrigir, com 1 correcção sem sucesso e os 50 que não identificaram, quer na 

escrita quer na leitura, somam o total de 57 erros por corrigir. À semelhança das 

sinalizações, os alunos corrigiram, sobretudo, erros relacionados com a fonia/grafia, 

os que provém de omissões e substituições. 

 

Os alunos do segundo par tentaram corrigir os 7 erros identificados, durante a 

leitura do texto, e conseguiram 6 correcções bem sucedidas. Os 73 não 

identificados, quer durante a escrita quer durante a leitura, com a única correcção 

mal sucedida perfazem o total de 74 erros por corrigir. Tal como nas identificações, 
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os alunos corrigiram poucos erros e nenhum tipo de desvio se destacou. 

 

Os alunos do terceiro par tentaram corrigir os 21 erros identificados, 3 durante a 

escrita e 18 na leitura. Todas as correcções foram bem sucedidas. Assim, ficaram 

por corrigir 40 no final do processo de escrita. Os alunos corrigiram, sobretudo, 

erros relacionados com substituições e omissões, igualando ao número 

sinalizações. 

  

Os alunos do quarto par tentaram corrigir os 28 erros identificados. Das 28 

tentativas de correcção, 13 ocorreram ao longo da escrita e 14 na leitura. 

Conseguiram 22 correcções bem sucedidas e 6 não tiveram sucesso. As 6 

correcções mal sucedidas com os 51 não identificados pelos alunos, fazem no total 

de 57 erros por corrigir. À semelhança das sinalizações, estes alunos corrigiram 

com sucesso, sobretudo, erros resultantes de substituições de letras. 

 

Por sua vez, o quinto par tentou corrigir todos os erros identificados pelos próprios 

alunos. Das 30 tentativas de correcção, (14) ocorreram durante a escrita e (16) ao 

longo da leitura, conseguindo 29 bem sucedidas e 1 sem sucesso. O único erro mal 

corrigido juntamente com os 22 erros não identificados pelos alunos perfazem o 

total de 23 erros por corrigir. Como nas sinalizações, estes alunos corrigiram, em 

maior número, erros provenientes da relação assistemática fonia/grafia.  

 

Finalmente, o sexto par tentou corrigir 13 dos 15 erros sinalizados, 11 durante a 

escrita e 2 durante a leitura. Conseguiram 10 correcções bem sucedidas e 3 sem 

sucesso. Estes 3 erros com os 2 que os alunos não tentaram corrigir e os 23 não 

identificados pelos alunos fazem o total de 28 erros sem correcção. À semelhança 

do tipo de erros identificados, destacam-se aqueles que resultam da relação 

assistemática fonia/grafia.  

 

Quanto à sinalização de erros inexistentes, a maioria dos alunos não sinalizou como 
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erradas formas correctas. Registaram-se 6 no primeiro par, 0 no segundo, 1 no 

terceiro, 2 no quarto, 2 no quinto e 0 no último par. 

 
É de salientar, portanto, que os alunos corrigiram, sobretudo, erros resultantes da 

relação fonia/grafia, de omissões e de substituições, todos da área fonético-

ortográfica, à semelhança das sinalizações. 

  
3.5.3.3 Verbalização da causa do erro 

 
O primeiro par verbalizou 19 dos 32 erros identificados. Estes alunos verbalizaram, 

essencialmente a causa dos erros de fonia/grafia, de omissão e de substituição, 

coincidindo com os tipos de erro identificados e corrigidos em maior número. 

 

O segundo par explicitou 4 dos 7 erros, distribuídos pelos diferentes tipos de desvio, 

à excepção dos erros sintácticos que, apesar de identificados, não foram 

explicitados. 

 

Por sua vez, o terceiro par verbalizou 7 dos 21 erros sinalizados. Embora com 

menor frequência, os alunos explicitaram, sobretudo, os tipos de erro identificados e 

corrigidos em maior número, ou seja, as substituições e as omissões. 

 

Os alunos do quarto par foram capazes de explicar 16 dos 28 erros identificados. À 

semelhança das sinalizações e correcções, estes alunos explicitaram, sobretudo, 

erros resultantes de substituições de letras. 

 

O quinto par verbalizou a causa de 14 dos 30. Como nas sinalizações e correcções, 

estes alunos explicitaram, em maior número, erros provenientes da relação 

assistemática fonia/grafia.  

 

Os alunos do último par explicitaram 9 dos 15 erros por eles sinalizados, 
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destacando-se os erros referentes à relação assistemática fonia/grafia. 

 

Assim, podemos constatar que, de um modo geral, os alunos foram capazes de 

verbalizar a causa de cerca de metade dos erros destacando-se, por um lado, o 

primeiro e o quarto pares cujo número de verbalizações se aproximou do total de 

erros identificados e, por outro lado, o quinto par por ter verbalizado um número 

significativamente inferior em relação ao total de erros sinalizados pelos mesmos. 

Tal como aconteceu com as identificações e as correcções, as explicitações foram, 

sobretudo, relativas aos erros fonético-ortográficos (fonia/grafia, omissões e 

substituições), embora nesta tarefa tenham sido registadas menos ocorrências. 

 

Exemplo de comentário: 

- relativo a “roas” (Par 1) 
“14. C – E sobre as limpezas das ruas // Teve…Isto é um o? 

 15. <SIL> 

 16. V. – Qual? 

 17. C – Aquele ali! 

 18. V – É 

 19. C – Não é o / é u 

 20. I – Que palavra é essa? 

 21. C – Ruas 

 22. I – Ruas não é com o? 

 23. C – Não / é com u // 

 24. (O V. corrige: apaga o o e escreve o u, em ruas)” 

 

Ainda, em relação à verbalização da causa do erro, seguem-se os resultados 

referentes às explicações dos erros do próprio ou do colega. Relativamente ao 

primeiro par, há a registar que todas as explicações foram referentes a erros dos 

colegas. No segundo par, temos 1 verbalização de erro do próprio, sendo as outras 

3 referentes a erros do colega. Também, no terceiro par regista-se que todas as 

explicações referem-se a erros de colegas. No quarto par, temos 5 para os erros do 

próprio e 11 para o colega. Quanto ao quinto par, há a referir 3 explicações relativas 
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aos erros do próprio e 8 do outro.  Por fim, no sexto par, os alunos explicaram 3 

erros do próprio e 6 do colega.  

 

Portanto, sem qualquer excepção, os alunos dos 6 pares apresentaram mais 

facilidade em explicar os erros do colega do que os erros cometidos pelo próprio, 

destacando-se o primeiro e o terceiro par que verbalizaram exclusivamente as 

causas dos erros do outro. 

 

Exemplo de comentário: 

- relativo a “vimo_” (Par 2, escrito por L.) 
“117. C – Tá mal escrito vimos 

 118. <SIL> 

 119. I – O que é que está mal escrito nessa palavra? 

 120. C – Falta um s / vimos 

 121. L – Vimos...” 

 

No que respeita à verbalização da causa mas relativamente ao momento, é de 

referir que aos alunos do primeiro par explicaram de imediato 14 causas e após 

questionamento 5. Os do segundo par só foram capazes de verbalizar os erros 

depois de questionados pelo colega ou pelo aplicador, o que aconteceu à 

semelhança do terceiro par. Os alunos do quarto par foram capazes de verbalizar a 

causa de 5 erros por iniciativa própria, restando 11 erros explicados após a 

intervenção do outro colega ou do aplicador. Os alunos do quinto par foram capazes 

de verbalizar 6 causas de imediato e 5 depois de serem questionados. Quanto ao 

último par, há a referir que apenas 1 causa de erro foi verbalizada de imediato, 

tendo as outras 8 resultado da intervenção do colega ou do aplicador. A partir dos 

dados apresentados, podemos constatar que, à excepção do primeiro e do quinto 

par, os alunos tiveram mais facilidade em verbalizar a causa dos erros quando 

questionados por outros, quer seja pela investigadora quer seja pelo colega. 
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Exemplo de comentário: 

- relativo a “falar-mos” (Par 4) 
“658. C / J – A te / ni / ca estava a... 

 659. C – ...a falar / falar / nos como se... 

 660. I – A J. parou ali, o que é que foi J.? [...] Tá bem? Hesitaste aqui 

 661. J – Não é um m é / um n! 

 662. I – Ah / é que ela parou e olhou para mim! / Então aqui... escreve lá por baixo / é um n / 

falar-nos / não é falarmos” 

 

3.5.3.4 Verbalização da correcção do erro 
 
Quanto à verbalização das correcções, é de referir que o primeiro par foi capaz de 

explicar 22 das 26 tentativas de correcção. À excepção das substituições, estes 

alunos verbalizaram a correcção dos erros mais identificados, corrigidos e 

verbalizados quanto à causa, designadamente os que advém da relação 

assistemática fonia/grafia e de omissões. 

 

Por sua vez, o segundo par verbalizou a correcção de 5 das 7 tentativas de 

correcção, distribuídos pelos diferentes tipos de desvio, à excepção dos erros 

sintácticos que, apesar de identificados, as suas correcções não foram explicitadas, 

como aconteceu com a verbalização das causas. 

 

O terceiro par explicitou 9 das 21 correcções e, tal como na verbalização das 

causas, tiveram maior destaque as substituições e as omissões. 

 

Das 28 tentativas de correcção o quarto par verbalizou 17. À semelhança das 

sinalizações, correcções e explicitação das causas, estes alunos verbalizaram a 

correcção, sobretudo, de erros resultantes de substituições de letras, constatando-   

-se, no entanto, uma diminuição de frequência ao longo destas diversas etapas.  

 

O quinto par verbalizou 76 das 30 tentativas de correcção. Como nas sinalizações, 
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correcções e explicitações das causas, estes alunos verbalizaram, em maior 

número, as correcções referentes a erros provenientes da relação assistemática 

fonia/grafia.  

 

O último par comentou 10 das 13 tentativas de correcção, destacando-se as 

correcções referentes a erros resultantes da relação assistemática fonia/grafia.  

 

Podemos, então, constatar que os alunos, de um modo geral, verbalizaram cerca de 

metade das tentativas de correcção, ainda que nem todas fossem bem sucedidas 

como já referimos anteriormente. Os erros, cujas correcções foram verbalizadas em 

maior número, são fonético-ortográficos, com destaque para aqueles que resultam 

da relação assistemática fonia/grafia. 

 

Exemplo de comentário: 

- relativo a “mininos” (Par 1) 
“25. C – Teve meninos // Não é “mininos” / é meninos / é com e” 

 

Ainda no que respeita à verbalização da correcção, há que distinguir os erros do 

próprio dos erros do colega. Assim, os alunos do primeiro para foram capazes de 

verbalizar 2 correcções de erros cometidos pelo próprio e 20 relativos a erros do 

colega. No segundo par regista-se 1 correcção relativa ao erro do próprio e 5 do 

colega. Os alunos do terceiro par verbalizaram correcções relativas apenas a erros 

do colega. O quarto par verbalizou 7 correcções respeitantes a erros do próprio e 10 

do colega. No quinto par, registam-se 10 correcções do próprio e 8 referentes a 

erros do outro. Finalmente, o sexto par de alunos apresenta um número igual de 

correcções quer de erros do próprio quer de erros do colega.  

 

Isto significa que uns pares de alunos tiveram mais facilidade em verbalizar a 

correcção do próprio e outros do colega, não havendo uma diferença significativa. 
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Exemplo de comentário: 

- relativo a “tatarogas” (Par 5) 

“683. R – Ta / ta... 

 684. I – É ta / ta / rugas?  

 685. J – Diz lá outra vez tatarugas 

 686. I -  Tatarugas / aqui está escrito tatarugas 

 687. R – ta / ta / rugas / ta / ta 

 688. J – Eu já sei / é / acho que é assim... 

 689. I – Com o acento no segundo a / assim é ta / tá / rugas 

 690. J – Eu conto por aqui 

 691. R – Não / rodeia 

 692. I – Vocês acham que está mal? 

 693. R / J – Sim 

 694. I – Mas não sabem como é que se escreve bem... Então eu vou dizer a palavra / para ver se 

vocês descobrem...é tar / ta... 

 695. R / J – Ah / é o r! R! 

 696. I – Ah / não é tatatugas / é tar / tarugas // tartarugas / isso” 

 

À semelhança da explicação do erro, também as correcções resultaram umas vezes 

da iniciativa dos próprios alunos e, outras vezes, do questionamento do colega ou 

do aplicador. Neste âmbito, o primeiro par verbalizou 13 correcções de imediato e 9 

depois de questionados. Quanto ao quarto par, foram registadas 4 correcções 

verbalizadas de imediato e 13 após questionamento. Os alunos do quinto par 

verbalizaram 5 correcções por iniciativa própria e 12 como resultado da intervenção 

dos outros presentes. Os alunos do segundo, do terceiro e do sexto par só 

verbalizaram correcções após questionamento. 

 

Portanto, à excepção do primeiro par, todos os outros apresentaram mais facilidade 

em verbalizar as correcções depois de questionados pelo colega ou pelo aplicador.  

 

Exemplo de comentário: 

- relativo a “vomos” (Par 2) 
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“198. C – Lanchámos a seguir / lanchámos a seguir // fomos todos embora... 

 119. L – Tá mal 

 120. I – O que é que está mal? 

 121. L – É o v tem de ser o f 

 122. C – Vomos” 

 

3.5.3.5 Verbalização da regra gramatical 
 
Todos os alunos revelaram muitas dificuldades em verbalizar as regras inerentes às 

correcções apresentadas. Por iniciativa própria, registou-se apenas 1 caso (Par 6) e 

quando questionados pelo aplicador também apenas 1 caso (Par 5). É de salientar, 

ainda, que os 2 casos registados referem-se exclusivamente a erros de colegas, 1 

relativo ao uso de maiúsculas e minúsculas (Par 5) e outro à flexão nominal de 

número (Par 6). Em ambos os casos, os alunos explicaram as regras com um 

vocabulário simples em vez de usarem termos linguísticos. 

 

Exemplo de comentário: 

- relativo a “Leosleão” (Par 6) 
253. “M – Porque se fosse leão era só um / leões são vários / marinhos” 

 

3.5.3.6 Esclarecimento de dúvidas 
 

Os alunos do primeiro par apresentaram apenas 2 dúvidas durante todo o processo 

de escrita, as quais não foram esclarecidas nem pela Investigadora nem pelos 

próprios.  

 

Os alunos do segundo par apresentou apenas 1 dúvida durante todo o processo de 

escrita, a qual foi esclarecida pelos próprios, em interacção.  

 

Quanto às dúvidas apresentadas pelo terceiro par, durante todo o processo de 

escrita, o adulto presente interveio apenas 1 vez, 4 ficaram por esclarecer e da 
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interacção entre os alunos resultaram outros 4 esclarecimentos. 

 

Os alunos do quarto par, também, apresentaram um número pouco significativo de 

dúvidas durante todo o processo de escrita. O adulto presente interveio 5 vezes, 2 

dúvidas foram esclarecidas pelos alunos em interacção e apenas 1 ficou por 

esclarecer. 

 

Os alunos do quinto par apresentaram 9 dúvidas durante todo o processo de escrita, 

o adulto presente interveio 2 vezes, 3 foram esclarecidas pelos alunos em interacção 

e 4 ficaram por esclarecer.  

 

Os alunos do sexto par apresentaram um número significativo de dúvidas, 17,  

durante todo o processo de escrita, o adulto interveio com frequência (8), mas é de 

destacar os esclarecimentos resultantes da interacção entre os alunos (6), ficando 

por esclarecer 3 dúvidas. 

 

Na transcrição, em anexo, é possível constatar que os alunos do sexto par 

adoptaram, por iniciativa própria, diferentes estratégias para colmatar as dúvidas, 

nomeadamente a escrita das diferentes formas que consideravam ser a correcta, de 

modo a chegar a um acordo, bem como o recurso ao dicionário.  

 

Totalizando o número de esclarecimentos, 14 dúvidas ficaram por resolver, 16 foram 

esclarecidas pela investigadora e 16 pelos colegas, destacando-se, assim, a 

interacção entre os alunos.  

 

Exemplo de comentário (esclarecimento por parte do colega): 

- relativo a “depois” (Par 3) 
137. “R - Depois 

138. B -  De / de é junto? 

139. R - É junto / depois? 
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140. I - É como vocês acharem 

141. B -  Depois...” 

 

É de referir que a maioria das dúvidas resultou da falta de vocabulário ou de uma 

certa confusão causada pela má pronunciação de certas palavras. 

 

Exemplo de comentário (esclarecimento por parte da investigadora): 

- relativo a “técnica” (Par 4) 
75. “C– E veio uma / e veio uma / e / veio / uma // professora / como é que se chamam aquelas 

moças […] que nos guiam? 

76. I – Tec / ni / ca / é a técnica da biblioteca” 

 

3.5.4 Interpretação e síntese dos resultados 
 

Analisando os dados, segue-se a triangulação dos mesmos como interpretação e 

síntese dos resultados. Para tal, optámos por responder às questões iniciais deste 

estudo. 

 

1ª Questão inicial: 
– Os alunos de origem cabo-verdiana com idades compreendidas entre os 9 e os 12 

anos são capazes de... 

...detectar os erros nos próprios produtos escritos? 

...verbalizar as causas dos erros? 

...corrigir os erros identificados? 

...verbalizar as alternativas de correcção aos erros? 

...verbalizar as regras gramaticais inerentes às correcções? 

 

Como constatámos na análise dos comentários dos alunos, cada par identificou 

cerca de metade dos erros escritos, tendo mesmo havido um par capaz de sinalizar 

grande parte dos erros. Verificámos, também, que a maioria dos erros foi sinalizada 

na segunda fase do processo de escrita correspondente à leitura do texto, 
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destacando-se, assim, a importância da revisão do texto para o seu melhoramente.  

 

Quanto à verbalização das causas dos erros, verificámos que os alunos foram 

capazes de verbalizar a causa de cerca de metade dos erros, havendo mesmo dois 

pares cujo número de verbalizações se aproximou do total de erros identificados.  

 

No que respeita à correcção dos erros por parte dos alunos, verificámos que, tendo 

em conta o número de erros identificados, os aluno tentaram corrigir a maioria dos 

erros. Todavia, em relação ao total de erros em cada texto, o número de correcções 

ficou muito aquém, sendo o número de erros por corrigir significativamente superior. 

Destacou-se apenas um par cujo número de correcções e o número de erros por 

corrigir se aproximaram. É de referir, ainda, que dos erros por corrigir, a grande 

maioria consiste nos erros não identificados, seguindo-se um número reduzido de 

correcções mal sucedidas e, por fim, um número pouco significativo de erros sem 

qualquer tentativa de correcção. 

 

Relativamente à verbalização das alternativas de correcção dos erros, pudemos 

constatar que, de um modo geral, os alunos explicitaram cerca de metade das 

tentativas de correcção, ainda que nem todas tenham sido bem sucedidas, como já 

referimos anteriormente.  

 

Quanto à verbalização das regras gramaticais, constatámos que os alunos não foram 

capazes de explicitar as regras inerentes às correcções efectuadas, registando-se 

apenas dois casos. 

 

Os dados analisados e o Enquadramento Teórico deste estudo, levam-nos a inferir 

que os alunos participantes neste estudo, de origem cabo-verdiana e com idades 

compreendidas entre os 9 e os 12 anos: 

- por um lado, são capazes de identificar um número significativo de erros, bem como 

corrigir com sucesso a maioria, tarefas explicitadas pelos mesmos, ou seja, 
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demonstram comportamentos epilinguísticos (Gombert, 1990, 1996); 

- por outro lado, não são capazes de verbalizar as regras inerentes às correcções 

feitas pelos próprios, ou seja, não têm consciência dos usos das regras gramaticais, 

o que dificulta a descrição metalinguística (Gombert,1990, 1996). 

 

Os resultados supracitados situam o desenvolvimento metalinguístico destes alunos 

na segunda fase do desenvolvimento metalinguístico que Gombert (1996) define de 

“aquisição das habilidades epilinguísticas”. Consiste num nível inferior, o do domínio 

epilinguístico, que faz a ligação entre o linguístico e o metalinguístico: 

 
“Ces connaissances épilinguistiques, ainsi constituées en mémoire, contrôlent toutes les 

actions linguistiques du sujet mais ne transparaissent que dans certains comportements 

(les comportements épilinguistiques) comme ceux de correction ou de surgénéralisation 

de l’application de certaines règles.” (1996: 51). 

 

Somente com a tomada de consciência que suporta os seus próprios 

comportamentos linguísticos, o aluno poderá reflectir e utilizar intencionalmente os 

seus conhecimentos sobre a linguagem e sobre as regras que utiliza. Como defende 

Gombert (1996), esta tomada de consciência não é operada automaticamente, por 

um lado, é necessário que haja conhecimento epilinguístico e, por outro lado, é 

necessário que se manifestem factores externos. Por esta razão, a prática 

pedagógica do professor pode ter um papel fulcral no desenvolvimento 

metalinguístico dos alunos e no capítulo que se segue apresentamos algumas 

propostas neste sentido.  

 

2ª Questão inicial: 
Os alunos de origem cabo-verdiana têm consciência das interferências do Crioulo 

nos seus produtos escritos em LP? 

 

No início do estudo, ao formularmos esta segunda questão, pressupúnhamos que os 

alunos participantes fariam interferências. Esta era, assim, uma ideia de partida que 
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poderia ser ou não confirmada. 

 

Com a análise de dados, sentimos necessidade de desmontar esta segunda questão 

em três outras para poder responder à mesma. Isto é, para perceber se os alunos 

têm consciência das interferências há que saber: 

- primeiro, quais os níveis de bilinguismo dos alunos; 

- segundo, se os erros de escrita dos alunos podem ser explicados por influência do 

CCV; 

- terceiro, se os alunos têm consciência da sua situação linguística e/ou da causa 

dos seus erros na escrita. 

 

É essencial conhecer os níveis de bilinguismo e as causas dos erros, pois no caso 

dos alunos não utilizarem o Crioulo, a influência do CCV não constitui uma provável 

explicação para os erros e não se justifica estudar as interferências do Crioulo nos 

produtos escritos em LP. Além disso, não tendo consciência da sua situação 

linguística ou dos erros cometidos, dificilmente os alunos poderão ter consciência 

das interferências. 

 

Para responder a estas questões, tornou-se pertinente fazer a triangulação de dados 

referentes à caracterização dos alunos, aos textos e respectivas tipologias de erros, 

bem como às transcrições do processo de escrita e respectivas tipologias de tarefas 

metalinguísticas. Optámos por cruzar os dados por par/aluno de modo a perceber 

algumas especificidades antes de generalizar, ao nível da população participante. 

 

Neste sentido, e em relação ao primeiro par, é de referir que nenhum dos alunos fala 

Crioulo na escola e que em casa comunicam nas duas línguas, tendo sido o 

Português a primeira língua a ser adquirida. É de referir que o aluno A.1.1 mostrou 

dominar as duas línguas e ter alguma consciência sobre a sua situação linguística. 

Por sua vez, o aluno A.1.2 indicou utilizar pouco o Crioulo e revelou insegurança e 

dificuldades em distinguir os dois sistemas linguísticos. Fomos informados que 
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ambos se encontram no grau 3 de proficiência em LP e que apresentam um 

aproveitamento escolar regular. 

 

Tendo em conta a análise de dados registados na tipologia de erros, os alunos 

supracitados apresentaram maiores dificuldades no uso de maiúsculas e minúsculas, 

como por exemplo em “presidente da junta”. Alguns erros foram causados por 

substituições de letras, sobretudo entre p e b, d e t, outros pela relação assistemática 

fonia/grafia, nomeadamente com e e i, s e z. Os outros tipos de erros foram 

registados com uma frequência pouco significativa. 

 

No que respeita à explicação dos erros, é de salientar que, enquanto que a 

dificuldade no uso das maiúsculas e das minúsculas poderá ser explicado através 

das estratégias de comunicação em LP e as substituições pelas dificuldade na 

oralidade, ao nível da distinção de sons, os erros referentes à relação assistemática 

fonia/grafia poderão ter influência do CCV, mas também da oralidade. 

 

Quanto ao segundo par, o aluno B.1.2 fala LP e CCV em casa e o aluno B.1.5 

apenas LP, mas ambos utilizam as duas línguas para comunicar na escola. Tanto um 

como o outro parecem dominar a LP e o CCV e revelam alguma consciência 

relativamente à situação linguística em que se encontram, bem como às dificuldades 

que alguns colegas de origem CV apresentam no uso da LP. Apesar de ambos terem 

um aproveitamento escolar fraco, o aluno B.1.2 encontra-se no grau 2 e o aluno 

B.1.5 no grau 3 de proficiência em LP. 

 

Com base nos dados presentes na tipologia de erros, os alunos do segundo par 

apresentaram maiores dificuldades na relação assistemática fonia/grafia, 

designadamente com o som [s] e [z] e a utilização de r/rr, e/i, o/u. Em igual número, 

ambos os alunos cometeram erros fazendo substituições entre v/f, ch/j e q/g. A 

pontuação foi outra das dificuldades significativas dos alunos com o uso do ponto 

final e da vírgula. Segue-se a acentuação, sobretudo no uso do pretérito perfeito, 
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confundindo-se com o presente, e, por fim, as maiúsculas e minúsculas no uso dos 

nomes próprios. 

 

Tendo em conta a explicação dos erros é de referir que a maioria poderá ter origem 

nas estratégias de comunicação em LP, designadamente no uso da pontuação, da 

acentuação e das maiúsculas/minúsculas. Contudo, os erros causados por 

substituições de letras e pela relação assistemática fonia/grafia poderão ter origem 

na influência da oralidade. Estes últimos podem, ainda, resultar da influência do 

Crioulo. 

 

Em relação ao terceiro par, ambos os alunos falam LP e CCV na escola, mas 

enquanto que o aluno A.3.1 utiliza apenas a LP em casa, o aluno A.3.3 fala aí 

apenas o Crioulo. É de referir, ainda, que tanto um como outro apresentam o grau 2 

de proficiência em LP e aproveitamento escolar fraco. Contudo, ao longo da recolha 

de dados, o aluno A.3.1 revelou ter muitas dificuldades e insegurança na distinção e 

utilização das duas línguas e, por sua vez, o aluno A.3.3 parecia dominar ambas. 

 

A partir dos dados presentes na tipologia de erros, podemos constatar que os alunos 

do terceiro par apresentam erros relacionados com o uso de maiúsculas e 

minúsculas, nomeadamente no uso de maiúsculas no início de frases e em nomes 

próprios, bem como no uso das mesmas no meio de frases. Em igual número, o 

aluno A.3.1 cometeu substituições entre c/g, v/f, t/d e ambos tiveram dificuldades na 

acentuação, sobretudo na utilização do pretérito perfeito. 

 

Quanto à explicação dos erros, é de referir que tanto a acentuação como o uso das 

maiúsculas/minúsculas poderão ter origem nas estratégias de comunicação em LP. 

As substituições poderão resultar da influência da oralidade, não se registando, 

portanto, um número significativo de erros que poderão resultar da influência do 

Crioulo. 
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Relativamente ao quarto par, ambos os alunos utilizam a LP e o CCV, tanto em casa 

como na escola, mas durante a recolha de dados, revelaram insegurança e um fraco 

domínio no uso do CCV. Ambos apresentam o grau 3 de proficiência em LP, mas 

enquanto o aproveitamento escolar do aluno B.1.3 é regular, o do aluno B.1.5 é 

fraco. 

 

Com base nos dados da tipologia de erros, os alunos do quarto par apresentaram 

maiores dificuldades na relação assistemática fonia/grafia, com o uso de r/rr, j/g, s/c, 

s/z e s/ç. Alguns erros foram provocados por substituições de n/m, nh/lh, p/t. Ambos 

os alunos cometeram erros de acentuação na utilização do pretérito perfeito, dos 

nomes próprios e da contracção da preposição a com o artigo definido a (=à). Por 

fim, o aluno B.1.4 cometeu várias omissões na utilização de bl, al, tr, gui... 

 

No que respeita à explicação dos erro, podemos inferir que, à semelhança do que já 

foi referido para os pares anteriores, os erros de substituição parecem ter origem na 

oralidade, os de acentuação nas estratégias de comunicação em LP, os de omissão 

também nestas estratégias mas poderão ainda ser provocadas pela influência da 

oralidade. Por último, os que advém da relação assistemática fonia/grafia poderão 

resultar da influência não só da oralidade, mas também do CCV. 

 

Quanto ao quinto par, o aluno A.2.3 fala LP e CCV em casa e apenas LP na escola, 

por sua vez, o aluno A.2.2 utiliza somente o CCV em casa, mas fala as duas línguas 

na escola. Ao longo da recolha de dados, pareceu-nos que o A.2.3 revela 

insegurança em CCV e dificuldade em distinguir os dois sistemas linguísticos. 

 

Ainda em relação ao quinto par, é de referir que os alunos A.2.2 e A.2.3 cometeram 

erros, na sua maioria referentes à relação assistemática fonia/grafia com o uso de 

s/z, o/u, n/m, x/ch, i/e. Erros esses que poderão ser derivados da influência quer da 

oralidade quer do CCV. Os outros erros foram registados em número pouco 

significativo. 



 199

 

Por último, o sexto par foi formado por dois alunos de diferentes turmas. O aluno 

A.1.4 fala CCV e LP em casa e apenas LP na escola, revelando, durante a recolha 

de dados, grande insegurança no uso do Crioulo. Segundo o professor, encontra-se 

no grau 2 de proficiência em LP e tem um fraco aproveitamento escolar. Por sua vez, 

o aluno A.2.1, em casa, usa apenas o CCV e na escola LP e Crioulo, parecendo 

dominar ambas as línguas. Este aluno referiu reconhecer dificuldades na escrita, 

apontando como principal causa a influência do CCV. Os dados fornecidos indicam 

que este aluno encontra-se no grau 3 em LP e tem um aproveitamento escolar 

regular. 

 

O par de alunos supracitado cometeu erros sobretudo quanto à relação 

assistemática fonia/grafia no uso z/s, j/g, e/i, am/ão e o/u, tendo sido os outros tipos 

de erros pouco significativos. Assim, a maioria dos seus erros poderão ter origem na 

influência quer da oralidade quer do CCV. 

 

Portanto, os erros mais frequentes – relação assistemática fonia/grafia – poderão ser 

causados por influência da oralidade e alguns destes, também, por interferência do 

CCV. Para além de ser pouco preciso afirmar que esta última será a fonte dos erros 

mais frequentes, até porque os alunos em causa deconhecem o ALUPEC, como já 

foi referido, os outros tipos de erros não parecem resultar das interferências do 

Crioulo, mas sim da influência da oralidade ou do uso de estratégias de comunicação 

em LP.  

 

Para além dos dados relativos, por um lado, à caracterização dos alunos e, por outro 

lado, aos textos e respectivas tipologias de erros, a triangulação de dados tendo em 

vista esta segunda questão, supostamente contemplaria informação registada nas 

transcrições e respectiva tipologia de tarefas metalinguísticas. Contudo, esta 

tipologia não contempla o aspecto das interferências do Crioulo. 
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Apesar de se registarem erros que poderão ser causados pela influência do CCV e 

das conversas informais, resumidas nas notas de campo, indicarem que alguns 

alunos têm, de certa forma, consciência da sua situação linguísticas, caracterizada 

pelo bilinguismo, durante o processo de escrita não foram feitas quaisquer 

referências a esta provável causa de erros. Considerámos que o feedback por parte 

dos alunos não era suficiente para que os questionássemos acerca das 

interferências como possível causa de erros. Por um lado, pelo facto de a maioria 

dos alunos ter dificuldade em distinguir os dois sistemas ou por não dominar o CCV; 

por outro lado, porque salvo duas intervenções, os alunos não foram capazes de 

verbalizar as regras, o que nos levou a inferir que não teriam conhecimento explícito 

sobre as regras, como vimos anteriormente, necessário à explicação dos erros. 

 

Portanto, apesar de algumas diferenças entre os alunos participantes, podemos 

concluir que: 

- ao nível do uso das línguas em contacto – todos os alunos usam a LP (oralidade e 

escrita) e cerca de metade sente-se inseguro no uso do CCV; 

- ao nível de competência escrita – a maioria apresentou como maiores dificuldades 

de escrita a relação assistemática fonia/grafia, cujos erros poderão ser causados por 

influência da oralidade e alguns destes, também, por interferência do CCV; 

- ao nível da consciência metalinguística – a maioria conseguiu identificar e corrigir 

os erros, alguns alunos verbalizaram as suas causas e correcções, mas não foram 

capazes de explicitar as regras gramaticais. 

 

Concluindo, a triangulação de dados leva-nos a inferir que os erros, na sua maioria, 

não parecem ser causados por interferência do CCV e os alunos não revelam ter 

consciência das prováveis interferências do Crioulo nos seus produtos escritos, 

factor que parece dificultar o desenvolvimento da competência escrita em LP. 
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3ª Questão inicial: 
A análise contrastiva é uma estratégia possível de desenvolver com alunos do 1.º 

Ciclo? 

 

Analisando esta questão, é de referir desde logo que “1º Ciclo” é muito generalizado, 

há que ter em conta apenas a população alvo, pois não é nossa pretensão 

generalizar dessa forma. A questão deveria, então, fazer referência a alunos com 

idades entre os 9 e os 12 anos, de origem cabo-verdiana, a frequentar o terceiro e o 

quarto ano de escolaridade, em escolas da periferia de Setúbal. 

 

Mais uma vez, esta questão mostra que, inicialmente, tínhamos como dado 

consumado o facto de os alunos participantes no estudo fazerem interferências do 

CCV na LP. Como já vimos, na análise de dados, apenas um dos tipos de erros 

cometidos com mais frequência tem, como causa, a influência do CCV e, ainda 

assim, os mesmos poderão ser também justificados pela influência do Português 

oral.  

 

Confrontámo-nos com uma situação linguística diversificada, comum em tantas 

outras turmas, mesmo que nos tenhamos centrado apenas nos alunos de origem 

cabo-verdiana. Num mesmo grupo de aprendentes, a língua ensinada pode ser 

segunda para uns e materna para outros, havendo, assim, duas populações de 

alunos: os locutores nativos da língua de ensino, LP; e os alunos cujo domínio da LP 

assenta essencialmente na aprendizagem escolar. Neste sentido, encontrámos: 

 

- crianças falantes de Português e de Crioulo, para quem a LP se afirma como língua 

dominante; 

- crianças lusófonas que conhecem mal a sua língua de origem (CCV), sendo 

bilingues dissimétricos, por compreenderem o Crioulo mas sem que o falem. 

 

No nosso estudo, estas duas populações diversas encontram-se em turmas cuja 
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maioria de crianças é lusófona monolingue e onde se encontram também alunos com 

outras línguas de origem, para além do CCV. 

 

Nestas condições, como definir para estes alunos a língua considerada segunda? 

 

Esta indefinição dificulta uma eventual análise contrastiva, a qual apresenta, só por 

si, inconvenientes. Segundo, Dabène (19994), a análise contrastiva mostra-se pouco 

pertinente na didáctica de línguas, acentuando a distância linguística de que resultam 

os graus de “xénité”, termo proposto por Weinrich (1989) para afirmar que uma 

língua pode ser mais ou menos estrangeira. Relativamente à linguística contrastiva e 

às numerosas análises comparativas por ela inspiradas, Dabène defende que: 

 
“On s’accorde généralement à considérer que ces travaux n’ont pas répondu aux 

attentes qu’ils avaient suscité. En particulier, ils se sont révélés en partie inopérants pour 

la mission principale qui paraissait la leur, à savoir celle d’élaborer des systémes pré-

correcteurs d’erreurs, et leur rôle semble être, plutôt, dans le meilleur des cas, de fournir 

à posteriori des hypothèses explicatives aus erreurs observées” (1994: 35-36). 

 

Assim, consideramos que não é factor prioritário, em sala de aula, comparar os dois 

sistemas linguísticos, até porque, a grande maioria dos alunos participantes parecem 

utilizar com mais frequência e mais facilidade a LP, havendo mesmo os que se 

sentem inseguros quanto ao uso do CCV. Temos, assim, um bilinguismo dominante, 

onde os níveis de competência parecem assimétricos. 

 

Por outro lado, não faz muito sentido falar de análise contrastiva pelas críticas já 

apresentadas no Enquadramento Teórico. Em vez da AC, consideramos mais 

pertinente uma IE que, ao contrário da primeira, centra-se no aluno, ou seja, nos 

erros destes enquanto reveladores das estratégias de aprendizagem e das 

competências individuais dos aprendentes, bem como das diferentes causas e dos 

diversos tipos de erros, não se limitando às transferências entre LM e L2. 
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Enquanto diagnóstico, a IE fornece informações valiosas para que se possa explorar, 

em sala de aula, áreas críticas da LP. Desta forma, o erro deixa de ser visto como 

um fim para passar a ser encarado como um meio favorável ao melhoramento do 

próprio processo de ensino-aprendizagem. 

 

À medida que o professor se apercebe de todas estas informações, fornecidas pela 

IE, deve dar feedback das mesmas aos alunos de modo a que estes desenvolvam a 

sua CM e, assim, melhorem as suas competências de escrita em LP. 

 

Todo este processo é complexo e minucioso, exigindo do professor um trabalho 

árduo, mas acreditamos que a IE é possível e necessária ao nível do ensino básico, 

mais especificamente do terceiro e quarto anos, como desenvolveremos no próximo 

capítulo destinado às propostas didácticas e pedagógicas. 

 

Por conseguinte, mais importante do que trabalhar o sistema gramatical do Crioulo, 

em comparação com a LP, parece-nos  pertinente que, por um lado, o professor 

conheça a situação linguística de cada um e os erros mais frequentes e que, por 

outro lado, leve os alunos a perceber a influência da oralidade e das estratégias de 

comunicação de LP que usam e provocam erros. Contudo, não deixa de ser 

pertinente fazer referência às semelhanças e diferenças entre a LP e o CCV sempre 

que se justifique, nomeadamente em situação de interferência. 

 

4ª Questão inicial 
A interpretação verbal entre alunos no processo de escrita favorece a 

consciencialização metalinguística? 

 

Não sabemos como seria o desempenho dos alunos se, em vez de trabalharem a 

pares, o fizessem individualmente. Só temos como referência um outro trabalho já 

mencionado nas opções metodológicas: A interacção na escrita e a consciência 

metalinguística do erro: alunos com diferentes identidades sócio-linguisticas (Rassul, 
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N. e Perdigão, R., 2005), para a Disciplina de Comunicação em Sala de Aula do 

Curso de Mestrado em Didáctica de Línguas (trabalho não publicado). 

 

Os resultados obtidos com esse outro estudo mostraram-nos que os comentários 

eram muito pobres na escrita individual. Nas transcrições destes detectámos uma 

forte presença do aplicador, insistindo para que o aluno explicitasse o seu raciocínio. 

Por sua vez, na transcrição referente ao processo de escrita a pares verificámos que, 

gradualmente, diminuíam as intervenções do aplicador, salientando-se as trocas 

verbais espontâneas entre os alunos.  

 

A consciencialização, por parte do aluno, dos conteúdos, objectivos, processos e 

problemas de aprendizagem implica o desenvolvimento de estratégias que fomentam 

a autonomia do aprendente. Cientes deste facto e por não querermos deturpar os 

dados evitámos interferir no processo de escrita, daí que tenhamos optado pelo 

trabalho a pares. 

 

Como já referimos, no Enquadramento Teórico, as tarefas de interacção entre os 

alunos leva a práticas de auto-observação e auto-regulação e, por conseguinte, ao 

conflito cognitivo, questionando as suas concepções iniciais e construindo um novo 

saber. 

 

As trocas verbais proporcionadas pelo diálogo que se estabelece entre os alunos 

gera constantes feedbacks. Ao contrário do trabalho individual, o trabalho a pares 

obriga a que os alunos verbalizem, tornando-se assim mais visível o pensamento. 

Neste sentido, observámos situações de intercâmbio e de reciprocidade, tanto ao 

nível da compreensão como da produção. 

 

Por um lado, verificámos que a própria explicitação ajuda ambas as partes ao nível 

da compreensão: o aluno que verbaliza é levado a reestruturar o seu pensamento de 

modo a conseguir explicitá-lo, tendo a oportunidade de consolidar os seus 



 205

conhecimentos; o outro aluno tem acesso a informação numa linguagem, à partida, 

mais acessível, visto ser explicitada por um colega, da mesma faixa etária, cujo 

raciocínio e vocabulário se apresentam de forma mais simples quando comparados 

com os do adulto, nomeadamente o professor/investigador. Este facto parece facilitar 

o entendimento e, consequentemente, favorecer o desempenho tanto do que é 

ajudado como do que ajuda.  

 

Por outro lado, verificámos que a interacção entre alunos fomenta a interajuda na 

organização das ideias e na escrita, bem como na identificação e correcção dos 

erros. Aquando da análise dos dados presentes nas tipologias das tarefas 

metalinguísticas, constatámos que a maioria dos erros foi identificada, corrigida e 

verbalizada pelo outro e após questionamento, enquanto alerta ou incentivo. Para 

além de questionar o outro, os alunos também colocaram dúvidas, pedindo 

esclarecimentos como estratégia para evitar o erro e a maioria dos esclarecimentos 

partiu dos próprios colegas. Assim, como síntese dos dados relativos à interacção, 

constatámos o seguinte: 

 

- ainda que, à excepção de um par, os alunos tenham sido capazes de sinalizar a 

maioria dos erros de imediato, por iniciativa própria, os seis pares tiveram mais 

facilidade em identificar os erros dos colegas do que em sinalizar os seus próprios 

erros de escrita; 

 

- sem qualquer excepção, os alunos apresentaram mais facilidade em explicar os 

erros do colega, destacando-se dois pares que verbalizaram exclusivamente as 

causas dos erros dos outros; à excepção de um par, os alunos tiveram mais 

facilidade em verbalizar a causa dos erros quando questionados por outros; 

 

- contudo, uns pares tiveram mais facilidade em verbalizar a correcção do próprio e 

outros do colega, não se registando uma diferença significativa a este nível; mas à 

excepção de um par, todos os outros apresentaram mais facilidade em verbalizar as 
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correcções depois de questionados pelo colega ou pela investigadora; 

 

- apesar de todos os alunos revelaram muitas dificuldades em verbalizar as regras 

inerentes às correcções apresentadas, os dois casos registados referem-se 

unicamente a erros de colegas; 

 

- quando apresentadas dúvidas pelos alunos, a maioria foi esclarecida pelo colega, 

destacando-se mais uma vez, a interacção entre os alunos. 

