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RESUMO 

 
Este estudo teve por objetivo elaborar um instrumento de avaliação da escrita para o 
primeiro ciclo do Ensino Fundamental I, que compreende os três primeiros anos, fase da 
alfabetização. Para que este objetivo pudesse ser atingido buscou-se compreender a 
escrita alfabética a partir de uma revisão de literatura e investigar quais são os 
instrumentos de avaliação da escrita mais utilizados em pesquisas no Brasil para essa 
fase de ensino. Além disso, foram analisados os documentos oficiais que apresentam 
propostas de habilidades a serem alcançadas nesse ciclo, para estabelecer as bases de 
construção do instrumento, a saber: Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua 
Portuguesa, Capacidades da Alfabetização - CA, o Pró-Letramento - Capacidades 
Linguísticas: Alfabetização e Letramento, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa e a Avaliação Nacional de Alfabetização. Foi elaborada, então, a versão piloto da 
Escala de Avaliação da Escrita na Alfabetização (EAEA), que passou pelo primeiro 
estudo, de caráter qualitativo, com o objetivo derivar evidências de validade de 
conteúdo com base na análise do painel de juízes, composto por 11 profissionais das 
áreas de educação e saúde, com o propósito de que fossem avaliados os aspectos quanto 
à linguagem, à temática e ao conteúdo. Depois de consideradas as avaliações dos juízes, 
o instrumento foi reelaborado, dando origem a sua versão, que culminou no segundo 
estudo, de caráter quantitativo, no qual o instrumento foi aplicado em 108 crianças do 1º 
(n = 32), 2º (n = 43) e 3º (n = 33) anos, do Ensino Fundamental I, sendo 52% do sexo 
feminino e com idades que variam de 6 a 9 anos, matriculadas na rede pública e 
particular de ensino de uma cidade do Sul do Estado de Minas. Quanto aos resultados 
do Estudo 1, as juízas solicitaram vários ajustes no instrumento, porém o índice de 
concordância entre elas foi de 80,83%. Quanto aos resultados do Estudo 2, de caráter 
quantitativo, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nas médias 
alcançadas pelas crianças em 8 das 10 atividades, mostrando que a escala é sensível 
para captar o desenvolvimento da escrita com a evolução nos anos escolares. Houve 
diferenças estatisticamente significativas com relação ao tipo de escola, com médias 
mais altas para a escola particular em todas as atividades. Considera-se que os 
resultados do Estudo 2 ficaram dentro do esperado pelo que é preconizado nos 
documentos oficiais e que há necessidade de que outras pesquisas sejam feitas, com 
amostras maiores para buscar por mais evidências de validade para a escala elaborada. 
 
Palavras-chave: Escrita. Alfabetização. Ensino Fundamental. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to develop an instrument for assessing writing for the first 
cycle of elementary education, which includes the first three years of the literacy phase. 
In order to reach the objective of this work it was necessary to understand the 
alphabetical writing from a literature review investigating which are the instruments of 
evaluation of the most used writing in Brazil in children enrolled in the first cycle of 
Basic Education. In addition, were analyzed the official documents that present 
proposals of skills to be achieved in this cycle, namely:  National Curriculum 
Parameters - Portuguese Language, Literacy Skills - CA, Pro-Literacy - Linguistic 
Capabilities: Literacy and Literacy, the National Pact for Literacy in the Right Age and 
the National Literacy Assessment. In this way so the bases of construction of the 
instrument are based on the aspects pointed out in these official documents and from the 
definition of the items that would make up the instrument, the pilot version of the 
Literacy Writing Assessment Scale (EAEA) was elaborated. This version went through 
the first study, in a qualitative way, with the objective of deriving evidence of content 
validity based on the analysis of the panel of judges, composed of 11 professionals from 
the areas of education and health, in order to evaluate the aspects regarding the 
language, thematic and content. After considering the judges' evaluations, the 
instrument was re-elaborated, giving rise to its final version, which culminated in the 
second quantitative study, in which the instrument was applied to 108 children of the 1st 
year (32 children), 2nd year (43 children) and 3rd year (33 children) of Elementary 
School I. Of these children, 52% are female, with ages ranging from 6 to 9 years, 
enrolled in public and private schools in a city in the south of the State of Minas Gerais. 
Regarding the results of Study 1, the judges requested several adjustments in the 
instrument, but the concordance index among them was 80.83%. As to the results of 
Study 2, in a quantitative way, statistically significant differences were found in the 
averages obtained by the children in 8 of the 10 activities, showing that the scale is 
sensitive to capture the development of writing with the evolution in school years. 
There were statistically significant differences regarding the type of school, with higher 
averages for the private school in all activities. The results of Study 2 are considered to 
be within the range expected by the official documents and that further research is 
needed with larger samples to search for further evidence of validity for the elaborated. 

 
Keywords: Writing. Literacy. Elementary School. 
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INTRODUÇÃO 
 

A escrita como tema de estudo motiva e direciona para diversas possibilidades 

de aprofundamento já que sua definição é ampla e passa por diversos momentos 

históricos e culturais. Nessa diversidade surgem, também, teorias sobre o processo de 

sua evolução tanto do ponto de vista de ser utilizada como instrumento de expressão 

social como também sua utilização como ferramenta de expressão individual. Com a 

possibilidade de ser utilizada individualmente, a escrita ganhou uma nova perspectiva 

em que se tornou objeto de aprendizado. 

O aprendizado da escrita segue uma evolução a partir da representação icônica 

até a representação ortográfica convencional. Nesse percurso o aprendiz precisa 

compreender os aspectos que embasam a escrita alfabética, entendendo que ela é 

construída por símbolos gráficos que conseguem classificar a menor unidade sonora da 

língua falada que é o fonema, além das características psicolinguísticas que a compõem. 

Porém, esse aprendizado da escrita, no Brasil, vem sofrendo fracassos 

sistemáticos que têm sido detectados em avaliações externas às escolas como no Exame 

Nacional de Ensino Médio- ENEM e em avaliações internacionais, como o Programme 

for International Student Assessment (PISA). Os pesquisadores da área afirmam que a 

aquisição da linguagem escrita é um desafio enfrentado por estudantes que apresentam 

dificuldades de aprendizagem e também pelos que não apresentam tais características. 

Essa situação aponta para um processo de aprendizagem que, quando não se conclui de 

forma adequada, pode colocar em risco todo o processo educacional. 

Considerando a importância do desenvolvimento normal das habilidades de 

escrita, assim como o valor de instrumentos que detectem falhas nesse processo foi 

proposta, neste estudo, a elaboração de um instrumento que contribua para detectar 

dificuldades durante a alfabetização, nos três primeiros anos da Educação Básica com 

base nos documentos oficiais. Para alcançar esses objetivos, este trabalho está dividido 

em capítulos. 

No primeiro capítulo, a partir de revisão da literatura, foram considerados 

aspectos quanto à aprendizagem da escrita e é explicado o sistema de escrita alfabética, 

englobando os processos evolutivos da escrita, sua utilização com símbolos gráficos que 

representam a língua falada, sua formação lexical, a extensão das palavras e 
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complexidade silábica, além dos aspectos de consciência fonológica ou metafonologia. 

Esse capítulo abarca, ainda, os métodos de alfabetização utilizados no Brasil, numa 

visão histórica, desde 1880 e explica os contextos de sua utilização até o momento em 

que ocorreu a chamada desmetodização, sendo essa uma situação que aponta para 

ausência de uma única metodologia de ensino e desta forma para a existência de 

múltiplas. 

Nessa perspectiva, compreende-se que o instrumento de avaliação da escrita 

proposto neste trabalho não poderia se apresentar baseado em propostas metodológicas 

de alfabetização, pois a elaboração baseada em apenas uma única vertente traria fatores 

limitantes já que serviriam apenas para avaliar crianças alfabetizadas nessa mesma 

proposta. Portanto, as bases de sua construção são fundamentadas nos aspectos 

apontados em documentos oficiais que apresentam as habilidades a serem adquiridas no 

aprendizado da escrita para o 1º ciclo da alfabetização, do 1º ao 3º ano, descritos logo a 

seguir. 