 

Para verificar o carácter consciente das manifestações, ou seja, o carácter 

metalinguístico tem-se recorrido à capacidade de explicitação verbal como já 

justificámos no Enquadramento Teórico, apesar de não assegurar a correspondência 

perfeita entre linguagem e pensamento. 

 

Para além disso, numa escrita colaborativa, o aluno desenvolve a responsabilidade 

de identificar e solucionar os problemas existentes nos textos escritos, reflectindo, 

assim, sobre a escrita e o erro. É uma forma de cada criança tentar aperfeiçoar o 

texto, feito em conjunto. Comparar aquilo que se faz com aquilo que os outros fazem 

proporciona a consciencialização e a metalinguagem, desenvolvendo, assim, a CM 

nos alunos. 

 

Podemos, então, inferir que a interacção verbal entre alunos no processo de escrita 

favorece a consciencialização metalinguística, por proporcionar a interajuda e a 

verbalização, tornando explícito o pensamento (ou parte dele), como nos mostram os 

dados analisados.  
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CAPÍTULO IV 
Sugestões Didácticas e Conclusão Final 
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4.1 Sugestões Didácticas 
 
Realidades caracterizadas pela diversidade linguística e sociocultural como aquela 

que investigámos, têm sido objecto de vários estudos. Segundo Pereira (1994), a 

realidade portuguesa continua afastada do que se considera ideal, sobretudo, pela 

falta de programas específicos e pela falta de materiais didácticos e pedagógicos. 

Neste sentido afirma que “(...) pedir e sonhar o impossível para ir conseguindo o 

possível é formula antiga e muitas vezes eficaz” (1994: 54). 

 

O melhor, mas também mais difícil, segundo Pereira (1997), seria adoptar um 

modelo de ensino bilingue de transição em que a criança começa por aprender a ler 

e a escrever na sua LM e, só depois, aprendem a L2, desenvolvendo, primeiro, a 

oralidade e, seguidamente, a leitura e a escrita:  

 
“Ficaríamos então com a certeza de que ser mininu e ler menino não estariam em 

contradição nem seriam fonte de insucesso ou de sofrimento linguístico para as 

crianças.” (Pereira, 1997: 41).  

 

Contudo, a realidade portuguesa ainda está longe de responder às exigências 

inerentes ao ensino bilingue. Este tipo de ensino exige ao professor que conheça as 

línguas em presença, o que é dificultado pela variedade de línguas coexistentes nas 

escolas e no caso de línguas orais, pela falta de recursos escritos como apoio. 

 

Em situações em que a LP não é a LM dos alunos, justifica-se ainda que os 

professores proporcionem a estes alunos um tempo longo de desenvolvimento da 

oralidade e uma exposição intensiva e variada, desde cedo, à LP que deve ser, 

então, encarada como uma L2 e não como uma língua de substituição. Há que 

considerar, então, a LM do aluno, ao mesmo tempo que se incide o ensino no 

desenvolvimento das competências de comunicação na língua e cultura alvos. 
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Mesmo que o Português seja a/uma LM dos alunos, como acontece com alguns dos 

participantes no nosso estudo, é sempre pertinente conhecer as suas diferentes 

origens e a diversificada situação linguística. 

 

No caso do nosso público-alvo o ensino bilingue não parece ser solução, não só 

pelas dificuldades inerentes à prática do mesmo na nossa realidade educativa, mas 

também pelo facto de os alunos participantes utilizarem sobretudo o Português, 

como LM para uns e como L2 para outros, havendo mesmo alguns com dificuldades 

em usar o Crioulo. 

 

No contexto em que se desenvolveu o nosso estudo, apesar de não se justificar o 

ensino bilingue, mostra-se pertinente que o professor encare o CCV como língua, 

estude as estruturas simples do CCV e compare as mesmas com as de LP, defina as 

áreas de risco onde ocorrem mais interferências e proporcione exercícios de reforço 

de aprendizagem das áreas afectadas. 

 

A diversidade linguístico-cultural, claramente presente nas escolas portuguesas torna 

premente a criação de condições que promovam “a revisão dos planos de formação 

de trabalho e modalidade de formação contínua centrados na escola e em torno de 

situações concretas (como LP/L2)” (DEB, 2003: 22). 

 

A formação deverá dotar os professores de saberes e competências para que 

estejam sensibilizados e sejam capazes de rentabilizar o repertório linguístico, 

cultural e cognitivo dos alunos, para de potencializarem a aprendizagem da LP, ao 

mesmo tempo que contribuem para uma educação intercultural e para a cidadania. 

 

Urge, assim, criar espaços e tempos de reflexão sobre as práticas dos professores 

que lhes permitam: 

- conhecer e compreender contextos escolares multiculturais; 

- caracterizar situações de diversidade linguístico-cultural; 
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- analisar estratégias diversificadas de ensino-aprendizagem da LP adequadas a 

crianças bilingues; 

- contribuir para práticas de ensino interculturais, incentivando os professores para o 

conhecimento e reflexão que a investigação proporciona. 

 

 4.1.1 Diagnóstico Linguístico 
 

Os dados analisados permitiram fazer um diagnóstico linguístico que, no ensino, 

deverá ser tomado como um conjunto de constatações e hipóteses explicativas, 

sujeitas a reformulações em função de novos dados, de novas observações e até do 

progresso dos alunos. É, assim, possível traçar um percurso didáctico e educativo 

mais eficaz e mais adequado aos alunos e, ao mesmo tempo, fornecer pistas para a 

elaboração de actividades que favoreçam o seu crescimento linguístico. 

Apresentamos, então, sugestões didácticas que visam o desenvolvimento da CM em 

termos da escrita e, mais especificamente, aplicações didácticas relativas aos erros 

mais frequentes. 

 

Como diagnóstico linguístico, é possível sintetizar que os alunos participantes 

dominam a LP de uma forma aceitável para um 3º/4º ano. O facto de os alunos 

serem de origem cabo-verdiana alertou-nos, desde logo, para a provável existência 

de problemas decorrentes do contacto entre o CCV e a LP. Apesar de alguns 

problemas gráficos, morfológicos e sintácticos revelarem interferências do Crioulo, o 

contacto entre as duas línguas não explica tudo como já referimos.  

 

Os problemas de estruturação textual são, em grande parte, comuns a outros alunos 

de LM e podem resultar de dificuldades específicas o domínio do discurso escrito.  

 

Apesar de cometerem vários erros em Português, os alunos não desconhecem 

totalmente as unidades e regras que violam, uma vez que as aplicam correctamente 

em alguns casos. 
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Como indicadores de insegurança, constatámos o facto de os alunos alternarem, 

relativamente à mesma palavra, formas graficamente correctas com outras 

incorrectas, bem como o facto de às expressões incorrectas corresponderem outras 

equivalentes, bem construídas. Também os problemas de coerência e coesão que 

dificultam a compreensão do texto podem ser explicadas, não pela interferência do 

CCV, mas, por exemplo, pela falta de prática de controlo visual ou de revisão do 

texto. 

 

Os alunos estão, pois, numa fase de aprendizagem que se traduz por uma certa 

assistematicidade e insegurança linguísticas.  

 

Para que fosse possível um diagnóstico linguístico, não nos cingimos aos produtos 

escritos dos alunos. Foi, igualmente, importante, por um lado fazer uma breve (a 

possível) caracterização dos alunos, através de dados biográficos e conversas 

informais e, por outro lado, observar e registar todo o processo de escrita, 

nomeadamente a interacção dos alunos, a pares. 

 

Conscientes de que o conhecimento da situação linguística (por parte do 

investigador/professor mas também dos alunos) é fundamental para o 

desenvolvimento da competência escrita em LP, recolhemos outras informações  que 

nos ajudaram a perceber melhor: se a insegurança dos alunos em LP era exclusiva 

da escrita ou apenas agravada por esta; se os alunos estavam num processo de 

assimilação linguística que os levava a abandonar a sua LM em favor da L2 ou se 

estavam apenas a consolidar o seu bilinguismo; se os alunos tinham consciência das 

suas dificuldades em ambas as línguas; qual o tipo de conhecimentos 

metalinguísticos dos alunos e o modo de projecção desses conhecimentos sobre as 

suas produções escritas. 

 

Na ignorância desta informação, perder-se-ia a possibilidade de, em conjunto com o 
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aluno, analisar e reforçar metalinguisticamente os contrastes entre as duas línguas e, 

de acordo com essas análises, desenvolver actividades adequadas. 

 

No entanto, muitos aspectos sociolinguísticos ultrapassaram os objectivos a que nos 

propusemos para este estudo. A história linguística dos alunos, conhecendo, por 

exemplo, o modo como adquiriram a LP ou o CCV permitiria, talvez, esclarecer 

algumas dúvidas. Estas poderiam ser investigadas pelo professor ou por um 

mediador linguístico através de conversas informais, não só com os alunos mas 

também com os seus familiares. Pereira & Amendoeira (2003) aconselham, como 

guia para a caracterização e registo progressivos do tipo de relação que os alunos 

mantêm com as línguas e da evolução do seu saber linguístico, o Portofólio Europeu, 

para os diferentes ciclos do Ensino Básico. 

 

Concluindo, as próprias estratégias, por nós utilizadas, para a recolha de dados 

constituem sugestões metodológicas com vista ao diagnóstico linguístico. Podem ser 

adaptadas para o contexto de sala de aula, pelo professor, embora não se possa 

exigir um trabalho tão minucioso como aquele que foi desenvolvido neste estudo. 

 

4.1.2 Desenvolvimento Metalinguístico  
 

Para além das estratégias que visam o diagnóstico linguístico, interessa-nos 

apresentar algumas orientações, por um lado, ao nível das competências/estratégias 

de aprendizagem e, por outro lado, ao nível do tratamento dos desvios com vista ao 

desenvolvimento da CM dos alunos, com vista a melhorar a escrita em LP. 

 

Segundo o Conselho da Europa, a competência de aprendizagem consiste na: 

 
“capacidade para observar e participar em novas experiências e incorporar o 

conhecimento novo nos conhecimentos anteriores, modificando estes últimos onde for 

necessário. As capacidades permitem ao aprendente lidar de forma mais eficaz e 
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independente com os desafios da aprendizagem de uma língua, observar as opções 

existentes e fazer melhor uso das oportunidades” (2001: 154). 

 

Esta competência possui várias componentes: 

 

1) consciência da língua e da comunicação (sensibilização à língua e ao seu 

uso); 

2) consciência e capacidades fonéticas (capacidade de aprender a distinguir e 

produzir sons desconhecidos e esquemas prosódicos, capacidade de produzir 

e encadear sequências de sons desconhecidos); 

3) capacidades de estudo (permanecer atento à informação apresentada; 

capacidade de organizar e de utilizar materiais para uma aprendizagem 

autodirigida; consciência dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos 

enquanto aprendente; capacidade para organizar estratégias e procedimentos 

próprios para atingir esses objectivos de acordo com as suas próprias 

características e os seus próprios recursos; 

4) capacidades heurísticas (capacidade do aluno para aceitar uma experiência 

nova e mobilizar as suas competências numa situação de aprendizagem 

dada; capacidade do aprendente utilizar a língua-alvo de modo a encontrar, a 

compreender e, se necessário, a transmitir informação nova) 

(Conselho da Europa, 2001: 154-156). 

 

Por sua vez, as estratégias de aprendizagem consistem em “processos de que os 

aprendentes se servem para adquirir uma língua” (Alegre, 2000: 129), destacando-se 

as estratégias cognitivas; as estratégias metacognitivas; e as estratégias socio-

afectivas. 

 

As estratégias cognitivas baseiam-se na interacção entre o aluno e o conhecimento, 

na manipulação mental e física dos conteúdos e na aplicação de técnicas específicas 

com a finalidade de resolver um problema ou de executar uma tarefa de 
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aprendizagem. Estas estratégias incluem a repetição; a memorização; a tomada de 

notas; o agrupamento; a revisão; a inferência, através, por exemplo, da leitura da 

frase para perceber o significado de uma palavra; a dedução; a pesquisa 

documental, por exemplo, de dicionários e enciclopédias; a tradução; o resumo; a 

comparação da LM com outra língua; etc. 

 

As estratégias metacognitivas consistem na reflexão sobre o processo de 

aprendizagem e na compreensão das condições que o favorecem. Incluem 

estratégias de planificação; de auto-gestão, através, por exemplo, do 

reconhecimento da importância de falar mais em Português e/ou de preparar a 

leitura, em casa; de auto-regulação, através, por exemplo, da realização em casa, 

dos mesmos exercícios efectuados na aula para testar conhecimentos; de auto-

correcção e de auto-avaliação. 

 

As estratégias socio-afectivas assentam na interacção com os outros tendo em vista 

o favorecimento da aquisição da língua-alvo, bem como o controlo ou a gestão da 

dimensão afectiva pessoal que acompanha a aprendizagem. Estas estratégias 

incluem questões de clarificação e de verificação, a cooperação e a gestão das 

emoções ou a redução da ansiedade, junto dos colegas e/ou professor (Cyr, 1998: 

41-63). 

 

Para que o aluno possa desenvolver estas estratégias de aprendizagem, as práticas 

pedagógicas devem promover a autonomia do aluno. As formas sociais de trabalho 

que fomentam a interacção entre crianças, cabendo ao professor o importante papel 

de organizador e orientador, são essenciais ao desenvolvimento dessa competência. 

Esta e outras competências como a comunicação permitem ao aluno desfrutar da 

realidade colectiva que o rodeia tornando-se necessário promover relações entre as 

potencialidades do aluno, as características do que é aprendido e o meio em que se 

processam as aprendizagens. 
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As escolhas dos alunos a nível das estratégias de aprendizagem constituem um 

factor determinante no sucesso da aprendizagem. Contudo, existem outros factores 

que também condicionam, como: 

- a personalidade (estilo de aprendizagem, tolerância face à ambiguidade, 

extroversão...); 

- características biográficas (idade, sexo, origem étnica, LM); 

- características situacionais (grau de competência do aluno, abordagens 

pedagógicas, língua-alvo, tarefas de aprendizagem); 

- factores de ordem afectiva (atitudes e motivações); 

- factores de ordem pessoal (carreira ou orientações profissionais, grau de 

consciência metacognitiva e aptidão) 

(Cyr, 1998: 81-102) 

 

Concluindo, os aprendentes são capazes de uma prática consciente e este facto 

deve ser, por um lado, objecto de estudo dos didactas e, por outro lado, tido em 

conta pelos professores aquando da proposta de práticas susceptíveis de 

desenvolver nos aprendentes estratégias que os tornem cada vez mais autónomos. 

 
4.1.2.1 Gestão Pedagógica dos Erros 

 

A difícil relação que se estabelece entre a linguagem oral e a linguagem escrita, o 

contexto da produção escrita escolar e os diferentes graus de formalidade inerentes 

aos diferentes tipos de discurso exigem do indivíduo uma competência linguistico-

comunicativa. Esta resulta da aquisição da capacidade para comunicar de forma 

clara e diversificada adequando as suas produções a qualquer contexto de 

comunicação. Esta competência implica conhecer as regras de codificação ao que 

está subjacente o conhecimento da gramática. 
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Como afirmam Pliássova e Ançã: 

 
“Qualquer utilizador/aprendente possui um conhecimento implícito e inconsciente da 

língua, em forma de um sistema interiorizado e construído como base nas interacções 

comunicativas com outros falantes. Este conhecimento permite proceder à aplicação de 

regras, a correcções e a autocorrecções. Mas nem todos os falantes sabem a gramática 

de um modo consciente que lhes permita explicitar os seus conhecimento.” (2004: 6). 

 

A gramática consiste, assim, não só na organização interna de uma língua, como 

também num saber mais ou menos sistemático sobre a língua e sobre o seu 

funcionamento, ou mesmo no próprio método de explicitação. 

 

A aprendizagem da gramática parece continuar a ser uma aprendizagem 

mecanizada, numa perspectiva prescritiva, desprovida de contexto social ou 

linguístico, em que os alunos repetem as estruturas a que lhes são submetidas. 

Fazem, portanto, uma aprendizagem passiva e não activa, sem perceberem o seu 

significado ou sem tomarem consciência do que aprendem. Os alunos não são 

levados a reflectir sobre as motivações das suas produções linguísticas 

inadequadas. Sem esta consciência dificilmente os alunos conseguirão utilizar o que 

aprenderam noutras situações, nomeadamente em situações de escrita com sentido. 

 

A correcção gramatical não deve resumir-se a actividades específicas e isoladas de 

ortografia, pois revelam-se pouco significativas e eficazes. Na visão de James 

(1998), a discussão e análise da norma linguística descritiva do aprendente deve 

assentar na explicitação do conhecimento do aprendente, considerando existir uma 

ligação entre este conhecimento explícito do falante e o conhecimento implícito, o 

que implica uma aprendizagem da gramática integrada nas actividades gerais de 

escrita. 

 

As opções programáticas deveriam ter como suporte um estudo sistemático do erro 

ao longo de todas as fases de aprendizagem e, a partir daí, dever-se-ia determinar a 
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escolha dos conteúdos gramaticais, a sua articulação e o modo como devem ser 

trabalhados.  

 

Nesta perspectiva, propomos que se privilegie uma aprendizagem consciente das 

regras gramaticais. Um conhecimento explícito da gramática pode, por um lado, 

promover um conhecimento mais aprofundado da língua e, por outro lado, 

desenvolver uma consciência metalinguística. Assim, os alunos serão capazes de 

manipular a língua em qualquer situação de comunicação, ou seja, a partir de uma 

aprendizagem reflexiva e consciente do controlo sobre o uso da língua, 

desenvolvendo a competência linguistico-comunicativa e metalinguística. 

 

Os erros devem ser objecto de atenção não só dos estudiosos teóricos, mas também 

dos próprios professores. Como já referimos, estes devem empenhar-se na 

identificação das incorrecções, na descrição das mesmas, bem como tentar perceber 

qual ou quais as suas origens. A interpretação dos erros escritos dos alunos é, 

então, essencial ao professor para poder melhorar o processo de 

ensino/aprendizagem, contribuindo, em simultâneo, para uma concepção de 

princípios e de práticas mais adequadas. 

 

O professor deve ser o primeiro a entender que a gramática ajuda a sistematizar e a 

aperfeiçoar o domínio da expressão linguística e é importante dominá-la porque só 

assim poderá avaliar as produções verbais dos seus alunos e sugerir exercícios de 

acordo com as suas necessidades. 

 

A presente secção tem por objectivo apresentar linhas orientadoras para aplicação 

didáctica do conhecimento sobre os erros escritos cometidos pelos alunos e 

registados na tipologia de erros apresentada e explicitada. 

 

O trabalho epilinguístico, ou seja, o trabalho de reflexão e de operação sobre a 

linguagem pode ter um duplo sentido: do texto do aluno para as actividades de 
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expressão ou dos aspectos seleccionados, bem como destas para o texto do aluno 

que vai sendo revisto e reformulado, ao longo deste processo. As propostas que se 

seguem podem, então, ser realizadas a partir dos textos dos alunos e ser utilizadas 

para melhorar os mesmos. 

 

Apresentamos, então, algumas sugestões para o tratamento de desvios, adaptados 

de Tovela (2004) cujo estudo assenta na análise do erro em LP no contexto 

moçambicano: 

 

Desvios fonético-ortográficos 
 

No que se refere à área fonético-ortográfica, verificámos que existiam, sobretudo, 

dúvidas relativamente a letras que em determinados contextos têm o mesmo som (e 

e i; o e u; g e j; c e ç; x e ch; s e ss; r e rr). 

 

Para desenvolver a competência ortográfica, o professor deve promover actividades 

que permitam aos alunos consciencializar-se sobre a relação entre a linguagem 

falada e a escrita, através da discriminação de diferentes realizações fonéticas das 

letras (e e i; o e u; g e j; c e ç; x e ch; s e ss; r e rr) de acordo com os respectivos 

contextos de realização. 

 

Essas actividades podem incluir: 

- exercícios de escolha múltipla; 

- exercícios para completar com a palavra adequada; 

- escrita de determinadas palavras que contenham os sons (problemáticos) 

previamente seleccionados; 

- ditado; 

- utilização do dicionário; 

- leitura de diversos textos. 
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Desvios Morfo-sintácticos 
 

Como observámos anteriormente, os alunos demonstraram dificuldades nas regras 

de concordância nominal e verbal. Deste modo, sugerimos que as actividades abaixo 

sejam exercitadas frequentemente: 

- reflectir sobre as relações de concordância entre o substantivo e o verbo; 

substantivo e adjectivo nos períodos dos textos; 

- completar frases com verbos, no presente, passado e futuro na pessoa gramatical 

adequada; 

- formar frases a partir de palavras (soltas) previamente seleccionadas; 

- completar espaços em branco (de frases previamente dadas) fazendo o sujeito 

concordar com o verbo; 

- contar histórias oralmente e por escrito; 

- escrever diferentes tipos de texto. 

 

Desvios Sintácticos 
 
Os alunos demonstraram ter dificuldades, especialmente, na selecção das 

preposições que regem os complementos dos verbos. Nesta perspectiva, é 

pertinente que o professor, antes de sugerir actividades, explique aos alunos as 

funções de cada uma das preposições na frase em que ocorrem. 

 

Os exercícios que o professor poderá sugerir aos alunos são: 

- completar os espaços em branco com as preposições adequadas; 

- exercitar a utilização de contracção das preposições; 

- discutir o valor da preposição na frase em que estiver inserida; 

- discutir a proposta de correcção na sala de aula. 

 

Relativamente à sintaxe, propomos, ainda, os seguintes exercícios: 

- conversa simulada, entre pares, sobre um determinado tema escolhido pelo 
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professor, para testar as regras de funcionamento da língua; 

- redacção; 

- escrever histórias; 

- ordenar palavras de modo a formar uma história; 

- colocação de pronomes pessoais e reflexos. 

 

Desvios Léxico-semânticos 
 
Quanto aos desvios léxico-semânticos, designadamente a falta de conhecimento dos 

termos/expressões correctos a nível referencial, o professor deve propor aos alunos 

a consulta de: 

- dicionários; 

- enciclopédias; 

- gramática pedagógica. 

 
Propomos, ainda, o seguinte tipo de exercícios: 

- escolha múltipla; 

- exercícios de vocabulário; 

- completar a frase com a palavra adequada; 

- seleccionar, no texto, palavras cujo significado desconhecem e, trabalhá-las 

apostando no valor semântico no texto em que se inserem; 

- formar novas frases a partir de lexicais, previamente encontrados no texto em 

estudo ou formar antónimos; 

- consultar dicionários de sinónimos; 

- recorrer a equivalentes na LM. 

 
As sugestões didácticas, então, apresentadas inserem-se numa gramática 

pedagógica que tem como finalidade desenvolver no aluno a competência 

linguística e metalinguística, através da tomada de consciência do funcionamento da 

língua, fomentando a reflexão sobre a mesma e sobre as dificuldades que os 

próprios apresentam. 
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4.2 Conclusão final 
 

Esta investigação conduzida através da interpretação de erros e da análise dos 

comentários dos alunos revelou-se importante por nos ter permitido identificar, por 

um lado, áreas linguísticas problemáticas e, por outro lado, os níveis de consciência 

metalinguística no processo de aprendizagem dos alunos de origem cabo-verdiana a 

frequentar os 3º e 4º anos do Ensino Básico, em Setúbal. 

 

Como principais limitações do estudo apontamos o número reduzido da amostra, 

justificada pelo facto de constituir a quase totalidade da população existente com as 

características exigidas pelo estudo, mas também pela própria complexidade dos 

temas centrais. A própria IE, enquanto processo minucioso e complexo, pela própria 

complexidade da noção de erro e pelas possíveis interpretações válidas do mesmo 

erro. Por sua vez, a CM também nos obrigou a condicionar o estudo por continuar a 

ser um tema controverso e muito abrangente, levando-nos a limitar a CM ao seu 

domínio cognitivo, embora relacionado com os outros domínios, designadamente o 

social e o afectivo. 

 

Apesar das limitações, consideramos ter alcançado os objectivo principais propostos, 

sustentados por referentes teóricos face aos quais as técnicas e os métodos 

utilizados se estabeleceram. Contudo, a recolha e interpretação de determinados 

dados conduziram-nos para algumas adaptações, por exemplo, na construção das 

tipologias de erro/tarefas metalinguísticas. Na interpretação dos dados considerámos 

pertinente responder às questões iniciais, mesmo conscientes de que estas já não 

seriam, nesse momento, as mais indicadas. Embora tenhamos partido destas, fomos 

mais além pois não era nossa pretensão que as questões iniciais predeterminassem 

a investigação, ainda que não nos tenhamos afastado dos nossos objectivos, desde 

logo definidos. 

 

De facto, quando nos encontramos em presença de alunos bilingues, não podemos 
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ignorar ou subestimar que existe uma outra língua para além do Português, neste 

caso o CCV, o que implica aquisições linguísticas, conhecimento e experiência 

diversificados. 

 

As aprendizagens efectuadas em L2 constituem sempre um acrescentar de novas 

informações. Este conjunto de conhecimentos (fonético-ortográficos, morfológicos, 

morfo-sintácticos, sintácticos, léxico-semânticos, sociolinguísticos...) por não serem 

familiares ou por entrarem em choque com os conhecimentos anteriormente 

adquiridos, constituem, muitas vezes, um entrave à aprendizagem da LP, enquanto 

L2, para uns, ou no domínio dessa mesma língua, enquanto LM para outros, no 

nosso estudo. 

 

Apesar de todos terem nascido em Portugal e de terem origem cabo-verdiana, 

apresentaram diferentes níveis de bilinguismo, tanto em relação à proficiência em 

LP, a qual se mostrou, pelo menos, satisfatória, como em relação ao domínio do 

Crioulo, para alguns uma língua pouco utilizada. 

 

O nosso primeiro objectivo consistia em interpretar os erros, e respectivas causas, 

presentes nos produtos escritos dos alunos e, por conseguinte, detectar os erros que 

resultariam de interferências entre o CCV e a LP.  

 

Constatámos, através da análise e síntese dos resultados, que a maior parte dos 

alunos tem dificuldade na área fonético-ortográfica. O elevado índice de dificuldades 

a este nível resulta da relação assistemática de fonia/grafia. Este tipo de erro pode 

resultar, por um lado, da influência da linguagem oral, pois os alunos escrevem tal 

como ouvem e não fazem a distinção fonética entre determinadas vogais e 

consoantes, bem como entre consoantes simples e dobradas. Todavia, estas 

dificuldades também podem resultar da influência do CCV falado, o que faz com que 

não possamos determinar com precisão uma única causa para os erros escritos mais 

frequentes dos alunos em questão. 
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Os outros tipos de erros foram registados em menor número e, na sua maioria, 

parecem resultar das próprias dificuldades de aprendizagem das regras do 

funcionamento da língua que originam erros frequentes, não só em alunos bilingues, 

como também em alunos que utilizam apenas o Português.  

 

Os resultados deste estudo permitem, então, por um lado, reflectir sobre a situação 

linguística e traçar um perfil da população-alvo e, por outro lado, fornecer pistas para 

uma intervenção pedagógico-didáctica mais adequada. Estas conclusões podem, 

ainda, fomentar a consciencialização do aluno sobre as áreas onde apresentam mais 

dificuldades, facultando-os para a progressiva intervenção na correcção. 

 

No processo de ensino-aprendizagem, a tipologia de erros permite, assim, isolar de 

forma estruturada as áreas gramaticais problemáticas, tornando possível estabelecer 

conteúdos gramaticais, orientados para as reais necessidades dos alunos. 

 

Como segundo objectivo, pretendíamos verificar em que medida e sob que 

modalidades a CM está presente no processo de expressão escrita em alunos que 

frequentam os 3º e 4º anos do Ensino Básico.  

 

Podemos afirmar que a CM destes aprendentes se revelou em determinados 

questionamentos, bem como na detecção das incorrecções presentes nos textos e 

nas reformulações feitas com vista ao seu melhoramento e respectivas 

verbalizações. Contudo, para tal, não utilizaram termos linguísticos e não 

conseguiram explicar muitas das modificações operadas. Os alunos também não 

fizeram referência às razões que estariam na origem desses erros, ainda que em 

conversas informais, descritas na notas de campo, referissem a influência do CCV. 

Além disso, os alunos não foram capazes de verbalizar as regras gramaticais 

subjacentes às correcções efectuadas pelos próprios. 
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O desconhecimento da terminologia metalinguística pode dever-se à falta de 

consciência relativa aos erros que produzem ou à incapacidade de verbalização da 

reflexão linguística. Apesar de os alunos ainda serem muito novos, a frequentar os 3º 

e 4º anos de escolaridade, acreditamos que a dificuldade em analisar fenómenos 

linguísticos também se deve às práticas de ensino do Português, em contexto 

escolar, que não aposta na reflexão sobre a língua. 

 

Os resultados levam-nos, assim, a afirmar que os alunos implicados na investigação 

encontram-se no segundo grau do desenvolvimento metalinguístico, referente à fase 

epilinguística. 

 

Um outro objectivo do nosso estudo consistia em verificar de que forma a interacção 

verbal entre alunos no processo de escrita favorece a consciencialização 

metalinguística. 

 

A interacção, nomeadamente através do trabalho a pares, mostrou favorecer as 

tarefas metalinguísticas, pela troca de dúvidas e esclarecimentos, bem como pelo 

questionamento como alerta/incentivo na identificação, na correcção e respectivas 

verbalizações. Por outro lado, a interacção fomentou a própria verbalização, a qual 

continua a ser a melhor forma de se conhecer o que o outro pensa, embora possa 

não representar fielmente o pensamento. Além disso, a explicitação ajudou ambas as 

partes ao nível da compreensão e ao nível da produção: o aluno que verbalizava era 

levado a reestruturar o seu pensamento de modo a conseguir explicitá-lo, tendo a 

oportunidade de consolidar os seus conhecimentos; ao outro aluno eram expostas 

informações numa linguagem mais acessível, visto ser explicitada por um colega 

com características semelhantes, através de um raciocínio e um vocabulário mais 

simples.  

 

Não obstante a importância da interacção entre os alunos, o papel do professor, no 

nosso caso o investigador, é essencial enquanto organizador das tarefas e orientador 
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de todo o processo. 

 

Numa situação ideal em que, por exemplo, o investigador fosse o professor titular de 

uma turma de alunos com as características do público-alvo, seria interessante 

englobar também uma análise mais aprofundada do tipo de relação que o sujeito 

estabelece com as línguas, do uso que delas faz, da forma como se processou ou 

processa a aquisição/aprendizagem do CCV e da LP, pois a CM não se limita à 

reflexão sobre as regras de funcionamento da(s) língua(s). Esta acepção ultrapassa 

a perspectiva de alguma forma limitada do conceito de CM, englobando uma série de 

outros factores importantes como a capacidade de verbalizar oralmente uma reflexão 

linguística acerca dos vários domínios da língua, nomeadamente o afectivo e o 

social. Como já referimos, esta vertente mais abrangente não foi aprofundada neste 

estudo, já por si complexo e abrangente. 

 

O estudo que acabámos de apresentar realça, antes de mais, a importância que 

adquire a IE e a CM no âmbito da Didáctica do PLNM. Portanto, a premência do 

estudo, no âmbito da Didáctica do PLNM justifica-se, consequentemente, a dois 

níveis: 

 

- por um lado, uma interpretação do erro aprofundada permite ao professor a 

adequação das metodologias de ensino às situações específicas de aprendizagem 

com que se depara diariamente. Através da IE, o professor consegue não só 

percepcionar as dificuldades e as competências já desenvolvidas a nível da escrita, 

como também ter acesso ao tipo de conhecimento que os alunos possuem sobre a 

LP e o CCV, em geral; 

 

- por outro lado, através de momentos de introspecção sobre os erros e suas 

correcções os alunos poderão fazer activar os “recursos” necessários para a 

realização de uma aprendizagem de êxito. Assim a CM apresenta-se, ela própria, 

como um dos factores determinantes para o estabelecimento de um processo de 
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aprendizagem de sucesso. 

 

No entanto, estamos conscientes das dificuldades em desenvolver, em contexto de 

sala de aula, uma IE tão exaustiva como aquela que desenvolvemos, acompanhada 

da análise dos comentários dos alunos.  

 

Apresentámos algumas propostas que poderão ter interesse na dinâmica da turma. 

Com vista a melhorar o processo de ensino/aprendizagem do Português, 

propusemos o ensino explícito da gramática, num quadro de uma pedagogia para a 

aprendizagem e desenvolvimento dessa competência. Só com o domínio das regras 

gramaticais, os alunos poder-se-ão consciencializar das regras do funcionamento da 

LP. 

 

Os professores devem ser incentivados a avaliar as produções dos seus alunos a 

partir de: 

 

- um conhecimento profundo das causas mais significativas dos seus desvios; 

- um tratamento de desvios através da reflexão sobre as regras de funcionamento 

das duas línguas envolvidas (LP e CCV) através da IE; 

- uma elaboração de um conjunto de estratégias explícitas com vista a adequar o 

ensino às necessidade dos alunos. 

 

Por outro lado, como formas sociais de trabalho, o professor deve privilegiar o 

trabalho a pares/grupo ou colectivo, não só pelas vantagens já apresentadas ao nível 

da interacção, como também enquanto estratégia para colmatar a dificuldade do 

professor em acompanhar individualmente e em simultâneo todos os alunos. 

 

De um modo geral, o professor deve privilegiar sobretudo um ensino interactivo da 

língua, centrado na aprendizagem do aluno, de modo a permitir que este se envolva 

em todas as actividades e desenvolva uma aprendizagem com sentido e, por 
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conseguinte, com sucesso. 

 

Por fim, esperamos que, neste estudo, tenha ficado clara a potencialidade de 

metodologia utilizada, pelo processo de escrita a pares, pelo registo dos comentários 

e, pela consequente IE, enquanto “espaço” privilegiado para a tomada de 

consciência, explicitação e co-construção da escrita em Português, quer como LM 

quer como L2. 

 

Os professores poderão retirar deste estudo algumas ideias sobre o modo de 

encarar a nova realidade linguística portuguesa e assim aproveitar informação 

necessária à elaboração de actividades didácticas que contribuam, não só para a 

aprendizagem da LP, mas também para a valorização das línguas maternas dos 

alunos, enriquecendo assim a multiculturalidade inevitável nas escolas. 

 

Esperamos, assim, que este estudo seja um contributo para alterar da situação 

actual e que, por outro lado, sirva como ponto de partida para posteriores 

investigações nesta área. 
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ANEXOS



ANEXO 1 
 

Notas de Campo (pares 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 



Escola A                20 / 05 / 05 

Professor A.1              09.00 

Alunos A.1.1 (C.) / A.1.2 (V.)                   

PAR 1 
Notas de Campo 

 

Estava expectante pelo meu primeiro dia em trabalho de campo. Cheguei antes do 

toque de entrada e pude rever algumas das colegas com quem trabalhei no ano 

anterior nesse mesmo estabelecimento de ensino.  

Entrei na sala de aula onde iria trabalhar com a professora titular e, enquanto 

esperávamos por alguns alunos que, segundo a professora, costumam chegar 

atrasados, pude conversar um pouco com os alunos da turma que já conhecia do 

ano anterior. 

Quando todos estavam presentes, a professora titular fez questão de explicar que 

eu estava a fazer um trabalho para ajudar os alunos que falam Crioulo a melhorar 

a escrita do Português. Referiu, também, que é normal os alunos que falam outras 

línguas como o CCV tenham tendência para “misturá-las” com o Português. 

Admitiu mesmo que sendo oriunda de um país africano, e apesar de estar em 

Portugal há muitos anos, ainda hoje tem dificuldade em pronunciar certas palavras 

em Português, por influência das outras línguas. 

 

C.I*: Esta primeira abordagem por parte da professora tranquilizou-me e entusiasmou-

me por saber que valorizava o trabalho que tenho estado a fazer. 

 

Após a explicação entusiasta da professora titular, expliquei as tarefas pretendidas 

e pedi autorização para fazer o registo de som, o que implicaria silêncio por parte 

da turma. 

A professora formou os pares, juntando dois dos alunos de origem cabo-verdiana, 

e acordou com os alunos qual o tema a ser desenvolvido nos textos. Uma vez que 

a professora considerou interessante que todos escrevessem a pares e face à 

receptividade da turma pela minha presença, foi acordado que a recolha de dados 

seria feita dentro da sala de aula. 

Os dois alunos com quem trabalhei mostraram-se um pouco inibidos inicialmente 

face à minha presença e à do gravador. Os alunos questionaram-me sobre como 



iriam escrever um texto a pares pois nunca o tinham feito, propus, então, que 

escrevessem à vez numa única folha. Combinaram quem iria escrever primeiro e, 

depois do primeiro escrever algumas linhas, trocaram de tarefas.  

A aluna, que mostrava ter mais facilidades na escrita, revelava uma atitude 

determinada, enquanto que o outro aluno mostrava uma certa insegurança. Este 

último repetia a(s) última(s) palavras da frase à medida que acabava de escrever. 

 

C.I: A repetição das últimas palavras que o aluno escreve enquanto outro dita 

funcionou, a meu ver, como estratégia de comunicação, como elo de ligação entre os 

alunos no trabalho a pares. 

  

Depois da escrita do texto solicitei aos alunos que o lessem e que rodeassem as 

palavras erradas para, então, escreverem por cima a eventual correcção. O aluno 

teve alguma dificuldade em reconhecer e corrigir os próprios erros. Por sua vez, a 

aluna que ditou a maior parte do texto identificou e corrigiu os erros com alguma 

facilidade.  

 

C.I: A aluna refere-se sempre a “ele” e não a “nós”, enquanto corrige o texto a pares, o 

que parece revelar pouca cooperação no trabalho a pares. 

 

É de referir que, enquanto a aluna corrigia os erros, o aluno mostrou-se distraído, 

intervindo pouco na correcção do texto. 

 

C.I: Observei que durante a escrita os alunos foram capazes de detectar alguns erros, 

na leitura outros e, quando questionados por mim, ainda outros. 

   

Quando acabaram de escrever, perguntei-lhes se tinham gostado de escrever a 

pares e os alunos afirmaram que, desta forma, a escrita se tornava mais fácil. 

Os alunos mostraram, então, o texto à professora titular que se aproximou de nós, 

chamando a minha atenção para o facto do aluno, com mais dificuldades na 

escrita, ter tendência para trocar o d e t, pois, segundo a mesma, na oralidade do 

CCV essa diferença não é muito definida. 

A professora titular solicitou aos alunos que conversassem entre eles em Crioulo. 

A aluna tomou a iniciativa e perguntou ao colega se, em casa, falava Crioulo, ao 



que ele respondeu que falava às vezes. A aluna afirmou que ele fala mal o CCV e 

insistiu em perguntar se fala mais em Crioulo ou em Português. Por sua vez, o 

aluno pouco ou nada disse durante a conversa, mostrou-se envergonhado, 

encolhendo os ombros, pronunciando curtas frases que mal se ouviam. A aluna 

insistiu para que o outro afirmasse que ele está mais habituado a falar em 

Português, questionando-o acerca das línguas faladas em casa. O aluno afirmou 

que fala as duas línguas em casa, mas mais Português, tal como os irmãos, os 

quais, segundo o mesmo, não lhe ensinam a falar Crioulo. Quando faz perguntas à 

mãe, esta responde-lhe em Português e Crioulo “misturando” as duas línguas. 

Perante esta situação a aluna sugere que o colega ensine Português à sua mãe, 

ao que o aluno reage surpreendido: “Eu?!”. 

Perguntei à aluna se sabia falar bem Crioulo ao que ela respondeu que sim e que 

não “mistura” as duas línguas. Ao perguntar o mesmo ao aluno, a professora 

prontificou-se a referir que ele é preguiçoso para falar, mesmo em Português. 

 Ambos nasceram em Portugal e a professora afirma que está com eles desde o 

primeiro ano e que eles nunca falam Crioulo na escola. Enquanto na escrita do 

aluno se observam interferências do Crioulo, na escrita da aluna “não se nota 

nada”. 

A aluna referiu, ainda, que aprendeu primeiro o Português e depois foi aprendendo 

e utilizando o Crioulo; o aluno também começou por aprender o Português e tem 

aprendido a falar Crioulo com a mãe. 

A professora é da opinião que quem conhece bem o Crioulo faz menos 

interferências, pois “sabe o que está a dizer e a fazer”, considerando assim que 

quem conhece mal “baralha, mistura porque não está definido, não está bem 

estruturado no Português nem no Crioulo”. Neste sentido, exemplificou com os 

alunos em questão, enquanto o aluno, em casa, faz perguntas em Português e a 

mãe responde-lhe em Crioulo, ou pergunta em Crioulo e a mãe responde-lhe em 

Português; a aluna, em sua casa, fala Português e só em ocasiões especiais utiliza 

o Crioulo, tendo “o dialecto definido (…) ela sabe que o Crioulo é uma união, uma 

aproximação e consegue distinguir plenamente uma coisa da outra, para mim é 

isso!”. A professora reforçou as suas afirmações referindo que já trabalhou, como 

docente, em diversas escolas onde as turmas eram compostas, maioritariamente, 

por cabo-verdianos, embora frequentassem o 9.º ano. 



Depois desta gratificante conversa, reuni-me com os colegas da escola, na sala de 

professores, durante o intervalo. Voltei, novamente, para a sala de aula com a 

docente da turma que fez questão de partilhar comigo algumas das actividades 

desenvolvidas pelos alunos, nomeadamente, as que têm partido da iniciativa 

destes. Os alunos apresentaram, então, algumas das suas criações, como 

canções por eles inventadas acerca da escola, do bairro…proporcionando um 

ambiente agradável de onde se realçou o empenho, motivação e cooperação por 

parte dos alunos, acarinhados pela professora que se mostrou muito orgulhosa. 

Obrigada a todos que me receberam com um abraço e que proporcionaram uma 

partilha enriquecida por todos e, espero que, para todos. 

 

 



Escola B                                 02 / 06 / 05 

Professor B.1                  10.00 

Alunos B.1.2 (L.) / B.1.5 (C.) 

PAR 2 
Notas de Campo 

 

Como combinara com a professora, cheguei à escola às 10.00. Os alunos 

estavam a fazer uma ficha e sentei-me numa carteira ao fundo da sala para poder 

observar o funcionamento da turma e para que os alunos se habituassem à minha 

presença. Apesar de me encontrar no fundo da sala, os mais curiosos, olhavam 

para mim e esboçava um sorriso que era, por mim, correspondido.  

Às 10.30 os alunos dirigiram-se para o intervalo e tive a oportunidade de 

conversar um pouco com as professoras da escola. 

Assim que voltámos para a sala, apresentei-me como professora e “aluna” 

interessada em perceber como é que os alunos de origem cabo-verdiana 

escrevem em Português. Perguntei à turma se poderia gravar, sendo necessário 

que os colegas falassem baixo para registar o trabalho do par de alunos em 

questão. 

A professora da turma negociou com os alunos o tema do texto (Dia Internacional 

da Criança) e os pares a formar. 

Juntei-me a dois dos alunos de origem cabo-verdiana, a frequentar o 4.º ano. 

Perguntei-lhes se já tinham escrito um texto a pares, responderam que sim e 

explicaram em que situações e de que forma se organizavam. Entre eles 

decidiram escrever sobre um outro tema (Visita de Estudo ao Oceanário), bem 

como quem começaria por escrever na folha. 

Os alunos mostraram um grande entusiasmo pelo tema e, sobretudo, pelo registo 

de voz: falavam alto, em direcção para o gravador e com poucas interrupções, 

como se estivessem a contar uma história que não precisava de ser escrita. 

Contudo, mostraram-se capazes de reter a maioria informação que era dita e, em 

seguida, resumi-la e organizá-la em frases. Assim, trocavam ideias e escreviam à 

vez. 

Quando terminaram de escrever o texto, solicitei-lhes que o lessem e corrigissem 

o que estaria, eventualmente, errado. Foram capazes de detectar alguns erros; 



rodearam os mesmos e voltaram a escrever correctamente por cima. No final, 

perguntei-lhes se queriam voltar a rever o texto, mas responderam que já estava 

bom e eu não insisti. 

Dei-lhes a oportunidade de ouvirem um pouco da gravação para poderem ouvir as 

suas vozes, conversámos sobre as suas origens e as dos pais, as línguas que 

falavam…Uma das alunas disse que sabia falar “açoriano”, pois o pai vive nos 

Açores… A conversa sobre a língua de cada um prolongou-se: falaram Crioulo 

entre eles e pude gravar, o que os agradou bastante pela ideia de eu querer 

aprender essa língua.  

 
C.I: Ambos os alunos pareciam dominar o Crioulo. Mostraram entusiasmo de imediato e 

trocaram frases entre si, com um grande à vontade e sem que eu precisasse de intervir. 

 

Nomearam ainda alguns amigos que falam Crioulo e que têm dificuldade no 

Português falado… Eu falei um pouco em francês e pouco tempo depois 

trocávamos palavras com outros alunos de diferentes origens, nomeadamente da 

Holanda e de Timor.  

Apesar do entusiasmo, foi necessário voltar à calma e ao trabalho de sala de aula; 

e eu, então, parti, despedindo-me da turma e da professora. 

 

 



Escola A                                                 07 / 06 / 05 

Professor A.3                                        .                                                        9.30 

Anulos A.3.1 (B.) e A.3.3 (R.)  
PAR 3 

Notas de Campo 

 

Como combinara com a professora, cheguei à escola às 9.30, onde pude rever 

alguns alunos com quem trabalhei e convivi no ano anterior. Os alunos da turma 

com que iria trabalhar encontravam-se no recinto do campo de futebol a realizar 

actividades desportistas com um professor especializado. Apesar da aula centrar-

se no futebol, modalidade que a grande maioria da turma aprecia (como pude 

constatar no ano anterior, à hora do recreio), demonstraram, no geral, 

desmotivação pela aula, entrando e saindo do recinto sempre que lhes apetecia. 

Face ao comportamento problemático da grande maioria dos alunos da turma, a 

professora titular considerou que o processo de escrita a pares e seu registo, 

fossem realizados numa sala anexa à sala de aula.  

Às 10.00 fomos para a sala e dirigi-me com o par de alunos para o local 

combinado, onde fomos visitados por alguns colegas curiosos, que mostravam 

vontade em participar. 

Um dos elementos do par já trabalhara comigo, a propósito de uma anterior 

recolha de dados que funcionou como teste, escrevendo um trabalho sozinho e 

outro a pares com uma aluna de origem lusa. Expliquei, então, ao seu colega de 

trabalho o que iria ser feito e pedi autorização para gravar. 

Inicialmente, os alunos mostraram resistência em escrever, empurrando a folha um 

para o outro. Também não sabiam sobre o que iriam escrever. Então, como 

sugerira a professora titular, propus que relatassem o dia passado no Parque 

Verde. Propus, também, que ambos escrevessem à vez. 

Um dos alunos tomou, então, a iniciativa de escrever e, enquanto isso, o outro 

relatava o acontecimento. Trocaram de tarefa, mas o aluno que demonstrou ter 

mais dificuldades continuava a resistir à escrita, passando a folha para o outro ou 

pedindo para que fosse este a escrever as palavras que ele achava não ser capaz. 

Quando terminaram de escrever o texto, solicitei-lhes que o lessem e corrigissem o 

que estaria, eventualmente, errado. O aluno que revelou mais facilidades em 



escrever, foi capaz de detectar alguns erros; rodeou os mesmos e voltou a 

escrever correctamente por cima, verbalizando a sua correcção apenas quando 

solicitado por mim. O seu colega não foi capaz de detectar nenhuma palavra 

errada e, quando um erro era sinalizado, “desculpava-se”, dizendo que não tinha 

sido ele a escrever ou que errara por estar nervoso. 

Por fim, conversámos um pouco sobre as suas origens e línguas que falam em 

casa e na escola. O que apresentou mais facilidade na escrita, informou que fala 

apenas Crioulo em casa, o outro teve dificuldades em definir as línguas faladas em 

casa e, segundo o colega, ele fala ambas mas “tudo misturado”. Esta “mistura” que 

o aluno apresenta na oralidade, bem como dificuldades na dicção, são motivos de 

gozo, observando-se uma forte insegurança por parte do mesmo, tanto na escrita 

como na oralidade.  

 
C.I*: Optei por não solicitar aos alunos que dialogassem em Crioulo, pelo comportamento 

da turma em geral que provocou várias interrupções nas tarefas que deixaram os alunos 

em questão inquietos, mas também pelo facto de apenas um dos alunos dominar o 

Crioulo. 

 

 



Escola B                                  14 / 06 / 05 

Professor B.1                   09.30 

Alunos B.1.3 (C.) / B.1.4 (J.) 

PAR 4 

Notas de Campo 

 

Às 9.00 do dia 14 de Junho voltei à Escola das Manteigadas para trabalhar com um 

outro par de alunos de origem cabo-verdiana. 

Ao contrário do que se passara na sessão anterior, a professora titular considerou 

que seria pertinente, desenvolver as tarefas fora da sala de aula. Ambos os alunos, 

de origem cabo-verdiana, frequentam o 3.º ano, desempenhando, nesse dia, um 

trabalho diferente da maioria dos alunos, que se encontram no 4.º ano. 

Reuni-me com os alunos no polivalente, mais precisamente num espaço separado 

do refeitório, por um biombo, que funciona como biblioteca. Expliquei-lhes a razão 

do trabalho e as tarefas que pretendia que fossem levadas a cabo por eles, 

repetindo o que dissera a toda a turma na sessão anterior. 

Os alunos mostraram-se receptivos e começámos por conversar sobre as suas 

origens e as línguas que falam na escola e em casa. Os alunos informaram-me que 

são portugueses e os pais têm diferentes nacionalidades. Referiram ainda que na 

escola ambos falam em Português e utilizam pouco o Crioulo (apenas na 

brincadeira); e que em casa falam ambas as línguas.  

Perguntei-lhes se já tinham escrito um texto a pares, responderam que sim, mas 

que não sabiam bem como se deveriam organizar. Como os alunos apresentavam 

alguma hesitação em definir o tema, perguntei-lhes se tinham tido um dia especial 

recentemente, a nível escolar. Informaram-me, então, que tinham visitado a 

Biblioteca Municipal e entre eles decidiram que esse seria o tema para o texto. 

Numa fase seguinte, definiram como iriam trabalhar a pares: primeiro escrevia um, 

enquanto o outro propunha ideias e depois trocariam de tarefas.  

A aluna começou por escrever mas revelou insegurança enquanto escrevia, 

apagando com frequência. O mesmo aconteceu com o aluno, quando foi a sua vez 

de escrever.  

É de referir, o cuidado que demonstraram pela escrita, sobretudo com a 

organização do texto, a construção de frases e a pontuação, tentando corrigir à 



medida que escreviam. Para tal, ambos liam com frequência o que estava a ser 

escrito. 

Também fiquei surpreendida com a preocupação de ambos pelas repetições, 

corrigiam-se e chegavam mesmo a contar as palavras escritas que tendiam a usar 

com mais frequência. 

Tanto o aluno como a aluna revelaram um vocabulário pobre o que implicou a 

minha intervenção para dizer quais as palavras específicas relacionadas com a 

visita que relatavam. 

 

C.I*: A professora titular da turma já referira, na sessão anterior com os do 

4.º ano, que os alunos da turma que tinham o Português como língua não 

materna usavam um “léxico pobre“.  

 

Relativamente às suas maiores dificuldades na escrita é de salientar a utilização do 

pronome pessoal –nos, da família al, el, il, ol e ul e do rr. 

Ao longo do processo de escrita, os alunos revelaram grande interesse pela tarefa, 

gerando-se mesmo conflitos por “protagonismo”. A troca de tarefas não foi fácil pois 

ambos estavam entusiasmados pela escrita, tendo sido necessário contar as linhas 

para chegarem a um acordo. 

A escrita do texto prolongou-se e, apesar de revelarem algum cansaço, mostraram-

se sempre empenhados. Depois do texto estar escrito, solicitei-lhes que o lessem. 

Tal como acontecera relativamente à escrita, zangaram-se porque ambos queriam 

ser os protagonistas da leitura, optando por ler em simultâneo. 

Ambos foram capazes de detectar alguns erros; faziam pausas na leitura dos 

mesmos, mas por vezes hesitavam em rodeá-los, tendo dificuldade em corrigir 

estes mesmos erros. Das palavras que tentaram corrigir, escrevendo por cima do 

que tinham rodeado, nem todas foram corrigidas correctamente. Na maior parte dos 

casos, foram capazes de verbalizar o erro mas tiveram dificuldades em corrigi-los e, 

sobretudo, em justificar a correcção dos erros, ou seja, em verbalizar as regras 

inerentes a essa correcção. 

Quando terminaram as tarefas relacionadas com o texto, pedi-lhes que me 

ensinassem um pouco de Crioulo. O aluno afirmou saber falar “mais ou menos” 

Crioulo e a aluna disse que não sabia, o que o colega desmentiu. Mostraram-se 



envergonhados, rindo e pedindo ao outro para tomar a iniciativa. Sugeri-lhes, então, 

que fizessem perguntas um ao outro ou mesmo a mim, e eu tentatira traduzi-las 

para Português. Apesar de mostrarem alguma resistência e inibição, acabaram por 

fazê-lo.  

 

C.I: Verbalizaram frases curtas, mas nem sempre as repetiam da mesma 

forma, talvez por terem alguma dificuldades em falar Crioulo. Apercebi-me, 

ainda, que os dois diziam em Crioulo a mesma frase com algumas 

diferenças, por exemplo a aluna pronunciava “vim”e o aluno “bim”. 

 

Conversámos sobre o facto de existirem algumas diferenças entre as variantes do 

Crioulo que se falam nas várias ilhas de Cabo Verde, ideia confirmada pelos alunos 

que são confrontados com amigos que falam um “CCV diferente”. 

Tal como acontecera com a escrita e a leitura do texto, os alunos voltaram a discutir 

porque não queriam mostrar em conjunto o texto à professora titular. Estavam 

orgulhosos do que tinham feito e queriam fazê-lo isoladamente. A aluna acabou por 

ganhar esta batalha e o aluno sentou-se “amuado” no seu lugar. 

Voltei a agradecer à turma, em geral, e à professora e alunos com quem trabalhei, 

em particular, não só por terem colaborado mas também pela simpatia e 

entusiasmo que demonstraram. 

 

 

 

 

 

 

 



Escola A                                        20 / 06 / 05 

Professor A.2          09.30 

Alunos A.2.2 (R.) / A.2.3 (J.)                   

PAR 5 

Notas de Campo 

 

A professora titular da turma considerou que a escrita de texto a pares seria uma 

tarefa interessante a desenvolver em sala de aula e, como tal, ficou, desde logo, 

acordado que a recolha de dados seria aí realizada. 

O entusiasmo da professora pelo tema originou um momento interessante de 

partilha, entre todos, sobre as línguas faladas pelos alunos e as dificuldades 

sentidas por alguns, sobretudo a nível da escrita. 

Quando o tema da investigação foi apresentado, uma das alunas de origem cabo-

verdiana afirmou “É para mim, a professora está sempre a dizer que quando eu 

escrevo em Português misturo o Crioulo”. Perguntei-lhe, então, se considerava que 

fazia sentido o trabalho que eu estava a desenvolver, ao que respondeu que sim, 

mas prontificou-se a dizer “é por eu ser burra?”. 

 

C.I*: As representações da aluna cabo-verdiana face ao Crioulo e aos 

desvios na escrita do Português não parecem ser positivas e identifica 

como causa dessas dificuldades a sua falta de capacidade. 

 

Expliquei-lhe, então, que era normal ela sentir dificuldades e que é por essa razão 

que optara pelo tema apresentado. Ilustrei com o exemplo da minha mãe que, 

apesar de estar em Portugal à trinta anos, continua a fazer interferências do 

francês no Português. A aluna confessou, também, que o seu irmão “mistura” as 

línguas que utiliza: francês, Português e Crioulo. 

Após esta breve conversa, a professora organizou os pares e eu sentei-me junto 

dos alunos com quem iria trabalhar. Os alunos afirmaram que não se lembravam 

de alguma vez terem escrito um texto a pares. 

Ficou acordado, entre todos, que o tema do texto seria a visita ao Jardim 

Zoológico, o que ficou escrito no quadro para os alunos poderem copiar. 

Como os alunos se mostraram hesitantes em escrever, senti necessidade de 



impulsionar a escrita, questionando-os e incentivando-os. 

Foi a aluna que começou por escrever, enquanto que o aluno lançava as ideias. 

Durante este processo, o aluno mostrou-se distraído, mexendo em vários objectos. 

Por sua vez, a aluna mostrou-se insegura. À medida que escrevia, apagava e 

corrigia, para além de solicitar com frequência a confirmação do colega. 

No processo de escrita ambos revelaram dificuldades em verbalizar, apesar das 

pistas e questões que eu lhes ia apresentando. 

Leram rapidamente o texto e não detectaram nenhum erro, pedi, então, que 

voltassem a lê-lo, frase a frase. Ao longo desta nova tentativa chamei a atenção 

para algumas palavras quando sentia hesitação na leitura por parte deles. Com a 

minha intervenção, ao ler e pronunciar pausadamente as palavras, os alunos foram 

capazes de detectar erros e corrigir algumas dessas palavras. 

 

C.I: O vocabulário pobre e as dificuldades apresentadas na oralidade 

parecem ser duas das causas para a frequência dos erros na escrita. 

 

Depois da tentativa de correcção do texto, solicitei que conversassem um pouco 

em Crioulo. A aluna mostrou grande entusiasmo por partilhar um pouco do Crioulo 

connosco. Por sua vez, o aluno mostrou-se muito envergonhado para falar em 

Crioulo. Depois de eu insistir, o aluno confessou ter alguma dificuldade em fazê-lo 

porque a própria avó, cabo-verdiana e com quem vive, “mistura” as duas línguas e 

ele também acaba por fazer o mesmo. 

Os alunos trocaram entre si algumas frases relacionadas com o dia-a-dia e, no 

final, conversámos sobre as falsas interpretações, exemplificando  com o “aqui” e o 

“ali” que têm significados diferentes em Crioulo e em Português.  

 

 



Escola A                                          20 / 06 / 05 

Professor A.1 e A.2                    13.15 

Alunos A.1.4 (V.) / A.2.1 (M.)                   

PAR 6 

Notas de Campo 

 

O último momento de investigação teve lugar na parte da tarde por se aproximar o 

final do ano lectivo. 

Para formar o último par, optei por juntar uma aluna da turma da professora A., 

onde já trabalhara com um par, e uma aluna da turma da professora I., onde 

também já estivera com outro par, tendo cada uma das turmas três alunos de 

origem cabo-verdiana. 

Com o consentimento das professoras, decidi trabalhar fora da sala de aula, não 

só pelo facto das alunas serem de turmas diferentes, mas também porque as 

tarefas a realizar não se relacionavam com o que estava a ser desenvolvido em 

qualquer uma das salas. 

As alunas conheciam o tema da investigação por já ter sido apresentado quando 

trabalhei com os outros colegas de origem cabo-verdiana nas respectivas turmas. 

Assim, expliquei apenas as tarefas a realizar. 

Como a aluna V. mostrou, desde logo, uma grande insegurança, a colega M. 

tomou a iniciativa de começar a escrever. 

As alunas estiveram muito irrequietas e revelaram dificuldades na escrita, 

nomeadamente na flexão de número e no grafema g que confundiam com c. 

A V. mostrou-se ansiosa por apagar as palavras que considerava estarem 

incorrectas porque, segundo a mesma, não gosta de escrever com erros. 

Para colmatar as dificuldades, as alunas optaram por recorrer com frequência ao 

dicionário, mas também por escrever numa folha à parte as palavras erradas e 

suas tentativas de correcção. 

Mais uma vez, foi a M. a tomar a iniciativa quando lhes solicitei que lessem e 

corrigissem o texto. Continuaram a mostrar-se irrequietas e, ao longo da leitura, 

não foram capazes de identificar os erros, fazendo uma leitura rápida do texto. 

Pedi-lhes que me ensinassem um pouco de Crioulo, mas a V. recusou-se a fazê-lo 

afirmando que ainda não sabia falar essa língua porque só agora estava a 



aprendê-la com o pai. Contudo, a aluna M. mostrou-se interessada e começou a 

fazer-me perguntas em Crioulo, explicando, ainda, como se deveria responder 

nessa mesma língua. Depois colocou perguntas à colega e, apesar desta dizer 

que não sabia falar Crioulo, foi capaz de traduzir as perguntas para Português, 

bem como responder em Crioulo. Por último partilhei algumas frases que já tinha 

aprendido com os outros pares de alunos, coloquei dúvidas e a aluna M. 

esclareceu-as e corrigiu as minhas tentativas de falar em Crioulo. Enquanto isso, a 

aluna V. continuava a resistir dizendo que não dominava essa língua. 

 

C.I*: Senti que, pelo facto de serem de turmas diferentes, mas também 

pela recolha ter sido feita na parte da tarde, as alunas tiveram dificuldade 

em concentrar-se nas tarefas. 

 

 
 



ANEXO 2 
 

Ficha de Identificação Linguística do Aluno  
(Ministério da Educação) 





 



 



ANEXO 3 
 

Quadro de Caracterização dos Alunos



CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS 
Escola Professor Aluno Naturalidade Naturali-

dade 
do pai 

Naturali-
dade 

da mãe 

Idade Ano de 
Escolari-

dade 

Língua(s) 
falada(s) 
em casa 

Língua(s) 
falada(s) 

com 
colegas 

Grau de 
proficiên-
cia em LP 

Aprovei-
tamento 
escolar 

 
 
 

 

Professor 
A1 

Aluno  
A1.1 

Portuguesa Cabo-             
-verdiana 

Portuguesa 9 
anos 

4º LP 
CCV 

LP 
 

3 regular 

Aluno  
A1.2 

Portuguesa Cabo-             
-verdiana 

Cabo-           
-verdiana 

9 
anos 

4º LP 
CCV 

LP 
 

3 regular 

Aluno* 
A.1.3 

----------------- ----------------- ------------- ------- ----------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

Aluno 
A.1.4 

Portuguesa Cabo-             
-verdiana 

Portuguesa 11 
anos 

4º LP 
CCV 

LP 
 

2 fraco 

Professor 
A2 

Aluno  
A2.1 

Portuguesa Cabo-             
-verdiana 

Cabo-           
-verdiana 

10 
anos 

4º CCV LP 
 

3 regular 

Aluno  
A2.2 

Portuguesa Cabo-             
-verdiana 

Portuguesa 10 
anos 

3º CCV LP 
CCV 

3 regular 

Aluno  
A2.3 

Portuguesa Cabo-             
-verdiana 

Cabo-           
-verdiana 

10 
anos 

3º LP 
CCV 

LP 
 

3 regular 

Professor 
A3 

Aluno  
A3.1 

Portuguesa Cabo-             
-verdiana 

Cabo-           
-verdiana 

12 
anos 

4º LP 
CCV 

LP 
CCV 

2 fraco 

Aluno*  
A3.2 

----------------- ----------------- ------------- ------- ----------- ------------ ------------ ------------- ------------ 

Aluno  
A3.3 

Portuguesa Cabo-             
-verdiana 

Cabo-           
-verdiana 

12 
anos 

4º CCV LP 
CCV 

2 fraco 

 

 
 

 
 
 
 
Professor 
B1 

Aluno*  
B1.1 

----------------- ----------------- ------------- ------- ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ 

Aluno  
B1.2 

Portuguesa Angolana Cabo-           
-verdiana 

11 
anos 

4º LP 
CCV 

LP 
CCV 

3 Regular 

Aluno  
B1.3 

Portuguesa São Tomé  Cabo-           
-verdiana 

10 
Anos 

3º LP 
CCV 

LP 
CCV 

2 fraco 

Aluno 
B 1.4 

Portuguesa Moçambicana Cabo-           
-verdiana 

10 
Anos 

3º LP 
CCV 

LP 
CCV 

3 Regular 
 

Aluno 
B 1.5 

Portuguesa Cabo-             
-verdiana 

Cabo-           
-verdiana 

10 
Anos 

4º LP 
 

LP 
CCV 

3 fraco 

 



ANEXO 4 
 

Textos dos Alunos (pares 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 



 



 



 



 



 



 



ANEXO 5 
 

Grelhas com a Tipologia de Erros (pares 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 



Tipologia de Erros – PAR 1 
 

Escola A           20 / 05 / 05 
Professor A.1         09.00 
Alunos A.1.1 (C.) / A.1.2 (V.) 
 

 

 
Competência Línguística 

Total  
Exemplos Nº de 

Ocorrências
Área Tipo de Desvio Tipo de 

Desvio 
Área 

 
 
 
 
 
 
 
1- Desvios Fonético-
ortográficos 
 

a) relação assistemática 
fonia/grafia 

17  
 
 
 
 
 
 

68 

“praser” - prazer 

b) inserção 
 

2 “simbeleia” - assembleia 

c) omissão 7 “mostro” - mostrou 

d)  inversão 1 “quardo” - quadro 

e) substituição 17 “presetente” - Presidente 

f)  segmentação ou 
delimitação de palavras 

3 “de pois” - depois 

g) translineação 
 

0 ----------------------------------- 

h) acentuação 
 

2 “a Escola” - à 

i) uso de maiúsculas por 
minúsculas e vice-versa 

19 “junta da freguesia” -     
Junta de Freguesia 

j) pontuação 
 

0 ----------------------------------- 

 
2 - Desvios Morfo-
sintácticos 

a)  flexão nominal: número 
 

0  
 
 

0 

----------------------------------- 

b) flexão nominal: género 
 

0 ----------------------------------- 

c) flexão verbal 
 

0 ----------------------------------- 

d) tempo e modo verbal 
 

0 ----------------------------------- 

 
 
3 - Desvios  
Sintácticos 

a) ordem de constituintes 
 

0  
 
 
 

11 

----------------------------------- 

b) utilização de pronomes 
 

2 “nos mostrou”- mostrou-
nos 

c) utilização de artigos 
 

1 “todo praser” – todo o 
prazer 

d) utilização de 
preposições 

6 “junta da Freguesia” - 
Junta de Freguesia 

e) utilização do “se” 
reflexo e recíproco 

2 “se chamava-se” – 
chamava-se 

f) repetições 
 

0 ----------------------------------- 

4 - Desvios Léxico- 
semânticos 

a) inadequação do léxico 3 3 “Fomos perguntar 
perguntas” - Perguntámos 

 
Total geral 

 
82 

 



Tipologia de Erros – PAR 2 
 

Escola B           02 / 06 / 05 
Professor B.1         10.00 
Alunos B.1.2 (L.) / B.1.5 (C.) 
 

 

 
Competência Línguística 

Total  
Exemplos Nº de 

Ocorrências
Área Tipo de Desvio Tipo de 

Desvio 
Área 

 
 
 
 
 
 
 
1- Desvios Fonético-
ortográficos 
 

a) relação assistemática 
fonia/grafia 

14  
 
 
 
 
 
 

79 

“pasamos” - passámos 

b) inserção 
 

3 “arrecebamos” – 
recebemos 

c) omissão 4 “avia” - havia 

d)  inversão 0 ----------------------------------- 

e) substituição 10 “vomos” - fomos 

f)  segmentação ou 
delimitação de palavras 

1 “encida” – em cima 

g) translineação 
 

0 ----------------------------------- 

h) acentuação 
 

8 “acabamos” - acabámos 

i) uso de maiúsculas por 
minúsculas e vice-versa 

10 “belem” - Belém 

j) pontuação 
 

9 “a cantar a brincar” –           
a cantar, a brincar 

 
2 - Desvios Morfo-
sintácticos 

a)  flexão nominal: número 
 

6  
 
 

12 

“lontra bebés” – lontras 
bebés 

c) flexão nominal: género 
 

1 “caranguechos granda” – 
caranguejos grandes 

g) flexão verbal 
 

4 “lanchas” - lanchámos 

h) tempo e modo verbal 
 

1 “podiamos” - pudemos 

 
 
3 - Desvios  
Sintácticos 

e) ordem de constituintes 
 

0  
 
 
 

6 

----------------------------------- 

f) utilização de pronomes 
 

1 “nos guiou” – guiou-nos 

g) utilização de artigos 
 

3 “siquimo a viagem” – 
seguimos viagem 

h) utilização de 
preposições 

1 “lutaram na africa” – em 
África 

i) utilização do “se” 
reflexo e recíproco 

0 ----------------------------------- 

j) repetições 
 

1 Repetição de e em vez de 
vírgula 

4 - Desvios Léxico- 
semânticos 

b) inadequação do léxico 3 3 “castelo de belem” – Torre 
de Belém 

 
Total geral 

 
80 

 



Tipologia de Erros – PAR 3 
 

Escola A           07 / 06 / 05 
Professor A.3         09.30 
Alunos A.3.1 (B.) / A.3.3 (R.) 
 

 
Competência Línguística 

Total  
Exemplos Nº de 

Ocorrências
Área Tipo de Desvio Tipo de 

Desvio 
Área 

 
 
 
 
 
 
 
1- Desvios Fonético-
ortográficos 
 

a) relação assistemática 
fonia/grafia 

2  
 
 
 
 
 
 
 

45 

“vosa” – força 

b) inserção 
 

0 “bolha” - bola 

c) omissão 8 “cotamos” - gostámos 

d)  inversão 2 ----------------------------- 

e) substituição 9 “alnoçar” - almoçar 

f)  segmentação ou 
delimitação de palavras 

7 “agente fomos” – a gente 

g) translineação 
 

0 ----------------------------- 

h) acentuação 
 

8 “chegamos” – chegámos 

i) uso de maiúsculas por 
minúsculas e vice-versa 

8 “(...) escola. depois (...)” –  
(...) escola. Depois (...) 

j) pontuação 
 

1 “(...) parque Verde quando 
chegamos(...)” – (...) 
Parque Verde. Quando 
chegámos(...) 

 
2 - Desvios Morfo-
sintácticos 

a)  flexão nominal: número 
 

2  
 
 

7 

“da  antas” -  das antas 

d) flexão nominal: género 
 

0 ----------------------------- 

k) flexão verbal 
 

5 “agente fomos” – a gente 
foi 

l) tempo e modo verbal 
 

0 ----------------------------- 

 
 
3 - Desvios  
Sintácticos 

i) ordem de constituintes 
 

0  
 
 
 

9 

----------------------------- 

j) utilização de pronomes 
 

0 ----------------------------- 

k) utilização de artigos 
 

0 ----------------------------- 

l) utilização de 
preposições 

4 “jogamos o de boling” – 
jogámos ao bolling 

m) utilização do “se” 
reflexo e recíproco 

0 ----------------------------- 

n) repetições 
 

5 Repetição do e em vez da 
vírgula 

4 - Desvios Léxico- 
semânticos 

c) inadequação do léxico 0 0 ----------------------------- 

 
Total geral 

 
61 

 



Tipologia de Erros – PAR 4 
 

Escola B           14 / 06 / 05 
Professor B.1         09.30 
Alunos B.1.3 (C.) / B.1.4 (J.) 
 

 
Competência Línguística 

Total  
Exemplos Nº de 

Ocorrências
Área Tipo de Desvio Tipo de 

Desvio 
Área 

 
 
 
 
 
 
 
1- Desvios Fonético-
ortográficos 
 

a) relação assistemática 
fonia/grafia 

13  
 
 
 
 
 
 

 
65 

 
 
 
 
 
 

“autocaro” – autocarro 

b) inserção 
 

7 “liveros” - livros 

c) omissão 11 “u_tima” – última 

d)  inversão 0 ----------------------------------- 

e) substituição 15 “fantojes” - fantaches 

f)  segmentação ou 
delimitação de palavras 

4 “porfim” – por fim 

g) translineação 
 

0 ----------------------------------- 

h) acentuação 
 

12 “ás” – às 

i) uso de maiúsculas por 
minúsculas e vice-versa 

0 “Setúbal. fomos” - 
Setúbal. Fomos 

j) pontuação 
 

3 “Fomos apanhar o 
autocaro_chegamos 
aútima pàrajeim” – 
autocarro, chegámos 

 
2 - Desvios Morfo-
sintácticos 

a)  flexão nominal: número 
 

0  
 
 

0 

----------------------------------- 

e) flexão nominal: género 
 

0 ----------------------------------- 

o) flexão verbal 
 

0 ----------------------------------- 

p) tempo e modo verbal 
 

0 ----------------------------------- 

 
 
3 - Desvios  
Sintácticos 

m) ordem de constituintes 
 

0  
 
 
 

11 

----------------------------------- 

n) utilização de pronomes 
 

2 “A tequenica nos levou lá” 
– técnica levou-nos 

o) utilização de artigos 
 

0 ----------------------------------- 

p) utilização de 
preposições 

3 “patal _ autorisasão” – 
papel da autorização 

q) utilização do “se” 
reflexo e recíproco 

0 ----------------------------------- 

r) repetições 
 

6 Repetição de depois  

4 - Desvios Léxico- 
semânticos 

d) inadequação do léxico 3 3 “estação” – “pàrajém” (de 
autocarro) 

 
Total geral 

 
79 

 



Tipologia de Erros – PAR 5 
 

Escola A           20 / 06 / 05 
Professor A.2         09.30 
Alunos A.2.2 (R.) / A.2.3 (J.) 
 
 

 
Competência Línguística 

Total  
Exemplos Nº de 

Ocorrências
Área Tipo de Desvio Tipo de 

Desvio 
Área 

 
 
 
 
 
 
 
1- Desvios Fonético-
ortográficos 
 

a) relação assistemática 
fonia/grafia 

13  
 
 
 
 
 
 
40 

“qualas” – coalas 

b) inserção 
 

5 “repeteis” – répteis 

c) omissão 5 “ta_tarogas” – tartarugas 

d)  inversão 0 ----------------------------------- 

e) substituição 4 “fimos” – vimos 

f)  segmentação ou 
delimitação de palavras 

3 “de pois” depois 

g) translineação 
 

0 ----------------------------------- 

h) acentuação 
 

5 “chegamos” – chegámos 

i) uso de maiúsculas por 
minúsculas e vice-versa 

5 “lisboa” – Lisboa 

j) pontuação 
 

0 ----------------------------------- 

 
2 - Desvios Morfo-
sintácticos 

a)  flexão nominal: número 
 

6  
 

6 

“sapo_ azul_  e vermelos” 
– sapos azuis e vermelhos 

f) flexão nominal: género 
 

0 ----------------------------------- 

s) flexão verbal 
 

0 ----------------------------------- 

t) tempo e modo verbal 
 

0 ----------------------------------- 

 
 
3 - Desvios  
Sintácticos 

q) ordem de constituintes 
 

0  
 
 
 

1 

----------------------------------- 

r) utilização de pronomes 
 

0 ----------------------------------- 

s) utilização de artigos 
 

1 “os golfinhos e __ focas” – 
os golfinhos e as focas 

t) utilização de 
preposições 

0 ----------------------------------- 

u) utilização do “se” 
reflexo e recíproco 

0 ----------------------------------- 

v) repetições 
 

0 ----------------------------------- 

4 - Desvios Léxico- 
semânticos 

e) inadequação do léxico 5 5 Repetição do e em vez da 
vírgula 

 
Total geral 

 
52 

 



Tipologia de Erros – PAR 6 
 

Escola A           20 / 06 / 05 
Professor A.1 / A.2         13.15 
Alunos A.1.4 (V.) / A.2.1 (M.) 
 

 
Competência Línguística 

Total  
Exemplos Nº de 

Ocorrências
Área Tipo de Desvio Tipo de 

Desvio 
Área 

 
 
 
 
 
 
 
1- Desvios Fonético-
ortográficos 
 

a) relação assistemática 
fonia/grafia 

15  
 
 
 
 
 

33 

“forão” – foram 

b) inserção 
 

5 “mendo” – medo 

c) omissão 4 “po_co” – pouco 

d)  inversão 1 “lago” - alguns 

e) substituição 4 “parparogas” – tartarugas 

f)  segmentação ou 
delimitação de palavras 

0 ----------------------------------- 

g) translineação 
 

0 ----------------------------------- 

h) acentuação 
 

2 “Zoologico” – Zoológico 

i) uso de maiúsculas por 
minúsculas e vice-versa 

2 “repeteis. vimos” – répteis. 
Vimos 

j) pontuação 
 

0 ----------------------------------- 

 
2 - Desvios Morfo-
sintácticos 

a)  flexão nominal: número 
 

4  
 
 

4 

“anemalis” – animais 

g) flexão nominal: género 
 

0 ----------------------------------- 

w) flexão verbal 
 

0 ----------------------------------- 

x) tempo e modo verbal 
 

0 ----------------------------------- 

 
 
3 - Desvios  
Sintácticos 

u) ordem de constituintes 
 

0  
 
 
 

1 

----------------------------------- 

v) utilização de pronomes 
 

0 ----------------------------------- 

w) utilização de artigos 
 

0 ----------------------------------- 

x) utilização de 
preposições 

0 ----------------------------------- 

y) utilização do “se” 
reflexo e recíproco 

0 ----------------------------------- 

z) repetições 
 

1 Repetição do e em vez da 
vírgula 

4 - Desvios Léxico- 
semânticos 

f) inadequação do léxico 0 0  

 
Total geral 

 
38 

 



ANEXO 6 
 

Tabela das convenções utilizadas na transcrição 



TABELA DAS CONVENÇÕES UTILIZADAS NA TRANSIÇÃO 
 

 

 

Comportamento verbal/dados situacionais 
 

- aluno identificado a falar 

- investigadora a falar 

- questão 

- admiração/ordem 

- suspensão de frase com entoação descendente 

- enunciação de uma letra 

- silêncio 

- inaudível; incompreensível 

- pausas breves (< 2 seg) 

- pausas longas (+ 2 seg) 

- sinal de que o interlocutor segue o discurso 

- gagueja, hesita 

- questiona 

- concorda 

- texto não transcrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Andrade, A. & Araújo e Sá, M.H. 

(1995). Processos de interacção verbal em aula de 

francês língua estrangeira. Aveiro: Contexto da 

Investigação. Vol.I. 

 

 

 

Notação usada 
 

- inicial(is) do(s) nome(s) 

- I 

- ? 

- ! 

- ... 

- e 

- <SIL> 

- [...] 

- / 

- // 

- uhm 

- ahm 

- hum 

- hm 

- (...)



ANEXO 7 
 

Transcrições dos Processos de Escrita  
(pares 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 



Escola A                20 / 05 / 05 

Professor A.1              09.00 

Alunos A.1.1 (C.) / A.1.2 (V.)                   

PAR 1 
Transcrição Categorias 

tipo de tarefa / tipo de erro 

[...] 

1. C – E agora escrevo o quê? 

2. V – […] com um c e o o […] 

3. C – No ao?! 

4. V – Sim 

5. C – Então tu disseste ao! Escrevo aqui ao?! 

6. V – ... Presidente […] um ponto / e depois na outra linha 

escrevo o quê? 