Foi ainda realizado um levantamento de pesquisas com objetivo de verificar 

quais instrumentos são mais utilizados para avaliar a escrita no Brasil, pois é apontada 

em estudos a existência de publicações de caráter científico que utilizam tarefas de 

escrita criadas especificamente para aquela investigação, não apresentando assim 

qualidades psicométricas. No estudo de León et al. (2016) os autores se referem a 

demandas para investigações na área como o desenvolvimento e a padronização de 

instrumentos que contemplem a avaliação dos distintos componentes da escrita, 

nomeadamente aqueles mais negligenciados nas produções atuais, a saber, os aspectos 

gráficos e de produção textual e a exploração pormenorizada da qualidade psicométrica 

dos instrumentos disponíveis. Esses dados foram considerados para justificar a 

elaboração do novo instrumento proposto nesta pesquisa. Com esse intuito foram 

levantados trabalhos que utilizaram instrumentos para este fim, abrangendo o período de 

2009 a 2017. Verificou-se que foram mais utilizadas atividades com ditado e a avaliação 

das hipóteses de escrita, o que levou a se considerar pertinente a inclusão destes tipos de 

avaliação no piloto do novo instrumento. 

No segundo capítulo são apresentadas as bases de elaboração do projeto piloto 

que foram os documentos oficiais com propostas para o ensino na alfabetização no 

primeiro ciclo do Ensino Fundamental 1, sendo eles: os Parâmetros Curriculares 
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Nacionais – Língua Portuguesa (PCN), o documento Capacidades da Alfabetização 

(CA), que foi considerado importante por expor a definição de metas a serem atingidas 

na alfabetização no Estado de Minas, onde foram coletados os dados para esta pesquisa, 

o Pró-Letramento - Capacidades Linguísticas: Alfabetização e Letramento, o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e a Avaliação Nacional de 

Alfabetização (ANA). Nesses documentos são descritas as habilidades que devem ser 

adquiridas, desta forma na primeira fase estes itens foram analisados levando em 

consideração sua repetição entre os documentos e entre os anos escolares. 

Na segunda fase desse capítulo é apresentado um estudo que define as palavras a 

serem utilizadas no instrumento, sendo que estas foram retiradas do Teste de 

Competência de Leitura Silenciosa de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP), do Teste de 

Vocabulário por Figuras USP-TVFUSP e da Prova de Avaliação dos Processos de 

Leitura e Escrita – PROLEC. A escolha desses testes ocorreu por apresentarem grande 

variedade de palavras com características descritas na revisão de literatura. Os critérios 

de escolha das mesmas também estão expostos em detalhes nesse capítulo. 

O terceiro capítulo apresenta a versão piloto da EAEA, com as oito atividades 

nela contidas, que são: identificar grafemas, reconhecer a escrita alfabética, escrever 

palavras, reconhecer e utilizar letra cursiva e de forma, identificar sílabas, escrever 

frases, escrever palavras e pseudopalavras e escrever uma história. Há ainda a descrição 

do objetivo de cada atividade, a orientação para a sua execução e a instrução para 

correção. 

No quarto capítulo consta o delineamento da pesquisa e os métodos eleitos para 

a construção do instrumento, com a apresentação de dois estudos. O primeiro, de caráter 

qualitativo, é apresentado no quinto capítulo e se refere à avaliação dos juízes para a 

escala piloto. Nele são exibidas as alterações propostas que possibilitaram a melhoria do 

mesmo. 

O segundo estudo, apresentado no sexto capítulo, é de caráter quantitativo e 

expõe descrição dos resultados obtidos na aplicação do instrumento, em sua versão 

final, nas instituições de ensino com as crianças. Expõe, também, aspectos qualitativos 

que foram apontados pelas crianças, no momento da aplicação, e proporcionaram 

sugestões para a melhoria do instrumento. 
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Finalmente, apresentam-se as considerações finais, as referências e os apêndices. 

Este estudo pretende contribuir para a construção de um instrumento de avaliação da 

escrita para crianças do primeiro ciclo do Fundamental I e espera-se que outros estudos 

venham a aperfeiçoá-lo e derivar evidências de validade. 
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1 APRENDIZAGEM DA ESCRITA 

 

Ferreiro (2011) explica que a aprendizagem da escrita segue uma evolução, 

iniciando-se pela representação icônica, na qual há a utilização de desenho para surgir a 

expressão escrita. Posteriormente, há a representação denominada não icônica, na qual a 

criança realiza buscas por formas de diferenciação na formação da palavra, utilizando-se 

de estratégias como letras diferenciadas e alteração na quantidade de letras. O último 

aspecto a se conseguir na construção dessa escrita é a compreensão de que ela apresenta 

valor sonoro. 

De acordo com Fonseca e Mendes (1987), o aprendizado da escrita é construído 

incorporando novos elementos a outros já integrados, deste modo o sujeito, a partir do 

que já conservou de informação, inclui novos elementos que resultam em adaptações 

integradas definidas como o aprendizado. Ferreiro (2011) complementa afirmando que, 

normalmente, a escrita infantil é considerada a partir dos aspectos gráficos que se 

referem à qualidade do traço, à distribuição espacial, à orientação - esquerda para a 

direita, de cima para baixo - e à orientação dos caracteres individuais - inversões, 

rotações etc. 

Dessa forma é importante que se compreendam quais aspectos embasam a 

escrita alfabética, por ser considerada nos Parâmetros Curriculares Nacionais - nos PCN 

de Língua Portuguesa - como o sistema a ser ensinado nas escolas (BRASIL, 1997). O 

primeiro aspecto diz respeito ao sistema alfabético que, segundo, Batista et al. (2005) e 

Andrade, Prado e Capellini (2011), é construído por símbolos gráficos definidos como 

letras ou grafemas e que, no início do aprendizado da escrita, é importante que haja 

compreensão da funcionalidade das letras pelo aluno. Nessa perspectiva, Velasquez e 

Capurucho (s/ano) apresentam uma atividade na qual a criança necessita marcar o que é 

letra e o que é palavra, a fim de distingui-las de outros símbolos gráficos como números 

e desenhos. Mendonça (2007) completa, exemplificando com outra atividade com a 

utilização de diversas fontes de letra para um mesmo grafema, para que a criança 

identifique apenas aquele que foi pedido pelo professor. 

A utilização das letras inclui, também, a capacidade de conseguir identificar e 

diferenciar as de forma, as que são maiúsculas ou minúsculas. Nesse sentido, Gómez e 
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Terán (s/ano) recomendam a utilização inicial da letra de forma ou script por apresentar 

características mais fáceis de serem reproduzidas por se basearem em traços circulares e 

retas sendo simples e claras a fim de que haja uma correta aprendizagem desde o início. 

Depois deve ser ensinada a letra cursiva ou manuscrita, que apresenta como 

característica a união entre as letras, favorecendo a velocidade e continuidade do 

traçado. 

Outro aspecto a ser considerado é que o alfabeto, segundo Dehaene (2012), é um 

inventário gráfico que consegue classificar a menor unidade sonora da língua falada que 

é o fonema. Para Lemle (2004), o modelo ideal da escrita alfabética acontece quando há 

relação de um fonema para um grafema, porém no Português são poucos os casos em 

que isto ocorre, havendo três classificações para esta relação. A primeira se refere 

justamente à relação biunívoca, que ocorre quando o som corresponde unicamente a 

uma letra (grafema) como proposto na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fonologia Gerativa. 
Fonte: Lemle (2004, p. 17), com adaptações. 
 

A segunda relação a que a autora se refere é a existência de correspondência 

múltipla, quando há variação do som dependendo da posição em que a letra (grafema) é 

apresentada na palavra. Nessa relação há combinação de um grafema para mais do que 

um fonema, como encontrados com o “s” - nas palavras casa, sala, resto, rasgo; “m” – 

nas palavras mala, leme, campo, sombra; “n” – nas palavras nada, banana, ganso, tango, 

“l” – nas palavras bola, lua, calma e sal. Já a terceira relação se refere à concorrência em 

que duas letras se apresentam aptas a representar o mesmo som, no mesmo lugar, como 
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no exemplo das letras “s” e “z” que, quando apresentadas entre vogais, representam o 

mesmo som, como no caso das palavras: mesa, reza, casar, azar. O mesmo acontece 

com outras letras como “ch” – “x”, “g” – “j”, “c”- “ç” (LEMLE, 2004). 

Nessas três classificações apresentadas, da relação fonema/grafema, podem ser 

observadas alterações nas formações das sílabas e, por consequência das palavras. 

Salles e Parente (2007) explicam que os vocábulos apresentam características 

psicolinguísticas diferentes que são classificadas pela regularidade (estímulos regulares 

e irregulares), lexicalidade (palavras reais e pseudopalavras), extensão (estímulos curtos 

e longos) e frequência de ocorrência na língua (palavras frequentes e não frequentes). 

Quanto à regularidade, Salles, Parente e Freitas (2010) explicam que se refere às 

regras de conversão grafema-fonema, caracterizando as palavras regulares como aquelas 

que apresentam relação unívoca entre grafema e fonema e as irregulares são aquelas 

com relações grafofonêmicas imprecisas. Lemle (2004) classifica como sílaba canônica 

quando é composta por consoante acrescida de vogal e não canônica quando composta 

por outras estruturas. 