7. C – Fomos perguntar…Fomos perguntar perguntas // ao 

Presidente 

8. <SIL> (a aluna C. escreve, enquanto o V. dita) 

9. I – Agora […] escreves tu e ela dita 
10. (a Investigadora propôs que se invertessem as tarefas, pois tal 

como o professor da turma informara, seria mais pertinente levar o 

aluno V. a escrever pelas dificuldades que apresentava) 

11. C – Escreve sobre // […] e as limpezas das ruas 

12.  <SIL> 

13. V – O quê? 

14. C – E sobre as limpezas das ruas // Teve…Isto é um o? 

15.  <SIL> 

16. V. – Qual? 

17. C – Aquele ali! 

18. V – É 

19. C – Não é o / é u 

20. I – Que palavra é essa? 

21. C – Ruas 

22. I – Ruas não é com o? 

23. C – Não / é com u // 

 

1 - 2 Erros não identificados: “A 

vesita sobre a junta” (tipo 1/a; 

tipo 1/i) 

 

1 - 3 Erros não 

identificados:”junta da freguesia” 

(2x tipo 1/i; 3/d) 

 

7- 2 Erros não identificados: 

“prisidente” (tipo 1/a e tipo 1/i) 

 

7- 1 Erro não identificado: 

“Fomos perguntar perguntas” 

(tipo 4/a) 

 

 
 
 
 
14- 2 Erros não identificados: 

“linpesas” (2x tipo 1/a) 

 
19- 1 Erro identificado e corrigido: 

ruas em vez de “roas” 

Verbalização da causa e da 

correcção (tipo 1/a) 

 

25- 1 Erro não identificado: “Teve 

meninos” (tipo 4/a) 

 

25- 1 Erro identificado e corrigido: 

meninos em vez de “mininos” 



24. (O V. corrige: apaga o o e escreve o u, em ruas) 
25. C – Teve meninos // Não é “mininos” / é meninos / é 

com e 

26. <SIL> 

27. V – Então / está aqui!  

28. (O V. aponta para meninos) 
29. C – Tens que fazer bem…meninos que fingiram / já 

está? // 

30. <SIL> 

31. C – de Presidente […] de Assembleia // e do Presidente 

32. <SIL> 

33. V – Do? 

34. C – É com letra pequena! […] // Presidente da Junta […]

35. <SIL> 

36. V – Da Junta… 

37. C – De Freguesia // Logo a seguir 

38. <SIL> 

39. V – Logo a seguir… 

40. C – Já escreveste a seguir? […] o Presidente da Junta 

41. <SIL> 

42. V –  Da Junta… 

43. C – Nos mostrou 

44. <SIL> 

45. V. – … nos mostrou… 

46. C – Isso é um o aqui? […] 

47. V – É 

48. C – Tens de pôr um u // Não / pões o o mas depois pões 

o u // as salas… 
49. (O V. apaga o o e escreve u, em “mostru”)  

50. (O V. apaga o u e corrige a palavra mostrou) 

51. V – […] 

52. C – Não as salas […] 

53. V – …as salas… 

54. C – Onde as pessoas trabalhavam 

Verbalização da causa e da 

correcção (tipo 1/a) 

 

 

29 e 31- 9 Erros não 

identificados: “fingiram de 

Presetente _ simbeleia” (5 destes 

foram identificados e corrigidos 

posteriormente, ver 134 e 137) 

(tipo 1/e; 2x tipo 1/a; 2x tipo 1/c; 

tipo 1/b; tipo 3/e; tipo 3/d; tipo 1/i) 

 

33 a 37- 6 Erros não 

identificados: “do presetente da 

junta de Feguesia” 

(2 destes foram identificados e 

corrigidos posteriormente, ver 

148); (tipo 3/d; 2x tipo 1/i; tipo 

1/a; tipo 1/e; tipo 1/c) 

 

39- 1 Erro não identificado: “Lolo” 

(tipo 1/e) 

 

40- 4 Erros não identificados: 

“presitente da junta nos mostrou” 

(2x tipo 1/i; tipo 1/e; tipo 3/b) 

 

 

 

 

48- 1 Erro identificado e corrigido: 

mostrou em vez de “mostro” (tipo 

1/c) 

Verbalização da causa e da 

correcção  

 
56- 1 Erro não identificado: 

“trabalhavom” (tipo 1/e) 

 

58- 1 Erro não identificado: “de 



55. V – …trabalhavam…trabalharam? 

56. C – Trabalhavam! // Depois… 

57. <SIL> 

58. V –…depois… 

59. C – O Presidente da Junta… 

60. V – …da Junta… 

61. C – Nos mostrou a sala onde trabalhavam / nos / 

mostrou / a sala / onde / ele / trabalhava 

62. V – (o aluno vai repetindo enquanto escreve) 

63. C – Quando // entrámos… 

64. <SIL> 

65. V – …entrámos… […] 

66. C – …na sala do Presidente 

67. V –…Presidente… 

68. C –…da Junta // vimos… 

69. <SIL> 

70. V –…vimos… 

71. C –…um quadro muito importante… 

72. V – …muito importante… 

73. C – Não é muinto! Ah / está certo / está certo 

74. C – É com u aqui no princípio // Não apagaste! 

75. (O V. não apaga o o e corrige, escrevendo por cima muito) 
76. V – Sim / já estava 

77. I – Não se percebe  

78. (Ouve-se a professora a propor a outros alunos ideias para 

escrever sobre a visita) 
79. C – Importante…importante que se chamava… 

80. V – …se / cha / mava-se…chamava-se  

81. C – […] um nome // […] esquisito…esquisito ponto / Isto 

é um u ou um o 

82.  <SIL> 

83.  (a aluna C. refere-se a muito) 
84. V – U 

85. C – Quando o Presidente da Junta // da Junta…nos 

pois” (foi identificado e corrigido 

posteriormente, ver 154); (tipo 

1/f) 
 

59- 4 Erros não identificados: “o 

presetente da junta” (tipo 1/a; tipo 

1/e; 2x tipo 1/i) 

 

59- 1 Erro identificado e corrigido: 

“presedente” em vez de  

“presetente” (tipo 1/e) 
 

61- 2 Erros não identificados: 

“nos mostro a sala” (tipo 3/b; tipo 

1/c) 

 

65- 1 Erro não identificado: 

“entramos” (tipo 1/h) 

 

67- 3 Erros não identificados: 

“presitende” (tipo 1/i; 2x tipo 1/e) 

 

68- 1 Erro não identificado: “da 

junta” (tipo 1/i) 

 

71- 1 Erro identificado e corrigido: 

“quardo” em vez de “quarto” (tipo 

1/e) 
 
71- 1 Erro não identificado: 

“quardo” (foi identificado e 

corrigido posteriormente, ver 

154); (tipo 1/d) 

 

72- 2 Erros não identificados: 

“emportande” (foram identificados 

e corrigidos posteriormente, ver 

167); (tipo 1/a; tipo 1/e) 
 

74- 1 Erro identificado e corrigido: 



convidou… 

86. <SIL> 

87. V – Nos convidou? […] 

88. C – Já está escrito?! “covido”?! Aqui tens que pôr um n 

…vidou…depois tens de pôr um u // para dar uma volta 

// uma “folta”?! 

89. <SIL> 

90. V – Volta 

91. C – Apagas […] pôr um v 

92. V – Volta… 

93. C – …de autocarro 

94. V – …de autocarro… 

95. C – Estou a ver se tem sentido // …para vermos // para 

vermos o símbolo 
96. (O V. verifica se a frase está bem construída) 

97. <SIL> 

98. V – …o símbolo… 

99. C – …do Presidente […] está mal escrito não é com s 

[…] o brasão… 

100. V – O brasão?! 

101. C – O brasão / é prasão ou brasão?…o brasão da 

Junta de Freguesia / Junta / Freguesia 

102. V – … Junta… // da / Freguesia 

103. <SIL> 

104. C – Quando acabámos… 

105. V – Quando a / ca / bá / mos… 

106. C – …a visita…  

107. <SIL> 

108. V – …a visita… 

109. C – O Presidente da Junta… 

110. V – … o Pre / si / den / te da Junta… 

111. C – Fez todo o prazer… 

112. V – Fez todo o prazer…pra / zer……pra / zer… 

muito em vez de “moito” (tipo 1/a)

Verbalização da correcção 

 

79- 1 Erro não identificado: “um 

quadro se chamava-se” (foi 

identificado e corrigido 

posteriormente, ver 167); (tipo 

3/e) 
 

80- 1 Erro não identificado: “se 

chamava-se” (tipo 3/e) 

 

81- 1 Erro não identificado: 

“esquesito” (tipo 1/a) 

 

85- 3 Erros não identificados: 

“presindente da junta” (2x tipo 1/i; 

tipo 1/b) 

 

 

88- 2 Erros identificados e 

corrigidos: convidou em vez de 

“covido” (2x tipo 1/c) 

Verbalização da causa e da 

correcção 

 

88- 1 Erro identificado e corrigido: 

volta em vez de “folta” (tipo 1/e) 

Verbalização da causa e da 

correcção 

 

94- 2 Erros não identificados: 

“altocaro” (foram identificados e 

corrigidos posteriormente, ver 

177) (tipo 1/e; tipo 1/a) 
 

99- 1 Sinalização de erro 

inexistente: “prasão”, substituído 

por brazão  

  



113. C – De nos levar… 

114. V – …de…Quê? 

115. C – Nos levar! 

116. V –…nos levar… 

117. C – À escola 

118. V – …à escola 

119. (segue-se a leitura e correcção do texto) 
120. C – A visita sobre a Junta de Freguesia / Fomos 

falar com o presidente da Junta de Freguesia / Fomos 

perguntar perguntas ao Presidente sobre a Junta da 

Freguesia e as limpezas das ruas 

121. (a aluna C. aponta para “jonta”) 
122. I – Essa palavra está mal escrita? 

123. C – Está 

124. I – Porquê? 

125. C – Porque ele pôs aqui o o e não é “jonta” […] 

126. I – Ah / é Junta com u 

127. C – Teve meninos que fingiram de / presidente 
128. (a aluna C. aponta para “presetente”) 

129. I – O que é que está mal? / Mas não apagues […]

130. C – É aqui 

131. I – A palavra presidente? / Porque é que essa 

palavra está mal? 

132. (a aluna C. rodeia “presetente”) 
133. C – Porque ele fez com letra grande e mesmo 

assim não pôs o i 

134. V – Pois é e aqui é o d 

135. I – Então tu achas que é com letra minúscula / 

presidente é com i e não é “presitente” é presidente com 

d ali no meio 
136. (a aluna C. rodeia “simbeleia”) 

137. C – Presidente da Assembleia 

138. I – Que palavra é essa? 

139. C – Assembleia 

101- Dúvida não esclarecida (tipo 

1/e) 

 

101- 1 Erro identificado e 

corrigido: “brazão” em vez de 

“prasão” (tipo 1/e) 

Verbalização da causa e da 

correcção 

 

102- 4 Erros não identificados: 

“junda da freguesia” (tipo 1/e; tipo 

3/d; 2x tipo 1/i) 

 

 

 

105- 2 Erros não identificados: “a 

cabamos” (foram identificados 

posteriormente, mas apenas um 

foi corrigido com sucesso, ver 

182); (tipo 1/f; tipo 1/h) 

 

108- 2 Erros não identificados: 

“vezita” (2x tipo 1/a) 

 

109-1 Erro identificado e 

corrigido: “presidente” em vez de 

“presitente” (tipo 1/e) 
 
109- 2 Erros não identificados: 

“presidente da junta” (2x tipo 1/i) 

 

111- 1 Erro não identificado: “fez 

todo o prazer” (tipo 4/a) 

 

112- 1 Erro não identificado: 

“praser” (tipo 1/a) 

 

113- 2 Erros não identificados: 

“de noslevar” (foram identificados 

e corrigidos posteriormente, ver 



140. I – Assembleia / o que está mal? 

141. C – Ele tem que pôr o a e depois dois s com o e e 

depois o m / o b / o e / o l / o i e o a / E o e tem de estar 

aqui  / o e antes do i 
142. (Embora a aluna C. tenha soletrado “assembeleia”, 

escreveu assembleia) 

143. I – É uma palavra difícil assembleia / Então agora 

/ aqui a seguir aos dois esses é um e? 

144. C – Não é um m 

145. I – Mas / aqui a seguir aos dois esses é um e? É 

que eu não percebo muito bem esta letra / É o e 

146. C – É 

147. I – A / sse / E agora é um m? 

148. C – Sim / Assembleia e do Presidente 

149. (a aluna C. escreve a palavra correcta, embora com letra 

minúscula (assembleia) e rodeia “presetente”) 
150. I – Também está mal escrito aí Presidente? 

151. C – Ele não pôs o i e pôs o t / pôs o e e logo a 

seguir pôs o t / da Junta de Freguesia. Logo a seguir o 

Presidente // 
152. (a aluna C. escreve a palavra correcta, embora com letra 

minúscula: presidente) 

153. I – Aí escreveu bem / foi? 

154. C – Sim / da Junta nos mostrou as salas onde as 

pessoas trabalhavam / De pois está mal escrito / Está 

certo mas está separado / Depois o Presidente da Junta 

nos mostrou a sala onde / onde / ele trabalhava // 

Quando entrámos na sala do Presidente da Junta vimos 

um quadro / Está aqui o r antes do d / muito importante / 

(...) 
155. (a aluna C. rodeia “de pois” e escreve por cima 

correctamente: depois) 

156. (a aluna C. rodeia “quardo” e escreve por cima 

correctamente: quadro) 

157. (a aluna C. rodeia “emportande”) 

187); (tipo 1/f; tipo 3/d)

 

118- 1 Erro não identificado: “nos 

levar a Escola” (tipo 3/d) 

 

118- 1 Sinalização de erro 

inexistente: “nos levar a Escola”, 

substituído por escola 

 

 

120- 1 Erro identificado e 

corrigido: “junta” em vez de 

“jonta” 

Verbalização da causa  

 

133/134- 2 Erro identificados e 

corrigidos: presidente em vez de 

“Presetente” 

Verbalização da causa e da 

correcção 

 

134- 1 Sinalização de erro 

inexistente: “Presetente”, 

substituído por “presidente” 

 

137 a 141- 3 Erros identificados, 

e corrigidos: assembleia em vez 

de “simbeleia” 

Verbalização da correcção 

 

148- 2 Erros identificados e 

corrigidos: presidente em vez de 

“presetente” 

Verbalização da causa dos 2 

erros e da correcção de apenas 1

 

154- 1 Erro identificado e 

corrigido: depois em vez de “de 

pois”  

Verbalização da causa e da 



158. I – O que é que está mal? O importante? 

159. C – Não / não é nada 

160. I – O importante está bem? 

161. C – Tá mal 

162. I – Porquê? Explica-lhe lá 

163. C – Porque ele pôs / porque ele não pôs o i 

164. I – […] e é só o e que está mal? 

165. C – É o d também 

166. I – O d… 

167. C –…pelo t / “importande” / importante que / não 

puseste o que / tens de pôr aqui o q // se chamava / que 

se chamava um nome muito esquisito / que se chamava 

não /  que tinha um nome muito esquisito / um nome 

muito esquisito / Quando o presidente da Junta nos 

convidou para dar uma volta / do autocarro?! / Isto é o o 

ou o u? 
168. (O V. escreve “que”) 

169. (O V. corrige o erro de construção de frase) 
170. V – u 

171. C – au / aqui o d… 

172. V – O e… 

173. C – O d e o e? 

174. I – Volta de… 

175. C – Autocarro 

176. I – E autocarro está bem escrito? 

177. C – Não tá mal 

178. I – Faltam dois r / au / to / carro? // Então não 

faltam só dois r […] não é “altocarro” […] é autocarro 

179. (a aluna C. rodeia “altocaro” e escreve por cima 

correctamente: autocarro) 
180. C – Para vermos o / brasão?! Não é com s é com 

z / Acho eu / para mim é com z 

181. I – Vocês não conheciam essa palavra / brasão? 

182. C – É brasão e ele foi pôr “prasão” // brasão da 

correcção 

 

 

 

 

154- 1 Erro identificado e 

corrigido: quadro em vez de 

“quardo” 

Verbalização da causa e da 

correcção 

 
158- 2 Erros identificados e 

corrigidos: importante em vez de 

“emportande” 

Verbalização da causa dos 2 

erros e da correcção de apenas 1

 

167- 1 Erro identificado e 

corrigido: um quadro muito 

importante que se chamava em 

vez de “um quadro muito 

importante se chamava-se” 

Verbalização da causa e da 

correcção 

 

177- 2 Erros identificados e 

corrigidos: autocarro em vez de 

“altocaro” 

 

 

 

180- Dúvida não esclarecida 

 

 

182- 2 Erros identificados, mas 

apenas 1 deles foi corrigido com 

sucesso: “acabàmos” em vez de 

“a cabamos” 

Verbalização da causa e da 

correcção 



Junta de Freguesia / Quando / acabámos é tudo junto o 

a fica junto // leva um acento no a 
183. (a aluna C. rodeia “prasão” e escreve por cima 

incorrectamente: “brazão”) 

184. (a aluna C. rodeia “a cabamos” e escreve por cima 

“acabàmos”, trocando o acento agudo pelo grave) 
185. I – Se não fica / acabamos / hoje acabamos / e 

aqui já estava… 

186. I / C – Quando acabámos 

187. C – A visita da Junta […] fez todo o prazer de / de 

/ não é do // nos […] está mal escrito é separado // nos 

levar à escola /  mas é com letra pequena 
188. (a aluna C. rodeia a palavra do e escreve por cima de ) 

189. (a aluna C. rodeia a palavra “noslevar” e escreve por cima 

correctamente: nos levar) 
190. V – Mas não tá mal 

191. C – Mas foi um erro 

192. I – Obrigada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187- 2 Erros identificados e 

corrigidos: de nos levar em vez 

de “do noslevar” 

Verbalização da causa e da 

correcção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola B                                 02 / 06 / 05 

Professor B.1                  10.00 

Alunos B.1.2 (L.) / B.1.5 (C.) 

PAR 2 
Transcrição Categorias 

tipo de tarefa / tipo de erro 

 

193. I – Podem começar / Quem é que vais escrever? 

194. C – Eu 

195. I – A C. 

196. L – Visita de estudo 

197. <SIL> 

198. L – Primeiro / primeiro viemos para cá para a 

escola / arranjámos os chapéus // arranjámos os 

chapéus 

199. <SIL> 

200. C – Arranjámos... 

201. L – Os chapéus 

202. I – Ela precisa de ajuda 

203. L – Arranjá /mos 

204. I – Põe aqui põe aqui a folha mais ao meio 

205. L – Arranjámos 

206. I – Tá bem? 

207. C – E... 

208. L – E [...] o autocarro 

209. C – Começa... ficámos à espera do autocarro... 

210. L - ...e o autocarro... 

211. C - ...o autocarro chegou... 

212. L - ...fomos lá / fomos para dentro do autocarro 

213. I – Se calhar é melhor começarem a escrever... 

214. C – Pois 

215. I - ...para não se esquecerem 

216. C – E depois fomos seguir o caminho 

 

 

 

 

 

 
6- 1 Erro não identificado: 

“para cá_ para a escola_” (2x tipo 

1/e) 

 

 

 

 

 
13- 7 Erros não identificados: 

“arrecbamos os chapeo ” (2x tipo 

1/b; tipo 1/c; tipo 1/e; tipo 1/h; 

tipo 1/a; tipo 2/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



217. <SIL> 

218. L – Dentro do autocarro 

219. I – Ela ainda não escreveu 
220. (risos da I.) 

221. <SIL> 

222. C – Depois seguimos a viagem / tivemos a / a 

cantar músicas / a brincar a jogar jogos / na camionete / 

depois fomos para dentro do autocarro 

223. <SIL> 

224. C – E tivemos a cantar... // a brincar uns com os 

outros... // e quando chegámos no oceanário... // houve 

uma senhora... // que nos explicou tudo sobre os 

animais aquáticos // como 
225. (os alunos sussurram entre eles para que não fique 

registado no gravador) 

226. I – Podes falar em voz alta 

227. <SIL> 

228. C – E aprendemos como é que é... // explicou e 

nos guiou... // vimos o Nemo / a Doris... // e um / e uns 

peixes que brilham no escuro // pareciam luzes... // 

vimos tubarões / tapete que era / parecia uma raia 

grande assim 

229. L – Não é tapete 

230. C – É é 

231. L – Manta! 

232. C – Mantas não é tapete parecia raias grandes 

233. <SIL> 

234. L – Ahm tivemos a ver os caranguejos aqueles 

que ficam... aqueles grandes que ficam... vimos também 

lontras porque uma... 

235. C – Caranguejos? 

236. I – O quê C.? 

237. C – Não é caranguejos! 

238. I – Então? 

 

30- 4 Erros não identificados: 

“siquimo a viagem” (tipo 1/a; tipo 

1/e; tipo 2/a; tipo 3/c) 

 
32- 2 Erros não identificados: 

“__tivemos a cantar_a brincar” 

(tipo 1/c; tipo 1/j) 

 
32- 2 Erros não identificados: 

“chegamo_” (tipo 1/i; tipo 2/c) 

 
32- 2 Erros não identificados: 

“oceanario” (tipo 1/i; tipo 1/h) 

 
32- 1 Erro não identificado: 

“_ouve” (hesitação, mas sem 

correcção, ver 109); (tipo 1/a) 

 
32- 4 Erro não identificado: 

“que nos esplicou todo soubre os 

animais aquaticos” (2x tipo 1/a; 

tipo 1/h; tipo 1/b) 

 
36- 7 Erros não identificados: 

“esplicou e nos guiou, vimos o 

nemo a dorri e ums peixes” (3x 

tipo 1/a; 2x tipo 1/i; tipo 3/b; tipo 

1/j) 

 
36- 4 Erros não identificados: 

“peixes que brilhavam no 

escuro_vimo_ raias  mantas” 

(1 destes foi identificado e 

corrigido posteriormente, ver 117 

e 131); (2x tipo 1/j; tipo 2/c; tipo 

4/b) 

 

40- 3 Erro não identificado: 



239. (...) 

240. L – Havia / as lontras... que ahm quando nasceu 

aquele bebé / a lontra... a lontra bebé nasceu e morreu 

241. C – A lontra? Lontras? 

242. <SIL> 

243. I – Mas ainda estava viva quando vocês lá foram?

244. L / C – Não 

245. L – Já tinha morrido // também vimos uns / 

também vimos uns peixes / havia um peixe que era 

preguiçoso ia sempre em cima / em cima da raia a 

apanhar boleia 

246. <SIL> 

247. L – O peixe batata 

248. <SIL> 

249. C – Assim que acabámos de fazer a visita... 

250. l – Quando acabámos de fazer a visita... fomos 

para... 

251. <SIL> 

252. C – Fomos para o castelo de Belém 

253. L – Castelo de Belém 

254. <SIL> 

255. C – Primeiro fomos lanchar 

256. L – Havia lá uns homens chatos só queriam que 

agente comprasse comprasse agente táva a comer... 

257. C – Fios a cinquenta cêntimos... 

258. L – A nossa professora disse que não... insistiam 

insistiam mas a professora [...] mas eles vinham atrás 

[...] depois fomos ao castelo de Belém / não podíamos 

entrar lá dentro / não tinhamos / não tinhamos bilhetes / 

ficámos lá a ver  

259. C – Não nos convidaram não tinhamos bilhetes 

não nos convidaram e ainda mais eram muito caros era 

/ era caros os bilhetes [...] eramos muitas crianças... e 

“mantas que aparecia raia ” 

(tipo 1/b; tipo 2/a; tipo 2/c) 

42/48- 7 Erros não identificados: 

“_avia caranguechos granda _  _ 

lontra bebés” (tipo 1/a; tipo 1/e; 

tipo 2/b; 2x tipo 2/a; tipo 1/j; tipo 

3/c) 

 

53- 8 Erros não identificados: 

“chá tinha morrido e avia um 

peixe pregisoso que ia sempre 

ensida da raia” 

(2 destes foram identificados e 1 

foi corrigido, ver 155); (tipo 1/c; 

4x tipo 1/a; tipo 1/f; 2x tipo 1/e) 

 

57/58- 3 Erros não identificados: 

“Assim que acabamos de fazer a 

visita_vomos lanchar” (tipo 1/h; 

tipo 1/j; tipo 1/e) 

 
60/66- 5 Erros não identificados: 

“e vomos ao castelo de belem e 

não podiamos entrar” (tipo 1/e; 

tipo 4/b; tipo 1/i; tipo 1/h; tipo 2/d) 

 

 

 
 

 
67- 1 Erro não identificado: 

repetição do “e” (tipo 3/f) 

 

 
70- 4 Erros não identificados: 

“vimos os descobrimentos dos 

mortos que lutaram na africa” 

(2 destes foram identificados, 

mas apenas 1 foi corrigido 



depois fomos ver todos os que morreram ahm 

260. L – [...] na guerra 

261. C - ...na guerra 

262. L – Na guerra da África // eram muitos / e havia lá 

muitos com... com a... ahm também / fomos ver ahm os 

descobrimentos // a estátua dos descobrimentos / que 

havia havia lá um homem grande em estátua / depois 

fomos lanchar outra vez / tivemos a comer gelados... 

263. <SIL> 

264. C – Depois de lancharmos fomos para o 

autocarro / e fomos de volta e fomos para escola  

265. L – Passámos a ponte... 

266. C – Depois da escola / fomos para casa 

267. L - ...passsámos a ponte / a ponte vinte e cinco 

de Abril... 

268. C - ...era muito alta... 

269. L - ...vimos o rio... 

270. C - ...e tive uns enjoos só que passou... 

271. L – Depois fomos lá para a frente... lá para a 

frente... tivemos a cantar algumas músicas 

272. C – Vimos uma estátua que eu já me esqueci 

era... era o rei que ficou lá em cima // assim que tinha os 

braços abertos... 

273. I – É o Cristo... 

274. C – é o Cristo... 

275. C / L – Rei 

276. C – Era muito alto / atão acabámos a visita 

277. L – Lá dá para ir... lá pa dá para ir muitas 

pessoas [...] tavam outros meninos a nossa trás que era 

/ do Faralhão // que era os meninos do Faralhão do.. 

Faralhão / Depois vimos para a escola // saimos do 

autocarro e fomos para casa / alguns / alguns foram 

para os computadores um coiso que... é computadores 

posteriormente, ver 167 e 187); 

(tipo 4/b; tipo 3/d; tipo 1/i; tipo 

1/h) 

 

 

 

 
73/83- 13 Erros não identificados:

“lanchas_a seguir vomos todos 

embora_pasamos pela ponte 

vinte e cino de Abril_vimos o 

cristo rei” (1 foi identificado e 

corrigido, ver 199); (4x tipo 1/i; 

tipo 2/c; 3x tipo 1/j; tipo 1/e; tipo 

1/a; 2x tipo 1/h; tipo 1/c) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
85- 1 Erro não identificado: 

“e viemos para _ escola” 
(foi identificado e corrigido 

posteriormente, ver 206); (tipo 

3/c) 
 

 

 

 

 

 

 



chama-se [...] foram para lá depois disso foram para 

casa 

278. <SIL> 

279. C – E acabou a nossa visita 

280. [...] 

281. I – É como vocês quiserem 

282. L – A visita de estudo 

283. C – Viemos... 

284. L – Viemos para... 

285. C – Cá / não 

286. L - Para... 

287. <SIL> 

288. C – Para... 

289. L – Para a escola 

290. C – Arran... 

291. L – Arranjámos os... 

292. C / l - Chapéus 

293. <SIL> 

294. I – O que é que está aí escrito? 

295. C – Seguimos a viagem... e tivemos a con.. a 

contar ai a cantar... 

296. L - ...brincar... 

297. C - ...a brincar.... 

298. L / C - ...uns com os outros... // e quando 

chegámos... 

299. L - ...ao oceanário... 

300. C / L - ...ao oceanário... 

301. C - ...ouvimos... tá mal / hou... ve... 

302. L – Oceanário / houve uma  senhora / que nos / 

explicou tudo / sou... sobre os animais... 

303. C – Aquáticos 

304. L - ...aquáticos / e explicou / explicou / e nos 

guiou / nos guiou / vimos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
117- 1 Erro identificado e 

corrigido: vimos em vez de 

“vimo_” 



305. C – Um nome ahm Nemo a Doris... 

306. L – E uns peixes que bri... brilhavam no escuro / 

no escuro 

307. C / L – Vimos... 

308. L – Raias 

309. C – Tá mal escrito vimos 

310. <SIL> 

311. I – O que é que está mal escrito nessa palavra? 

312. C – Falta um s / vimos 

313. L – Vimos... 

314. C / L – Raias 

315. C – Tá mal escrito  / é assim // assim não é? 

316. L – Não 

317. C – Não / é com s? 

318. L - Claro 

319. C – Raias 

320. L – Raijas / queres raijas? Raias... raias... mantas 

que... 

321. C – Apare... aparecia... 

322. L – Parecia... 

323. C – Raia >// ah (risos) raias... 

324. I – Não não apagues 

325. C – Mantas que pareciam raias 

326. <SIL> 

327. I – O que é que está mal? 

328. C – Raias / mantas que apareciam raias (risos) 

329. I – O que é que vocês queriam dizer? Raias 

que... 

330. C – Aquilo... aquilo eram mantas... 

331. L – Apareciam... 

332. C - ...pareciam raias / mas era raias também 

333. L – Havia também raias 

334. C – Tá certo raias 

Verbalização da causa e da 

correcção 
 

 
 
 
123- Dúvida esclarecida pelo 

colega (tipo 2/a) 
 

 

 

 

 

 

 
131- 1 Erro identificado e 

corrigido: “raias mantas” em vez 

de “raias mantas que aparecia 

raia” 
Verbalização da causa e da 

correcção 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



335. L – Haviam também raias 

336. C – Vimos... raias / mantas que apareciam raias 
(risos) 

337. I – Então acham que isso está a mais é? 

338. L – Que... 

339. I – Não apagues faz assim um risquinho por cima 

// que é para eu ver que vocês conseguiram descobrir 

esse erro 

340. C – Mantas / mantas / ha.. / havia... 

341. I – Olha ele assim não consegue ver 

342. C - ...caranguejos / grandes / lontras be... / lontra 

bebé / que já tinha morrido / e havia um peixe / perigoso 

/ que.. 

343. l – Que ia... 

344. C - ...que ia sempre / preguiçoso? 

345. L – Sim 

346. I – Vejam lá / preguiçoso está bem escrito tá? 

347. C – Preguiçoso / tá escrito preguisoso 

348. I – Não apagues 

349. L – Pre / gi / soso 

350. I – Então vá lá rodeia e escrevam por cima  

351. <SIL> 

352. C – Que ia sempre... 

353. I – Não está bem? 

354. L – Pre / gui / ço... ah 

355. C – Que ia sempre / em cima da raia / ponto final 

/ assim que... 

356. L – Assim que... 

357. C – Assim que acabámos / de fazer a visita / 

fomos lanchar / e fomos ao castelo de Belém / e não 

podiamos entrar 

358. L / C - ...porque era muito... 

359. C - ...caro // e vimos os / des / os descobrimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
155- 2 Erros identificados, mas 

apenas 1 foi corrigido com 

sucesso: “preguissoso” em vez 

de “pregisoso” 
Verbalização da causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
167- 1 Erro identificado e 

corrigido: “vimos os nomes dos 

mortos” em vez de “vimos os 

descobrimentos dos mortos” 

Verbalização da correcção 

 

 

 

 



/ dos mortos // dos mortos... 

360. L – E 

361. I – O que é que vocês querem dizer aí? Os 

descobrimentos dos mortos? 

362. C – Que / lutaram 

363. I – Há bocadinho não foi isso que vocês 

contaram... 

364. L – Vimos / na parede // vimos na parede C.! 

365. C – Péra ó cala-te 

366. I – Vimos os descobrimentos dos mortos // é 

isso? Ah risca risca e escreve por cima / o que é que 

vocês querem dizer? 

367. C / L – Vimos... 

368. L - ...na parede 

369. C - ...na parede escrito o número de pessoas que 

morreram... 

370. L - ...na África 

371. I – Não não apagues escreve por cima 

372. C – Tá bom 

373. <SIL> 

374. I – Vimos... não viram os mortos o que é que 

viram? 

375. C – Vimos... 

376. C / l - ...os nomes 

377. <SIL> 

378. L – Dos mortos 

379. C – Nomes! De mortos! Que morreram.. que 

morreram na... em África 

380. <SIL> 

381. C – Morreram... ahm 

382. L – Na guerra da África 

383. C – Lutaram na África 

384. <SIL> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187- 1 Erro identificado, mas a 

tentativa de correcção foi mal 

sucedida: “a lutar na africa”  
 

 

 

 

 
193- Dúvida não esclarecida (tipo 

3/f) 

 

 

 

 

 

 



385. C – Lanchámos... lanchámos de novo... não tá 

bem? 

386. I – Não sei 

387. L – Lanchámos a seguir... 

388. I – Ainda é na mesma frase? 

389. L – Lanchámos a seguir... 

390. C – Lanchámos a seguir / lanchámos a seguir // 

fomos todos embora... 

391. L – Tá mal 

392. I – O que é que está mal? 

393. L – É o v tem de ser o f 

394. C – Vomos 

395. <SIL> 

396. C – Fomos todos embora / passámos pela ponte 

vinte / vinte e cinco de Abril / vimos o Cristo Rei e / 

viemos para // a / escola 

397. I – Viemos para... 

398. L – A escola / A! 

399. C – Para... 

400. <SIL> 

401. L – Já tá 

402. I – Já está // querem dar mais uma olhadela para 

ver se tem algum erro? 

403. C – Não 

404. I – Já não tem mais nenhum erro? 

405. C – Penso que não 

406. I – Não? Não? Não querem ler outra vez? Acham 

que está bom é? 

 

 

  

 

 

199- 1 Erro identificado e 

corrigido: fomos em vez de 

“vomos” 
Verbalização da causa e da 

correcção 
 

 

 

 

 

 
206- 1 Erro identificado e 

corrigido: viemos para a escola 

em vez de “viemos para_escola” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola A                                         07 / 06 / 05 

Professor A.3                                                                                                  9.30 

Anulos A.3.1 (B.) e A.3.3 (R.)  
PAR 3 

Transcrição Categorias 
tipo de tarefa / tipo de erro 

 

1. I - Começa pelo título / qual é o título? 

2. R – Diz (dirigindo-se ao colega) 

3. R – Sei lá qual é o título que eu vou dar 

4. I - O que é que foram lá fazer? O que é que foram fazer 

ao Parque Verde? 

5. R – Um dia que fomos ao Parque Verde 

6. I - Um dia no Parque Verde  

7. <SIL> (o R. é o primeiro a escrever) 

8. I - O título já está / agora o texto / vamos começar por 

dizer em que dia foi 

9. B -  Agente fomos ao Parque fazer actividades 

10. I - Em que dia foi? 

11. B -  Foi dia três 

12. I - Foi dia três... 

13. B -   Dia três de / Junho...  

14.  <SIL> 

15. B -   Fomos ao [...] Parque [...] fazer jogos [...] 

16.  R – Fomos? / Fazer? / Fazer... 

17. B – Fazer jogos 

18.  <SIL> 

19. R - Jogos 

20. I - Para fazer jogos onde? Se calhar é melhor escrever 

21. B - [...] 
22. I – Mas foram fazer os jogos onde? Ainda não disseram 

23. B – [...] Parque [...] Bela Vista 

24. I - O Paque Verde / não é? O Parque da Bela Vista // 

 

 

 

 

 

 

 
6- 2 Erros não identificados: 

“parque verde” (2x tipo 1/i)  

 

 

 

 

 

 

 

 
15- 1 Erro não identificado: 

“parque Verde” (tipo 1/i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escreve assim que é para ele ver (o R. colocou então a folha 

entre os dois para que o colega conseguisse ler o que estavam a 

escrever e continuou a escrever) 

25.  <SIL> 

26. I – Jogos... 

27.  <SIL> 

28. R – Verde // Quando chegámos? 

29. B – Quando chegámos // fazemos // jogamos... 

30. R – Fizemos? 

31. I – Fazemos jogamos / fica bem? 

32. R – Fizemos... jogos 

33. I – Jogos 

34. B – Jogamos à com corda 

35. <SIL> 

36. B – E depois jogamos de [...] 

37. <SIL> 

38. B - Depois fomos pintar a cara 

39. <SIL> 

40. B - Gente pintamos a cara // a cara 

41.  <SIL> 

42. R - Cara é com dois r? (o R. refere-se à palavra "cara") 

43. I - Escreve como quiseres não te preocupes 

44. B -  Também jogamos o jogo da tenda // Aquele jogo! 

45. I - Como é que é o jogo da tenda? 

46. R - [...] é aquele... coiso assim depois tem a bola pó 

meio 

47. B -  É para meter bola é para meter no buraco 

48. R - É o do paraquedas 

49. I - Ah / é o do paraquedas / sim / e tinha um buraco para 

depois atirar a bola 

50.  <SIL> 

51. B -  Depois gente fomos jogar ao bolling 

52. R - Quê? 

53. B - Aquele jogos assim... [...] coiso 

 

 
29- 2 Erros não identificados: 

“parque Verde _ quando 

chegamos” (tipo 1/j; tipo 1/h) 

 
32- 1 Erro não identificado: 

“fizemos Jogos” (tipo 1/i) 

 
34- 3 Erro não identificado: 

“jogamos á da corda” (2x tipo 1/h;

tipo 3/d) 

 
36- 2 Erros não identificados: 

“jogamos (...) da bolha de sabão ”

(tipo 3/d; tipo 1/e) 

 
42- Dúvida não esclarecida (tipo 

1/a) 

 
42- Sinalização de um erro 

inexistente: cara, substituído por 

“carra” 

 
44-59- 7 Erros não identificados: 

“e Jogamos o jogo da tenda e 

jogamos o de bo_ling” 

(2x tipo 3/f; tipo 1/i; 2x tipo 1/h; 

tipo 3/d; tipo 1/c) 

 

 

 

 

 

 

 

 



54. R - Ah! 

55. I - É tipo bolling mas com uns discos? 

56. R - Não [...] 

57. I – Ah!/ é com bolas mesmo 

58. R - Como se escreve? 

59. I - Bo / lling 

60.  <SIL> 

61. R - Assim? 

62. I - Isso! 

63. B -  Depois gente fomos jogar aquele jogo 

64. R – Qual? 

65. B – Dá parar três / é a corrida 

66. R – Ah [...] 

67. B – Sim sim 

68. R – Não sei como é que chama-se o jogo 

69.  <SIL> 

70. I - Eram três a jogar? 

71. B -  Sim 

72. I - Tinham de fazer o quê? 

73. R - [...] 
74. I – Ah / com as andas? A pessoa fica assim alta subindo 

para uns paus?  

75. R – Não não 

76. B – A gente também fizemos isso  

77. R - Ya / também fizemos isso 

78. <SIL> 

79. [...] 
80. I - Agora troca / está bem? 

81. B -  Não quero escrever 

82. I - Na outra vez escreveste // O B. também tem de 

escrever um bocadinho senão não dá /  

83. B – Não quero... 

84. I - Na outra vez escreveste bem / não tenhas vergonha 

 

 

 

 

 

 

 
63-65- 2 Erros não identificados: 

“e Jogamos” (tipo 3/f; tipo 1/i; tipo 

1/h) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(a I. refere-se a um trabalho anterior)

85. R – Escreve! 

86. B – Não quero 

87. [...] 
88. B – Fomos lanchar? 

89. <SIL> 

90. R – [...] Aquele jogo que é para meter a bola que é para 

ganhar prémio / como é que chama-se? 

91. B - Ah / ya 

92. I - E davam prémios / mesmo?  

93. B – Sim 

94. I - Que prémios é que davam? 

95. R - Peluches para escolher 

96. I - Para quê? 

97. R - Para escolher 

98. I - Eram só peluches? 

99. R - Sim 

100. I - [...] vai continuar na mesma linha ou vão mudar de 

linha? 

101. R - Depois disso fomos embora 

102. I – Mas / ainda não escreveram essa parte do jogo 

103. R - Ah / pois é / não sei como é que chama-se o jogo 

104. I – É / atira ao alvo 

105. B - Escrevo assim?  

106. R - [...] Letra grande 

107. (somos interrompidos por alunos da turma) 
108. B - Jo / gá / mos jogámos / jogámos ao jogo 

109. R – Ao jogo... 

110. B -  Ju? Jogo 

111. R - Atira 

112. B -  A / é junto / atira? a / ti / ra 

113. R - Ao 

114. B -  Ao 

 

 
88- 3 Erros não identificados: 

“la ca ” (foram identificados, 

posteriormente, e corrigidos, ver 

233); (2x tipo 1/c; tipo 1/e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
105- Dúvida esclarecida pelo 

colega (tipo 1/i) 
 

 

 
110- Dúvida não esclarecida (tipo 

1/a) 

 
112- Dúvida não esclarecida (tipo 

1/f) 

 

112- 2 Erros não identificados: 

“oti a” (foram identificados, 



115. R - Alvo / al 

116. B -  Al / alvo [...] 

117. <SIL> 

118. R - E depois... 

119. B -  E depois? 

120. I - Podemos dizer aí atira ao alvo para... Para quê? 

121. R - Para / escreve / para... 

122. <SIL> 

123. B -  Para 

124. R - Ganharmos... 

125. B -  Ganharmos / ga / ga / nhar / mos? Ganharmos 

126. R - Um 

127. B -  Um? 

128. <SIL> 

129. R - Um peluche 

130. B -  Peluche? 

131. R - Pe / lu / che 

132. B -  Ou boneco? 

133. R - Sim / escreve boneco 

134. B -  Bo / ne / co 

135. R - Depois disso fomos embora / posso / escrever? / 

E... 

136. B -  E 

137. R - Depois 

138. B -  De / de é junto? 

139. R - É junto / depois? 

140. I - É como vocês acharem 

141. B -  Depois... 
142. R -  Disso 

143. B -  Disse? 

144. R – Disso ( o R. escreve, perante a dificuldade do colega) 

145. <SIL> 

146. I - Deixa-o escrever 

posteriormente, e corrigidos, ver 

243-247); (tipo 1/e; tipo 1/c) 

 

 

 

 

 

125- 2 Erros não identificados: 

“gana mos” (foram identificados, 

posteriormente, e corrigidos, ver 

255); (tipo 1/e; tipo 1/c) 

 

 
130- Dúvida não esclarecida 

(optam por escrever outra 

palavra); (tipo 1/a) 

 

 

 

 

 

 

138- Dúvida esclarecida pelo 

colega (tipo 1/f) 

 

 

 

 

143- Dúvida esclarecida  pelo 

colega (tipo 1/e) 

 

 

 
148- 1 Erro não identificado: 



147. B -  Vá deixa-me escrever 

148. R - Voltamos 

149. B -  Para a escola 

150. R - Vol / ta / mos / pa / ra / a / es / co / la 

151. B -  Agente vimos almoçamos em escola / e depois 

um bocadinho/  e fomos para casa 

152. R - Na es / co / la e de / pois 

153. B – Então escreve 

154. I – O que estavas a dizer / estavas a dizer bem 

155. <SIL> 

156. B – De / pois 

157. (...) 
158. B – De / poi / gente / depois gente fomos almoçar à 

escola  

159. <SIL> 

160. B -  Brincámos um bocadinho 

161. <SIL> 

162. R - Brin / cá / mos / um bo / ca / di / nho e fomos...  

163. B -  Embora 

164. R - Para casa?  

165. B -  Agente 

166. R - Gostámos 

167. B -  Gostámos? 

168. [...] 
169. R - Agente gostámos? 

170. B -  A / gen / te... 

171. R - Gostámos 

172. B -  Gostámos? Gos / gostá / gostá / gostámos... 

173. R – Não 

174. ( o B. apaga o que escreveu) 
175. I – Não / senão não vemos o que estava mal // 

Escreve lá outra vez como estava e depois fazes por 

cima 

“voltamos” (tipo 1/h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

158-164- 6 Erros não 

identificados: 

“escola. depois agente fomos 

alnoçar na escola e depois 

brincamos um bocadinho e fomos 

para casa” (tipo 1/i; tipo 1/f; tipo 

1/e; tipo 3/f; tipo 3/f; tipo 1/h) 

 

 

 
 
 
 
 
170- 2 Erros não identificados: 

“casa. agente” (tipo 1/i; tipo 1/f) 

 
172-179- 2 Erros identificados e 

corrigidos: “gostamos” em vez de 

“co_tamos” (tipo 1/e; tipo 1/c) 
Verbalização da causa e da 

correcção (ver 262-264) 

 

 
 
 



176. <SIL> 

177. ( o B. volta a escrever como estava) 
178. R - Escreve gos 

179. B -  Gostámos 

180. R - Do 

181. B -  De 

182. R - Do / do // jogo 

183. B -  Jo / go 

184. R - Da corda 

185. B -  Da // cor / da 

186. I - Porquê? 

187. B -  É mais fixe / para fazer força 

188. I - Podem explicar / porque... 

189. ( o Aluno B. passa a folha ao colega) 
190. R - Escreve! 

191. I – Continua / tu estás a ir bem / está bom! Porque... 

192. <SIL> 

193. B -  Por / que 

194. I - Porque é um jogo de força 

195. B -  Porque é um jogo de força / É um jogo? 

196. I - É um jogo de força 

197. B -  É / um / jogo... 

198. R - De força 

199. B -  De / for / ça 

200. I - o 

201. B -  For / ça 

202. I - E o que é que não gostaram? 

203. <SIL> 

204. (os alunos fazem uma pausa para pensar) 
205. R - Agente não gostámos... 

206. B -  Agente? A / gente 

207. R - Não 

208. B -  Não 

179- 1 Erro não identificado: 

“gostamos” (pretérito perfeito); 

(tipo 1/h) 

 
181-182- 1 Erro identificado e 

corrigido: do jogo em vez de “de 

jogo” (tipo 3/d) 

 

 

 

 

 

 
 
193- 2 Erros não identificados: 

“pocer” (foram identificados, 

posteriormente, e corrigidos, ver 

270); (tipo 1/a; tipo 1/d) 

 

 

 

 

 
201- 3 Erros não identificados: 

“vo_sa” (foram identificados, 

posteriormente, e corrigidos, ver 

274); (tipo 1/e; tipo 1/c; tipo 1/a) 

 

206- 2 Erros não identificados: 

“vosa _ agente” (tipo 1/j; tipo 1/f) 

 

210-212- Dúvida esclarecida  

pelo colega (tipo 2/c) 

 

212- 3 Erros não identificados: 

“co tamos” (foram identificados, 



209. R - Gostámos 

210. B -  Gos / tá... gos / tá... gos / tá... 

211. R - Mos 

212. B -  Mos? / Gos / tá / mos 

213. R - Como é que é aqueles coisos para agente meter-

se de pé e agente fica mais altos? 

214. I - Andas? 

215. B -  Andas? An / das? Andas 

216. R - Antas 

217. I - An / das 

218. B -  Antes? 

219. I - Porquê? 

220. R - Porque agente não conseguia andar 

221. ( o B. volta a passar a folha ao colega) 
222. I – Vá continua 

223. [...] 
224. R - A / gente / não / sabíamos / andar 

225. (Segue-se a correcção do texto e os alunos lêem-no a pares e 

em simultâneo) 

226. B / R - ...fomos fazer jogos no parque verde quando 

chegámos...  
227. B -  Fazemos? 

228. R - Fizemos / jogos e jogámos... 

229. B / R - À da corda / da  / (os alunos hesitam) / bolha de 

sabão e fomos pintar a / (os alunos hesitam) / cara 

230. R - Ca / ra 

231. B / R - E jogámos o jogo da tenda e jogámos o de / (os 

alunos hesitam) / o de bolling e jogámos um jogo para três 

e fomos / (os alunos hesitam) 

232. B -  Lanchar 

233. R - Está mal (o R. rodeia "laca") 

234. B -  Lan / char 

235. I - O que é que está mal? 

236. R - Falta um ch / falta um s 

posteriormente, e corrigidos, ver 

284); (tipo 1/e; tipo 1/c; tipo 1/h) 

 

 

217- Dúvida esclarecida  pela I. 

(tipo 1/e) 

 

218- 6 Erros não identificados: 

“da_ nheta ” (4 foram 

identificados, posteriormente, e 

corrigidos, ver 297); (2x tipo 2/a; 

3x tipo 1/e; tipo 1/d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233- 3 Erros identificados e 

corrigidos: lanchar em vez de 

“la_ca_”  

Verbalização da correcção de 

apenas 2 erros 

 

 

 

 

 

 



237. I - Lan / char / aqui? No final da palavra é um s ou um 

r / lanchar? 

238. B -  É o a 

239. I - É o a e depois? 

240. R - O r 

241. I - Ponto 

242. R - Jogámos o jogo / (o alunos hesita) / Jogámos o jogo / 

aqui querias escrever o quê? 

243. B -  O / ti / a 
244. I - Lê o resto para ver se dá para perceber / jogámos 

ao jogo... lê-se aqui / ao... 

245. R - Lançar ao alvo / atirar! 

246. I - Atira ao alvo / atira 

247. B -  Atira... ah ya / atira 

248. R - Escreve por baixo 

249. I – Sim / então o que é que estava mal no "atira"? 

250. R – (...) é o a 

251. B -  Enganei-me / eu meti o a / ati[R]a 

252. R - Ao alvo 

253. B / R - Para... (os alunos hesitam) 

254. B -  Isto foste tu! 

255. R - Isto foste tu / ganhámos (o R. corrige, escrevendo 

ganharmos) 

256. B -  Eu só escrevi até aqui 

257. ( a palavra foi escrita pelo dois  "gana/mos", "gana" pelo aluno B., 

"mos" pelo aluno R.) 
258. B -  Isto não é a minha letra 

259. I - Metade escreveu um / metade escreveu outro 

260. R - Ganharmos um boneco e depois disso voltamos 

para a escola / depois agente fomos almoçar na escola 

e depois brincamos um bocadinho e fomos para casa / 

agente... 

261. I - Atenção aos erros / Agente... 

262. R - Está bem / a / gente / (o aluno hesita) / cos / ta 

 

243-247- 2 Erros identificados e 

corrigidos: atira em vez de “oti_a” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254-255- Os alunos acusam-se 

mutuamente 

 

255- 2 Erros identificados e 

corrigidos: ganharmos em vez de 

“gana_mos”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



263. I - O que é que estava mal no gostamos? 

264. R - No c de cão é um g / aqui faltava um s (em gos) do 

jogo do / (o aluno hesita) / da 

265. B -  Corda 

266. <SIL> 

267. B -  O c está mal 

268. R - Querias escrever o quê? Corda? 

269. R - Não / não é isso 

270. R - Porque / é porque (o aluno rodeia "pocer" e corrige, 

escrevendo porque) 
271. R - Porque é um jogo de / (o aluno hesita) / força 

272. B -  Força 

273. I - O que é que está mal no força? 

274. R - Não era um v / era um f e aqui não era um s de 

sapato era um c de ção / ç de cão com cedilha 

275. I - E aqui no porque ("pocer")? 

276. R - Falta o r 

277. I - Falta o r e é o c? 

278. R - O c? 

279. I - Porque 

280. R - Faltava o r e o que 

281. I - Estás a ver B. / é com este que 

282. R - Agente não... 

283. <SIL> 

284. B -  Este também está mal 

285. I - Está mal porquê? 

286. B -  Enganei-me 

287. I - E já sabes escrever bem? 

288. B -  Mais ou menos / por causa ou [...] 

289. R - Gos / ta / mos 

290. I - Estavas nervoso era? 

291. B -  Era 

292. R - Da... / (o aluno hesita) / isto aqui é o quê? 

 

 

270- 2 Erros identificados e 

corrigidos: porque em vez de 

“pocer”  

Verbalização da causa e da 

correcção 

 

 

274- 3 Erro identificados e 

corrigidos: força em vez de 

“vo_sa”  

Verbalização da causa e da 

correcção 

 

 

 

 

284- 2 Erros identificados e 

corrigidos: “gostamos” em vez de 

“co_tamos”  

(B. detecta erro anterior, mas 

ainda não é capaz de corrigir; R. 

corrige) 

 

 

 

 

 

 

 

 

297- 4 Erros identificados e 



293. I - É aquilo que vocês não gostaram 

294. R - Já esqueci-me 

295. B -  Gostámos da... 

296. I - Andas 

297. R - An / tas / (rodeia "nheta" e corrige escrevendo "antas") 

porque agente (onde está "a agente") / não sabia andar 

corrigidos: “antas” em vez de 

“nheta_”  

 

 

Observações: 
→ Os alunos mostraram-se desmotivadas durante as tarefas (escrita, trabalho a pares...) 

→ A investigadora teve de intervir com frequência 

→ Na maioria das vezes, o aluno R. soube explicar a origem do erro, quando questionado 

→ O aluno B. não foi capaz explicar a origem do erro, quando questionado, dizendo “enganei-

me” 

→ O aluno B. teve dificuldade em acompanhar a leitura do colega e acabou por desistir da 

leitura do texto 

→ Foi necessário insistir para que o aluno B. escrevesse, solicitou constantemente ajuda ao 

colega e este optou, com frequência, por escrever a palavra iniciada pelo outro. 

 
 



Escola B                                 14 / 06 / 05 

Professor B.1                  09.30 

Alunos B.1.3 (C.) / B.1.4 (J.) 

PAR 4 
Transcrição Categorias 

tipo de tarefa / tipo de erro 

 

1. I – Primeiro o título / não é? 
2. C – A ida… 
3. J – Professora é pegado / não é? (começa por ser a aluna J. 

a escrever) 
4. I – Escreve como achares que deve ser / o C. pode 

ajudar // vocês preferem escrever a lápis ou a caneta? 
5. C – Lápis  
6. J / C– A ida à Biblioteca 

7. I – Quando estão a contar uma visita convém dizer em 

que dia é que foi / onde é que foi…Para começarmos a 

contar a visita 
8. J – Foi… 
9. C – Não / no / dia 

10. J – Dia quê?  
11. I – Foi a semana passada? 
12. C – Sim 
13. I – Em que dia da semana? Portanto sexta não foi / 

porque foi feriado // segunda ou terça ou quarta ou 

quinta 
14. C – Não / não foi na outra sexta 
15. I – Na outra sexta 
16. C – Foi na outra sexta 
17. I – Deixem-me lá ver que dia foi / na outra sexta 
18. C – Acho que foi dia dez 
19. J – Foi em Maio 
20. I – Dia dez foi feriado / dia três? / Sexta-feira / dia três? 

 

 

 
3- Dúvida não esclarecida (tipo 

1/f) 

 
 
 
 
6- 3 Erros não identificados: 

“Aida á Bibioteca” (tipo 1/f; tipo 

3/d; tipo 1/c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27- 2 Erros não identificados: 

“a Bibioteca” (tipo 3/d; tipo 1/c) 

 

29- 1 Erro não identificado: 



21. C – Sim 
22. I – Se não for emendamos / depois confirmamos com a 

professora / dia três de Junho 
23.  <SIL> 
24. I – De que ano? 
25. J – De dois mil e cinco / de / dois / mil / e cinco / fomos 

// à 
26. C – Biblioteca de Setúbal 
27. C / J– À bi / bli / o / te / ca / de / Setú / bal 
28. […] 

29. C – Fomos / apanhar // não / não / nha  
30.  I – O que é que está mal? 
31. […] 

32. I – Diz 
33. C – Tem que ser com duas pernas 
34. I – Tem que ser um nh em vez de lh / é? 
35. J – Assim 
36. C – Sim 
37. I – Apanhar  
38.  <SIL> 
39. C – Chegámos à última estação 
40. J – Ah 
41. C – Chegámos à última estação 
42. J – Che // 
43. C – Che / gá / mos à última 
44. J – Au… 
45. C – Estação // não pode ser estação 
46. I – O que é que está mal em estação? 
47. C – Não / é pa[R]agem 
48. I – Ah / é paragem 
49. C – Mete pa[R]agem J. // pa[R]agem / e descemos // e 

entramos e fomos… 

50. J – Hei / não há pontos finais?  

“fomos” (posteriormente, foi 

identificado e corrigido, ver 58); 

(tipo 1/e) 

 

29- 1 Erro identificado e 

corrigido: apanhar em vez de 

“apalhar” (tipo 1/e) 

Verbalização da correcção 

(a correcção não está registada 

no texto porque os alunos 

apagaram e reescreveram) 

 

37-39- 4 Erros não identificados: 

“o autocaro_chagamos” 

(posteriormente, 2 dos erros 

foram identificados e corrigidos 

ver 58 e 487); (tipo 1/a; tipo 1/e; 

tipo 1/j; tipo 1/h) 

 

43- 2 Erros não identificados: 

“aútima” (posteriormente, foram 

identificados, mas apenas 1 das 

correcções foi bem sucedida, ver 

509); (tipo 1/f; tipo 1/c) 

 

45- 1 Erro identificado e 

corrigido: “pàrajém” em vez de 

“estação” (tipo 4/a) 

Verbalização da causa e da 

correcção 

 

49- 3 Erros não identificados: 

“pàrajém” (posteriormente, foi 

identificado 1 dos erros, mas não 

foi corrigido, ver 531); (2x tipo 

1/h; tipo 1/a) 

 

50- 1 Erro identificado e 

corrigido: ponto final entre 

Setúbal_Fomos (tipo 1/j) 



51.  (a Investigadora ri-se perante a determinação da aluna) 
52. C – Tá bem 
53. I – Lê lá em voz alta para nós ouvirmos se fica bem 
54. J – No dia três de Junho de dois mil e cinco / fomos à /bi 

/ bibioteca de Setúbal 

55. C – Tem que escrever aqui ponto final (o aluno C. refere-se 

ao espaço entre Setúbal e Fomos) 
56. I – É / vê lá se fica bem assim? 
57. […] 

58. J – Fomos apanhar o autocarro / che // (a aluna J. substitui 

“chagamos” por chegamos) 
59. J – A última paragem e descemos 
60. C – Fomos 
61. J – É / sempre fomos 
62. C – Atão / é sempre fomos / atão faz tu 
63. I – Não se zanguem / deixa-me assinalar que tu 

corrigiste aqui / e aqui 
64. (a Investigadora assinala o que a aluna J. apagou rapidamente ao 

perceber que escrevera com erros: “fomos” em vez de Fomos; 

“apalhar” em vez de apanhar; “chagamos” em vez de chegamos) 
65. I – E agora / um ponto final? Não sei / pararam / é um 

ponto final? / 
66. C – Descemos // 
67. J – Entrámos da Biblioteca // Entrámos da Biblioteca / 

C.! 
68. C – Da Biblioteca…(apesar dos alunos terem pronunciado “da 

Bilbioteca” escreveram na Biblioteca) 
69. I – O que é que fizeram assim que entraram? 
70. C – Dissemos boa tarde à senhora 
71. J – Não! 
72. C – Não foi boa tarde / foi bom dia / depois a senhora / 

depois […] Entrámos […] 

73. C– Entrámos […]  

74. (os alunos, em conjunto, tentam organizar o discurso, mas fazem-

Verbalização da causa e da 
correcção 
 

54- Hesita mas não identifica o 

erro “bi / bibioteca” 

 
58- 2 Erros identificados e 

corrigidos: “chegamos” em vez 

de “chagamos”; Fomos em vez 

de “fomos” (2x tipo 1/e) 

 

61- Detecta repetição  de 

vocabulário / Confronto entre 

alunos  

 

 

 

65- I. alerta para a  

falta de pontuaçâo  

 

66- 1 Erro não identificado: 

“dejemos” (posteriormente, foi 

identificado, mas a correcção foi 

mal sucedida, ver 545-548); (tipo 

1/e) 

 

 

 

 

 

 

 

75- 1 Erro não identificado: 

“vei_” (posteriormente, foi 

identificado, mas a correcção foi 

mal sucedida, ver 575); (tipo 1/c) 

 

75- Dúvida esclarecida pela 

Investigadora (tipo 4/a) 



no em voz baixa) 
75. C– E veio uma / e veio uma / e / veio / uma // professora 

/ como é que se chamam aquelas moças […] que nos 

guiam? 

76. I – Tec / ni / ca / é a técnica da biblioteca 
77. C – Técnica 
78. I –Téc / ni / ca 
79. J – Entrámos na… 
80. C / J – Biblioteca 
81. C – Uma // técnica 
82. I – Técnica // Téc / 
83. C – T 
84. I – Téc... 
85. C – Um t […] cruz 

86. I – Ni / ca 
87. J – Uma tec / ni / ca / e / nos / guiou 
88. C – Nos guiou à sala de histó[R]ias 
89. J – Téc / ni / ca / nos 
90. C – Guiou  
91. <SIL> (a aluna J. escreve “Quiou”) 
92. C – Quiou!? Quiou!?  
93.  (a aluna J. apaga rapidamente) 
94. I – O que é que está mal? 
95. C – Ela pôs um q de quá-quá 
96. I – E como é que é? 
97. C – É 
98. <SIL> 
99. J – Assim com c? 
100. C – Nos gui / um g! Guiou!  
101. (a aluna J. volta a apagar e escreve “quiou”) 
102. C – Olha e pôs outra vez! Apá! 
103. (a aluna J. ri-se, volta a apagar e escreve “giou”) 
104. C – Tá mal 
105. I – Então / o que é que está mal? 

 

 

 

79/80- 4 Erros não identificados: 

“Emtramos na Bibiotema” (tipo 

1/a; tipo 1/h; tipo 1/c; tipo 1/e) 

 

 

 

 

87- 4 Erros não identificados: 

“vei uma tequenica e nos giou” 

(tipo 1/h; tipo 1/c; tipo 1/b; tipo 

3/f) 

 

88- Apesar de na oralidade 

pronunciar r duplo, escreveu só 

com um r 

 

92- 1 Erro identificado e 

corrigido: “giou” em vez de 

“quiou” (tipo 1/c) 

Verbalização da causa e da 
correcção 
 

 

 

 

 

 

103- O próprio volta a escrever 

mal 

 

104- 1 Erro identificado e 

corrigido: guiou em vez de “giou” 

(tipo 1/c) 

Verbalização da causa e da 
correcção 



106. C – Aqui tem que ser um u 
107. I – Assim como é que se lê? 
108. C – Assim como ela escreveu? 
109. [...] 
110. I – Como é que se lê assim / um g ao pé do i? 
111. C/ J – Gui 
112. I – Assim é gui? 
113. C – Não / é gi 
114. I – Ah / assim é gi / então falta o quê? 
115. C – O u no meio / vês? 
116. (a aluna J. volta a apagar e corrige a palavra, escrevendo 

guiou) 
117. J – Para a… 

118. C – Para a sala / para / a / sala 
119. J – Para a sala 
120. C – Para /a / sala / de / histórias e ponto final 
121. J – Para a sala de histórias? 
122. C – Sim! 
123. I – Não era uma sala de histórias? 
124. C– Sim! 
125. J – Professora / era… 
126. C – Táva / táva coisos… 
127. J – E depois tinha assim umas aumofadas e quê?

128. C – é o coiso dos fantoches 
129. I – Ah / é para contar histórias? 
130. C – Sim 
131. J – Ah / pois // nos guiou para a sala de...  
132. C / J – Histórias  
133. <SIL> 
134. I – Agora pomos um ponto final e vamos dizer 

que esta sala…/ e agora o que é que tem? Senão não 

se percebe / a J. já não se lembrava como é que aquilo 

se chamava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127- Dúvida esclarecida pela 

Investigadora (tipo 4/a) 
 

 

 

132- 2 Erros não identificados: 

“istorias” (posteriormente, foram 

identificados e corrigidos, ver 

589); (tipo 1/a; tipo 1/h) 

 

 

 



135. C – Esta história… 
136. I – Esta sala! 
137. C – Esta sala… 
138. I – Assim o C. não consegue ler 
139. (a aluna J. puxa a folha para perto de si e inclina-se para 

facilitar a escrita, mas impossibilita o colega de a ler) 
140. C – Esta / sala / tem… 
141. J – Tinha! 
142. C – Tinha quê? 
143. I – Tinha o quê? 
144. J – Uma coisa pa fazer fantoches 
145. I – Ah / uma casa de fantoches / Eu nunca estive 

nessa sala / nunca estive lá mas sei que existe  
146. C – Tem lá aumofadas / agente depois […] 

aumofadas e sentávamos 

147. I – E dá para a turma toda? 
148. C– Dava 
149. (enquanto dialogamos, a aluna J. escreve) 
150. I – Uma casa de fantoches… 
151. C – Com muitas aumofadas 
152. J – Uma casa de fantoches… 
153. I – E as almofadas / não é? 
154. C – E tinha almofadas às cores 

155. J – E / tinha… 
156. C – Au / au / mo / aumo 
157. (a aluna J. tenta escrever almofadas mas hesita, apagando 

o que vai escrevendo) 
158. I – O que é que está mal aí / J.? Porque é que 

apagaste o u? 
159. C – […] au… 
160. J – Au… 

161. C – Mo/ fada / fa / aumofadas / de cores / de… 

162. J – Às cores! 
163. C – De cores! 

 

 

 

140- 1 Erro não identificado: 

“Está sala” (tipo 1/h) 

 

 

144- 1 Erro não identificado: 

“fantojes” (posteriormente, foi 

identificado e corrigido ver 596); 

(tipo 1/e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157- 1 Erro não identificado: 

“aumofadas” (posteriormente, foi 

identificado, mas a correcção foi 

mal sucedida, ver 614); (tipo 1/e) 

 

 

 

 

 

166- 1 Erro não identificado: “ás” 

(tipo 1/h) 

 

166- 1 Sinalização de erro 

inexistente, substituindo cores 



164. J – Às cores! / É? Aumofadas de cores!? 
165. C – Tão 
166. J – Às / cores (a aluna J. escreve e apaga “ás cores” e 

depois “ás corres”) 
167. I – Querem trocar agora? 
168. (os alunos concordam em trocar de tarefas, passando o C. 

a redigir) 
169. I – E agora? Depois o que é que fizeram? 
170. J – E depois ela estava a falar… 
171. <SIL> 
172. I – O que é que ela explicou? 
173. J – O que é que ela explicou? // Explicou que // 

que // se agente queria levar / um livro 
174. I – Ah / como é que se requisita / um livro 
175. <SIL> 
176. C – […] 
177. J – E estava / a // a // fa / lar-nos 
178. I – Quem é que estava a falar? 
179. [...] 
180. I – E depois estava a falar… 
181. J – Como… 
182. I – Quem é que estava a falar? 
183. C – A senhora 
184. J – Nec / ni / ca 

185. C / J – A téc / ni / ca 

186. I – Vejam lá se está bem assim  

187. <SIL> 

188. C / J– E depois estava 

189. C – Não / a técnica 

190. J – Ah / pois / a técnica estávamos… 

191. I – Se calhar fica melhor assim 

192. J – A falar como 

193. C – Como o quê / professora? 

194. I – Se re / qui / si / ta / requisita 

por “corres” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185- 2 Erros não identificados: 

“tequenica” (tipo 1/h; tipo 1/b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195. (o aluno C. escreve) 
196. I – Vem do verbo requisitar / requisitar é pedir 

emprestado / mas depois tem que se devolver / não é? 

197. (o aluno C. escreve) 
198. C – A / téc / ni / ca / es / ta / va / a // a // falar 

199. J – Não / a falar-nos 

200. C – A fa / lar / A / fa / lar… 

201. J – Tava bem o r / 

202. C – A falar / nos  

203. <SIL> 

204. J – Como // como 

205. <SIL>  

206. C – É […]? 

207. J – Não / não é […] 

208. C – Como… 

209. I – Re / qui / si / ta / re // qui // si // si / i / ta / isso! 

210. C – Os liv[R]os 

211. I – Então / como se requisitam… 

212. C – Os liv[R]os 

213. I – Os / livros / exactamente 

214. […] 

215. J – E depois / fomos / ver / lá em cima /  

216. C – Os liv[R]os 

217. J – […] cada um ia buscar um livro / sentava-se e 

lia o livro e depois viu […] coisa 

218. C – […] Não 

219. J – E depois fomos para cima / lá para cima 

220. C – Ela e o depois / ela e o depois / ela e o 

depois  

221. (a aluna J. conta as repetições da palavra depois)) 
222. I – Aí / o que é que está mal? o depois / o depois 

/ o depois e o fomos / fomos / fomos / o que é que está 

aí mal? 

 

 

199- 1 Erro não identificado: 

“estava a falar-mos” (tipo 4/a) 

Os alunos tentam corrigir mas a 

frase continua com alguns erros 

a nível sintáctico (tempo verbal, 

adequação do léxico) 

 

199- 1 Erro não identificado: 

“estava a falar-mos” 

(posteriormente, foi identificado e 

corrigido, ver 661); (tipo 1/e) 

 

206-209- Dúvida esclarecida  

pela Investigadora (tipo 4/a) 

 

212- 1 Erro não identificado: 

“liveros” (tipo 1/b) 

 

 

 

 

 

 

 

220- 1 Erro identificado e 

corrigido: repetição de 

vocabulário depois (tipo 3/f) 

Verbalização da causa 
 

 

 

 

 

 

 



223. C – Diz lá uma coisa […] sempre / sempre […] 

e… 

224. J – E fomos para lá 

225. I – O fomos outra vez (a investigadora ri-se) são as 

repetições / não é? São as repetições 

226. C – Eu bem disse… Eu bem disse 

227. I – E quando a senhora explicou como se 

requisita um livro / não explicou que vocês têm de ter o 

cartão de sócio? 

228. C / J– Sim 

229. I – Ah / e têm que … E explicou também como é 

que se faz o cartão? 

230. C – Sim 

231. I – E vocês fizeram lá? 

232. C – Eu não 

233. J – Ela disse que se agente quisesse ir lá… 

234. C – Se agente quisesse tinha… 

235. J – Ela dava um // um  

236. <SIL> 

237. I – Uma inscrição? 

238. J – Sim pois agente escrevia lá… 

239. C – Depois tinham de trazer um coiso // da renda 

240. I – Sim / com a morada 

241. C – Agente podia fazer lá ou na Bela Vista 

242. I – Ah / no Pólo da Bela Vista 

243. C– […] 

244. I – Também já fui lá à biblioteca // Então se calhar 

convém explicar que / a para requisitarem os livros têm 

que ter o cartão de sócio / não é? 

245. C / J– […] 

246. J – E também explicou-nos // E também explicou-

nos… 

247. C – E / também / explicou / nos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233- Dúvida esclarecida pela 

Investigadora (tipo 4/a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

253- 1 Erro identificado e 



248. <SIL> 

249. J – Está mal escrito! // É o t / assim 

250. <SIL> 

251. C – Epá não escrevas aí / pá! 

252. <SIL> 

253. J – É um t / um a / um m / um b e um e e um m e 

depois um traço no e 

254. <SIL> 

255. J – Não é um n é um m 

256. C – Tam…tam…tam… 

257. J – É assim C.! 

258. C – É o quê pá! Tam…tam…percebes? 

259. J – É assim professora / né? Tam / bem (a aluna J. 

escreve a palavra também numa outra folha) 
260. I – O que é que achas C.? // Às vezes / quando 

escrevemos / conseguimos ver como é que está melhor 

/ qual é que achas que é? 

261. J – É o m (a aluna J. apaga e escreve a palavra também 

no texto) 
262. I – Porque é que aqui não é o n / J.? 

263. J – Ah? 

264. I – Porque é que aqui não é o n / antes do b? 

265. J – Porque…Aqui não é o n? 

266. I – Sim / disseste que aqui não é o n 

267. J – Não 

268. I – Porquê? 

269. J – Porque  

270. <SIL> 

271. I – Sabes explicar? 

272. J – Porque / porque 

273. <SIL> 

274. C – Assim fica tan / tan / bem / tan / não é só um 

m / ela pôs um n 

275. I – C. / então ? Isto aqui está certo / mas agora 

corrigido: também em vez de 

“tanbém” (tipo 1/a) 

Verbalização da causa e da 
correcção 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262- I. solicita a verbalização da 

regra, mas os alunos apresentam 

dificuldades em fazê-lo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



gostaria que vocês explicassem porquê / aqui tem um m 

e aqui tem um m / não é? Aqui tem um m e aqui tem um 

m / certo? Porquê? 

276. C – E aqui não é um i (no lugar do e) 

277. I – E aqui não é um i… 

278. C – Assim fica tam / bê / im 

279. I – Vocês não sabem explicar porque é que tem 

de ser um m e não pode ser um n? // Não? Nem a J. 

que escreveu? Não? Porque antes do b nunca se 

escreve um n / nem antes do b nem antes do p / é 

sempre um m / três saltinhos / e no final das palavras 

também não se escreve um n / escreve-se m / está 

bem? Excepto algumas palavras / como por exemplo 

Ruben / Ruben acaba em n / a J. soube escrever bem 

mas não soube explicar // E também... 

280. J – E também ex / pli / cou / nos (a aluna J. apaga e 

reescreve) 
281. C – Para 

282. J – Para quê? 

283. C – Para / fazer / cartão 

284. I – É assim? 

285. C – Tá mal 

286. I – O que é que está mal? 

287. C – É o m 

288. I – Então o que é que é em vez do m? 

289. C – O o e o til 

290. I – O o / cartão / e o til 

291. (a aluna J. apaga “cartam” escreve cartão) 

292. C – Olha! Tu!  

293. (o aluno C. refere-se ao facto da colega apagar 

rapidamente em vez de rodear a palavra e escrever por cima como 

combinado) 

294. I – O que é que estás a escrever / C.? 

295. C – É preciso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280- 5 Erros não identificados: 

“E também espeliconos” (tipo 3/f; 

tipo 1/b; tipo 3/b; tipo 1/a; tipo 

1/c) 

 

283- 1 Erro não identificado: 

“faser o cartão” (tipo 1/a) 

 

285- 1 Erro identificado e 

corrigido: cartão em vez de 

“cartam” (tipo 1/a) 

Verbalização da causa e da 
correcção 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299- 1 Erro não identificado: 



296. I – É? 

297. C – É 

298. J – Preciso / assinar 

299. C – É preciso / preciso levar… 

300. J – Assinar! 

301. C – Levar! 

302. J – Levar o quê? 

303. C – Atão é preciso levar […] o coiso […] da renda 

que é para levar morada / é preciso levar / 

304. I – O papel da renda com a morada / não é? 

305. C – Le / levar // e // o papel da // 

306. I – E…estava a J. a dizer e…Como é que estavas 

a dizer? 

307. J – E assinar / o 

308. C – Pêra! 

309. <SIL> 

310. J – O papel… 

311. C – O papel / de autorização 

312. J – […] 

313. C – O papel de / autorização 

314. I – Autorização de quem? 

315. C – Dos pais 

316. I – Ah / é dos pais 

317. C – Au / to / ri / za / ção 

318. I – Ah / vocês só podem fazer com a autorização 

dos pais é? 

319. J – Não 

320. C – Não / o quê!? 

321. J – Pô não 

322. C – Não!? 

323. J – Não é 

324. C – Atão / tá bem 

325. J – É só dos pais!? 

“presiso” (tipo 1/a) 

 

 
 
303-304- Dúvida esclarecida pela 

Investigadora (tipo 4/a) 
 
305- 1 Erro não identificado: 

“patel” (posteriormente, foi 

identificado e corrigido ver 677); 

(tipo 1/e) 

 

 

311- 5 Erros não identificados: 

“e assinar o patal _ autorisasão”” 

(posteriormente, foram 

identificados e corrigidos 2 ver 

687); (2x tipo 1/e; tipo 3/d; 2x tipo 

1/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



326. C – Autorização dos pais 

327. I – Só? Agora podes escrever o que a J. estava a 

dizer 

328. J – Fomos lá para cima / cada um 

329. <SIL> 

330. C – Ela e o fomos 

331. J – Vá / agora diz sempre tu 

332. C – Não! Já escreveste muito / uma duas / três / 

quatro / cinco / seis… cinco (o aluno C. conta as frases que 

cada um escreveu) 
333. C – Falta só uma 

334. J – És muita esperto 

335. I – Então? Fomos… 

336. J – Fomos lá para… 

337. C – Ela e o fomos… 

338. J – Atão / escreve C.! 

339. I – Escrevemos fomos quantas vezes? 

340. J – Duas 

341. C – Fomos // fomos (o aluno C. procura no texto) 

342. J – Tas a ver? Só duas 

343. C – Mas tu só queres é fomos / fomos / fomos / 

fomos / fomos… 

344. J – Vá / Fomos lá para cima 

345. C – Como é que se chama professora? 

346. I – O quê? 

347. C – A senhora […] 

348. J – Fomos lá para cima // a técnica // nos levou 

349. C – A agora não é fomos / agora a técnica 

350. J – A técnica / nos levou 

351. <SIL> 

352. J – A técnica nos levou / lá para cima 

353. (pausa para trocar de cassete para registo) 

354. I – Podes continuar / portanto… 

 

 

 

 

 

 

 

 

337- 1 Erro identificado e 

corrigido: repetição do léxico 

fomos (tipo 3/f) 

Verbalização da causa e da 
correcção 
 

 

 

 

 

 

 

345- Dúvida esclarecida pela 

colega (tipo 4/a) 

 

 

 

 

 

352- 4 Erros não identificados: 

“A tequenica nos levou lá para 

sima” (tipo 1/h; tipo 1/b; tipo 3/b; 

tipo 1/a) 

 

 

 

 

 

 



355. J – Fomos lá para cima… 

356. C – Cima / não / a técnica nos levou lá para cima 

e / fomos 

357. J – Não 

358. C – Amostrou-nos os livros que fazem parte do / 

não 

359. C / J – Nos levou lá para cima 

360. J – Para ver os livros / ponto final 

361. C – Epá! 

362. I – Mas isso são os livros dos adultos ou das 

crianças? 

363. C / J – Alguns são das crianças / alguns são dos 

adultos 

364. I –Lá em cima? 

365. C – Lá em cima há uns […] bem fechados que 

era para ver a nossa morada 

366. J – Neste lado / neste lado / neste lado era das 

ruas… 

367. C – Epá! 

368. I – Mas tudo lá em cima? Está diferente / então… 

há muito tempo que não vou lá // Para... 

369. C – Para amostrar  

370. J – Vá [...] já estás a escrever muito / C. 

371. C – Não 

372. J – Agora sou eu! 

373. I - Para mostrar os? 

374. C – Não / as nossas moradas 

375. I - Mas o que é que a senhora mostrou? Foram 

as vossas moradas ou foram os livros? 

376. C – Sim / foi os livros / mas também disse que 

estava lá [...] as nossas moradas e isso 

377. I - Nos livros / estavam lá as vossas moradas? 

378. J – Oh / C.! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



379. C – Oh C. / o quê?! 

380. I - Como é que é J.? Como é que é / que eu não 

estou a perceber bem? O que é que a senhora 

mostrou? 

381. C – Mostrou-nos os livros e disse... 

382. I – Ah / mostrou livros / se calhar é melhor 

escrever /  

383. C – Já está 

384. (a aluna J. aponta para a palavra “a matar”) 
385. I – Então / está mal escrita essa palavra? O que é 

que está mal? 

386. C – Ma / tar 

387. I – Ai / é para matar?! 

388. J - Matar? 

389. I - O que é que queres escrever? O que é que tu 

queres escrever? 

390. C – Para  

391. <SIL> 

392. I - Mos / trar? 

393. (o aluno C. acena com a cabeça) 

394. I – Ah / afinal não é matar / é mostrar? 

395. (risos de aluna J.) 

396. C– Mostrar / os livros 

397. I - Os livros / não é?  

398. <SIL> 

399. I - Livros 

400. J - Ponto final 

401. I - Ponto final 

402. C – Os livros 

403. I - E o que é que vocês fizeram? 

404. J - Fomos / cada um tirou um livro... 

405. I - Cada um... 

406. C – Ponho cada? 

 

384- 2 Erros identificados e 

corrigidos: “a mostar” em vez de 

“a ma tar” (tipo 1/e; tipo 1/c) 

 
384- 2 Erros não identificados: 

“a most_ar” (tipo 4/a; tipo 1/c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

402- 1 Erro não identificado: 

“liviros” (tipo 1/b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



407. I - Pode ser / cada um tirou um livro... 

408. J - E foi ler / foi-se / e foi ler... 

409. <SIL> 

410. J - Um livro e foi sentar 

411. <SIL> 

412. J - Agora é a minha vez de escrever 

413. I - E foi ler 

414. J - Cada um tirou um livro e foi ler  

415. C – E 

416. J - E depois... 

417. C – Ela e o depois 

418. J - E depois... 

419. I - O que é que fizeram ao livro depois de o 

lerem? 

420. J - Fomos pôr num sítio que tinha assim 

421. <SIL> 

422. I - Num carrinho? 

423. J - Sim // E depois... 

424. (risos da aluna J.) 

425. I - Pode ser / C.? Estás de acordo? 

426. C – Sim / 

427. J - E depois... 

428. I - O que é que fizeram? Já não se lembram / 

acabaram de dizer 

429. J - Fomos / quando / fomos / quando cada um / 

leu / foi pôr no carrinho 

430. I - Mas aqui já disseste que leram um livro / não é 

? E depois colocámos o livro... 

431. J – No sítio 

432. C – Não 

433. I - No carrinho / não é? Porque é que não se deve 

colocar nas prateleiras? 

434. C – Porque temos que tirar / os // não 

414- 1 Erro não identificado: 

“livero” (tipo 1/b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430- 2 Erros não identificados: 

“ler, e depois colocamos” (tipo 

3/f; tipo 1/h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

437/448- 3 Erros não 

identificados: 

“no carinho _ porfim” (tipo 1/a; 



435. I - Aquilo está tudo arrumado / não é? 

436. C – Bem e depois podemos pôr no / colocar / 

coiso 

437. I – Errado / não é ? Pois / porque mais vale estar 

no carrinho e depois a pessoa / técnica / arrumar no 

sítio certo do que nós arrumarmos num sítio qualquer e 

depois já ninguém encontra o livro / portanto e depois 

colocámos  os livros / no carrinho 
(o aluno C. soletra enquanto escreve) 
438. I - E aí acabou a visita / foi? 

439. C – Não 

440. J – Ainda fomos ver mais / mais  

441. C – Coisas 

442. J – Revistas 

443. <SIL> 

444. I - E depois voltaram para a escola? 

445. C – Sim / e... 

446. J – Agora 

447. I - Por fim / o que é que fizeram? 

448. C – Por fim [...] 

449. I - Hum? 

450. J – Hum? 

451. (risos da aluna J.) 

452. I - Estiveram à briga? 

453. C – Pois é 

454. I - Mas o que é que estiveram a fazer no final? 

455. C – No final? Estivemos a contar anedotas 

456. I - Mas então não estiveram a ver as revistas? 

457. C – Sim... 

458. J – Por fim fomos... 

459. C – Foi quando agente teve a fazer a fila 

460. J – Fomos / ver / mais... 

461. C – Revistas 

tipo 1/j; tipo 1/f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460-463- Dúvida esclarecida pelo 

colega (tipo 4/a) 
 

 

465- 1 Erro não identificado: 

“ravistas” (posteriormente, foi 

identificado e corrigido ver 715); 

(tipo 1/e) 

 



462. J – Coisas 

463. C – Revistas 

464. I - Que coisas? Não devemos dizer coisas 

465. C – Revistas 

466. J – Mais mais 

467. I – Revistas 

468. (a aluna J. escreve soletrando) 

469. I - E agora para acabar o último parágrafo...deve 

ser de conclusão da visita / gostámos / não gostámos... 

470. C – E gostámos muito 

471. I - Gostaram? Não houve nada de mau na visita? 

472. C / J – Não 

473. I – Então / agora para acabar o último parágrafo / 

gostámos... 

474. C– E... 

475. I - Não / normalmente faz-se um ponto / não é? E 

depois um parágrafo novo / para concluir o texto / para 

acabar o texto / agora aqui podem dar a vossa opinião 

476. C – E gostámos muito 

477. J – E / gostámos / muito 

478. I - Têm de ser verdadeiros / agora vou pedir para 

vocês lerem o texto / fazerem uma bolinha à volta 

daquilo que vocês acham que está mal e escreverem 

por cima da palavra / de maneira a não tapar o erro / 

como acham que deve ser / está bem? Portanto / agora 

não usamos a borracha / com licença (o investigador retira 

a borracha) / para eu ver como é que estava / mal / e 

como é que vocês acham que é bem 

479. C / J – A / ida / da / Bi / bu / loteca 

480. C – A ida à Biblioteca (registado no texto: "aida a 

bibioteca") 

481. I - Quando encontrarem um erro façam uma 

bolinha à volta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

477- 2 Erros não identificados: 

“E gostamos” (tipo 3/f; tipo 1/h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

487- 1 Erro identificado e 

corrigido: autocarro em vez de 

“autocaro”  

Verbalização da correcção 
 

 



482. J – No dia três Junho de dois mil e cindo fomos à 

Bibiblioteca / de Setúbal / fomos / apá 

483. C – “Nhar" 

484. J – Apanhar o autocarro 

485. <SIL> 

486. C – Chegámos 

487. J – É com dois r 

488. C – Autocarro 

489. I - Autocarro com dois r? Onde é que está? Aqui? 

Sim? Então rodeiam a palavra toda... 

490. C – Aqui? 

491. I - Rodear / sim / que é fazer uma bolinha à volta / 

e agora por cima escrevem au / to / ca / rro / como 

acham que deve ser / porque é que tem de ser com dois 

r? 

492. C – Porque assim é / é au / to / ca / rre // não 

493. J – Au / to / ca / rro 

494. I - Só com um r / como é que se lê? 

495. C – Au / to / ca / rre 

496. J – Au / to / ca / rro 

497. I - É igual? 

498. C – Não / não 

499. (risos da aluna J. 4) 

500. I - Então vocês disseram igual 

501. C – Não / fica assim / au / to / ca / rre 

502. I - Re? 

503. C – Sim 

504. I – Então / vá lá / autocarro 

505. (os alunos roderiam a palavra "autocaro" escreve 

correctamente: autocarro) 

506. C – Autocarro / agora vai / chegámos... 

507. J – Au / ti / au / ti / ma 

508. C – Hum?! Chegámos auti / auti / au / ti / ma á 

última paragem e... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

508- Hesitação 

 

509- 2 Erros identificados, mas 1 

das correcções foi mal sucedida: 

“a útima” em vez de “aútima” 

Verbalização da causa de 1 erro  

da correcção do outro (acabam 

por desistir, afirmando que está 

bem) 

 

 

 

 

 

 



509. J – Tá mal 

510. C – À última paragem? 

511. I - O que é que está mal? 

512. C – À última paragem tá mal? 

513. I - O que é que está mal? Á última ou paragem? 

Tu hesitaste aqui nesta / paraste aqui / tu paraste nesta 

("autima") Então vamos olhar aqui primeiro para esta / à / 

última / está bem? 