Quanto à lexicalidade, a palavra é explicada, no Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa (2017), como uma unidade linguística que tem significado sendo 

pertencente a uma classe gramatical e que corresponde a um som da fala ou a conjuntos 

de sons e na escrita. Já as pseudopalavras são compreendidas como uma sequência 

regular e pronunciável de caracteres, porém sem significado em uma língua, mesmo 

obedecendo às regras ortográficas, morfológicas ou de pronúncia. Castro-Caldas (2000) 

citado por Coutinho (2014) explica que quando as pseudopalavras são utilizadas por 

pessoas alfabetizadas há o acionamento de componentes do processo fonológico que 

não são ativadas em pessoas analfabetas, pois as pseudopalavras são transformadas em 

palavras reais por estes indivíduos. Essa dificuldade encontrada na utilização de 

pseudopalavras e palavras desconhecidas são esclarecidas pelo modelo de dupla-rota. 

Rodrigues e Salles (2013) explicam que durante a tarefa de ditado de palavras e 

pseudopalavras, ao ouvir o estímulo, o sujeito realiza a análise auditiva a fim de compor 

os fonemas segmentando-os e identificando-os. Quando o estímulo é familiar (palavras 

familiares, frequentes e irregulares), há ativação do léxico de entrada fonológica, que 

faz a identificação da palavra e de sua sequência de fonemas. A partir disso o 

componente léxico-semântico busca na memória lexical seu significado e sua relação 
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com outras palavras. Assim busca-se pela composição dos grafemas que compõem essa 

palavra, ativando o léxico ortográfico de saída e ocorrendo a escrita com a ativação do 

buffer grafêmico. No entanto, a escrita de pseudopalavras e de palavras não conhecidas 

pelo léxico ocorre a partir do processo de conversão fonema-grafema, no qual os 

fonemas são identificados na análise auditiva e a correspondência aos grafemas que 

compõem o estímulo. 

Salles, Parente e Freitas (2010) explicam, quanto à extensão, que se refere ao 

número de letras que compõem a palavra e a complexidade silábica que se apresenta na 

sua estrutura. Silva (2014) afirma que uma estrutura silábica é constituída 

necessariamente por uma vogal –v - e que ela é composta também pela união de vogais 

e consoantes, tendo como estrutura máxima no Português a formação “ccvcc”. Stivanin 

e Scheuer (2007) consideram que a frequência é uma das variáveis mais citadas em 

pesquisas, tratando-se do número de vezes em que uma palavra escrita pertencente ao 

vocabulário ocorre numa determinada língua. Nesse sentido, de acordo com o número 

de ocorrências, elas são classificadas como palavras de alta e de baixa frequência, assim 

sendo, as de alta frequência ocorrem na língua mais vezes do que as de baixa 

frequência. 

Essas características psicolinguísticas influenciam no aprendizado do princípio 

alfabético, que acontece quando há compreensão das relações entre fonemas e letras, 

descrito por Morais (1997) como consciência fonológica ou metafonologia. Sob o 

mesmo ponto de vista, Moojen (2015) pontua que a consciência fonológica, além da 

capacidade de reflexão, abrange a capacidade de manipular os sons: contando, unindo, 

segmentando, suprimindo, substituindo, adicionando, substituindo e transpondo 

fonemas, sílabas, rimas e aliterações, que são as capacidades que possibilitam ao sujeito 

refletir conscientemente sobre os sons da fala e sobre como tais sons se organizam na 

formação das palavras. 

Jardini (2011), Sampaio (2012) e Lima e Tavares (2015) propõem atividades de 

aprendizagem de consciência fonológica a partir de imagens como no seguinte exemplo: 

uma figura de “barata” acompanhada por um retângulo dividido em partes, sendo que 

cada parte representa uma sílaba. O professor deve pedir, por exemplo, que a criança 

pinte em qual retângulo - sílaba se encontra o som da letra “R”, assim a criança realiza 

uma atividade de consciência fonológica. Atividade semelhante é proposta para 



21 
 

identificar o número de sílabas, porém nesta pede-se que sejam marcados no retângulo-

sílaba a quantidade de quadrinhos referentes ao número de sílabas. 

Outro aspecto que a criança precisa compreender é a construção da palavra. Para 

isso, Abaurre e Silva (1993) argumentam que os trabalhos sobre segmentação na escrita 

têm como preocupação saber como as crianças elaboram o conceito de palavra, que se 

faz necessário para que os espaços em branco sejam utilizados de acordo com as normas 

e explicam que as crianças o fazem tendo como base a observação da escrita adulta. 

Batista et al. (2005) apontam que a compreensão da função da organização dos 

espaços em branco e a pontuação são aspectos importantes da organização da escrita 

alfabética e que identificar as diferenças entre a segmentação da escrita e da fala 

oportuniza o domínio ortográfico, da morfossintaxe escrita, da pontuação e do 

parágrafo, nos momentos subsequentes ao aprendizado. Alguns modelos de atividades 

para segmentação de espaços em branco e pontuação são encontrados em atividades 

pedagógicas como proposto por Jardini (2011), Bicudo (2016) e como sugerido por 

Griffo (2017) no portal do professor do MEC como pode ser visto na Figura 2. 

Figura 2 - Atividade de segmentação sugerida por Griffo (2017). 
Fonte: Disponível em: <portaldoprofessormec.gov.br/fichaTecnicaAula.html? aula=22912>. 
Acesso em: 24 jul. 2017. 

 

É importante salientar que a consciência fonológica é gradual e melhora com a 

idade, porém seu inadequado desenvolvimento repercute no aprendizado também da 

leitura, resultando em dificuldades de aprendizagem nas duas habilidades. Dessa forma, 

a consciência fonológica é necessária para a aprendizagem da língua escrita assim como 

o aprendizado da língua escrita depende do desenvolvimento da consciência fonológica 

(LOPES, 2004; NUNES; FROTA; MOUSINHO, 2009). 

Deve ser considerada também a entrada ou saída sensorial que é utilizada na 

execução da escrita. Nesse sentido, leva-se em consideração que existem duas vias de 
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concretização da escrita, uma em que ela acontece com a conversão do estímulo audível 

- fala - em uma palavra escrita, como em um ditado, e a que ocorre a partir da escrita 

interna, que se refere à escrita do que se pensa, como ocorre na atividade de escrita 

espontânea (LURIA ,1974 apud CAPOVILLA; SEABRA, 2011). Essa atividade é 

exemplificada no Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa (BRASIL, 2012) 

em um modelo que expõe a reflexão da escrita em atividades nas quais o desenho é 

dado para que a criança escreva a denominação do mesmo, como na Figura 3. Nesse 

caso é importante considerar o aspecto do desenho e as possibilidades de interpretação 

dadas pela criança a fim de que o resultado “escrita” esteja de acordo com a proposta 

realizada e não se apresentem múltiplos significados (ROLAND BARTHES, 1984 apud 

MEDINA FILHO, 2013). 

 
 

 

 

 

           
 

Figura 3 - Hipóteses de escrita no PNAIC. 
Fonte: Brasil (2012, p. 14-19). 
 

É importante que todos os aspectos citados anteriormente sejam levados em 

consideração no processo de aprendizagem da escrita a fim de que não surjam 

dificuldades de aprendizagem neste processo, visto que podem causar impedimentos na 

tomada de conhecimento do sistema de representações dos sons. Tais dificuldades são 

resultantes de falhas que podem ser inerentes ou não ao processo de aprendizagem, isto 

é, são dificuldades que abrangem um grupo heterogêneo de problemas que alteram as 

possibilidades do aprender, não havendo alterações do sistema nervoso central 

(FONSECA, 2016). 

Carvalho, Crenitte e Ciasca (2007) entendem que ter conhecimento sobre 

dificuldades e distúrbios de aprendizagem pode ajudar o professor, mas afirmam que 

muitas crianças encaminhadas para avaliação especializada não apresentam causas 

orgânicas que justifiquem um distúrbio e que na maioria dos casos os problemas são 

advindos de dificuldades de caráter pedagógico, sendo caracterizados pela inadequação 

ao método escolhido e do sistema de ensino. Kauark e Silva (2008) compartilham dessa 
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ideia, argumentando que há necessidade de que se identifique com maior clareza a causa 

das dificuldades de aprendizagem a fim de possibilitar o planejamento da intervenção. 