514. C – Não 

515. J – O u está mal 

516. I - Então rodeia e escreve ali por cima 

517. J – É o o? 

518. I - Não sei  

519. C – Tem que ser a palavra toda 

520. J – A / a / u 

521. C – É o u / não / não é [...] assim é aquele assim 

522. I -Mas tu agora estás a escrever separado ("a 

utima") 
523. J – Au 

524. I - Como é que é autima ou é à última? 

525. J – É separado 

526. I - Tu achas que é separado, então vá lá / à / 

agora escreve última 

527. (a aluna J. escreve "a utima") 

528. I - É assim C.? À última? Está melhor? 
(o aluno C. acena que sim com a cabeça) 

529. I -  E agora / paragem? A J. acha que está mal / o 

que é que está mal? 

530. J – Aqui  

531. (a aluna J. aponta para"parajem") 
532. I - Então podes rodear / e o que é que está aí mal 

/ que letra é esta? 

533. J – É um j de janela 

534. I - J de janela / e tu achas que não é com j de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

531- 1 Erro identificado, mas sem 

correcção: “pàrajem” 

Verbalização da causa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



janela? 

535. C – Não, é com /gê/ de... 

536. <SIL> 

537. I - Então J., não é com /gê/ de janela? É com 

qual? 

538. C – É com /gê/...não 

539. J – É com /gê/ de janela 

540. I - É? Então continua / podem continuar 

541. J – E [...] 

542. <SIL> 

543. C – E chegamos 

544. J – Péra / fomos apanhar o autocarro e 

chegamos a / au / á utima paragem 

545. C – E... 

546. J – E... 

547. C / J – Descemos 

548. I - E descemos / achas que está mal / descemos? 

C. / vá lá 

549. C – O / j / tem que levar um coiso / ponto final    

550. I - É com / j / de janela / descemos é? 

551. C – Sim 

552. I - Está bem J.? 

553. J – Tá 

554. I - Está para despachar ou está mesmo? // A J. 

está ali com dúvida / como é que achas que deve ser? 

555. J – Com /chê/ de chavena 

556. I - Com /chê/ de chá / /cê/ aga / não / o C. não 

está de acordo / quer dizer mas vocês acham que está 

mal escrito? / Acham que está mal escrito? 

557. C – Tá bem / des / des /che / não / des 

558. I - Acham que está mal? É ? Mas não sabem 

como é que é bem? 

559. C – Che / che / é o /chê/ de chavena de / che / 

 

 

 

 

547-555- 1 Erro identificado, mas 

a correcção foi mal sucedida: 

“dechemos” em vez de “dejemos”

Verbalização da correcção 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mos 

560. I – É / então escreve aqui por cima / é um /chê/ 

de chavena 

561. C – Posso pôr a palavra toda? (o aluno C. rodeia 

"dejemos" e escreve "de chemos") 

562. I - Sim // isso podem continuar 

563. C– Descemos... 

564. <SIL> 

565. J – Assim tá bem 

566. I – Está? 

567. C – Tá 

568. C / J – Entramos na Biblioteca de... 

569. J – Péra! 

570. C – E veio uma... 

571. J – Péra C.! 

572. (os alunos hesitam em ler “tequenica”) 

573. I – Como é que é? 

574. C – Tec / ni ca / tecnica 

575. J – Péra / entramos na Biblioteca e vei / vei / veio 

não é vei. 

576. I – Está mal? Então rodeia 

577. J – Falta o u 

578. I – Rodeia e depois escreve como tu achas que é 
(a aluna J. rodeia “vei” e escreve “veiu”) 

579. I – Vei / u 

580. J – Veio uma técnica 

581. I – Uma... 

582. C– Técnica 

583. J – Uma te / que / ni / ca e // e nos guiou para a 

sala de histórias // ah histórias tá mal 

584. I – Porquê? 

585. J – Causa é / é / posso fazer aqui? 

586. I - Podes 

587. C – Meteste um i em vez do e 

 

 

 

 

 

 

 
575- 1 Erro identificado, mas a 

correcção foi mal sucedida:  

“veiu” em vez de “vei_” 

Verbalização da causa e da 
correcção 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

589- 2 Erros identificados e 

corrigidos: histórias em vez de 

“_istorias” 

Verbalização da correcção de 

apenas 1 dos erros 

(não refere acentuação e refere-

se  “lh” quando quer dizer “h”) 

 

 
596- 1 Erro identificado e 

corrigido: fantoches em vez de 

“fantojes” 

Verbalização da causa e da 
correcção 



588. I – É um i em vez do e / é isso que está mal C.? 

Vê lá bem / o que é que ela escreveu agora? 

589. C – “Lhes” 

590. I – Que letra é esta? 

591. C – É um lh 

592. I – Que letra é esta J.? 

593. J – É um lh 

594. I – Um lh / um h / histórias é com h / continua 

595. J – Esta sala tinha uma casa de fanto... 

596. C – Ches // fan / to / ches / está mal 

597. I – Então rodeia 

598. J – A palavra toda  

599. C – Sim 

600. I – E agora como é que acham que é / fan / to / 

ches 

601. C – Não / deixa-me escrever 

602. I – Deixa-o lá pensar 

603. (o aluno C. corrige) 

604. I – Ah / então o que é que tu emendasta? 

605. C – Emendei fantoches 

606. I – Sim / mas que parte? Que letra é que tu 

emendaste? 

607. J – O h / ai o j de janela 

608. C – O j / mas é um ch 

609. J– E pões o h 

610. I – Ah / em vez do j de janela é o ch / muito bem / 

continua 

611. J – E tinha / au / mo / fa / das  

612. C – Aumofadas às cores 

613. J – Não sabes se aumofadas tá mal escrito / C. 

614. C – Tu / tu dizes // au... 

615. I – Tu achas que está mal escrito J.? 

616. (os alunos dizem a palavra em voz baixa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614- 1 Erro identificado, mas a 

correcção foi mal sucedida: 

“aumofadas” 

Verbalização da causa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



617. I – O que é que tu achas J., está mal? 

618. (os alunos dizem a palavra em voz baixa) 
619. I – Mesmo que não sabiam corrigir podem / 

podem achar que está mal / ou não / ou está bem? 

620. <SIL> 

621. J – Tá mal 

622. I – E agora como é que se escreve? // Onde é 

que vocês acham que está mal? Almofadas 

623. C – No u 

624. J – No o 

625. I – No o / então em vez de ser o como é que é? 

626. J – É o u 
627. I - O u // ulmofadas? 

628. J – Não 

629. I – Então? // Acham que começa com que letra? 

630. (os alunos mostram-se pensativos) 

631. I – Digam lá almofadas 

632. C / J – Aumofadas 

633. I – Começa com que letra? 

634. J – Au 

635. C – A 

636. I – A / então vá lá / a...// E agora? 

637. C – U 

638. J – O u / tá mal 

639. I – Não é com u? 

640. J – É a / mo / ah pois 

641. I – Então vá / al... 

642. J – Au... 

643. I - ...mo... 

644. C / J – Mo... 

645. J – ...fa... 

646. C – Fa... 

647. J – ...das 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



648. C – Das 

649. I – Isso / e agora... 

650. C – As 

651. J – Às 

652. C – Às 

653. J – Às cores 

654. C – Não / tá mal 

655. I – O que é que falta? 

656. C – Tem que pôr aqui um / 

657. I – Acento / e agora? 

658. C / J – A te / ni / ca estava a... 

659. C – ...a falar / falar / nos como se... 

660. I – A J. parou ali, o que é que foi J.? [...] Tá bem? 

Hesitaste aqui 

661. J – Não é um m é / um n! 

662. I – Ah / é que ela parou e olhou para mim! / Então 

aqui... escreve lá por baixo / é um n / falar-nos / não é 

falarmos 

663. C / J – Como se re / qui / si / tam... 

664. C – Os livros 

665. J -  E também explicou-nos que para... 

666. C –...fa / zer / o / car / tão é preciso fa // 

667. J – Não é o f / é o p // tens aqui o f 

668. C – Não, não é même parcido, oh / é o p 

669. I – Pois, mas se calhar não se percebe muito 

bem, parce um f / não é? 

670. J – Pois é [...] 

671. I – Tu querias escrever um f ou um p? 

672. C – Um p 

673. I – Mas o que é que está aqui? // É um f ou um p?

674. C – É um p 

675. I – Faz lá bem, senão depois não se percebe 

muito bem 

 

661- 1 Erro identificado e 

corrigido: falar-nos em vez de 

“falar-mos” 

Verbalização da causa e da 

correcção 

(mas permanece a utilização 

desadequada do termo no 

contexto da frase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

677-679- 1 Erro identificado e 

corrigido: papel em vez de “patel”

Verbalização da causa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



676. C – É p[R]eciso leva[R] o pa / pel de mo[R]ada e 

a / assina[R] 

677. J – Péra / hum? 

678. I – Espera aí que a J. acha que está ali qualquer 

coisa mal / é o quê / J.? 

679. J – Patel!? 

680. I – Rodeia 

681. C – Patel!? 

682. J – Tu é que escreveste patel / pa / tel / ele 

escreveu patel 

683. I – Então o que é que ele fez mal? 

684. J – O t 
(a aluna J. rodeia “patel” e corrige, escrevendo papel) 

685. J – Papel // é preciso levar o papel da mora / 

morada e a / ssi / nar o pa... 

686. C – Papel 

687. J – Patel 

688. (risos da aluna J.) 

689. I – É outra vez o papel que está mal escrito / é J.?

690. (risos da aluna J.) 

691. I – Então e agora? O que é que fizeste aqui mal / 

C.? 

692. C – é o p out[R]a vez 

693. I – É o p outra vez / e aqui? 

694. J – É o o  

695. (risos da aluna J.) 

696. I – É o o / é um e / continua 

697. C – Papel... 

698. J – Au / to / ri / za / ção dos pais // a tec / ni / ca 

nos / le  

699. C / J – Levou / lá 

700. J – Lá / para / cima / para o / mo / mo / hum? 

Mortal? // Ah! Mos / mostras / mostrar os livros / cada 

um ti / cada um / tirou um livro e foi ler e depois colo / ca 

 

 

 

687- 2 Erro identificados e 

corrigidos: papel em vez de 

“patol” 

Verbalização da causa do 
segundo erro e da correcção do 
primeiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700- Hesitação, sem 

identificação 

 

 

 

 

 

705- Sinalização de erro  

inexistente , substituindo  

“colocamos” por “colucamos”  

 

 

 

 



/ mos / co / lo / tá mal! 

701. I – O que é que está mal? 

702. J – O o 

703. C – Tu é que escreveste! 

704. I – Mas digam lá o que é que está mal 

705. C – Co / lo / ca / mos tá mal / tem que ser o u 

706. I – Onde é que tem de ser com u? 

707. C – Aqui 

708. I – O primeiro? 

709. C – Não / o segundo 

710. I – O segundo? O segundo o? Então o segundo o 

tem de ser um u / escreve lá um u por cima 

711. (os alunos substituem “colocamos” por “colucamos”) 

712. I – Colocámos... 

713. C – Os li[R]os no carrinho... 

714. J – Carrinho // por fim / por fim fomos ver ra... 

715. C – Revistas / re / vis / tas 

716. I – Está bem escrito? 

717. J – Não 

718. I – Não? 

719. C – Não / é um r e um e / 

720. I – Um r e um e 

721. C – Revistas / revistas 

722. J – Revistas 

723. (a aluna J. rodeia o a de “ravistas” e escreve revistas) 

724. I – Tá? Agora a última frase 

725. C / J – E gostámos muito 

726. I – Falta só a pontuação / não é? 

727. C – Sim 

728. I – Muito obrigada / fantástico! 

 

 

 

 

715- 1 Erro identificado e 

corrigido: revistas em vez de 

“ravistas” 

Verbalização da correcção 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 
→ O aluno C. tem alguma dificuldade em organizar o discurso, a nível da oralidade, daí que na 
transcrição surja com frequência […] 
 
→ A aluna J. apaga rapidamente quando se apercebe que está mal ou quando é questionada 
sobre o que escrevera, assim nem se apercebe do que está mal ou de como deve escrever 



(como pode ser observado no texto, onde se encontram palavras correctas mas rodeadas) 
 
→ Os alunos utilizam um vocabulário pobre, como se pode observar nas transcrições, ao 
utilizarem repetições e palavras como “coisos” 
 
→ Os alunos recorrem à oralidade para tirar dúvidas na escrita; na oralidade cometem erros, o 
que dificulta a escrita. 
 
→ Quando não chegam a acordo, os alunos recorrem à investigadora / professora. 
 
→ Os alunos identificaram a maioria dos erros, conseguiram corrigir alguns, por vezes não 
foram capazes de justificar o erro e sua correcção e nunca verbalizaram as regras. 



Escola A                20 / 06 / 05 

Professor A.2              09.30 

Alunos A.2.2 (R.) / A.2.3 (J.)                   

PAR 5 
Transcrição Categorias 

tipo de tarefa / tipo de erro

 

1. I – Podes começar / qual o título do vosso texto? 

2. R – É o Jardim Zoológico 
3. I – É a visita ao Jardim Zoológico não é? 
4. <SIL> 

5. J – A visita...t / t 
6. I – Têm que falar alto para eu ouvir o que vocês 

dizem 
7. J / R – A visita 
8. I – Preferes ir para ali / R.? Ela escreve com a folha 

inclinada para aqui e assim não consegues ver / está 

de pernas para o ar 
9. R – Nã / consigo 
10. I – Consegues 
11. R – A visita... 
12. J – Vai 
13. R – A visita... 
14. J – Vamos / vai 
15. R – Ao jardim do... 
16. <SIL> 

17. J – A visita do... 
18. <SIL> 

19. R – A visita ao // Jardim... 
20. <SIL> 

21. J – A visita ao Jardim Zoológico 
22. <SIL> 

23. R – Tá bem / Zoológico? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21- 2 Erros não identificados: “A 

vita ao Jardim Zoológico” (foram 

identificados, posteriormente, 

mas apenas 1 foi corrigido com 

sucesso, ver 624); (2x tipo 1/c) 

 
 



24. J – Já está 
25. I – Agora / como estão a escrever um relatório vão 

relatar uma visita / podemos começar em que dia foi 

e onde é que foi / No dia...  

26. R – No dia nove  

27. R / J – No dia 

28. R – Dia / nove / de... 

29. J – JunhoR – Dia nove de Junho // de Junho // o / de 

dois mil e cinco 

30. I -  Exactamente 

31. R – De dois mil e cinco / E onde é que foram / vai 

32. I – Fomos... 

33. R – Fomos... 

34. <SIL> 

35. J – Fomos? 

36. R – Fomos ao // Jardim / Zoológico  Zoológico // ló / gi 

/ co 

37. [...] 
38. J – Fiz um traço (a aluna refere-se à translineação 

“zoológi/co) // Já está // fiz aqui um traço 

39. I – Exactamente / e onde é que fica o Jardim 

Zoológico? 

40. R – Em Lisboa 

41. I – Podem acrescentar 

42. J – Em / Lisboa 

43. R – Dá aí para eu escrever 

44. J – Nã / não // ele vai ver os [...] vá / em Lisboa... 

45. I – Agora / se calhar / o ponto final / não é? Isso é a 

introdução do texto / muda-se de linha e vamos 

continuar a contar // Quando chegaram ao Jardim 

Zoológico / o que é que fizeram primeiro? 

46. R – Fomos ver os golfinhos 

47. I – Foi logo a primeira coisa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44- 1 Erro não identificado: 

“lisboa” (tipo 1/i) 

 
45- A I. indica erro de 

pontuação 

 

 

 

 

 

 

 



48. J – Primeiro vimos os macacos 

49. R – Sim / primeiro vimos os macacos 

50. I – Mas onde / na aldeia dos macacos? 
51. [...] 
52. R – Quase à entrada? 

53. I – Ah / quase à entrada / então? Não é esse / então 

quando chegámos... 

54. R - Vimos macacos 

55. <SIL> 

56. J – Quando não é assim que se escreve 

57. R – Tu não sabes 

58. J – E tu? Também não sabes 

59. R – Não / sabes tu // Quan / an /  

60. J -  Tá mal é com q de queijo  

61. R – Ah ya pois é 
62. (o aluno R. apaga e corrige) 

63. J – Quando... 

64. I – Chegámos 

65. R – Quando chegámos... 

66. I -  Já estão perdidos / ainda agora chegaram ao 

Jardim Zoológico e já estão perdidos  

67. <SIL> 

68. R -  Chegámos / chegámos  vai / chegámos... 

69. [...] 
70. J – Quê? 

71. I – Viram o quê? 

72. J / R – Macacos 

73. I – Vimos os macacos... 

74. <SIL> 

75. I – E foram para onde / a seguir? 

76. R – E depois fomos ver... 

77. J – Os golfinhos 

78. I - Podem dizer / e depois... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57- 1 Erro identificado e 

corrigido: Quando em vez de 

“Cuando” (tipo 1/a) 

Verbalização da correcção  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68- 1 Erro não identificado: 

“chegamos” (tipo 1/h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79. <SIL> 

80. R – E depois fomos... 

81. <SIL> 

82. J / R – Ver 

83. J – Ver? / os golfinhos 

84. I – Aí nesse espaço / onde viram os golfinhos / só há 

golfinhos não há outros animais? 

85. R – Focas marinhas 

86. I – Podem acrescentar / golfinhos e... 

87. I / R – Focas marinhas 

88. R – E... / e 

89. J – Não / nos 

90. R – E / focas 

91. J – O f de foca 

92. R – Fo / cas marinhas  

93. <SIL> 

94. I – Havia lá outro animal? 

95. J / R – Não [...] 

96. I – Não havia lá uns pássaros? 

97. J – Sim 

98. I  - Parecidos com os papagaios? 

99. J – Escreve! 

100. I – Não J. 

101. J – E vimos 

102. R – E vimos papagaios 

103. I – Mas no sítio onde viram os golfinhos e as 

focas marinhas? Não havia mais nada? 

104. J – Não / só vimos os golfinhos e as focas 

105. I – Então agora / se calhar / um ponto final / 

não é? Se não viram mais nada / ponto final 

106. J – Vimos as cobras… 

107. I – A seguir foram ver as cobras / logo? 

108. J – Não a seguir foi… 

 

80- 2 Erros não identificados: “e 

de pois Fomos ver” (1 deles foi 

identificado, posteriormente, e 

corrigido, ver 658); (tipo 1/f; tipo 

1/i) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
91- 1 Erro não identificado: “ver 

os golfinhos e _ focas 

marinhas” (tipo 3/c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109. <SIL> 

110. I – R. a seguir foram ver o quê? 

111. R – Fomos ver… 

112. I – Saíram de lá e depois? 

113. <SIL> 

114. I – Então? 

115. J – Acho que é […] o tri… 

116. R – Tigre 

117. J – Não / os macacos 

118. R – Sim / os macacos / os cangurus / ai… 

119. I – Os gorilas? 

120. R – Sim / os gorilas / os gorilas 

121. J – Ya / os gorilas 

122. I – Vimos os gorilas… 

123. R – E vimos! E / e vimos / e / e… 

124. J – Olha R.! 

125. R – E / e 

126. J – Olha isto 

127. R – Mas nã é vimos / e vimos (a aluna J. apaga 

“Vimos” e escreve “E vimos”) 

128. R – E vi / mos / os / gorilas… 

129. <SIL> 

130. J – Olha lá gorila é assim / R.? 

131. […] 

132. I – Se calhar / agora vão escrever vírgula e vão 

dizendo o que viram / vírgula / e a seguir aos gorilas 

o que é que viram 

133. R – A seguir fomos ver as… 

134. J – As tartarugas 

135. R – As tartarugas 

136. I – As tartarugas / continua 

137. R – Aqui 

138. J – O que é que é? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
128- 1 Erro não identificado: “E 

vimos” (tipo 3/f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139. R – As tartarugas 

140. J – O que tas a dizer é assim? Né assim? 

141. R – Sim 

142. J – Vês 

143. <SIL> 

144. J – […] 

145. I – Ajuda-a lá / R. // Ajuda-a a dizer a palavra 

146. R – […] 

147. <SIL> 

148. J – Ah / é como escrevi / mas anda cá / […] 

149. R – Não // E depois // fomos 

150. J – Fomos nos 

151. R – Fomos / ver 

152. J – Ver 

153. R – As cobras 

154. J – Não / né […] 

155. R – Cobras 

156. I – Foram logo ver as cobras / a seguir? 

157. J – Os camelos 

158. R – Os camelos / os 

159. J – Os 

160. R – Camelos 

161. J – Ca / melos 

162. I – A seguir aos camelos? 

163. (…) 

164. I – E depois dos camelos? 

165. J – Depois vimos as cobras 

166. I – Mas as cobras estão num sitio especial 

como é que aquilo se chama / aquela casa? 

167. R – Agente…não sei 

168. I – É uma casa…onde há o quê / para além 

das cobras?  

169. R – Há tartarugas / há répteis… 

141- Dúvida não esclarecida 

(tipo 1/c) 

 

 

 

 

 

 

 

148- 3 Erros não identificados: 

“ta tárogas” (2 deles foram 

identificados, posteriormente, e 

corrigidos, ver 690 e 692); (tipo 

1/c; tipo 1/h; tipo 1/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170. I – Ah / é a casa dos… 

171. R / I – Répteis 

172. I – Se calhar agora fazem um ponto não é? E 

agora contam o que viram na casa dos / contam o 

que viram na casa dos répteis 

173. R - Não / aqui 

174. <SIL> 

175. J – Aqui?  

176. R – Aqui / agora 

177. J – Aqui? Disseste […] 

178. R – Agora escreve aqui em baixo 

179. I – Na casa… 

180. R – Na casa… // ca / sa dos 

181. <SIL> 

182. J – […] 

183. R  - Dos! 

184. J – […] 

185. R – Ré / pe / pe! 

186. J – Tens que falar alto 

187. R – Ré / pe / teis / tês 

188. J – Te? 

189. R  - Na casa / dos / rép / Répteis 

190. J – Répes? 

191. R – Répteis 

192. <SIL> 

193. I – Isso 

194. J – Ya tá certo 

195. R – Vimos // vimos tatarugas 

196. <SIL> 

197. J – Já escrevemos aqui 

198. R – Não / atão agente vimos na casa dos 

répteis tatarugas 

199. J – Outra vez  

172- A I. indica erro de 

pontuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191- 2 Erros não identificados: 

“repeteis” (tipo 1/h; tipo 1/b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201- 2 Erros não identificados: 

“ta tarogas” (1 deles foi 

identificado, posteriormente, e 

corrigido, ver 699); (tipo 1/c; tipo 



200. <SIL> 

201. R – Vimos / tatarugas // gás // deixa escrever 

202. J – […] tu 

203. R – E depois 

204. I – Então e o que é que viram mais / na casa 

dos répteis ? Não foram só tartarugas 

205. R – Não 

206. J – Aquele que muda de cor vermelho 

207. I – Como é que se chama esse? 

208. J – Epá / já me esqueci 

209. R – Lá não tinham nenhum coiso desses 

210. J – Tinha / tinha 

211. I – É o camaleão ? Não? 

212. J – […] vermelho 

213. R – Táva a dizer que nem tinha isso? 

214. J – Hum? 

215. R – Táva a dizer que nem tinha isso? 

216. J – O bicho / outro […] para matar os bichos 

pois fizeram casaco de pele / dos bichos 

217. R  - Atão tataruga! 

218. J – Mas não era esse 

219. R - Cobra 

220. I – Então já podem escrever as cobras / 

tartarugas…vírgula 

221. J – Cobra 

222. I – Vírgula 

223. R – Vírgula? 

224. J – Tenho que apagar isto 

225. R – Apaga o i (o aluno refere-se a “e” com som /i/) 

226. <SIL> 

227. J – Vírgula? 

228. I – Cobras / não é? 

229. R - Cobras 

1/a) 

 

 

 

 

 

206-219- Dúvida não 

esclarecida (tipo 4/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230. J – Venenosas 

231. I – Cobras venenosas 

232. <SIL> 

233. J – Cobras ve… 

234. <SIL> 

235. R - …nenosas 

236. I – E havia lá outros répteis também 

237. J – ve / ne / no / sãs 

238. R – O z de zebra 

239. <SIL> 

240. J – Cobras ve / ne / no…  

241. R - …no / sas 

242. I – Não havia lagartos? 

243. R – Sim 

244. J – Lagartos 

245. R – […] escreve 

246. J – Ai / não 

247. R – E / vimos 

248. J – Lagartos? 

249. R – Sim 

250. J – Ou lagartixas? 

251. R – Lagartos! // vai 

252. J – La / gar / tos 

253. R  - Falta aqui um t / t / lagartos  

254. <SIL> 

255. I – Agora trocamos / está bem? // Depois / 

quando saíram da casa dos répteis viram o quê? 

256. R – Não / ainda tinha mais 

257. I – Ah / ainda tinha mais? O que é que tinha 

mais / lá? 

258. J – Aquilo 

259. R – Umas coisas grandes assim / aquelas 

grandes 

 

 

 

237- 1 Erro não identificado: 

“venenozas” (tipo 1/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247- 1 Erro não identificado: 

repetição da conjunção e em 

vez da vírgula (tipo 3/f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260. J – Qual? 

261. R – Aquelas assim 

262. I – São lagartos grandes? 

263. R – Sim / lagartos 

264. I – Escuro? 

265. R – Não / verde 

266. J – Verde 

267. I – Lagarto já escreveram / o lagarto é grande / 

a lagartixa é que é pequena 

268. R  - Verde 

269. I  - Então é um lagarto 

270. J – Verde? Ah ya! […] 

271. R – Vimos rãs azuis… 

272. I – Lá / também? Então podes continuar 

273. R – Azuis / azuis 

274. I – Rãs azuis? Nunca vi 

275. R – Azuis e / azuis e vermelhas 

276. J – Atão isso é que estava a dizer / esqueci-me 

de dizer azul 

277. R – E… 

278. I – Ah / era isso que tu dizias que mudava de 

cor 

279. R – Não mudava de cor 

280. J – Não? Tu é que tas a dizer / eu vi / a 

prossôra / a prossôra disse isso / tu não ouviste tu 

távas a […] 

281. <SIL> 

282. R – Sa / vimos / sa / pos 

283. J – Sapos? 

284. R – Sapos / ah / sa… 

285. J – O que é que vou escrever agora? 

286. R – Sa / sapos / sa / pos // azul e / e / ver… 

287. J – R. tá mal / azul não é assim // escreveste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282- 2 Erros não identificados: 

“fimos sapo_” (foram 

identificados, posteriormente, e 

corrigidos, ver 715 e 724); (tipo 

1/e; tipo 2/a) 

 

287- 2 Erros identificados e 

corrigidos: azul em vez de 

“anzol” (tipo 1/b; tipo 1/a) 

Verbalização da causa 

 

287- 1 Erro não identificado: 

“azul” (deveria estar no plural) 

(foi identificado, posteriormente, 

e corrigido, ver 735); (tipo 2/a) 

 

289- 1 Erro não identificado: 

“vermelos” (foi identificado, 

posteriormente, e corrigido, ver 



anzol 

288. <SIL> 

289. R – E / ver / me… 

290. <SIL> 

291. J – Vírgula […] 

292. I – É um ponto final agora / é Jessica? 

293. J – Sim 

294. I – E quando saíram de casa dos répteis / o 

que fizeram? 

295. J – Vimos bodes 

296. R – Bode / bode 

297. <SIL> 

298. R – É grande ai / tem que ser grande 

299. I – O que é que tem de ser grande? // A letra…

300. J – E […] ponto 

301. I – Porque é que tem de ser uma letra grande 

ali? 

302. J – Porque tem a ver com o “cente” 

303. I – O quê? 

304. J – Vai começar de novo aí 

305. I – Vai começar uma nova frase 

306. <SIL> 

307. J - Tem de ser o E grande // Vemos? 

308. R – E vimos!    

309. I – O que é que está mal? 

310. J – Parece que é vemos 

311. R – Já tá 

312. I – Em vez do e tem de ser um i / é isso? 

313. J – Vimos bodes 

314. I – Bodes 

315. J – Os…// os  

316. R – Vimos / e vimos 

317. <SIL> 

744); (tipo 1/e) 

 

292- A I. indica erro de 

pontuação 

 

 

298- 1 Erro identificado e 

corrigido: “vermelos. E vimos” 

em vez de “vermelos. e vimos” 

(tipo 1/i) 

Verbalização da correcção e da 

regra gramatical  

 

 

 

 

 

 

 

 
308- 1 Erro não identificado: 

“vermelos. E vimos” (tipo 3/f) 

 

310- 1 Erro identificado e 

corrigido: vimos em vez de 

“vemos” (tipo 1/a) 

Verbalização da causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



318. I – E vimos bodes 

319. R – E também vimos… 

320. <SIL> 

321. J – Girafa 

322. R – Girafa / e / e / e… 

323. <SIL> 

324. J – Vírgula 

325. R – Também / vimos… 

326. <SIL> 

327. J – Elefante 

328. R – Vimos… 

329. J – Como é que se escreve elefante / ahm / 

girafa? 

330. R – Gi // fa 

331. J – O que é que diz aqui? 

332. R – Também 

333. J – Olha lá / empresta borracha 

334. I – Achas que está mal? 

335. J – Tá / tá tudo / só… 

336. I – Escreve lá por cima como é que tu achas 

que é 

337. J – É assim… 

338. I – Escreve aqui por cima // o que é que achas 

que está mal? 

339. J – Aqui 

340. I – Sim / pode ser aí 

341. J – Esqueci outra […] é o t / o a / o m / o b 

342. <SIL> 

343. I – Então aqui porque é que tem de ser um m e 

não pode ser o n? // Porquê? Não / não apagues 

deixa assim que é para depois vermos / Porque é que 

tem de ser um m e não pode ser um n?  

344. J – Ah ya / é um n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333- 3 Erros identificados e 

corrigidos: também em vez de 

“tanbaem” (tipo 1/a; tipo 1/b; 

tipo 1/h) 

Verbalização da correcção de 1 

dos erros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



345. I – Na… / não estou a dizer que está mal / 

estou a perguntar porque é que está mal / porque é 

que em vez do m escreveste um n / porquê? / Sabes 

dizer porquê? (a aluna J. nega com a cabeça) / Não? / Não 

faz mal / continuamos // E vimos bodes e também 

vimos girafa… 

346. J – Tá certo se calhar 

347. I – Continua / girafa… 

348. <SIL> 

349. R / J - E vimos 

350. R – E… 

351. J – Elefante // fan… 
352. <SIL> 

353. R – te / tes 

354. I – Há lá agora um elefante bebé / não há? 

355. J – Ya é bué da lindo 

356. R – Mesmo fixe 

357. I – Quantos elefantes é que há agora no 

Jardim Zoológico? 

358. J – Eles? 

359. I – Quantos são os elefantes? 

360. <SIL> 

361. R – Muitos 

362. I – Há muitos agora? 

363. J – Mas era cinco / só / com o bebé / com 

aquele que […] acho que é pedra mas é assim / um 

buraco aí / mas […] todos aí / lá dentro 

364. I – Então e durante a visita / não lancharam / 

não almoçaram / não brincaram? 

365. J - Sim 

366. R – Brincámos 

367. J – A seguir do… 

368. R - Do elefante 

347- 3 Erros não identificados: 

“jiravafa_” (2 deles foram 

identificados, posteriormente, e 

corrigidos, ver 780 e 789); (tipo 

1/a; tipo 1/b; tipo 2/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368- 2 Erros não identificados: 

“Elevantes” (1 deles foi 

identificado, posteriormente, e 

corrigido, ver 804); (tipo 1/i; tipo 

1/e) 

 

 

 

 

 

 



369. J – Atão é a seguir do… 

370. R – Depois 

371. J – […] fomos compara gelados […] 

372. I – Pois tem que ser / um dia inteiro no Jardim 

Zoológico 

373. R – Depois 

374. J- E depois 

375. R – E / depois / po /o p 

376. J – D? 

377. R – P / p 

378. J – O que é que eu disse?! // São juntos 

379. R – Ah ya / is 

380. I – Fomos… 

381. <SIL> 

382. J – Quê? 

383. I – O que é que estás a escrever R.? 

384. R – Lanchar 

385. I – Ah 

386. <SIL> 

387. […] 

388. I – É assim lanchar? 

389. J – É? 

390. I – Não sei / quer dizer eu sei mas não vou 

dizer (risos da investigadora) // Não apagues / o que é 

que vocês acham que está mal na palavra lanchar? 

391. R – O m / m 

392. J – Tu não puseste um m 

393. R – Pus / pus m 

394. J – Não parece 
395. (troca de cassete) 

396. I – Podes continuar / portanto em lanchar 

vocês acham que o m tá mal / em vez do m o que é 

que deve ter? 

 

 

378- 1 Erro identificado e 

corrigido: depois em vez de “de 

pois” (tipo 1/f) 

Verbalização da causa e da 

correcção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

389- 2 Dúvidas esclarecidas 

pelo colega (tipo 1/c) 

 

 

391- 1 Erro identificado e 

corrigido: “lanxar” em vez de 

“lamxar” (tipo 1/a) 

Verbalização da causa e da 

correcção 

 

 

 

 

 

 

 
400- 1 Erro identificado e 

corrigido: lanchar em vez de 

“lanxar” (tipo 1/a) 

Verbalização da causa e da 

correcção 

 

 

 



397. R – O n  

398. I – O n / é só isto que está mal em lanchar? 

399. <SIL>  

400. J – Acho que está mal o x 

401. R – O x 

402. I – O x / o xis não é? Em vez do xis / o que é / 

o que é que deve estar para o som lanchar? 

403. R – O z 

404. I – É o z J.? 

405. J – Assim é lanzar 

406. R – Não / tá certo 

407. <SIL> 

408. I – Tá? O que é que tu achas J.? Quais são as 

letras que têm o som de /x/? 

409. R – Chaminé / não / cha / xaile 

410. I – Xaile é com que letra? 

411. R – Ai não / não é 

412. I – Xaile é com que letra? Xaile é com x? / É 

com que letra? 

413. R – Com z / ai com x 

414. I – Com x / que é este / mais palavras que têm 

o som /x/ 

415. <SIL> 

416. J – Chi /na 

417. I – China tem / como é que se escreve China? 

418. R – O... 

419. I – É assim / China? 

420. R – Não 

421. I – Com x? Então? 

422. R – É assim 

423. I – Faz lá aqui / então / como é que é China 

424. (o aluno R. escreve no canto inferior direita da folha 

“china”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



425. J – Ah / ya / é assim é / só sei que é com ch 

426. I – É com... 

427. J - ...ch de chá 

428. I – É com c e h / não é? Falta aqui o saltinho 

no h / portanto agora lanchar acham que é com x ou 

ch? 

429. R – Com ch 

430. J – É este  

431. I – É? 

432. J – É com ch de chá 

433. I – Escrevam aqui por baixo / se faz favor / 

lanchar 

434. <SIL> 

435. J – Ch de chá 

436. R – Char 

437. I – Muito bem / é só preciso pensar um 

bocadinho [...] portanto / e depois fomos lanchar // 

hum? Depois do lanche o que é que fizeram? 

438. J – Fomos continuar / a ver 

439. I – Fomos...não percebi 

440. R / J – Fomos ver... 

441. J- Fomos ver outra vez animais / Fomos 

ver...[...] 

442. R – É o urso / urso polar 

443. J – Aquele que dormia 

444. R – Urso polar 

445. J – Tem a mãe... 

446. I – É o branco? 

447. R / J – Não é... 

448. R – É um é um / castanho 

449. J – Não / não é esse que eu estou a dizer / é 

cinzento / é cinzento / parece urso / tem assim... 

450. I – Um urso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

442-453- Dúvida esclarecida 

pela Investigadora (tipo 4/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



451. J – Os pêlos [...] assim 

452. I – Ah / o coala? 

453. R / J – Sim é esse / é o coala. 

454. J – É giro 

455. I – É tão giro / o coala / não é? O coala está 

em vias de extinção / está quase a desaparecer / 

matam tantos coalas... 

456. J- Ele táva a dormir 

457. I – E foram ver a lojinha dos coalas? 

458. J – Fomos 

459. I – Tem os peluches / vende os peluches... 

460. J – Ah / sim 

461. I – Os coalas são muito bonitos / então / se 

calhar agora fazemos ponto / não é? E continuamos 

a contar 

462. <SIL> 

463. R – Vimos o [...] 

464. I – Ainda há pandas no Jardim Zoológico? 

465. R – Hum? 

466. I – Ainda há pandes no Jardim Zoológico? 

467. J – O que é isso? 

468. R – Há 

469. I – É aquele bicho / preto e branco / às 

manchas 

470. R – Há / há 

471. I – Ainda há? 

472. J – Foram aqueles macacos que tinham a cara 

pintade? Tinham coiso pintado 

473. R – Atão é gorilas / ó que é 

474. J – Táva um bebé / o bebé táva quase a sair 

475. I – Sim? Então podes continuar / e depois... 

476. R - ...vimos 

477. I – Vimos os... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

467- Dúvida esclarecida pela 

Investigadora (tipo 4/a) 

 

 

 

 

 

 

472- Dúvida esclarecida pelo 

colega (tipo 4/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

485- 2 Erros não identificados: 

“E de pois” (1 deles foi 

identificado, posteriormente, e 

corrigido, ver 814); (tipo 3/f; tipo 

1/f) 



478. R – Os... 

479. J – Coalas 

480. I – Coalas 

481. <SIL> 

482. J – Quê? 

483. R – Coa / coa / las / coalas 

484. J – [...] 

485. I – E depois...vê lá / lê lá o que escreveste 

486. <SIL> 

487. J - Isto está mal 

488. I – Lê / lê / lê 

489. J – [...] 

490. I – Mas depois vai bater ali / olha // deixa ele 

escrever J. / que ele escreveu pouco // E depois / 

vimos / vimos 

491. J – Ah / ele escreveu mal / ele escreveu cuala / 

é o q 

492. I – Ele ainda não escreveu / ele ainda está a 

escrever vimos 

493. J – Mas ele escreveu o c 

494. I – Ah / há um bocadinho 

495. R – Vimos... 

496. J – É o q de queijo / qua... 

497. R - ...las 

498. I – Qualas 

499. J – Qualas 

500. I – E a seguir aos coalas?  

501. <SIL> 

502. J – Tri / gres / leão 

503. I – Vírgula / tigres 

504. R – Leoa 

505. J – Vírgula // quê? 

506. R – Tigre 

 

 

491- 1 Sinalização de erro 

inexistente: “cualas”, substituído 

por q 

 

491- 1 Erro não 

identificado:“qualas” (tipo 1/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516- 5 Erros não identificados: 

“tigres e liães e lioa_” (tipo 3/f; 

2x tipo 1/a; 2x tipo 2/a) 



507. J – Tigres  

508.  <SIL> 

509. I – Tigres 

510. J – Vamos ter dois cassetes [...] 

511. I – E... 

512. J – Tigres 

513. R - ...e leoas 

514. J – O s 

515. I – Olha a J. está a dizer que falta o s / E... 

516. R – Leoas 

517. I – Leoas / eram só leoas? 

518. R -  Sim / leões 

519. J – Leões 

520. R – Le / le / ões 

521. J – O s 

522. R – E / a 

523. [...] 

524. J – Também vimos aquilo / [...] grande 

525. R – [...] 

526. J – Como é que isso chamava-se? 

527. R – É leão / ó que é [...] 

528. I – Não? Querem acabar agora o texto? Estão 

cansados de escrever? Ou querem continuar? 

529. J – Pode ser continuar / ou não queres? 

530. I – Há assim mais alguma coisa de especial 

que tenha acontecido no Jardim Zoológico? Alguma 

coisa que queiram contar / de especial... 

531. J – Como? 

532. I – Há mais alguma coisa de especial que 

queiram contar? Que se tenha passado lá... 

533. J – Depois fomos almoçar... 

534. R – Não / não 

535. J – Sim / sim [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



536. I – Não andaram de teleférico? 

537. J – O quê? 

538. R – A professora tem medo. 

539. I – Pois / acredito / (risos) / se o teleférico avaria 

por cima dos leões... Então querem acabar? Sim? / 

Então agora vamos escrever a última frase / porque 

os textos têm de ter sempre uma conclusão / para 

dizer se gostaram / não gostaram / o que é que 

correu bem... 

540. R – Gostámos 

541. I - ...o que é que correu bem / o que é que não 

correu... Gostaram porquê? / Porque é que gostaram 

desse dia? / Porque sim! (risos) pensem lá um 

bocadinho / porque é que goctaram de ira ao Jardim 

Zoológico? 

542. R – Gostámo dos animais... 

543. J – É isso que eu ia dizer 

544. I – É? / Vocês já tinham ido ao Jardim 

Zoológico? 

545. J – Eu já fui 

546. R – Já 

547. I -  Se calhar / se não houvesse o Jardim 

Zoológico nós nunca iríamos ver aqueles animais / 

não é? O leão / a girafa... 

548. J – Já fomos muito ao Jardim Zoológico / já 

fomos muito ao Jardim Zoológico / desde pequeninos 

também já fomos 

549. I – Não se fartam de ir? 

550. J – Hum? 

551. I – Não se fartam de ir? 

552. R – Não / agente pensava que já táva lá um 

animal nova / cabeça de gi / girafa / corpo de veado / 

pernas de zebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



553. I – Viste um animal assim llá? 

554. J – Desde pequenina eu / já fui também ao 

Jardim Zoológico 

555. I – Pois desde pequeninos 

556. J – No ATL 

557. I – Então agora podem dizer a última frase / 

Gostámos / ou Não gostámos / não sei 

558. J – Gostámos porque... 

559. I – Gostámos de quê? Têm de explicar do que 

é que gostaram / Gostámos da visita ou Gostámos... 