Nesse sentido, há que considerar outros fatores que interferem no aprendizado do 

sistema de escrita alfabético como os métodos de alfabetização. Nesse sentido, o 

próximo tópico abordará esse assunto. 

1.1 MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO 
 

Mortatti (2010) explica o processo de alfabetização escolar como o ensino e 

aprendizagem da leitura e escrita em língua materna, sendo considerado complexo e 

multifacetado por estar envolvido por ações especificamente humanas. A alfabetização 

é descrita nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN, 

BRASIL, 1997) sob duas dimensões, a primeira, mais restrita, a define como o processo 

de aquisição da escrita alfabética. A segunda, mais ampla, se refere a um período de 

ensino em que o aprendizado da Língua Portuguesa se caracteriza pela apresentação de 

uma sequência como a de “juntar sílabas (ou letras) para formar palavras, a juntar 

palavras para formar frases e a juntar frases para formar textos” (p. 29). No texto há 

uma crítica a essa segunda dimensão, propondo que o ensino seja realizado a partir da 

unidade básica de ensino - o texto, no entanto é proposto que, nas situações didáticas 

específicas que o exijam, possam ser enfocadas as palavras ou frases. 

Essas duas abordagens propostas nos PCN são os métodos de alfabetização, que 

podem ser classificados como analítico e sintético. No método analítico, o aprendizado 

ocorre inicialmente nas unidades de significado - textos, frases, palavras - para 

posteriormente se restringirem a unidades menores - sílabas e fonemas - como 

defendido pelos PCN. O contrário ocorre no método sintético, que tem início no 

aprendizado das unidades menores para posteriormente abarcar as unidades de 

significado (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999; SEABRA; DIAS, 2011). 

 No entanto, encontram-se ao longo da história combinações de métodos, que 

Seabra e Dias (2011) expuseram didaticamente, em uma linha do tempo, adaptados de 

um estudo de Mortatti (2006) sobre a sequência de métodos históricos que ocorreram na 

alfabetização desde o ano de 1880, no Brasil. Tais informações foram compiladas e 

expostas no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Métodos de alfabetização na linha do tempo de Seabra e Dias (2011) 

 
1º Momento 
Metodização do ensino 
1880 a 1889 

• A transmissão do saber antes era assistemática (aulas em casa – régias). 
• Alfabetização ganha destaque em 1889 e passa a ser uma prática 

sistematizada nas escolas. 
• Método utilizado por João de Deus (1889) - Palavração. 
• Disputa entre métodos: João de Deus (novo para a época) e os sintéticos 

(considerados antigos). 
 
 
2º Momento 
Institucionalização 
do método Analítico 
1890 a 1919 

• Reforma da instrução pública com foco nos métodos de ensino. 
• Utilização do método analítico (o ensino começa do todo para as partes - 

palavra, sentença e história). 
 Utilização das cartilhas com métodos de palavração e silabação. 
 Disputa dos métodos: analítico (diferentes modos de processuação) e o 

sintético (silabação). 
• Ensino direcionado às habilidades visuais, auditivas e motoras. 

 
 
 
3º Momento 
Alfabetização sob 
medida 
1920 a 1970 

• Reforma Sampaio Dória (autonomia didática). 
• Resistência dos professores ao uso dos métodos analíticos. 
• Início da utilização dos métodos mistos. 
• Publicação dos Testes ABC (1934) que verificavam a maturidade 

necessária para o aprendizado da leitura e escrita e que relativizava a 
importância da utilização dos métodos. Diminuem as disputas dos 
defensores dos métodos. 

• Cartilha Caminho Suave, início em 1948 - método misto. 
• Período preparatório que propunha exercícios de discriminação 

visomotora, coordenação motora etc. 
• Há foco sobre a maturidade infantil e o método se subordina a ela. 

 
 
 
 
 
 
 
4º Momento 
Construtivismo 
e desmetodização 
1971 a 2011 

• As práticas metodológicas são questionadas. 
•  Introdução da concepção construtivista (1986). 
• Questionamentos sobre a utilização das cartilhas. 
• Nova teoria se apresenta como revolução conceitual - não como método. 
• Imposição pelas autoridades do construtivismo e esforço de 

convencimento sobre a nova teoria aos educadores. 
• Disputas dos defensores: métodos tradicionais (mistos X cartilhas X nível 

de maturidade X construtivista). 
• 2º Momento - 1ª fase: instituição do método analítico de 1890. 
• Não são discutidos os métodos, mas as políticas públicas e sua relação 

com o fracasso escolar. 
• Psicogênese da Língua Escrita conduz à compreensão do processo de 

aprendizagem. 
• Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) - 1997 - institucionalização dos 

PCN. 
• Desmetodização, sem ser totalizada, pois os PCN apontam a utilização do 

método global ou ideovisual - (analítico). 
• Construção de conhecimento a partir de hipóteses. 
•  O fracasso escolar é apontado por diversos processos avaliativos 

internacionais e nacionais no período de 1995 a 2009. 
• Nova perspectiva com pesquisas na área da psicologia cognitiva sobre a 

consciência fonológica (2011) 

Fonte: Seabra e Dias (2011, p. 309-310), com adaptações. 

 

No início da prática da alfabetização no Brasil, as cartilhas foram muito 

utilizadas por serem consideradas como um material que facilitava o ensino da leitura e 

escrita (MENDONÇA, 2011). Essa autora afirma que a primeira versão foi denominada 

de silabário e teve origem em Portugal, sendo enviada para o Brasil em uma obra 

intitulada “Cartinha para Aprender a Ler” de João de Barros. Outras cartilhas foram 
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utilizadas no Brasil como o Método Castilho que apresentava o abecedário, silabário e 

textos de leitura. 

Posteriormente, o poeta João de Deus, que era contra os métodos da soletração e 

silabação para o ensino da leitura, lançou a Cartilha Maternal, que se caracterizava 

como um método de palavração. Essa situação provocou o início da difusão dos 

métodos analíticos no Brasil durante a República. Barbosa (1990), citado por Mendonça 

(2011), explica, ainda, que outras cartilhas foram divulgadas no país e que a partir de 

1930 houve crescimento do número de cartilhas publicadas por ser um negócio 

lucrativo. 

Mortatti (2000, p. 45) considera que, aproximadamente em 1930, as cartilhas 

passaram a ter como base os “métodos mistos ou ecléticos - analítico-sintético e vice-

versa - especialmente em decorrência da disseminação e da repercussão dos testes ABC, 

de Lourenço Filho” que objetivava medir o nível de maturidade para a melhoria da 

eficiência no aprendizado da leitura e da escrita no processo de alfabetização. Esse fato 

resultou na secundarização da importância do método por ser dada maior importância às 

questões de ordem psicológica e menor importância na metodologia utilizada no ensino. 

Barbosa (1990 apud MENDONÇA, 2011) cita que, em pesquisas realizadas nos 

anos 1960 e 1980, são descritas adoções de outras cartilhas no Estado de São Paulo 

como o Caminho Suave, Quem sou Eu?, Cartilha Sodré, No Reino da Alegria, Mundo 

Mágico e Cartilha Pipoca. Mendonça (2011) aponta que a partir das dificuldades 

apresentadas no ensino de leitura e escrita com as cartilhas e dos questionamentos sobre 

os métodos, foi promovida uma intensa divulgação do pensamento construtivista e 

interacionista sobre alfabetização, em meados de 1980, sendo denominado de 

Psicogênese da Língua Escrita. 

Nessa nova abordagem, Ferreiro (2011) explica que a escrita infantil segue uma 

linha de evolução regular do ponto de vista construtivo e que esta evolução pode ser 

percebida em períodos que se subdividem. O primeiro se refere à distinção entre a 

representação icônica, quando se usa o desenho para expressar a escrita e a não icônica, 

quando a criança deixa de desenhar e passa a escrever. No segundo período, há a busca 

por formas de diferenciação com controle progressivo das variações nos eixos 

qualitativo - utilização de letras diferenciadas - e do eixo quantitativo - alteração na 
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quantidade de letras. O terceiro período é descrito como aquele que apresenta 

característica de fonetização da escrita, tendo início no período silábico e permitindo 

que a criança compreenda que as letras apresentam valor sonoro, culminando no 

período alfabético.  

Para Mortatti (2010), a partir do quarto momento da história da alfabetização no 

Brasil, em meados da década de 1980, como descrito anteriormente, surgiram 

questionamentos acerca da ineficácia no aprendizado da leitura e escrita principalmente 

nas classes menos favorecidas, contribuindo para a busca de novas metodologias. A 

autora observa que foram adotados pelos pesquisadores três modelos teóricos com o 

objetivo de que fossem a solução para os problemas da alfabetização, quais sejam: 

construtivismo, interacionismo linguístico e letramento. 