560. J – Gostámos da / vista 

561. R – Gos / tá / mos 

562. J – O quê? 

563. I – Deixa-o escrever / depois já vemos / 

Gostámos / e agora? 

564. J – O que é que tá aqui? 

565. R – Gostámos / ah! 

566. I – O que é que está mal? O que é que está 

mal? 

567. J – Este e este 

568. R – Olha aí! 

569. <SIL> 

570. J – Gos / tá mal 

571. I – O que é que estáva mal há bocadinho? 

572. R – Ela tava a dizer que o que táva mal  

573. (o aluno R. apaga “quostamos” e escreve gostamos) 
574. J – Não 

575. I – Não era com q de nove? 

576. R – Sim 

577. I – E agora o que é que está mal? / J.? 

578. J – Gustamos 

579. I – Ah / é sem o u? O R. escreveu um u e um o 

/ não é? E a J. tirou o u / Gostámos... 

 

 

 

 

564- 2 Erros identificados e 

corrigidos: gostamos em vez de 

“quostamos” (tipo 1/e; tipo 1/b) 

Verbalização da causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

579- 2 Erros não identificados: 

“gostamos” (pretérito perfeito); 

(1 deles foi identificado, 

posteriormente, e corrigido, ver 

833); (tipo 1/h; tipo 1/i) 

 

580- 1 Erro não identificado: 

“vesita” (foi identificado, 

posteriormente, e corrigidos, ver 

847); (tipo 1/a) 

 

 

 

 

 

 

589- 1 Erro identificado e 

corrigido: vimos animais em vez 

de “vimos animal” (tipo 2/a) 

 

 

 



580. J - ...da [...] // visita / ta / já está 

581. I – Porque / porque... 

582. R – Porque gostámos... 

583. I – Deixa-o escrever 

584. R – Vai diz 

585. J – Gostámos da visita porque... 

586. R – Porque vimos / vimos / animales.../ animais 

/ animais... [...] 

587. J – Gostámos da visita / porque vimos animais 

588. R – Animais 

589. (o aluno R. apaga animal e escreve animais) 
590. I – Não é animal / não é? 

591. J – [...] animal / animais 

592. <SIL> 

593. I – Tá? 

594. R – Animais novos 

595. J – Gostámos da visita porque / porque vimos 

animais... 

596. R – Novos 

597. J – Novos? 

598. R – Coalas / não tinham 

599. <SIL> 

600. I – No / vos / está? 

601. J – Tá aqui tudo / Gostámos da visita porque / 

vimos animais novos / tá bom / já está  

602. I – Impecável 

603. (segue-se a leitura e correcção do texto) 
604. I – Quem é que começa a ler o texto? 

605. J – A no... / A visita ao Jardim Zoológico 

606. <SIL> 

607. R – Vai 

608. J – No dia nove de Junho de 2005 fomos ao 

Jardim... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



609. R – Epá 

610. J - ...Zoológico / em Lisboa / Quanto / Quando 

chegamos vimos os macacos e / de / pois fomos ver 

os / golf / golfinhos e fo / focas marinhas / sai / e 

fimos / e vimos os gori / las gorilas / gorilas / as  ta / 

ta / ru / gas / as tatarugas / e depois / fo / fomos ver 

os camelos / na casa  
611. R – Na casa dos répteis / vimos / tatarugas / 

cobras / venenosas e vimos lagar / tos e vimos sapos 

azul / azul e vermelho / e / e vimos / e vimos bodes / 

e ca / e também vimos girafas e elefantes / e de / pois 

fomos / lanchar / e depois vimos os coalas / tigres / e 

leões / eleoas / e leoas 

612. R / J – Gostámos da visita... 

613. R - ...ao... 

614. J - ...porque... 

615. R / J – ...vimos animais novos 

616. R – Novos 

617. I – Vocês agora só leram  texto / estiveram 

com atenção aos erros? 

618. J – Tá tudo certo 

619. I – Tá tudo certo? / Então vamos lá ver com 

mais cala / só no titulo / vejamlá se está tudo bem... 

620. J – Tá certo / A visita ao Jardim Zoológico  / tá 

certo 

621. I – Leia lá esta palavra outra vez (“vita” em vez 

de visita) 

622. R / J – Vi / si / ta 

623. J – Visita 

624. R – Vi... / vesita / tá mal 

625. I – Ah / tá mal 

626. R – Tá mal / é com e 

627. I – Leiam lá outra vez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

624- 2 Erros identificados, mas 

apenas 1 correcção foi bem 

sucedida: “vizita” em vez de 

“vita”  

Verbalização da correcção mal 

sucedida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



628. J – Vi / ta / assim é veta 

629. R – Vi / si...Ah! Falta o z 

630. J – z / z / ya 

631. I – Ah só tem vita / rodeia e escreve / escreve 

por baixo / vi / si / ta / afinal havia aí um erro 

632. <SIL> 

633. J – Visita / ao Jardim // Zoológico / tá certo isto 

634. I – Agora vá / devagarinho 

635. R / J – No / dia / nove / de / Junho... 

636. J – Tá certo isto / que eu já sei 

637. R – Fomos... 

638. J – Fomos... 

639. R / J - ...ao Jardim Zoológico 

640. J – Tá certo 

641. R / J – Em Lisboa 

642. I – E aqui? 

643. R – Falta...tá mal 

644. I – O que é que tá mal / em Lisboa? 

645. R – Não é assim 

646. I – O que é que não é assim? // Está bem? Se 

acharem que está bem continuamos 

647. R – Tá 

648. J – Tá bom / tá 

649. R – Quando... 

650. J – Quando... 

651. R - ...chegámos / vi... 

652. R / J - ...vimos / os macacos / e depois / vomos 

ver os / golfinhos e focas marinhas // 

653. I – Aqui? 

654. J – Pois / depois 

655. J / I – Depois... 

656. J – Tá certo 

657. <SIL> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

658- 1 Erro identificado e 

corrigido: depois em vez de “de 

pois”  

Verbalização da correcção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



658. I – Acham que está certo? 

659. R – Não 

660. I – Porquê / R.? 

661. <SIL> 

662. [...] juntos 

663. I – Diz... 

664. J – Acho que são juntos 

665. I – Aqui vocês escreveram junto e aqui 

escreveram separado / e a J. está a dizer que acha 

que é junto / é que uma vezes escrevem junto e 

outras vezes... 

666. J – Não / é separado / é separado stôra 

667. R – Não / é junto 

668. J – Junto 

669. I – É junto? Então escrevam lá se fazem favor 

670. <SIL> 

671. R – Eu escrevi 

672. <SIL> 

673. I – Fomos ver os golfinhos e focas marinhas / 

continua 

674. R / J – E vimos... 

675. R - ...os gorilas 

676. J - ...os golfinhos 

677. R / J – Os gorilas 

678. J - ...as tatarugas / as tatarugas 

679. R / J – E depois fomos ver os / camelos 

680. I – Agora vamos olhar só para esta frase / e 

vimos os gorilas / as ta / ta / rugas... 

681. J – Tá mal as tatarogas 

682. R – Ta / ta... 

683. I – É ta / ta / rugas?  

684. J – Diz lá outra vez tatarugas 

685. I -  Tatarugas / aqui está escrito tatarugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690/692- 2 Erros identificados e 

corrigidos: “tartarogas” em vez 

de “ta_tárogas”  

Verbalização da causa e da 

correcção de apenas 1 dos 

erros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



686. R – ta / ta / rugas / ta / ta 

687. J – Eu já sei / é / acho que é assim... 

688. I – Com o acento no segundo a / assim é ta / tá 

/ rugas 

689. J – Eu conto por aqui 

690. R – Não / rodeia 

691. I – Vocês acham que está mal? 

692. R / J – Sim 

693. I – Mas não sabem como é que se escreve 

bem... Então eu vou dizer a palavra / para ver se 

vocês descobrem...é tar / ta... 

694. R / J – Ah / é o r! R! 

695. I – Ah / não é tatatugas / é tar / tarugas // 

tartarugas / isso 

696. R / J – Na casa dos répteis... 

697. J – Péra 

698. R / J – Répteis / vimos / tatarugas 

699. R – Tá mal também / outra vez / agora 

escreves tu / rodeia 

700. J – Eu sei / não sou como tu 

701. <SIL> 

702. R – Tar / tu? 

703. J – Lê bem 

704. R – Tá u 

705. J – Olha bem 

706. R – Ah / agora tá o a 

707. J – Tu não sabes ver bem / tás a ver aqui 

assim algum a 

708. R – As cobras venenosas 

709. R / J - Cobras venenosas 

710. R / J – Veneno / venenos... 

711. R – Venenos / e vimos lagartos / e vimos 

sapos azul e vermelho 

699- 1 Erro identificado e 

corrigido: “tartarogas” em vez 

de “ta_tarogas”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

715- 1 Erro identificado e 

corrigido: vimos em vez de 

“fimos”  

Verbalização da causa e da 

correcção 

 

 

 

 

 

 

 

724- 1 Erro identificado e 

corrigido: sapos em vez de 

“sapo_”  

Verbalização da causa e da 

correcção 

 



712. I – Agora vamos olhar só aqui para este 

bocadinho // leiam lá esta palavra 

713. R – Vimos sapo / sapos... 

714. I – Só esta (“fimos”) 

715. J – É tirar o f e pôr o v 

716. R – V 

717. I – Ah / então rodeia 

718. J – [...] fi / mos / fimos / mas não é / é vimos //  

é assim 

719. I – Exacto / agora aqui / vimos... 

720. R / J – Sapos azul... 

721. I – O que é que está aqui escrito? 

722. R / J – Sapo 

723. I – Ah / vimos sapo? 

724. J – Sapo ou sapos? 

725. I – Então o que é que falta? 

726. R – Sapos /  o s 

727. I – O s para fazer o plural 

728. J – Sapos 

729. I – Sapos... 

730. <SIL> 

731. R / J – Sapos azul.../ e vermelhos 

732. I – É sapo azul? 

733. R – Sapo 

734. I – Sapo? 

735. R – Azuis / azuis 
736. I – É azu / is / isso 

737. <SIL> 

738. R – És tu   
739. <SIL> 

740. J – Já está / azuis... ah isto tá certo / tá certo 

741. I – Lê lá / lê lá esta palavra (“vermelos”) 

742. J – Ver / me / isto é o e 

 

 

 

 

 

 

 

 

735- 1 Erro identificado e 

corrigido: azuis em vez de “azul” 

Verbalização da correcção 

 

 

 

 

 

 

 

 

744- 1 Erro identificado e 

corrigido: vermelhos em vez de 

“vermelos”  

Verbalização da causa e da 

correcção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



743. I – Verme... 

744. J  - I 
745. R – Verme... 

746. J – Verme / i / lhos 

747. R – Vermelhos 

748. I – Isto é um lh? 

749. R – Não 

750. J – Vermelho 

751. I – Verme... 

752. J – Não / é / parece que é o l... 

753. R – Vermelos 

754. J - ...é assim 

755. I – Ah / está aqui vermelos / mas não é 

vermelos 

756. R – Escreve / escreve és tu / já escrevi dois 

757. J – Escreveste dois? 

758. I – Então como é que se diz não é vermelos /  

é verme... 

759. R – Vermelhos 

760. J – Vermelhos / é isso que eu queria dizer // 

vermelhos 

761. I – [...] muito bem / vermelhos 

762. R – E vimos... 

763. J – E vimos... 

764. R – Bodes 

765. J – Bodes 

766. R / J – E também vimos... 

767. R – Girafas 

768. J – Vimos girafa / quê? 

769. I – E... 

770. J – Girafa e... elefantes e / da / de / e depois... 

771. R – Fomos... 

772. J – Fomos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780- 1 Erro identificado e 

corrigido: “giravafa” em vez de 

“jiravafa”  

Verbalização da causa e da 

correcção  

 

 

 

 

 

 



773. R - ... lanchar 

774. J – Lanchar / também 

775. I – Vocês quando / vocês quando estiveram a 

escrever descobriram logo que também... 

776. R / J – Tá mal... 

777. J – Fui eu que escrevi este 

778. I - ...e emendaram [...] estas duas já 

conseguiram / agora vamos olhar / aqui / girafa... 

779. J – Ah / já sei! 

780. R / J – É com g (em vez de “jiravafa”) 

781. R – É com g 

782. J – Eu disse primeiro 

783. I – Ah / sim senhora / girafa não é com j de 

janela / é com g / pomos por baixo 

784. J – Tu aqui puseste o quê? 

785. R – [...] 

786. I – Porque é que acham que escreveram / falta 

de atenção? 

787. J – Eu esqueço-me 

788. I – R. / vocês esquecem-se é ? Às vezes 

esquecem-se qual é a letra? 

789. J – Hum? / Isto aqui / isto é o... 

790. R / J - ...v 

791. J – Não pode ser o f 

792. R – Não é nada 

793. I – Gira... 

794. R – Ah / é o f 

795. I – Ah / não é o v / é o f / gira... 

796. J – Mas ele escreveu mal / tá aqui escrito gi... 

797. I – Faz por cima 

798. J - ...[R]a / va 

799. I – Gira... 
800. J – Aonde? 

 

 

789-798- 1 Erro identificado e 

corrigido: girafa em vez de 

“giravafa”  

Verbalização da causa e da 

correcção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

804- 1 Erro identificado e 

corrigido: Elefantes em vez de 

“Elevantes”  

Verbalização da correcção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

814- 1 Erro identificado e 

corrigido: depois em vez de “de 



801. I – Não é com v / é com f / não é? / Girafa 

802. J – [...] 
803. I – Ah / tu escreveste com v e depois 

escreveste com j / depois lembraste-te que era com f 

/ girafa / e... e / e... 

804. R – Elefante / elefantes é com f 

805. I – Ah / não é elevantes / não é com v é com f 

806. J – É elefantes / é o e grande / o e... 

807. R – Sim eu sei 

808. J – Deixa lá falr / não tava a falar contigo / tava 

a falar com a professora / o e / o l / o e 

809. <SIL> 

810. R – Ah / oh pá 

811. J – O f / o a e o n / o f / o a e o n e o t e o a / ai 

/ o e e / o s que é assim que se escreve 

812. I – Elefantes / e... 

813. R / J – E depois... 
814. R – Tá mal 

815. I – Depois  tá mal porquê? 

816. R – Porque não está pegado 

817. I – Pois / exactamente 

818. J – Sou eu / ei / ele já escreveu elefante  

819. <SIL> 

820. I – Isso muito bem / agora... 

821. J – E depois... 

822. R - ...vimos 

823. J – É junto 

824. R – E de... 

825. J – Bem feita 

826. R / J – Vimos os coalas / tigres e... 

827. J - ...e leões... 
828. R / J - ...e leoa 

829. I – Leões e leoa / é? 

pois”  

Verbalização da causa e da 

correcção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

833- 1 Erro identificado e 

corrigido: Gostamos em vez de 

“gostamos”  

Verbalização da correcção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



830. J – Vamos dizer a última / esta 

831. R / J – Gostamos da visita porque vimos 

animais novos 

832. I – Então olhem lá para a palavra gostámos / 

começa com que letra? 

833. J – Com g grande 

834. I – Mas aí não está 

835. R / J – Não 

836. I – Porque é que tem de ser g grande? 

837. R - Porque estamos a começar 

838. J – O primeiro [...] agora sou eu 

839. I – Começar a frase 

840. J – Sou eu R. atão // mas ele tá a escrever 

mais / é por causa que eu não gosto 

841. I – [...] escrever com letra pequena outra vez / 

quando estão a escrever têm que tomar atenção ao 

que estão a fazer / têm que epensar antes de 

escrever 

842. R – Escreves tu 

843. J – Queres escrever / escreve tu 

844. R – Isso é q / q de queijo? 

845. J – G / né assim o g? [...] é que é assim  

846. <SIL> 

847. I – Ah / e não é vesita / é visita com i 

848. J -  Porque vimos ani / mais... 

849. R / J - ...novos 

850. J – Já está 

851. I – Muito bem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

847- 1 Erro identificado e 

corrigido: “vizita” em vez de 

“vesita”  

 

847- 1 Sinalização de erro 

inexistente: “visita”, substituído 

por z 

 

 

 



 
Observações: 
 
→ É difícil perceber algumas intervenções orais da aluna, daí a frequência de […] nas 
transcrições 
 
→ Os alunos revelam dificuldade em verbalizar o que viram, o que faz com que 
discutam à volta do mesmo assunto durante muito tempo, tendo o investigador de 
intervir com frequência (dúvidas léxico-semânticas) 
 
→ A aluna mostra-se insegura quanto às suas correcções, assim que solicitada a 
explicitar mostra vontade em apagar, por pensar que continua errada 
 
→ Os alunos têm dificuldade em fazer a concordância do número “e vimos girafa e 
elefantes” na escrita; “e vimos girafa e elefante” na oralidade 
 
→ Mesmo na oralidade a aluna tem dificuldade em utilizar corrrectamente os tempos 
verbais (544; 553) 
 
→ Durante a primeira leitura do texto, os alunos não detectaram quaisquer erros. 



Escola A                20 / 06 / 05 

Professor A.1 e A.2              13.15 

Alunos A.1.4 (V.) / A.2.1 (M.)                   

PAR 6 
Transcrição Categorias 

tipo de tarefa / tipo de erro

 

1. I – Podemos começar / qual é o título do vosso texto?

2. M – A nossa visita ao Jardim Zoológico / do /  A 

nossa 

3. V – A nossa visita 

4. <SIL> 

5. V – Aqui não / não é assim 

6. M – Aonde? 

7. V – Não percebo 

8. M – Percebes 

9. V – [...] 

10. I – Ah pois não percebes a letra não é? E depois em 

casa eu se calhar também não percebo 

11. <SIL> 

12. [...] 
13. M – Vita? 

14. V – Zita! 

15. M – Visita 

16. <SIL> 

17. V – Ao... 
18. M – Ao... 

19. V – Jardim 

20. M – Jar... 
21. V - ...dim // Tá mal? 

22. M – Claro 

23. V – Ei pois está [...] 

24. I – O que é que estava mal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15- 1 Erro não identificado: 

“vizita” (tipo 1/a) 

 

 

 
21- 1 Erro identificado e 

corrigido: “jardimim” em vez de 

“jar_im” (tipo 1/c) 

Verbalização da causa e da 

correcção 

 
25- 1 Erro não identificado: 



25. M – Eu esqueci-me de meter o d 
26. <SIL> 

27. V – É Zoo / é a mesma coisa Zoo? 

28. I – Zoo... 

29. M – É com [...] 

30. I – Exacto / com dois o... 

31. V – Acho que leva u 
32. I – Zoolo...o o / pois pode ser assim Zoolo...  
33. M – Queres só o Zoo? 

34. I – Não sei / vocês é que sabem 

35. V – Só o Zoo é muito pobre 

36. M – É muito pobre? 

37. I – E agora? Como é que se começa um texto / um 

relatório? Relatório... estamos a relatar qualquer 

coisa / estamos a contar não é? Se estamos a contar 

a visita... começamos por dizer o quê? 

38. M – A nossa visita ao Zoolo... 

39. V – Zoo... 

40. M - ...vimos muitos animais... 

41. I – E agora vamos dizer o seguinte e foi em que dia? 

E onde é que foi? 

42. V – Dia nove de Julho ai de Junho 

43. I – De Junho ahm / quando estamos a contar 

qualquer coisa para as outras pessoas perceberem o 

que é que estamos a falar primero é dizer em que dia 

foi e onde é que foi que é para as pessoas 

perceberem do que é que estamos a falar 

44. V – Dia nove de Junho 

45. I – No dia na na na... 

46. M – No dia nove de Junho...fomos ao Jardim 

Zoológico... 

47. I – E onde é que fica o Jardim Zoológico? 

48. M – Em Lisboa 

“jardimim” (tipo 1/b) 

 
 
 
29- 1 Dúvida esclarecida pelo I. 

(tipo 1/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46- 2 Erros não identificados: 

“Zoolojico” (tipo 1/a; tipo 1/h) 

 

 

 



49. I – Em Lisboa / pode ser a introdução 

50. <SIL> 

51. M – No / dia... 

52. V - ...ia 

53. M – de... 

54. V – Julho 

55. I – Ju / nho 

56. M – Eu sei ó / eu sei miúda 

57. V – Junho 

58. M – Eu sei 

59. V – [...] 

60. M – Nho / de Junho / também tens de me dar ideias 

né? 

61. I – Pois 

62. V – Fomos 

63. I – Fomos 

64. M – [...] 

65. V – Os 

66. M – Os / ao... 

67. V – Quê? Ao Jardim / só o Zoo também lê-se Jardim / 

só o Zoo 

68. I – Pode ser / pomos só o Zoo / pode ser 

69. M – Prossora vou / vou ver o que é que agente já 

escreveu // Na nossa visita...ai 

70. V – A nossa visita ao Zoo / A... 

71. M – No dia nove de Junho / fomos ao Zoo 

72. V – Zoo só [...] 

73. I – A Zoo... 

74. M – Oi o que é que eu fui fazer? 

75. <SIL> 

76. M – Zoo 

77. I – Têm que dizer onde é que fica o Zoo 

78. V – Em Lisboa / o que é isto pá? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79. M – O que é isto / é o z 

80. I – É um z 

81.  V – [...] e pois um e 

82. M – Olha não vês  que é um sinal [...] 

83. V – Nã não é isso / fez assim... 

84. I – Não escrevas na mesa escreve nesta folha 

85. V - ...depois fez asssim / depois fez assim depois fez 

assim [...] tou a perceber 

86. M – Ah é dois o 

87. I – Vá continua ao... então agora apagaste? 

88. V – É doida 

89. M – Doida és tu 

90. <SIL> 

91. I – Ao Zoo 
92. V – E vimos... 
93. I – E onde é que fica o Zoo? 
94. M – Ai 
95. V – Lisboa 
96. M – O Zoo fica em Lisboa 
97. I – Em Lisboa 
98. V – Fica... 
99. M – Fi... péra ai / No dia nove de Junho... 
100. V – Vá despacha-te 
101. M - ...em... 
102. V – Lisboa 
103. <SIL> 
104. V – O Zoo fica... 
105. M – Não não é / No dia nove de Junho fomos 

ao Zoo / em Lisboa 
106. I – Em Lisboa pode ser 
107. V – É em Lisboa também ficava bem / Lis... 
108. <SIL> 
109. V – Em Lisboa... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110. M – Vimos golfinhos // O primeiro animal que 

agente viu... 
111. V – Mais golfinhos? Há tanta coisa 
112. I – Então vá agora se calhar têm de fazer um 

ponto não é? Essa primeira frase foi de introdução / 

ponto / agora noutra linha... 
113. M – Agora escreves tu 
114. I - ...agora noutra linha 
115. M – Ah não gostas da lapiseira 
116. I – Então vá lá 
117. V – [...] 
118. M – Eu? O primeiro animal que agente vimos...  
119. V – O quê? 
120. M – Tu é que disseste ó parva! Mêmo 

maluquinha 
121. V – [...] 
122. M – Sim esquece 
123. I – Então vá lá 
124. M – O primeiro animal... 
125. V – É letra grande? 
126. M – Claro 
127. <SIL> 
128. M – Ai ai ai 
129. V – [...] 
130. M – [...] 
131. V – Quê? 
132. M – É o u 
133. I – Ouve o que ela diz 
134. M – Onde é que está o u? 
135. V – [...] um z 
136.  <SIL> 
137. M – É o u ou o o? 
138. I – V. Ouve lá a... ouve lá a M. 

 

 

 
112- A I. indica erro de 

pontuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
125-126- 1 Dúvida esclarecida 

pelo colega (tipo 1/i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
137-141- 1 Dúvida esclarecida 

pelo I. (tipo 3/c) 



139. M – É o u ou o o? 
140. V – [...] 
141. I – Olha V. há / um / que é um qualquer / um é 

como tu escreveste e há o que é com o 
142. V – Só mai nada 
143. I – Sabes a diferença? 
144. M – É o som 
145. I – Um // um qualquer / o / o é aquele / aquele 

animal 
146. V – O / primeiro 
147. M – Primeiro... 
148. V – Pri / pri / me... 
149. M – Animal 
150. V – A... a // ni / mal 
151. M – Tá bem não tá prossora? 
152. I – Não sei M. o que é que achas? 
153. <SIL> 
154. I – Ainda não acabaste de escrever né? 
155. M – Não V. 
156. I / V – A / ni... 
157. V - ...mal 
158. M – Au 
159. <SIL> 
160. V - ...mal 
161. I – O primeiro / animal...então? 
162. V – Animal... 
163. M – Que... 
164. V – Que... 
165. I – Que... 
166. V – Que... 
167. M – Vimos... 
168. V – Vi... 
169. (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
148- 1 Erro não identificado: 

“prime_ros” (tipo 1/c) 

 
150- 2 Erros não identificados: 

“anemalis” (1 deles foi 

identificado, posteriormente, 

mas a correcção foi mal 

sucedida, ver 857); (tipo 1/a; 

tipo 2/a) 

 
151- 1 Dúvida não esclarecida 

(tipo 2/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170. V – Vi...vi...mos // vimos 
171. M – Foram... 
172. I – Fo... 
173. V – Vimos / foram? 
174. (risos de M.) 

175. I – Não! O primeiro animal que vimos foram...    
176. V – Foi 
177. M – Foram 
178. I – Foi / então o primeiro... 
179. V – Animal 
180. I – O primeiro foi ou o primeiro foram? / O 

primeiro... 
181. V – Foi // fo... 
182. I – Foi isso 
183. V – Tá mal 
184. I – Não / tu vais logo com a borracha / foi o... 
185. V – Os / os 
186. M – Nós...[...] quer dizer mais golfinhos 
187. I – Vamos resolver / o primeiro foi o golfinho... 

ou os primeiros... 

188. M / I - ...foram os golfinhos 
189. I – Mas aí já não pode ser o primeiro tem de 

ser os primeiros animais...tudo no plural / olha como 

é que isto fica agora? // como é que isto fica agora? 

Os primeiros... 
190. M – Animais... 
191. I – Está escrito animais? 
192. M – Não 
193. V – Ah já sei porquê 
194. I – A / ni / ma... 
195. V - ...is 
196. M – Que 
197. I - ...is / que vimos / agora já não será foi já tem 

 

 
173-198- 1 Dúvida esclarecida 

pelo colega (tipo 2/c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
198- 1 Erro não identificado: 



que ser... 
198. M - ...foram 
199. I – Foram 
200. <SIL> 
201. V – Não não 
202. [...] 
203. I – Digam lá devagarinho / digam lá 

devagarinho... 
204. V – [...] 
205. M – Não 
206. (...) 
207. V – Vimos 
208. M – Ai 
209. V – Ela grita muito professora 
210. M – Atão 
211. I – Então golfinhos não começa com q / a V. ali 

escreveu com q não é? Que letra é essa V. a 

primeira? 
212. V – Essa? 
213. I – Sim 
214. M – Esse é um q 
215. V – q 
216. M – q 
217. I – É o q de queijo? 
218. M – Sim 
219. I – É? Golfinhos é com q? 
220. M – Não com g 
221. I – Ah com g mas ali escreveste com q não é? 

Isto aqui 
222. M – Se não ia ser... 
223. V – É o g 
224. M – Se não ela escrevia... 
225. I – Assim / assim estás a fazer um q de queijo 

“forão” (tipo 1/a) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
208-211- 1 Erro identificado e 

corrigido: “golifinhos” em vez de 

“qolifinhos” (tipo 1/e) 

Verbalização da causa e da 

correcção 

 
208-211- 1 Erro não 

identificado: “golifinhos” (tipo 

1/b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226. M – Se ela escrever golfinho 
227. I – Pois tem de ser com g de... 
228. V – Ali tá a escrever / ali como tá  
229. I – Ela fez com um g miúsculo / podes fazer um 

g minúsculo / sabes fazer um g / g minúsculo isso 

gol...finhos 
230. V – Golfi...não gosto assim 
231. M - ...nhos 
232. V - ...fi... 
233. I – Isso 
234. M - ...nhos / V. // hum? 
235. [...] 
236. M – Não falas 
237. V – Não 
238. I – Vá lá 
239. V – Golfinhos 
240. I – Golfinhos... e aí nesse espaço onde viram 

os golfinhos havia mais animais... 
241. V – Havia... 
242. M – Focas 
243. V – Nã não era focas 
244. M – Leões marinhos 
245. I – Ah 
246. V – E // leões 
247. M – Marinhos 
248. V – Le... 
249. M – ...ões   
250. V – ões? 
251. M – Claro 
252. V – ões 
253. M – Porque se fosse leão era só um / leões 

são vários / marinhos 
254. V – le / ões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
244- 1 Dúvida esclarecida pelo 

colega (tipo 4/a) 

 

 
248-251- 1 Dúvida esclarecida 

pelo colega (tipo 2/a) 

 

 

 

 

 

 

 
257- 1 Erro identificado e 



255. M – ões 
256. V – Tá bem escrito? 
257. M – Não 
258. I – ão, ães, ões / tá quase / primeiro escreveste 

com u e com s agora já escreveste com o e um til / tá 

quase 
259. V – Ah atão de apagar os 
260. I – Le... 
261. M / I - ...ões 
262. V – ões é um u e o os 
263. I – ões 
264. M – us ou os  
265. I – ões /  e agora um l um e um o e um s já 

está? // M. O que é que achas? Esta aqui o que é que 

achas? 
266. <SIL> 
267. I – Já está leões / assim? V. lê lá o que é que 

tu escreveste para ver se está ali mal 
268. V – [...] não sei prossora 
269. I – Não mas não apagues / M. tenta lá escrever 

aqui por baixo bem / mas não apagues para eu ver 

como é que estava / tenta lá escrever por baixo / le... 
270. M – Leões? 
271. I – Aqui nesta linha de baixo 
272. M – Leões? 
273. I – Depois salta uma linha / le / ões / le // ões 
274. V – E aqui tá o quê stôra? // Aqui? Tá o e? 
275. I – Sim 
276. <SIL> 
277. I – Não apagues nã nã não deixa V.... 
278. M – Tás a chorar ou quê? 
279. I - ...V. não apagues senão depois eu não sei 

como é que tu tinhas escrito / estás a perceber? 

corrigido: Leões em vez de 

“Losleão” (tipo 2/a) 

Verbalização da correcção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
274- 1 Erro não identificado: “e 

Leões” (tipo 1/i) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vocês apagam e depois eu não sei como é que 

estava / porque já não me vou lembrar 
280. M – Atão se não sabes diz-me que eu te 

escrevo aí 
281. V – Apaga-se este? 
282. I – Não não não apagues nada / não faz mal 

estar com erros / eu em casa tenho de ver os erros 

estás a perceber? Mas vê lá se percebes...se tu 

apagares... o que é que eu estou aqui a fazer? Estou 

a tentar perceber quais são os erros que vocês fazem 

/ se tu apagas... 
283. M – Stôra 
284. I - ...o trabalho não me serve de nada 
285. M – Prossora vou escrever os nossos erros 
286. I – Não é? / Então vá lá / leões... 
287. I / M - ...marinhos 
288. V – Ma / ma / mari... 
289. M – Ah já sei qual / qual era o problema 
290. V – [...] 
291. M – Mari / nhos 
292. I – Boa! Marinhos / tá aí / foi só isso? 
293.  V – Já na escrevo mai nada 
294. I – Estás a escrever tão bem! 
295. M – Leões marinhos... 
296. V – Má nada 
297. I – E agora aí... 
298. M – Não tinha lá focas? 
299. V – As focas têm o [...] má bigode e não tem 

orelhas 
300. I – É? Fazem agora o ponto final e / vamos 

continuar a contar 
301. V – Já chega 
302. M – Oh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



303. I – Já acabou? Então a visita foi só isso? 
304. M – Não vimos mais animais ó? 
305. V – Agora faz tu 
306. M – Agora escreves [...] escreve aqui / ao lado 
307. V- O meu só foi isto 
308. M – Escreve aqui o teu nome // nunca se sabe 

/ quando é que vais escrever outra vez / pois 

escreves ali o meu nome no outro 
309. I – E agora? 
310. V – Mari / ma / ri... 
311. M – [...] 
312. I – A seguir onde é que foram? 
313. M – Sei lá 
314. I – V. a seguir foram onde? 
315. M – Oh parti o bico 
316. V – A seguir fomos / fomos lanchar 
317. M – V.! 
318. I – V. empresta (refere-se à borracha) 
319. V – Fomos lanchar 
320. I – Então podemos dizer a seguir.. 
321. V – [...] o afia? 
322. I - ...fomos lanchar 
323. <SIL> 
324. I – Vá M. 
325. M – A...// a seguir // a seguir 
326. I – Fomos... 
327. <SIL> 
328. M – Fomos... 
329. (...) 
330. I – Fomos... 
331. <SIL> 
332. V – Fomos lanchar 
333. M – Eu sei ó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
325- 3 Erros não identificados: 

“A sig_irir” (2x tipo 1/a; tipo 1/b) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



334. <SIL> 
335. M – Fomos lanchar... 
336. V – Depois 
337. I – Agora é um ponto não é? 
338. M – É 
339. I – Não vão falar nada sobre o lanche? 
340. V – E depois... 
341. I – Escrevemos aqui nesta linha / não faz mal 
342. V – Depois... // depois... 
343. M – Ai vou começar outra vez uma nova frase 
344. V – [...] Depois porque por causa que ela não 

foi muito [...] lá de cima porque a prossora tinha medo

345. I – Ah 
346. V – Eu é que andei [...] 
347. I – Ah a turma... 
348. V – Por que ela não andou eu andei  
349. I – Depois uns meninos / ou uns alunos 

andaram no te... como é que aquilo se chama? 
350. M – tilétrico / ti / tirle / tirlético / trilético!      
351. I – Te / le... 
352. M – Tilético / tili / lético 
353. V – Não não é assim que se escreve 
354. I – É fácil! 
355. M – Telefone! 
356. V – [...] telefone? 
357. M – Tililétrico 
358. V – Depois [...] vou escrever 
359. M – Tira lá a pata.... 
360. V – Já escreveste 
361. M – Hum prossora só escrevi lanchar 
362. V – Ó prossora atão como é ela podia escrever 

/ marinhos? / Eu pus aqui o acento e ela tinha de 

mudar de linha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350- 1 Dúvida esclarecida pelo 

I. (tipo 4/a) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



363. I – Sim ela...não aí não é preciso / pode ser... 
364. V – Ah agente faz assim 
365. M -  De...pois 

366. I -  Depois 
367. (...) 
368. I – Vai lá buscar um dicionário ahm M. Se faz 

favor para ver como é que se escreve esse palavrão. 
369. M – Palavrão?! 
370. I – Sim esse palavrão / isso é um palavrão! / 

Não disse que era uma asneira disse que era uma 

palavrão que é uma palavra grande e difícil 
371. V – Vai buscar! 
372. M – Tô a ir pá 
373. I – Vai lá que a V. continua / depois / uns...  
374. V – Os 
375. I – Uns... / ou alguns não é? // Alguns.... // 

foram andar todos? 
376. V -  [...] 
377. I – Alguns foram e outros não não é? / 

Alguns.... 
378. V – Prossora [...] 
379. I – Hum? 
380. V – [...] 
381. I – É só dizer que alguns andaram de teleférico 

/ Alguns...al... 
382. V – Au... assim? 
383. I – Al... alguns... 
384. V – Al? 
385. I – Al... 
386. V – Al... 
387. I – Alguns 
388. V – Gu? 
389. I – Gu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
382- 1 Dúvida esclarecida pelo 

I. (tipo 1/i) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
391- 3 Erros não identificados: 

“lago” (2 deles foram 

identificados, posteriormente, 

mas apenas 1das correcções 



390. V – É um g gato exactamente // 

Alguns...alunos... 
391. V – É separado ou é junto? 
392. I – Alguns... 
393. V – É separado? 
394. (...) 
395. V -  Alguns meninos... 
396. I – Alunos... 
397. M – Tá aqui o dicionário 
398. I – Alunos! 
399. M – É o quê? 
400. I – Procura lá teleférico 
401. V – A... 
402. I – Teleférico 
403. V – A / lu / nos 
404. I – A começar com que letra? // Alunos isso! Tá 

certo / alunos 
405. V – Prossora eu sei escrever 
406. I – Sabes escrever 
407. V – Alunos 
408. I – Andaram 
409. V – Andaram? 
410. I -  Andaram 
411. (...) 
412. I – Andaram... ah / an... 
413. V -  É tudo junto prossora? 
414. I – Tudo junto  andaram 
415. V – Anda... 
416. I – Andaram 
417. V -  An / da... 
418. I – Anda / ram // vá andaram 
419. M – Não é esta aqui? (a aluna refere-se à palavra 

teleférico que tem estado a procurar sozinha no dicionário) 

foi bem sucedida, ver 514 e 

518); (tipo 1/d; tipo 1/a; tipo 2/a)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
417-421- 2 Erros não 

identificados: “a darão” (1 deles 

foi identificado, posteriormente, 

e corrigido, ver 539); (tipo 1/c; 

tipo 1/a) 

 
 
 
 
 
422- 1 Dúvida esclarecida pelo 

colega (consulta no dicionário); 



420. I -  É sim senhora / andaram... V. agora tens de 

acabar esta palavra an / da / ram 
421. V – ...ram 
422. M -  Tá aqui teleférico prossora 
423. I - ...de 
424. V - ...de 
425.  I – E agora tá ali no dicionário te / le / fé / ri / 

co 
426. M – Péra / o t 
427. <SIL> 
428. V – Te 
429. I - ...le... 
430. M – Este dicionário não é meu mas... 
431. I - ...férico 
432. <SIL> 
433. M – Enquanto a V. escreve vou beber água 
434. I – E o que é que tu sentiste V. quando 

andaste de teleférico? 
435. V – Senti um bocadinho de medo 
436. I – Então podes dizer... e // eu... 
437. V – E... 
438. I – Porque a M. não andou só andaste tu / e 

eu... 
439. V – [...] 
440. I – E eu... 
441. V – E eu quando me apetece faço tudo bem 

quando não me apetece faço à balda // eu 
442. I – À balda... sen / senti / então é o que tu 

disseste / eu senti... 
443. V – Eu / se 
444. I – Sen... 
445. V – Se 
446. I – Se / sen... 

tipo 4/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



447. V – Sen... só qué / o s / só qué o s assim 
448. I – Não é esse / tá bom / tá bem 
449. V – É a mêma coisa 
450. I – Não é a mesma coisa / o som é o mesmo / 

não é a mesma coisa 
451. V – S / é o s 
452. I – Sen / sen / senti 
453. M – Teleférico 
454. V – Sen / ti 
455. I – Um... / um pouco 
456. V – Pou / pou 
457. M – Ai pá 
458. I – Pouco / pó 
459. V – [...] 
460. I – Pou / co 
461. V – Pou / pou 
462. I – Pouco / pouco de... 
463. V – Tá mal 
464. I – O que é que tá mal? 
465. <SIL> 
466. I – Pouco está mal porquê? 
467. V – Eu acho que tá 
468. I – Porquê? 
469. M – O que é que tá mal? 
470. V – [...] 
471. M – Hum? 
472. V – Pouco 
473. M – Pouco? // Pou...co /  tá bem! 
474. I / V – Pouco... 
475. I - ...de... 
476. V – De / edo 
477. I – Medo 
478. V – Me... 