O surgimento do pensamento construtivista e interacionista - Psicogênese da 

Língua Escrita - foi confundido como metodologia de ensino pelos brasileiros, mas se 

referia a uma revolução conceitual sobre a aquisição da linguagem escrita, como 

salientado por Seabra e Dias (2011). Essa posição vai ao encontro da de Ferreiro (1999), 

que relata não pretender propor nenhuma metodologia, mas apresentar a interpretação 

do processo de aprendizagem da escrita do ponto de vista do sujeito que aprende. Mas, a 

partir dessa confusão, o modelo foi oficializado pelas políticas públicas para a 

alfabetização. A autora explica que essa mudança gerou um sério problema sobre a 

metodização do ensino da leitura e escrita por não apresentar um método, mas uma nova 

didática com base em uma teoria de ensino e de aprendizagem na alfabetização, situação 

que contribuiu para um processo de desmetodização da alfabetização. 

Já o Interacionismo Linguístico é descrito por Koch (2002) como uma 

concepção na qual se destaca o papel do sujeito ativo e criativo, tendo o texto como 

espaço de interação. Ângelo, Zannini e Menegassi (2004) ressaltam que nos PCN é 

descrita a apropriação do conteúdo pelo sujeito, situação na qual se objetiva utilizar o 

produto escrito por meio da ação. Desse modo, o conteúdo é transformado em 

conhecimento próprio e se dá a construção de conhecimento sobre a língua, com 

práticas significativas e contextualizadas. 

Quanto ao letramento, nos PCN de Língua Portuguesa (BRASIL, 1997), ele é 

entendido como fruto da prática social que utiliza a escrita como sistema simbólico e 
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tecnológico. Assim, “São práticas discursivas que precisam da escrita para torná-las 

significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou 

escrever” (p. 21). Nessa percepção, é explicado que nas sociedades urbanas modernas 

não existe grau zero de letramento por ser impossível não participar dessas práticas de 

alguma forma. 

Para Mortatti (2010), o modelo construtivista como foco principal, o 

interacionismo linguístico e complementarmente o letramento foram inicialmente 

introduzidos nos documentos federais com os PCN, em 1997. A partir de então, foram 

gradativamente incorporados e se encontram em vigência até hoje. Mas mesmo com a 

oficialização não houve unanimidade na prática alfabetizadora e as cartilhas 

continuaram a ser utilizadas. 

De acordo com Soares (2004), apesar de tanto esforço na tentativa de resolver o 

problema do fracasso escolar ele ainda assombrava a realidade educacional brasileira e 

assim houve uma dissociação entre a alfabetização e o letramento como práticas 

isoladas. Isso foi, segundo a autora, um equívoco, por ocorrerem simultaneamente, 

sendo deste modo interdependentes e indissociáveis. Assim, a concepção “tradicional” 

de alfabetização considerava esses processos como independentes, diferentemente de 

concepção atual na qual os dois processos são compreendidos como simultâneos e 

indissociáveis apesar das diferenças de cada um. A compreensão dessas diferenças 

provocou um conflito que resultou na prevalência do letramento e na perda da 

especificidade da alfabetização trazendo maiores consequências para o fracasso na 

alfabetização. 

Essa autora ainda considera que, no contexto educativo atual, se faz necessária a 

distinção entre os dois processos para que ocorra a recuperação da especificidade da 

alfabetização. No caso da alfabetização, há a exigência de múltiplas metodologias, 

sendo algumas por ensino direto, explícito e metódico e outras caracterizadas por ensino 

incidental, indireto e dependente das possibilidades e motivações dos alunos e no 

letramento deve haver uma proposta na qual as crianças participem de eventos variados 

de leitura e de escrita e apliquem positivamente as habilidades de uso da leitura e da 

escrita nas práticas sociais que a envolvem. Acrescenta, ainda, que acredita que a 

situação ocorrida com a desmetodização, explicada anteriormente, se constitui como 
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uma das causas do fracasso em alfabetização, fato que acaba por refletir no insucesso 

em todo o ensino fundamental (SOARES, 2004). 

Diante dessa perspectiva de desmetodização e da ausência de uma única 

metodologia que atenda às diversas demandas de aprendizagem, o instrumento 

elaborado neste estudo não poderia se apresentar baseado em propostas metodológicas 

de alfabetização, por se entender que elaborá-lo em uma única vertente teria que ser 

utilizado por crianças alfabetizadas nessa mesma vertente, o que traria fatores limitantes 

a sua aplicação. Assim, as bases de sua construção são fundamentadas nos aspectos 

apontados em documentos oficiais para o 1º ciclo da alfabetização, do 1º ao 3º ano, 

apresentados no Capítulo 2. 

Para conhecer como tem sido avaliada a escrita foram levantadas pesquisas que 

utilizaram instrumentos para este fim, abrangendo o período de 2015 a 2017. Foram 

utilizadas as seguintes combinações de palavras-chave: "escrita" e "teste"; "escrita" e 

"testes"; "escrita" e "avaliação"; "escrita" e "instrumento", e "escrita" e "instrumentos". 

As bases de dados consultadas foram a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS-Psi), 

Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PEPSIC) e Biblioteca Científica Eletrônica 

Online (SciELO). 

Em um primeiro momento foram identificados 169 artigos científicos, sendo 9 

indexados na BVS-Psi, 114 indexados no SciELO e 46 indexados na PEPSIC. Em uma 

segunda etapa houve seleção dos artigos localizados, levando-se em consideração os 

mesmos critérios da pesquisa de Léon et al. (2016), também de levantamento e descrita 

mais adiante, desta forma: ter a redação em língua portuguesa; ter os participantes como 

falantes do português brasileiro; ter utilizado instrumento(s) de avaliação de escrita 

independente de apresentar informações sobre parâmetros psicométricos de precisão e 

validade ou de haver tabelas normativas disponíveis e de ser um estudo empírico. 

Na sequência, foi realizada a análise dos 169 estudos, os quais tiveram títulos e 

resumos considerados a fim de excluir aqueles que não se enquadrassem nos critérios 

definidos na pesquisa. Assim, chegou-se a um número de 93 artigos. Com a eliminação 

de 55 duplicados, restaram 38 artigos que foram submetidos à leitura completa, a fim de 

definir quais se enquadrariam na proposta, mantendo-se ao término 19 artigos para esta 

revisão, já que os demais não se mantiveram dentro dos critérios e assim organizou-se a 

Tabela 1. Foi levado em consideração que cinco dentre eles apresentaram a utilização de 



29 
 

mais de um instrumento de escrita, assim a soma total de instrumentos descritos na 

frequência (n= 25) é maior do que o número de artigos revistos (n = 19). 

Tabela 1 – Instrumentos de avaliação da escrita descritos em publicações de 2015 a 2017 
N Instrumento F Habilidade 

Avaliada 
Idade/ ano 
escolar 

Referência 

1 Teste de 
desempenho 
escolar -TDE 

5 Escrita ortográfica 
Ditado 

6 a 12 anos Prates, Lima e Ciasca 
(2016) 
Cárnio, Licas e Soares 
(2015) 
Zuanetti et al. (2016) 
Santos e Fernandes (2016) 
Gannam, Teixeira, 
Tabaquim (2015) 

2 Prova de escrita 
de palavras e 
pseudopalavras 
sob ditado 

3 Ortografia 
Ditado 

6 a 15 anos Barby e Guimarães (2016) 
Nicolau e Navas (2015) 
Gonçalves-Guedim et al. 
(2017) 

3 Teste de 
Desempenho de 
Escrita, Leitura e 
Matemática para 
o Ensino 
Fundamental 

2 Escrita 
Ortográfica 
Ditado 

8 a 10 anos Costa et al. (2016) 
Bartholomeu et al. (2016) 

4 Escala de 
Avaliação da 
Escrita (EAVE) 

2 Ortografia 
Ditado 

7 a 10 anos Suehiro, Santos e Rueda 
(2015) 
Santos e Fernandes (2016) 

5 Realismo 
nominal 

2 Competência 
metafonológica 

Educação 
Infantil 

Silva et al. (2015) 
Rosal et al. (2016) 

6 Ditado de 
palavras 

2 Análise das fases 
da escrita segundo 
Emília Ferreiro 

Educação 
infantil 

Silva et al. (2015) 
Rosal et al. (2016) 

7 Redação 2 Elaboração de 
texto – Redação 

6 a 10 anos Cardoso, Romero e 
Capellini (2016) 
Venezian e Freire (2016) 