 

 

454- 2 Erros não identificados: 

“sinte” (foram identificados, 

posteriormente, e corrigidos, ver 

563 e 567); (2x tipo 1/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 
463- 1 Erro identificado: “po co” 

(tipo 1/c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480-1 Erro identificado: “mendo”

(tipo 1/b) 

 

 

 



479. (...) 
480. V - ...me / do 
481. I – Me / do  ponto final / vá / já falámos no 

teleférico 
482. M – O que é que...deixa lá ver o que é que 

escreveste 
483. I – Lê lá essa frase 
484. M – Eu leio // A nossa visita... A nossa visita ao 

Jardim Zoológico / ao Zoo // No dia nove de Junho / 

fomos / ao Zoo 
485. <SIL> 
486. I -  Podes ler mais alto 
487. M – A nossa visita 
488. V – [...] 
489. M -  Cala-te /  A nossa visita / ao Jardim Zoo 

[...]  No dia... 
490. I – Então se calhar é melhor escreverem / ao 

Jardim Zoo não fica bem não é? Ao Jardim Zoo / ló 
491. M - ...gi... 
492. I - ...gi 
493. M - ...gi 
494. I - ...co 
495. M - ...co 
496. I – Isso 
497. M – A nossa visita ao Jardim Zoológico / no dia 

nove de Junho / fomos ao Jardim Zoológico / ao Zoo / 

em Lisboa / o primeiro animal / que vimos / foram os 

golfinhos / e os leões marinhos / a si / a si // hum? 
498. [...] 
499. I – A / seguir 
500. M – A seguir fomos / lanchar // depois / logo / 

al / algu // ai // tá aqui dois e 
501. I – Não percebes o que ela escreveu? O que a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. escreveu? Ela quer dizer alguns achas que está 

bem escrito? 
502.  M – Acho que está aqui dois e 
503. I – Aqui alguns 
504. <SIL> 
505. M – [...] 
506. I – É? Então rodeia a palavra e escreve aqui 

por cima se faz favor // alguns 
507. <SIL> 
508. V - Uns  
509. <SIL> 
510. M – Tens aqui um erro alguns / escreveste 

lal...guns 
511. V – Já tá aqui 
512. M – Ainda nã tem 
513. I – Então o que é que está mal? 
514. M – O... porque ela / ela em vez de mete o a 

no começo da palavra meteu o a / a seguir do l 
515. I – Isso olha... Não apagues não apagues! 
516. M – Lá.. 
517. I – Assim lê-se... 
518. M - ...guns 
519. I - ...lá / olha V. 
520. V – Nã tô a perceber 
521. I – Lá / la le li lo lu // e assim lê-se al / el / il / ol 

/ul / alguns… 
522. V – Já chega // prossora até aqui já tá bom  
523. I – Isto não é… eu não vou exigir que vocês 

escrevam muitas linhas… 
524. M – Prossora / o quê… quantos e / quantos e 

estão aqui? Parece dois aqui 
525. I - Aqui aqui é um u não é V.? 
526. M – Ah… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

514-1 Erro identificado e 

corrigido: “algos” em vez de 

“lago”  

Verbalização da causa 

 

 

518-1 Erro identificado mas a 

correcção foi mal sucedida: 

“algos” em vez de “lago_” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



527. I – Pôs assim uma… uns lacinhos / alunos 
528. M – A… a… 
529. I – Ajuda lá V. depois alguns alunos… 
530. M – A… do… rão 
531. V -  Foram 
532. I – Não não é foram / a… 

533. M – A / do / rão / adoram 
534. V – Andaram 
535. M – Andaram 
536. I – Está bem M.? Andaram 
537. <SIL> 
538. V – Atão os erros que ela dá eu também nã 

vou / nã vou corrigir 
539. M – Tá aqui uma coisa 
540. I – […] podes corrigir / é para corrigir?  
541. M – Aqui aqui tinhas de meter o coiso aqui 
542. I – Então o quê? 
543. M – O… n 
544. I – Escreve lá por cima se faz favor / estás a 

ver? 
545. M – An… daram 

546. I – Isso faltava o n an / andaram 

547. V -  Prossora […] 

548. I -  Andaram 

549. M – Andaram / na… 
550. (…) 

551. I – De… 

552. M – De… 

553. V – Já encontrei uma palavra sau /sicha 

554. I – Teleférico e… 

555. M – Teleférico  não faltava um s? Aqui? 

556. I – Não é telesférico é teleférico / e… 

557. M – E.. eu […] 

 

 

 

 

 

 

 

539- 1 Erro identificado e 

corrigido: “andarão” em vez de 

“a_darão” 

Verbalização da causa e da 

correcção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

555- 1 Dúvida esclarecida pelo 

I. (tipo 1/b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

563-2 Erros identificados e 

corrigidos: senti em vez de 



558. I – O que é que tu queres dizer aqui V.? // E 

eu… // V. e eu… //  o que é que queres dizer aqui? 

559. V- Senti 

560. M – Senti 

561. I – É assim senti? 

562. <SIL> 

563. M – Em vez do i não era o e?     
564. I – É? 

565. V – Vou apagar 

566. I – Corrige lá por baixo / E eu senti 

567. V – Oh oh 

568. I – Sen… ti isso 

569. <SIL> 

570. V – Prossora já tá 

571. M – Em… hum? 

572. I – Aqui é um u / senti um…  
573. M - … um / pouco / de / medo 

574. I – Tá bem? // tá? 
575. (troca de cassete) 

576. I – Podes continuar / quem é agora a 

escrever? (…) Concentrem-se lá agora no texto 

foram andar de teleférico e depois?  
577. M – E depois o que é que fizeste? 

578. V – Depois… fomos comprar um gelado 

579. M – Mas eu não comprei // […] Hum? Tive 

medo…. 
580. V – […] Atão prossora há bocado passou os 

meus e não passo passar os dela?! 

581. I – Claro que podes 

582. V – Ah pois 

583. M – O quê? 

584. I – Vá lá mas ela primeiro tem de escrever para 

tu veres os erros dela / E agora? Depois é? 

“sinte” 

Verbalização da causa e da 

correcção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



585. V – Depois… fomos comprar gelados 

586. M – Acalma-te aí 

587. I – Calma… depois 

588. (…) 

589. I – Depois   
590. M – Depois fomos… 

591. V – Comprar gelados… 

592. M - … gelados 

593. V - … ao café 

594. M – De / po / is 

595. I – Fo… mos 

596. M - …fo... 

597. V - … mos mos mos / fomos comprar 

598. M – fo… mos / com… 

599. V - …prar 

600. <SIL>  

601. M - ...prar 

602. V - ...prar gelados 

603. M – Ge... 

604. I – Ge 

605. M – Ela tá fazer batota ela tá a escrever 

606. I - Não está nada deixa-a escrever / não faz 

mal / ela pode escrever também 

607. M – Ela tá a escrever 

608. I – Vá gelados 

609. V – Gelados tá bem escrito não tá prossora? 

610. I – Deixa ver como é que ela escreve 

611. <SIL> 

612. V – Não é para escrever com letra grande 

porque tu tu [...] 

613. M – Desculpa lá 

614. <SIL> 

615. M – Do // dos / gelados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
609- 1 Dúvida não esclarecida 

(tipo 1/a) 

 

 

 

 

 

 

615- 1 Erro não identificado: 

“jelados” (tipo 1/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



616. I – Gelados / é? V. depois fomos comprar 

gelados é só? 

617. M – Que gelado é que comeste? 

618. I – Não é preciso dizer essas coisas todas / 

fomos comprar gelados / ponto / ainda não falaram 

nos animais tirando os golfinhos e os leões marinhos 

619. V – Os répteis / fomos ver os répteis 

620. I – Ah / e fomos... 

621. V – Fomos ver as tatarugas / os reptéis 

622. I – Foram à casa dos répteis? 

623. V – [...] fomos ao dos répteis // cheirava muita 

mal 

624. I – Cheirava mal a água das tartarugas? 

625. V – Não era um bicho / a cara era assim e 

tinha assim uns cornos tipo zebra 
626. (risos da aluna M.) 

627. I  - Ah mas isso não foi na casa dos répteis 

628. V – Não foi mesmo ao lado // ah hipopótamos 

629. I – Com cornos?  
630. (risos da aluna M.) 

631. V – Não [...] é hipopótamos 

632. M – Orelhas 

633. I – Depois fomos comprar gelados 

634. M – Já está 

635. I – E... 

636. V - ...fomos [...] 

637. I – Concentrem-se lá / e... 

638. M - [...] 
639. V – Vimos! 

640. M – E vimos! 

641. V – Vimos os [...] 

642. M – E... 

643. I – Como é que é o primeiro? 

644. M – Hipopótamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

646- 1 Dúvida esclarecida pelo 

colega (tipo 1/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 



645. I – Hipopótamos 

646. M – Começa com que letra? Posso ir ver à 

sala? 

647. V – Com h 

648. I – Exactamente / é é com h hi / po / po / ta / 

mos é como se diz 

649. V – Vou escrever empresta 

650. I – Não é preciso 

651. M – [...] 

652. I – Oh o mais difícil tu já sabes é com h 

começa lá hi / po // po... 

653. V – Hi / po / po pe me [...] 

654. M – Só sei escrever hipopó 

655. I – Hi / po / po / outra vez hi / po / po / po / ta... 

656. V – É com i não é prossora hipopotamo?  

657. I - ...mos 

658. M – Mos 
659. I – Vírgula 

660. M – Eu não sei escrever hipopótamos 

661. I – Já está 

662. M – Ah 

663. I – Vírgula // como é que é a seguir? 

664. V - Isto é o quê? 

665. M – Tá hipopótamo 

666. I – Que letra é esta / a primeira do 

hipopótamo? 

667. M – Ahm... 

668. V – Ingogotamos é o que está aí a dizer 
669. (risos da aluna V.) 

670. I – Hipopótamos qual é a letra que tem de 

estar aqui? 

671. M – H 

672. I – H / e depois do h? 

 

 

 

 

 

655- 1 Dúvida esclarecida pelo 

I. (tipo 1/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



673. M – Ah tá mal tá 

674. I – Qual é que é depois do h? 

675. M – i 
676. V – É o i 

677. I – É o i 

678. M – Por isso é que eu dizia que não sei 

escrever hipopótamos 

679. I – Então sabes só falta o i 

680. M – Não sabia 

681. I – Não apagues tudo então só falta o i 

682. M – Então tem que ser senã... senão não 

tenho espaço 

683. I – E tem que ser com h maiúsculo? 

684. M – [...] 

685. I – Como é que é o h pequeno // ah / hi... 

686. I / M - ...po / po / 

687. I – Ta / mos 

688. M - ...mos 

689. I – Mais o quê V. hipopotamos / o que é que tu 

disseste? 

690. M – E as grandes orelhas 

691. I – Não falta o outro animal que tu disseste 

692. V – E as tatarugas 

693. M – Então péra aí falta / uma / uma gigante 

tartaruga que táva lá 

694. V – Então as tartarugas... 

695. I – Tartarugas... 

696. M – Hum? 

697. I – Vírgula 

698. M – Vírgula 

699. I – Tartarugas 

700. M – Tar / ta / ru / gas 

701. V - ...gas 

 

 

 

 

 

 

 

 

688-1 Erro identificado e 

corrigido: “ipopótamos” (tipo 

1/a) 

Verbalização da correcção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

697- A I. indica erro de 

pontuação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



702. M – U... o que é que está aqui escrito? Deixa 

ver 

703. V – Agora já não podes corrigir / prossora 

704. M – Ó prossora 

705. V – Se tiver mal... 

706. M – Eh falta aqui um acento 

707. V – Vá não podes corrigir 

708. M – Posso sim senhora  

709. V – Não podes 

710. I – Falta só o acento 

711. V – Atão prossora foi só o acento ali taméi 

712. M – Então falta o acento 

713. I – Olha / olha vê lá agora tarta // vê lá agora 

tartarugas M. deixa lá a V. ver 

714. M – Aqui não tá tartatugas 

715. V – Paratugas? 

716. I – Como é? Diz lá a palavra 

717. M – Tar... tarugas 

718. I – Começa com que letra? 

719. V – Ela diz praprarugas 

720. I – Começa com que letra? 

721. M – t a  

722. I – E que letra é esta? 

723. <SIL> 

724. M – p a 

725. I – Ah 

726. M – Ah agora é que eu vi o que é que eu 

escrevi 

727. I – Vá escreve lá aqui por cima depois a V. vê 

no dicionário se está bem  

728. M – Pa… / não tá mal claro parparugas 

729. I – Então agora escreve por cima 

730. V – É tá… começa com o a / prossora? 

 
 
 
 
 
714-2 Erros identificados e 

corrigidos: “parparogas” (2x tipo 

1/e) 

Verbalização da causa e da 

correcção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
731-1 Erro não identificado: 

“tartarogas” (foi identificado, 

posteriormente, e corrigido, ver 

760); (tipo 1/a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tatarugas 

731. M – Não / com t / tar / ta / ru / ga / ga / ga 

agora é a tua vez de escrever V. 

732. I – Tar / ta / ru… 

733. M - …gas 

734. I – Já está? Vê lá / tartarugas 

735. V – Prossora aqui não encontro 

736. M – Agora é a tua vez de escrever não escrevo 

mais nada prossora / agora é a V. vá / dá-me agora o 

dicionário  

737. V – Péra 

738. I – Espera ela está à procura de tartaruga 

739. M – […] 

740. V – Também 

741. I – Tartarugas 

742. V – Não há prossora 

743. M – Agora ela é que escreve és tu e mais nada 

/ depois é que eu escrevo // depois dela é que eu 

escrevo 

744. <SIL> 

745. (…) 

746. M – Vá eu não escrevo mais nada 

747. I – Estava aqui olha tartarugas / vê lá se está 

certo 

748. <SIL> 

749. I – Aqui 

750. M – Tá mal 

751. V – Olha aqui é um e e aqui é um a 

752. M – Olha quem disse que tá aí um e 

753. I – Isto é  um a só que está mal // tar… 

754. V – Aqui // aqui é pôs um e prossora / aqui vê-

se logo que é um e prossora 

755. I – Onde? Isto aqui é um a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
760- 1 Erro identificado e 

corrigido: tartarugas em vez de 

“tartarogas”  

Verbalização da causa e da 

correcção 

 
 
 



756. M – É mêmo maluca 

757. I – É um a tarta 

758. V – […] 

759. I – Vá tarta… 

760. V – Ela aqui pôs um o 

761. I – E é o quê? 

762. V – É o u 

763. I – É um u sim senhora // tartarugas muito bem 

e agora? E vimos hipopótamos tartarugas… e… 

764. V – Répteis 

765. M – Agora escreves 

766. V – Epá 

767. I – E… 

768. V – Agora escreves répteis 

769. M – Eu nã escrevo agora é ela 

770. I – Vá e acabamos 

771. V – Tu tens de acabar a tua frase 

772. I – Acaba só a frase 

773. M – Já acabei 

774. I – Não… e répteis (…) e // rép / répteis 

775. M – Répteis / isso é o quê? É re… […] 

776. V – Ui 

777. I – Rép… 

778. V – Re… / repe / repe… 

779. I / M - …teis 

780. M – re… re… re…  

781. (a aluna M. canta) 
782. I – Té / is 

783. V – Já percebi 

784. <SIL> 

785. I – Ponto final sim senhora // e agora é a última 

frase para acabar? É para acabar agora? Já estão 

cansadas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
775-782- 2 Erros não 

identificados: “repeteis” (tipo 

1/h; tipo 1/b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



786. V – É 

787. M – Não… 

788. I – Não 

789. M – Nã nã 

790. V – Não estás cansada?! 

791. I – Ó M. tu disseste que já não querias 

escrever… 

792. V – […] não és tu atão 

793. M – Tá bem […] 

794. V – Depois fomos para / fomos para a escola // 

pode ser? 

795. <SIL> 

796. I – Ó ó M. ouve lá a V. já está cansada / não 

quer escrever / tu queres continuar a escrever? // 

Sim? Agora a M. escreve a última frase / sim? A 

frase… a última frase da conclusão é onde nós 

dizemos se gostámos se não gostámos porque é que 

gostámos… é a frase da conclusão tá? 

797. V – […] 

798. I – Quem lê o texto pensa que vocês só viram 

estes animais 

799. M – Sim dizemos… 

800. I – Mas não viram só estes 

801. M – Sim e também vimos outros animais 

802. I – Exactamente para acabar podemos dizer 

vimos outros animais… não precisamos de estar a 

dizer o nome de todos 

803. M – Vi… mos / mos 

804. I – Outros 

805. M – Ou… o / u … ou… 

806. I – Ou… tros // ou… tros 

807. M – Ou… tros / tros 

808. I – Animais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

803-807- 2 Erros não 

identificados: “repeteis. vimos 

outro_” (tipo 1/i; tipo 2/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

819-827- 4 Erros não 



809. M – A / ni… 

810. V - …mais 

811. M – Ma / is 

812. V – Gostámos muito / de ir ao Zoo 

813. I – E gostámos muito… 

814. I / V - …de ir ao Zoo 

815. M – E // gos… 

816. V – Dir dir dir  
817. M – Ai mãe! 

818. I – De ir 

819. M – E gostámos muito… 

820. V – Dir 

821. I – É dir ou de ir? 

822. V – De ir 

823. <SIL> 

824. I – De ir… 

825. M - …à // mu / mu / i / to / de / ir 

826. I – De ir… 

827. M - …ir 

828. I – Ao 

829. M – A… o 

830. <SIL> 

831. M – Ao 

832. I – Zoo 

833. M – Zoo // ponto final 

834. I – Agora / já está / sim? Vamos ler o texto 

para ver se ficou bom 

835. M – Eu leio eu leio eu leio 

836. I – Então olha faz assim… lê uma… 

837. M - …e depois lê outra 

838. I - …quando vires algum erro fazes uma 

bolinha à volta / rodeia tá? E depois lê a M. e se ela 

encontrar mais algum erro faz a bolinha à volta 

identificados: “e gostomos muita 

de er” (1 deles foi identificado, 

posteriormente, e corrigio, ver 

845); (tipo 1/e; 2x tipo 1/a; tipo 

3/f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



839. V – Mas é pa ler do princípio? / (….) A nossa 

visita ao… 

840. M – […] 

841. V - …ao Jardim Zoológico // Do dia nove de 

Junho fomos ao Zoo // em Lisboa // e // o primeiro 

animais // que vimos foram os golfinhos e os leões 

marinhos // a seguir fomos lanchar // depois logo / 

alguns alunos foram // tesférico // eu senti um pouco 

de medo // depois fomos comprar // gelados / e vimos 

hipo / pótamos / tatarugas / répteis / e vimos outros 

animais // e gostámos… amos 

842. I – Se achares que está mal rodeia e escreve 

bem 

843. <SIL> 

844. I – Qual é … não não apagues qual é a palavra 

que achas que tá mal?  

845. V – É muita é muito / gostámos muito 

846. M – Ah 

847. I – Então rodeia e escreve por baixo  

848. <SIL> 

849. V – To // muito de ir ao // Zoo 

850. I – Tá? 

851. V – Tá 

852. I – Agora lê a M. tu fazes de jornalista e a M. 

rodeia se encontrar algum (…) 

853. M – É / ela é a jornalista e eu sou a estrela 

854. I – Tu és a estrela… então vá lá não te 

esqueças de ver se há algum erro / estrela 

855. M – A nossa visita ao Jardim Zoológico 

856. V – Fala mais alto 

857. M – No dia nove de Junho fomos ao Zoo / em 

Lisboa / o primeiro / os / o / tá aqui um errinho 

858. I – Então? 

 
 
 
 
845- 1 Erro identificado e 

corrigido: “gostomos muito” em 

vez de “gostomos muita” 

Verbalização da causa e da 

correcção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
857- 1 Erro identificado mas a 

correcção foi mal sucedida: “Os 

primeros anemalis” em vez de 

“Os primeros anemal” 

Verbalização da correcção 

 



859. M – Porque aqui […] 

860. I – Falta aí uma letra pois  

861. M – Os animais 

862. I – Falta um s não é ? Os… isso 

863. V – Os animais / mais 

864. M – Os animais … os primeiros animais… 

865. V – Que 

866. M - …que vimos // foram os golfinhos // e // 

leões marinhos // a seguir fomos lanchar // depois 

alguns… 

867. V – Tu tens de falar  mais rápido que isto está 

quase a acabar 

868. M – Não percebo a tua letra 

869. I – Então diz lá o que é que tu não percebes 

870. M – Este aqui… 

871. I – E alguns alunos… 

872. V – Foram // andaram 

873. M – Andaram // de telesférico / e / eu senti um 

pouco de medo // depois fomos comprar gelados / e 

vimos / hipopótamos / tartarugas / rép / répteis / 

vimos outros animais / e gostámos muito / de / ir / ao 

Zoo 

874. I – Mais algum erro? 

875. V / M – […] 

876. I – Não viste os erros? 
877. (risos da aluna M.) 

878. V – Então vê lá… vê lá 

879. <SIL> 

880. V – Tem? 

881. M – Péra 

882. <SIL> 

883. V – Despacha-te 

884. M – Não 



885. V – Não não há?! 

886. M – Não vi erros 

887. V – Diz que não 

888. M – Não! 

889. (…) 

890. I – O texto já está acabado / ficou bom o texto 

não ficou? 

891. M – Ah vou escrever fim 

892. I – Então escreve lá 

893. M / V – […] 

894. I – E podem… podem também escrever os 

vossos nomes 

895. M – Somos as autoras 

896. I – I – Escrevem aqui atrás está bem? 

Escrevam lá aqui atrás as autoras 

897. M – O nome completo? (…) O nome completo?

898. I – Não não é preciso 

899. V – Não é preciso o nome completo 

900. M – M. 

901. V – Marinha // M. e V. 

902. M – Cala-te 

903. I – M. e V. 

 

 

  

 

 
Observações: 
 
→ É difícil perceber algumas intervenções orais da aluna V., daí a frequência de […] 
nas transcrições 
→ Durante o processo registaram-se, por parte dos alunos, várias conversas paralelas 
não relacionadas com a tarefa, mostrando falta de concentração: (…) 
 

 



ANEXO 8 
 

Grelhas com a Tipologia de Tarefas Metalinguísticas  
(pares 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 



 
Tarefas Metalinguísticas 

 

Observações: período de escrita 1 - 118; período de leitura 119 - 192 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados durante a 
leitura) 

1.1  Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 1) 
Identificação 
do Erro 

próprio                134 134   
colega   120         19 25      137 
imediato   120         19 25      137 
questionado                134 134   

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio                    
colega   125         19 25       
imediato            19 25       
questionado   125                 

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio                134 134   
colega            19 25      141-

147 

imediato            19 25       

questionado                134 134  141-
147 

Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Correcção 
do Erro 

bem sucedida   125         19 25       
 mal sucedida                    

Erro não identificado 1 1 1 1 1 1 7 7 7 14 14   25 29/ 
31 

29/ 
31 

29/ 
31 

29/ 
31 

29/ 
31 

Sinalização de Erro 
inexistente 

                       

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

                   

esclarecida 
pelo invest. 

                   

não 
esclarecida 

                   



 
Tarefas Metalinguísticas 

 

Observações: período de escrita 1 - 118; período de leitura 119 - 192 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados durante a 
leitura) 

1.2  Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 1) 
Identificação 
do Erro 

próprio                    
colega 137 137 127 127   148 148          48  
imediato 137 137 127 127   148 148          48  
questionado                    

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio                    
colega       151 151          48  
imediato                  48  
questionado       151 151            

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio                    
colega 141-

147 
141-
147 

133 133    151          48  

imediato                  48  
questionado 141-

147 
141-
147 

133 133    151            

Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Correcção 
do Erro 

bem sucedida 141      151 151          48  
 mal sucedida                    

Erro não identificado 29/ 
31 

29/ 
31 

29/ 
31 

29/ 
31 

33 34 34 34   36 37 39 40 40 40 40/ 
43 

 56 

Sinalização de Erro 
inexistente 

        34 34          

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

                   

esclarecida 
pelo invest. 

                   

não 
esclarecida 

                   



 
Tarefas Metalinguísticas 

 

Observações: período de escrita 1 - 118; período de leitura 119 - 192 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados durante a 
leitura) 

 
 

1.3  Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 1) 
Identificação 
do Erro 

próprio   59            71     
colega 154             154  158 158 74 167 
imediato 154  59           154 71 158 158 74 167 
questionado                    

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio                    
colega 154             154  165 163  167 
imediato 154             154     167 
questionado                165 163   

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio                    
colega                167  74 167 
imediato                  74 167 
questionado                167    

Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Correcção 
do Erro 

bem sucedida 154  59           154 71 167 167 74 167 
 mal sucedida                    

Erro não identificado 58 59  59 59 59 61 61 65 67 67 67 68 71  72 72  79 
Sinalização de Erro 
inexistente 

                   

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

                   

esclarecida 
pelo invest. 

                   

não 
esclarecida 

                   



Tarefas Metalinguísticas 
 

 

Observações: período de escrita 1 - 118; período de leitura 119 - 192 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados durante a 
leitura) 

1.4  Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 1) 
Identificação 
do Erro 

próprio                    
colega      88 88 88 177 177  99     182 182  
imediato      88 88 88    99     182 182  
questionado         177 177          

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio                    
colega      88 88 88    101     182 182  
imediato      88 88 88    101     182 182  
questionado                    

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio                    
colega      88 88 91    101     182 182  
imediato      88 88 91    101     182 182  
questionado                    

Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Correcção 
do Erro 

bem sucedida      88 88 88 177 177  101     182   
 mal sucedida                  182  

Erro não identificado 80 81 85 85 85    94 94   102 102 102 102 105 105 108 
Sinalização de Erro 
inexistente 

          99         

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

                   

esclarecida 
pelo invest. 

                   

não 
esclarecida 

           101        



 
Tarefas Metalinguísticas 

 

Observações: período de escrita 1 - 118; período de leitura 119 - 192 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados durante a 
leitura) 

 
 

1.5  Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 1) total 
Identificação 
do Erro 

próprio   109                5 
colega       187 187           27 
imediato   109    187 187           28 
questionado                   4 

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio                   0 
colega       187 187           19 
imediato       187 187           14 
questionado                   5 

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio                   2 
colega       187 187           20 
imediato       187 187           13 
questionado                   9 

Verbalização 
da Regra 

próprio                   0 
colega                   0 
imediato                   0 
questionado                   0 

Correcção 
do Erro 

bem sucedida   109    187 187           25 
 mal sucedida                   1 

Erro não identificado 108 109  109 111 112 113 113 118          71 
Sinalização de Erro 
inexistente 

         118 134 180       6 

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

                  0 

esclarecida 
pelo invest. 

                  0 

não 
esclarecida 

            180      2 



Tarefas Metalinguísticas 
 

Observações: período de escrita 1 - 89; período de leitura 90 - 214 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 

2.1   Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 2) 
Identificação 
do Erro 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Correcção 
do Erro 

bem sucedida                    
 mal sucedida                    

Erro não identificado 6 13 13 13 13 13 13 13 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32 
Sinalização de Erro 
inexistente 

                   

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

                   

esclarecida 
pelo invest. 

                   

não 
esclarecida 

                   



 
Tarefas Metalinguísticas 

 
Observações: período de escrita 1 - 89; período de leitura 90 - 214 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 
 

2.2   Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 2) 
Identificação 
do Erro 

próprio                    
colega               117 131    
imediato               117     
questionado                131    

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio                    
colega               120 138 / 

140 
   

imediato                    
questionado               120 138 / 

140 
   

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio                    
colega               120 138 / 

140 
   

imediato                    
questionado               120 138 / 

140 
   

Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Correcção 
do Erro 

bem sucedida               120 131    
 mal sucedida                    

Erro não identificado 32 32 32 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 40 40 40 42 
Sinalização de Erro 
inexistente 

                   

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

                   

esclarecida 
pelo invest. 

                   

não 
esclarecida 

                   



 
Tarefas Metalinguísticas 

 
Observações: período de escrita 1 - 89; período de leitura 90 - 214 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 
 

2.3   Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 2) 
Identificação 
do Erro 

próprio         155           
colega                    
imediato                    
questionado         155           

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio         155           
colega                    
imediato                    
questionado         155           

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Correcção 
do Erro 

bem sucedida         155           
 mal sucedida                    

Erro não identificado 42 42 42 42 48 48 53 53 53 53 53 53 53 53 57 58 58 60 60 
Sinalização de Erro 
inexistente 

                   

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

                   

esclarecida 
pelo invest. 

                   

não 
esclarecida 

                   



 
Tarefas Metalinguísticas 

 
Observações: período de escrita 1 - 89; período de leitura 90 - 214 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 
  

2.4   Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 2) 
Identificação 
do Erro 

próprio     167 187              
colega         199           
imediato      187   199           
questionado     167               

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio                    
colega         201           
imediato                     
questionado         201           

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio     184               
colega     186    201           
imediato                    
questionado     184/ 

186 
   201           

Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Correcção 
do Erro 

bem sucedida     184/ 
186 

   204           

 mal sucedida      190-
191 

             

Erro não identificado 60 60 66 67 70 70 70 70 72 73 73 73 73 73 73 73 73 80 80 
Sinalização de Erro 
inexistente 

                   

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

                   

esclarecida 
pelo invest. 

                   

não 
esclarecida 

                   



 
Tarefas Metalinguísticas 

 
Observações: período de escrita 1 - 89; período de leitura 90 - 214 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 
  
 

2.5   Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 2) total 

Identificação 
do Erro 

próprio                   3 
colega    206               4 
imediato    206               4 
questionado                   3 

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio                   1 
colega                   3 
imediato                   0 
questionado                   4 

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio                   1 
colega    206               5 
imediato                   0 
questionado    206               5 

Verbalização 
da Regra 

próprio                   0 
colega                   0 
imediato                   0 
questionado                   0 

Correcção 
do Erro 

bem sucedida    206               6 
 mal sucedida                   1 

Erro não identificado 80 82 83 85               80 
Sinalização de Erro 
inexistente 

                  0 

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

    123              1 

esclarecida 
pelo invest. 

                  0 

não 
esclarecida 

                  0 



 
Tarefas Metalinguísticas 

 

Observações: período de escrita 1 - 224; período de leitura 225 - 297 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 

3.1  Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 3) 
Identificação 
do Erro 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Correcção 
do Erro 

bem sucedida                    
 mal sucedida                    

Erro não identificado 6 6 15 29 29 32 34 34 34 36 36  44-
59 

44-
59 

44-
59 

44-
59 

44-
59 

44-
59 

44-
59 

Sinalização de Erro 
inexistente 

           42        

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

                   

esclarecida 
pelo invest. 

                   

não 
esclarecida 

           42        



 
Tarefas Metalinguísticas 

 

Observações: período de escrita 1 - 224; período de leitura 225 - 297 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 

3.2  Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 3) 
Identificação 
do Erro 

próprio          255 255         
colega        242 242 255 255         
imediato        242 242 255 255         
questionado                    

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Correcção 
do Erro 

bem sucedida        247 247 255 255         
 mal sucedida                    

Erro não identificado 63-
65 

63-
65 

88 88 88   112 112 125 125    148 158-
164 

158-
164

158-
164 

158-
164 

Sinalização de Erro 
inexistente 

                   

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

     105       138 143      

esclarecida 
pelo invest. 

                   

não 
esclarecida 

      110 112    130        



 
Tarefas Metalinguísticas 

 

Observações: período de escrita 1 - 224; período de leitura 225 - 297 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 

3.3  Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 3) 
Identificação 
do Erro 

próprio                 284 284  
colega     172-

179
172-
179

 181-
182 

270 270 271 271 271       

imediato     172-
179

172-
179

 181-
182 

270 270       284 284  

questionado           271 271 271       
Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio                    
colega     264 264   280 280 274 274 276       
imediato                    
questionado     264 264   280 280 274 274 276       

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio                    
colega     264 264   280 280 274 274 276       
imediato                    
questionado     264 264   280 280 274 274 276       

Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Correcção 
do Erro 

bem sucedida     172-
179 

172-
179

 181-
182 

270 270 274 274 274    284 284  

 mal sucedida                    

Erro não identificado 158-
164 

158-
164 

170 170   179  193 193 201 201 201 206 206  212 212 212 

Sinalização de Erro 
inexistente 

                   

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

               210-
212 

   

esclarecida 
pelo invest. 

                   

não 
esclarecida 

                   



 
Tarefas Metalinguísticas 

 

Observações: período de escrita 1 - 224; período de leitura 225 - 297 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 
 

 

3.4 Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 3) total 
Identificação 
do Erro 

próprio                   4 
colega  297 297 297 297     233 233 233       19 
imediato  297 297 297 297     233 233 233       18 
questionado                   3 

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio                   0 
colega                   7 
imediato                   0 
questionado                   7 

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio                   0 
colega           236 240       9 
imediato                   0 
questionado           236 240       9 

Verbalização 
da Regra 

próprio                   0 
colega                   0 
imediato                   0 
questionado                   0 

Correcção 
do Erro 

bem sucedida  297 297 297 297     233 236 240       21 
 mal sucedida                   0 

Erro não identificado  218 218 218 218 218 218 224 224          55 
Sinalização de Erro 
inexistente 

                  1 

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

                  4 

esclarecida 
pelo invest. 

217                  1 

não 
esclarecida 

                  4 



Tarefas Metalinguísticas 
 
 

Observações: período de escrita 1-477; período de leitura 478-728 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 

4.1  Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 4) 
Identificação 
do Erro 

próprio       58  58 487   509 515   531 547 50 
colega        29       45   547  
imediato       58 29 58 487     45    50 
questionado             509 515   531 549  

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio              515   533  50 
colega               45     
imediato               45     
questionado              515   533  50 

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio          487   525     555  
colega        29       47    55 
imediato        29  487     47     
questionado             525     555 55 

Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Correcção 
do Erro 

bem sucedida       58 29 58 487   525  45   555 50 
 mal sucedida              509      

Erro não identificado  6 6 6 27 27 29  37-
39 

37-
39 

37-
39 

37-
39 

43 43  49 49 49  

Sinalização de Erro 
inexistente 

                   

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

                   

esclarecida 
pelo invest. 

                   

não 
esclarecida 

3                   



 
Tarefas Metalinguísticas 

 

Observações: período de escrita 1-477; período de leitura 478-728 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 

4.2  Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 4) 
Identificação 
do Erro 

próprio     575             583 583 
colega    547- 

555 
          92 104    

imediato     575          92 104  583 583 
questionado    547- 

555
               

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio     575               
colega               95 113    
imediato     575               
questionado               95 113    

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio    547- 
555

577               

colega               100 115  591  
imediato                    
questionado    547- 

555
577          100 115  591  

Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Correcção 
do Erro 

bem sucedida               100 116  591 589 
 mal sucedida    547- 

555
577               

Erro não identificado 54 58 58 66 75  79-
80

79-
80 

79-
80

79-
80

87 87 87 87    132 132 

Sinalização de Erro 
inexistente 

                   

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

                   

esclarecida 
pelo invest. 

     75           127   

não 
esclarecida 

                   



 
Tarefas Metalinguísticas 

 

Observações: período de escrita 1-477; período de leitura 478-728 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 

4.3  Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 4) 
Identificação 
do Erro 

próprio   613                 
colega  596       661   220  249      
imediato  596 613         220  249      
questionado         661           

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio                    
colega  608 623      661   220  253-

255 
     

imediato            220  253-
255

     

questionado  608 623      661           
Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio                    
colega  608       661     253-

255
     

imediato              253-
255

     

questionado  608       661           
Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Correcção 
do Erro 

bem sucedida  608       661           
 mal sucedida   614         220  253      

Erro não identificado 140 144 157 166  185 185 199 199  212    280 280 280 280 280 
Sinalização de Erro 
inexistente 

    166               

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

                   

esclarecida 
pelo invest. 

         206-
209 

  233       

não 
esclarecida 

                   



 
Tarefas Metalinguísticas 

 

Observações: período de escrita 1-477; período de leitura 478-728 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 
 

 

4.4 Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 4) 
Identificação 
do Erro 

próprio  285                  
colega     679 687 687    337      384 384  
imediato      687 687    337      384 384  
questionado  285   679               

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio  287                  
colega     684  694    337         
imediato           337         
questionado  287   684  694             

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio  289    692              
colega                    
imediato                    
questionado  289    692              

Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Correcção 
do Erro 

bem sucedida  289   684 692 694    337      384 384  
 mal sucedida                    

Erro não identificado 283  299  305 311 311 311 311 311   352 352 352 352   384 
Sinalização de Erro 
inexistente 

                   

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

           345        

esclarecida 
pelo invest. 

   303-
304 

               

não 
esclarecida 

                   



Tarefas Metalinguísticas 
 
 

Observações: período de escrita 1-477; período de leitura 478-728 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 
 

4.5 Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 4) total 
Identificação 
do Erro 

próprio          717         14 
colega                   16 
imediato                   19 
questionado          717         9 

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio                   5 
colega                   11 
imediato                   5 
questionado                   11 

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio                   7 
colega          719         10 
imediato                   4 
questionado          719         13 

Verbalização 
da Regra 

próprio                   0 
colega                   0 
imediato                   0 
questionado                   0 

Correcção 
do Erro 

bem sucedida          719         22 
 mal sucedida                   6 

Erro não identificado 384 402 414 430 430 437-
448

437-
448

437-
448 

 465 477 477       68 

Sinalização de Erro 
inexistente 

            705      2 

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

        460-
463 

         2 

esclarecida 
pelo invest. 

                  5 

não 
esclarecida 

                  1 



 
Tarefas Metalinguísticas 

 
Observações: período de escrita 1- 602; período de leitura 603 - 851 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 

5.1  Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 5) 
Identificação 
do Erro 

próprio           692         
colega 624 624  57  658    690 692     699    
imediato    57            699    
questionado 624 624    658    690 692         

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio                    
colega 629   61  667     694         
imediato    61                
questionado 629     667     694         

Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Correcção 
do Erro 

bem sucedida  630  63  667    694 694     699    
 mal sucedida 630                   

Erro não identificado 21 21 44  68 80 80 91 128 148 148 148 191 191 201 201  237 247 
Sinalização de Erro 
inexistente 

                   

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

                   

esclarecida 
pelo invest. 

                   

não 
esclarecida 

         141 141 141     206-
219 

  



 
Tarefas Metalinguísticas 

 
Observações: período de escrita 1- 602; período de leitura 603 - 851 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 

 

5.2  Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 5) 
Identificação 
do Erro 

próprio     735        780    804 378 391 
colega 715 724 287 287  744 298  310 333 333 333 780 789/ 

798 
     

imediato 715 724 287 287   298   333 333 333 780 789/ 
798 

  804 378  

questionado     735 744   310          391 
Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio                  378 397 
colega 718 724 287 287  744   310     798      
imediato 718 724 287 287          798    378  
questionado      744   310          397 

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio  726   735  307   342   780 794   804 378  
colega 718     746       780       
imediato 718            780    804 378  
questionado  726   735 746 307   342    794      

Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega       304             
imediato                    
questionado       304             

Correcção 
do Erro 

bem sucedida 718 728 287 287 740 747 308  313 341 341 341 780 803   804 378 397 
 mal sucedida                    

Erro não identificado 282 282   287 289  308     347 347 347 368 368   
Sinalização de Erro 
inexistente 

                   

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

                  389 

esclarecida 
pelo invest. 

                   

não 
esclarecida 

                   



 
Tarefas Metalinguísticas 

 
Observações: período de escrita 1- 602; período de leitura 603 - 851 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 

5.3  Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 5) 
Identificação 
do Erro 

próprio      814            589  
colega 400             564 564 833 847   
imediato      814        564 564  847 589  
questionado 400               833    

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio      816              
colega 400                   
imediato                    
questionado 400     816              

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio 429     816              
colega                833    
imediato                    
questionado 429     816          833    

Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Correcção 
do Erro 

bem sucedida 436     821        573 573 833 847 589  
 mal sucedida                    

Erro não identificado     485 485  491 516 516 516 516 516  579 579 580  847 
Sinalização de Erro 
inexistente 

      491             

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

389   472                

esclarecida 
pelo invest. 

 442-
453 

467                 

não 
esclarecida 

                   



 
Tarefas Metalinguísticas 

 
Observações: período de escrita 1- 602; período de leitura 603 - 851 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 
 
 

5.4  Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 5) total 

Identificação 
do Erro 

próprio                   8 
colega                   24 
imediato                   19 
questionado                   11 

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio                   3 
colega                   8 
imediato                   6 
questionado                   5 

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio                   10 
colega                   8 
imediato                   5 
questionado                   12 

Verbalização 
da Regra 

próprio                   0 
colega                   1 
imediato                   0 
questionado                   1 

Correcção 
do Erro 

bem sucedida                   29 
 mal sucedida                   1 

Erro não identificado                   39 
Sinalização de Erro 
inexistente 

                  1 

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

                  3 

esclarecida 
pelo invest. 

                  2 

não 
esclarecida 

                  4 



 
Tarefas Metalinguísticas 

 
Observações: período de escrita 1 - 838; período de leitura 839 - 903 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 

6.1  Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 6) 
Identificação 
do Erro 

próprio           857         
colega  21             208-

211 
  257  

imediato  21             208-
211 

    

questionado           857       257  
Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio  25                  
colega               214     
imediato                    
questionado  25             211     

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio  25         861         
colega               220     
imediato                    
questionado  25         861    220     

Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega                  253  
imediato                  253  
questionado                    

Correcção 
do Erro 

bem sucedida  25             239     
 mal sucedida           861       274  

Erro não identificado 15  25  46 46   148 150 150   198  208-
211 

  274 

Sinalização de Erro 
inexistente 

                   

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

      125-
126 

     173-
198 

   244 248-
251 

 

esclarecida 
pelo invest. 

   29    137/ 
141 

           

não 
esclarecida 

        151   151        



 
Tarefas Metalinguísticas 

 
Observações: período de escrita 1 - 838; período de leitura 839 - 903 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 

6.2  Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 6) 
Identificação 
do Erro 

próprio            567 463      714 
colega     514  518 539   563      668   
imediato       518     567 463    668   
questionado     514   539   563        714 

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio                   724 
colega     514   543   563         
imediato                    
questionado     514   543   563        724 

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio                 675  731 
colega        543   563         
imediato                    
questionado        543   563      675  731 

Verbalização 
da Regra 

próprio                    
colega                    
imediato                    
questionado                    

Correcção 
do Erro 

bem sucedida     518   543   567 567     678   
 mal sucedida       518             

Erro não identificado 325 325 325  391 391 391 417 421  454 454  480  615    
Sinalização de Erro 
inexistente 

                   

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

         422       646   

esclarecida 
pelo invest. 

   350 382   413-
414 

413-
414 

     555   655  

não 
esclarecida 

               609    



 
Tarefas Metalinguísticas 

 
Observações: período de escrita 1 - 838; período de leitura 839 - 903 (registam-se erros como não identificados no período da escrita e como identificados 
durante a leitura) 

 

6.3  Alíneas numeradas da transcrição do processo de escrita (Par 6) total 

Identificação 
do Erro 

próprio 714                  5 
colega  760       845          10 
imediato  760                 7 
questionado 714        845          8 

Verbalização 
da causa do 
Erro 

próprio 724                  3 
colega  760       845          6 
imediato  760                 1 
questionado 724        845          8 

Verbalização 
da correcção 
do Erro 

próprio 731                  5 
colega  762       845          5 
imediato                   0 
questionado 731 762       845          10 

Verbalização 
da Regra 

próprio                   0 
colega                   1 
imediato                   1 
questionado                   0 

Correcção 
do Erro 

bem sucedida 731 762       845          10 
 mal sucedida                   3 

Erro não identificado  731 775-
782 

775-
782 

803 807 819 819 819 827         31 

Sinalização de Erro 
inexistente 

                  0 

 
 
Dúvidas 

esclar. com 
/pelo colega 

                  6 

esclarecida 
pelo invest. 

                  8 

não 
esclarecida 

                  3 
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