8 Escrita temática 
induzida por 
figuras” 
pertencente ao 
instrumento Pró-
Ortografia 

1 Aspectos formais 
e convencionais da 
escrita Ortografia 
correta 

6 a 10 anos Cardoso, Romero e 
Capellini (2016) 

9 Tarefa de 
Escrita, palavras 
pseudopalavras 

1 Ortografia 4º ano Barbosa, Guimarães e Rosa 
(2015) 

10 Teste de Escrita 
Inventada foram 
adaptadas do 
Sistema de 
Classificação 
Fonológica 
(Mann, 1993) 

1 Relação fonema/ 
grafema 

5º a 7º anos Barbosa, Medeiros e Vale 
(2016) 

11 Redação 
analisada PAES 

1 Grafia 
Ortografia 

4º e 5º anos Zuanetti et al. (2016) 
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– Protocolo para 
Análise da 
Elaboração 
Escrita 

Variáveis 
linguísticas 
Conteúdo textual 

12 BACLE - 
Bateria de 
Avaliação de 
Competências 
Iniciais para a 
Leitura e Escrita 

1 Percepção auditiva 
e visual, esquema 
corporal e 
orientação espaço-
corporal, 
motricidade e 
linguagem. 

5º e 6º anos Pereira e Tabaquim (2017) 

13 Ditado de 
Palavras do 
Protocolo de 
Avaliação do 
Pró-Ortografia 

1 Ortografia 3º a 5º anos Alves, Casella, Ferraro 
(2016) 

14 Sondagem e 
Diagnóstico – 
Programa Ler e 
Escrever da 
SESP – Ditado 
com aspectos 
construtivistas 

1 Ortografia 
 

1º a 5º anos Venezian e Freire (2016) 

Legenda: F (Frequência). 
Fonte: Autoras – com base nos artigos indexados nas bases de dados BVS-Psi, PEPSIC e 
SciELO. 
 

Na Tabela 1 são descritos 14 instrumentos utilizados para avaliar a escrita, sendo 

que os mais utilizados foram “Teste de Desempenho Escolar - TDE” (F = 5), a “Prova 

de escrita de palavras e pseudopalavras sob ditado” (F = 3). Com 2 frequências 

apareceram o “Teste de Desempenho de Escrita, Leitura e Matemática para o Ensino 

Fundamental”, a “Escala de Avaliação da Escrita (EAVE)”, o “Realismo Nominal” e o 

“Ditado de Palavras”. Nota-se que habilidade mais examinada na escrita, constante nos 

quatro instrumentos mais citados é a ortografia, presente em 9 instrumentos, e em 

segundo lugar o ditado, presente em 4. 

León et al. (2016) também elaborou um levantamento de pesquisas que 

utilizaram instrumentos para medir a escrita e encontrou 37 instrumentos de avaliação, 

dos quais o “Teste de Desempenho Escolar (TDE)” foi o mais utilizado. Em segundo 

lugar ficou a “Avaliação das Hipóteses de Escrita” que, segundo Léon et al. (2016), não 

utilizou instrumentos pré-definidos e as atividades foram baseadas nas obras de Ferreiro 

e Teberosky (1986, 1991, 1999), Grossi (1988), Ferreiro (1985 e 1990). Segundo os 

autores, a ausência de instrumentos pré-definidos também ocorreu na avaliação 
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denominada Lista de Palavras / Escrita sob Ditado que tem como base Pinheiro (1994 e 

1996). 

Observa-se que, no período de 2009 a 2017, que engloba os dois levantamentos 

mostrados, o instrumento mais utilizado foi o Teste de Desempenho Escolar e que a 

ortografia, o ditado são as formas mais usuais de se avaliar a escrita, no geral. As outras 

habilidades medidas ficaram muito esparsas nos levantamentos, mas pode-se citar que a 

produção de texto também está representada. 

Assim, levando-se em consideração esses dados, resolveu-se incluir as 

avaliações mais utilizadas nos levantamentos no novo instrumento proposto neste 

estudo, a saber a ortografia, o ditado e a produção de texto. Na continuidade ao trabalho, 

o próximo capítulo apresenta as bases de elaboração do projeto piloto que foram os 

documentos oficiais com propostas para o ensino na alfabetização no primeiro ciclo do 

Ensino Fundamental 1 e o estudo que define as palavras a serem utilizadas no 

instrumento, sendo que estas foram retiradas do Teste de Competência de Leitura 

Silenciosa de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP), do Teste de Vocabulário por Figuras 

USP-TVFUSP e da Prova de Avaliação dos Processos de Leitura e Escrita – PROLEC. 
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2 ELABORAÇÃO DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DA ESCRITA NA 

ALFABETIZAÇÃO - EAEA 

 

Na aplicação de um instrumento avaliativo de escrita espera-se verificar quais 

habilidades são dominadas pelas crianças e se o seu desenvolvimento se encontra 

adequado ao nível de escolaridade. Nesse sentido, foi realizado um levantamento de 

documentos oficiais que apresentam propostas de habilidades a serem alcançadas na 

alfabetização e elaboradas comparações com a organização de quadros que estão 

dispostos no item 2.1 a fim de se estabelecer critérios de avaliação para a elaboração do 

instrumento piloto, proposto nesta pesquisa. Foram então consultados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa - PCN (BRASIL, 1997), o documento 

Capacidades da Alfabetização - CA, proposto por Batista et al. (2005), o Pró-

Letramento - Capacidades Linguísticas: Alfabetização e Letramento (BRASIL, 2008), o 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC (BRASIL, 2012) e a 

Avaliação Nacional de Alfabetização – ANA, proposta pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2013). 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa - PCN (BRASIL, 

1997) apontam como objetivo do aprendizado a expansão na utilização da linguagem 

escrita com coerência e coesão nas diversas situações sociais em que se impõe e com a 

utilização de registros adequados a cada situação. Definem que os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental são um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial que assegure a 

alfabetização e o letramento e o desenvolvimento das diversas formas de expressão, 

incluindo o aprendizado da Língua Portuguesa. É importante salientar que a sequência e 

organização dos conteúdos são de responsabilidade de cada escola e que a mesma 

necessita considerar os conhecimentos prévios dos alunos, o nível de complexidade e 

aprofundamento no conteúdo a ser proposto. 

Os PCN indicam, ainda, que a leitura e escrita são práticas complementares que 

permitem ao aluno construir seu conhecimento sobre os gêneros, sobre procedimentos 

de leitura e escrita e sobre as situações de uso desta. Para o aprendizado da ortografia 

são apresentados dois eixos: a distinção de palavras que se regem por normas daquelas 

que necessitam de repetição (as palavras irregulares) e a distinção de palavras que são 

utilizadas com frequência daquelas que não são. As práticas educativas devem ser 

organizadas de modo a garantir, progressivamente, que os alunos sejam capazes de 

compreender o sentido e atribuir significado às mensagens orais e escritas. Espera-se 
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dos estudantes, também, a habilidade de produzir textos escritos coesos e coerentes, 

identificar o gênero, escrever textos dos gêneros previstos para o ciclo com utilização da 

escrita alfabética e correta ortografia. Foi observado que não são indicados conteúdos 

ou objetivos para o aprendizado da escrita dispostos como proposta anual ou serial. 

 O programa Capacidades da Alfabetização (CA), proposto por Batista et al. 

(2005) foi desenvolvido com a participação da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), fruto de uma iniciativa do Governo Federal que busca mobilizar Estados e 

Municípios para garantir a alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade. 

Ele foi originado no Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale), que é um órgão 

complementar da Faculdade de Educação da UFMG e integra a Rede Nacional de 

Centros de Formação Continuada do Ministério da Educação. Dentre suas atividades, “o 

Ceale elabora, junto às redes públicas, projetos de formação de professores, de 

desenvolvimento curricular e de avaliação do ensino e de materiais didáticos1”. Esse 

documento foi considerado importante para a elaboração do instrumento piloto por 

expor a definição de metas a serem atingidas na alfabetização no Estado de Minas, onde 

foram coletados os dados para esta pesquisa. 

O Pró-Letramento - Mobilização pela Qualidade da Educação é um programa de 

formação continuada de professores que visa à melhoria da qualidade de aprendizagem 

de leitura, escrita e matemática nos anos iniciais do ensino fundamental Neste trabalho 

foi utilizada somente a parte que diz respeito à leitura e escrita “Capacidades 

Linguísticas, alfabetização e letramento” (BRASIL, 2008), na qual são apresentados 

conceitos fundamentais para a realização do curso de formação, além da apresentação 

de capacidades a serem desenvolvidas pelos alunos no primeiro ciclo de alfabetização. 

 O PNAIC (BRASIL, 2012) é um compromisso formal assumido pelos governos 

Federal, do Distrito Federal, dos Estados e Municípios de assegurar que todas as 

crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino 

fundamental. Nesse documento, propõe-se que nessa idade as crianças precisam ter 

 
a compreensão do funcionamento do sistema de escrita; o domínio das 
correspondências grafofônicas, mesmo que dominem poucas 
convenções ortográficas irregulares e poucas regularidades que exijam 
conhecimentos morfológicos mais complexos; a fluência de leitura e o 
domínio de estratégias de compreensão e de produção de textos 
escritos2. 

                                                 
1 Disponível em: < http://www.ceale.fae.ufmg.br/o-que-e-o-ceale.html>. Acesso em: 25 jul. 2017. 
2 Disponível em: <http://pacto.mec.gov.br/o-pacto>. Acesso em: 25 jul. 2017. 
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A ANA (INEP, 2013) tem como objetivo realizar um diagnóstico amplo do 

processo de alfabetização nas escolas públicas brasileiras. Também define que, ao final 

do terceiro ano do ensino fundamental, o estudante deva ser capaz de ter organização 

textual, com apresentação de coerência e coesão, utilização de pontuação e dos aspectos 

ortográficos e gramaticais. As provas visam fornecer resultados quanto ao desempenho 

em leitura, ao desempenho em matemática e também em escrita. 

Verificou-se que no CA, no Pró-Letramento, na ANA e no PNAIC os objetivos 

propostos são organizados por sequência anual no que se refere ao aprendizado da 

escrita. Desse modo foi possível analisar as habilidades citadas nos documentos para 

que pudessem ser escolhidos quais integrariam os conteúdos avaliativos do instrumento 

para avaliação da escrita a ser elaborado neste trabalho, que pretende avaliar a escrita de 

crianças do primeiro ciclo do Ensino Fundamental I. 

Nos Quadros 2 e 3 são apresentados os conhecimentos e capacidades descritos 

pelo PNAIC, metas que deverão ser atingidas nos 1º, 2º e 3º anos, e são definidos como: 

Introduzidos (I), Aprofundados (A), Consolidados (C) ou Retomados (R). Nos 

“Introduzidos” se objetiva levar os alunos à familiarização de conteúdos e 

conhecimentos ou sua retomada quando se tratar de conceitos ou capacidades já 

consolidados em períodos anteriores. Nos “Trabalhados” (T) se objetiva o 

favorecimento do desenvolvimento pelos alunos e os “Consolidados” ou Retomados (R) 

se referem à sedimentação dos avanços adquiridos nos conhecimentos e capacidades 

trabalhados. São apresentados nos Quadros 4 e 5 os objetivos específicos da 

aprendizagem da escrita, por ano. 
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Quadro 2 - Produção de textos escritos 
 ANO 1 ANO 2 ANO 3 
Planejar a escrita de texto considerando o contexto de 
produção: organizar roteiros, planos gerais para atender a 
diferentes finalidades, com escriba. 

I/A A/C A/C 

Planejar a escrita de texto considerando o contexto de 
produção: organizar roteiros, planos gerais para atender a 
diferentes finalidades, com autonomia. 

I A A/C 

Produzir textos de diferentes gêneros com autonomia, 
atendendo a diferentes finalidades, por meio da atividade 
de um escriba. 

I/A A/C C 

Produzir textos de diferentes gêneros com autonomia, 
atendendo a diferentes finalidades. 

I I/A A/C 

Gerar e organizar o conteúdo textual, estruturando os 
periódicos e utilizando recursos coesivos para articular 
ideias e fatos. 

I I/A A/C 

Organizar o texto, dividindo-o em tópicos e parágrafos.  I A/C 
Pontuar os textos, favorecendo a compreensão do leitor.  I A/C 
Utilizar vocabulário diversificado e adequado ao gênero e 
às finalidades propostas. 

I/A A A/C 

Revisar autonomamente os textos durante o processo de 
escrita em que o professor escreve o que os alunos ditam, 
como escriba, retomando as partes já escritas e planejando 
os trechos seguintes. 

I/A A A/C 

Revisar autonomamente os textos durante o processo de 
escrita retomando as partes já escritas e planejando os 
trechos seguintes. 

 I/A A/C 

Revisar os textos após diferentes versões, reescrevendo-os 
de modo a aperfeiçoar as estratégias discursivas.  

 I A 

Fonte: BRASIL (2012, p. 34), com adaptações. 
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Quadro 3 - Análise Linguística: Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética 

 ANO 1 ANO 2 ANO 3 
Escrever o próprio nome. I/A/C   
Reconhecer e nomear as letras do alfabeto. I/A/C   
Diferenciar letras de números e outros símbolos. I/A/C   
Conhecer a ordem alfabética e seus diferentes gêneros. I/A/C   
Reconhecer diferentes tipos de letras em textos de 
diferentes gêneros e suportes textuais. 

I/A A/C  

Usar diferentes tipos de letras em situações de escrita de 
palavras e textos. 

I A/C C 

Compreender que palavras diferentes compartilham certas 
letras. 

I/A/C   

Perceber que palavras diferentes variam quanto ao número 
e ordem de letra. 

I/A/C   

Segmentar oralmente as silabas de palavras e comparar as 
palavras quanto ao tamanho. 

I/A/C   

Identificar segmentar sonoras em sílabas e rimas. I/A/C   
Reconhecer que as sílabas variam quanto as suas 
composições. 

I/A/C   

Perceber que as vogais estão presentes em todas as sílabas. I/A/C   
Ler ajustando a pauta sonora ao escrito. I/A/C   
Dominar a correspondência entre letras ou grupos de letras 
e seu valor sonoro, de modo a ler palavras e textos. 

I/A A/C C 

Dominar as correspondências entre letras ou grupos de 
letras e seu valor sonoro, de modo a escrever palavras e 
textos. 

I/A A/C C 

Fonte: BRASIL (2012, p. 37). 

Quadro 4 - Apropriação do sistema de escrita: conhecimentos e capacidades 1 

 ANO 1 ANO 2 ANO 3 
Compreender diferenças entre as escritas e outras formas 
gráficas. 

I//T/C R R 

Dominar convenções gráficas I//T/C R R 
1. Compreender a orientação e o alinhamento da 

escrita em língua portuguesa. 
I//T/C R R 

2. Compreender a função da segmentação dos espaços 
em branco e da pontuação do final da frase. 

I R T/C 

Reconhecer unidades fonológicas como sílabas rimas, 
terminações de palavras etc. 

I//T/C T R 

Conhecer o alfabeto: I//T T/C R 
1. Compreender a categorização gráfica e funcional 

das letras; 
I//T T/C R 

2. Conhecer e utilizar diferentes tipos de letra de 
fôrma cursiva; 

I//T T/C R 

Compreender a natureza alfabética do sistema de escrita. I//T T/C T/C 
Dominar as relações entre grafemas e fonemas; I T/C T/C 

1. Dominar regularidades ortográficas;  I T/C T/C 
2. Dominar irregularidades ortográficas. I T/C T/C 

Fonte: Batista et al. (2005, p. 36-37) e BRASIL (2008, p. 24). 
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Quadro 5 - Apropriação do sistema de escrita: conhecimentos e capacidades 2 
 ANO 1 ANO 2 ANO 3 
Valorizar o uso da escrita, com diferentes funções e 
diferentes gêneros. 

I//T/C T/C T/C 

Produzir textos escritos de gêneros diversos, adequados aos 
objetivos, ao destinatário e ao contexto de circulação: 

I//T/C T/C T/C 

1. Dispor, ordenar e organizar o próprio texto de 
acordo com as convenções gráficas apropriadas; 

I T T/C 

2. Escrever segundo o princípio alfabético e as regras 
ortográficas; 

I T T/C 

3. Planejar a escrita do texto considerado o tema 
central e seus desdobramentos; 

I//T/C I//T/C T/C 

4. Organizar os próprios textos segundo os padrões de 
composições usuais na sociedade; 

I//T/C I//T/C T/C 

5. Utilizar a variedade linguística própria à situação 
de produção e de circulação, fazendo escolhas 
adequadas quanto ao vocabulário e a gramática; 

I//T/C I//T/C T/C 

6. Usar recursos expressivos estilísticos e literários 
adequados ao gênero e aos objetivos do texto; 

I T T/C 

7. Revisar e elaborar a própria escrita, segundo 
critérios adequados aos objetivos, ao destinatário e 
ao contexto de circulação previsto. 

I T T/C 

Fonte: BATISTA et al., (2005, p. 74) e BRASIL (2008, p. 47). 

 

Este tópico teve por finalidade explorar cada um dos documentos oficiais que 

abordam o processo de aprendizagem da linguagem escrita nos três primeiros anos do 

Ensino Fundamental I, fase da alfabetização. Com base nesses documentos foi possível 

elaborar quadros que ajudaram a distinguir e selecionar quais são os objetivos propostos 

em cada ano em cada um dos documentos. Com base nesses aspectos, nos 

conhecimentos e capacidades esperados para cada ano, juntamente com o estudo de 

escolha das palavras que são necessárias ao novo instrumento, o próximo tópico trata da 

criação dos itens da Escala de Avaliação da Escrita na Alfabetização. 

 

2.1 CRIAÇÃO DOS ITENS DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DA ESCRITA NA 
ALFABETIZAÇÃO – EAEA 

 

A criação das atividades da EAEA se baseou no estudo dos documentos oficiais 

para o ensino da escrita que forneciam dados sobre as habilidades a serem adquiridas 

em cada ano do período de alfabetização. Buscou-se, em seguida analisar quais 

habilidades eram propostas em cada um deles e para tanto foram organizados os 

Quadros 6, 7, 8, 9, 10, 11, que foram divididos de acordo com a proposta do PNAIC. 
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Nela são consideradas três fases de desenvolvimento das habilidades necessárias para o 

aprendizado da escrita em cada ano escolar. A primeira fase é a de introdução, a 

segunda de aprofundamento e a terceira de consolidação. A partir dessa etapa foi 

possível, então, verificar quais habilidades eram citadas por ano escolar e por fase de 

desenvolvimento em cada documento, permitindo verificar quais as habilidades que se 

repetiam, por entender-se que um maior número de repetições em vários documentos 

apontaria aspectos importantes a serem analisados por um instrumento avaliativo. 
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Quadro 6 - Objetivos do 1º ano – Introdução 
Capacidades de Alfabetização Pró-letramento- Alfabetização e Letramento 

- Questões sobre a avaliação – fasc. 02 
PNAIC ANA 

 Planejar a escrita de textos considerando o 
contexto de produção, com autonomia. 

Planejar a escrita de textos considerando o contexto de produção, 
com autonomia. 

 

  Produção com autonomia de diferentes gêneros textuais.  
  Geração de conteúdos textuais com coesão.  
  Retomada autônoma dos textos durante o processo de escrita a fim 

de planejamento do que vem a seguir. 
 

  Revisão após diversas versões e reescrita para aperfeiçoamento.  
Diferenciar escrita e outras formas 
gráficas. 

Diferenciar escrita e outras formas gráficas.   

Orientação e alinhamento da escrita. Orientação e alinhamento da escrita.   
Segmentação dos espaços em branco e 
pontuação. 

Segmentação dos espaços em branco e 
pontuação. 

  

Reconhecer unidades fonológicas – 
sílabas. 

Reconhecer unidades fonológicas – sílabas.   

Conhecer o alfabeto. Conhecer o alfabeto.   
Conhecer e utilizar letras de forma e 
cursiva. 

Conhecer e utilizar letras de forma e cursiva.   

Compreender a funcionalidade das letras. Compreender a funcionalidade das letras.   
Compreender o sistema de escrita 
alfabética. 

Compreender o sistema de escrita alfabética.   

Dominar sílabas canônicas. Dominar sílabas canônicas.   
Dominar sílabas não canônicas.  Dominar sílabas não canônicas.  
 Escreve palavras familiares e memorizadas.   
 Escreve palavras com grafia desconhecida.   
 Escreve palavras com pequena extensão.   
 Produz textos curtos.   
  Identificar e utilizar letras maiúsculas e minúsculas.  
  Conhecer e utilizar palavras que possibilitam coesão (sinônimos, 

pronomes pessoais e equivalentes) 
 

  Conhecer e usar diversos suportes textuais.  
Fonte: Adaptação de Batista et al. (2005), Brasil (2008), Brasil (2012), INEP (2013). 
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Quadro 7 - Objetivos do 1º ano- Introdução e Aprofundamento 
Capacidades de Alfabetização Pró-letramento- Alfabetização e Letramento - 

Questões sobre a avaliação – fasc. 02 
PNAIC ANA 

  Planejamento da escrita considerando o 
contexto de produção com ajuda de um 
escriba. 

 

  Produzir textos de diferentes gêneros com 
escriba 

 

  Utilização de vocabulário diversificado e 
adequando ao gênero. 

 

  Revisão coletiva dos textos produzidos com 
escriba para planejamento de trechos 
seguintes. 

 

Diferenciar escrita e outras formas gráficas. Diferenciar escrita e outras formas gráficas.   
Orientação e alinhamento da escrita. Orientação e alinhamento da escrita.   
Reconhecer unidades fonológicas – sílabas. Reconhecer unidades fonológicas – sílabas.   
Conhecer o alfabeto. Conhecer o alfabeto.   
Conhecer e utilizar letras de forma e cursiva. Conhecer e utilizar letras de forma e cursiva.   
Compreender a funcionalidade das letras. Compreender a funcionalidade das letras.   
Compreender o sistema de escrita alfabética. Compreender o sistema de escrita alfabética.   
Dominar sílabas canônicas. Dominar sílabas canônicas. Dominar sílabas canônicas.  
Dominar sílabas não canônicas.    
Dominar relações entre fonemas e grafemas. Dominar relações entre fonemas e grafemas.   
 Planejar a escrita de textos considerando o 

contexto de produção, com autonomia. 
  

Fonte: Adaptação de Batista et al. (2005), Brasil (2008), Brasil (2012), INEP (2013). 
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Quadro 8 – Objetivos do 1º ano – Aprofundamento 

Capacidades de Alfabetização Pró-letramento - Alfabetização e Letramento - 
Questões sobre a avaliação – fasc. 02 

PNAIC ANA 

Diferenciar escrita e outras formas gráficas. Diferenciar escrita e outras formas gráficas.   
Orientação e alinhamento da escrita. Orientação e alinhamento da escrita.   
Reconhecer unidades fonológicas – sílabas. Reconhecer unidades fonológicas – sílabas.   
 Conhecer o alfabeto.   
 Conhecer e utilizar letras de forma e cursiva.   
 Compreender a funcionalidade das letras.   
 Compreender o sistema de escrita alfabética.   
 Dominar sílabas canônicas.   
 Dominar relações entre fonemas e grafemas.   
 Planejar a escrita de textos considerando o contexto 

de produção, com autonomia. 
  

 Escreve palavras familiares e memorizadas.   
 Escreve palavras com grafia desconhecida.   
 Escreve palavras com pequena extensão.   
 Produz textos curtos.   
  Conhecer e usar diversos suportes textuais.  
  Reconhecer diversos gêneros textuais.  
Fonte: Adaptação de Batista et al. (2005), Brasil (2008), Brasil (2012), INEP (2013). 
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Quadro 9 - Objetivos do 2º ano – Introdução e Aprofundamento 
Capacidades de Alfabetização Pró-letramento- Alfabetização 

e Letramento - Questões sobre 
a avaliação – fasc. 02 

PNAIC ANA 

  Organizar o texto, dividindo-o em tópicos e parágrafos.  
  Planejar a escrita de textos considerando o contexto de produção, 

com autonomia. 
 

  Utilização de vocabulário diversificado e adequando ao gênero.  
  Revisão coletiva dos textos produzidos com escriba para 

planejamento de trechos seguintes. 
 

Reconhecer unidades fonológicas – sílabas.    
Dominar relações entre fonemas e 
grafemas. 

   

Fonte: Adaptação de Batista et al. (2005), Brasil (2008), Brasil (2012), INEP (2013). 

 
Quadro 10 - Objetivos do 2º ano - Aprofundamento e Consolidação 

Capacidades de Alfabetização Pró-letramento - Alfabetização e Letramento - 
Questões sobre a avaliação – fasc. 02 

PNAIC ANA 

  Planejamento da escrita considerando o 
contexto de produção com ajuda de um 
escriba. 

 

  Produzir textos de diferentes gêneros com 
escriba. 

 

Conhecer o alfabeto.    
Conhecer e utilizar letras de forma e cursiva.    
Compreender a funcionalidade das letras.    
Compreender o sistema de escrita alfabética.    
Dominar sílabas canônicas.    
Dominar sílabas não canônicas.    
Fonte: Adaptação de Batista et al. (2005), Brasil (2008), Brasil (2012), INEP (2013). 
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Quadro 11 – Objetivos do 3º ano - Aprofundamento e Consolidação 
Capacidades de 
Alfabetização 

Pró-letramento - 
Alfabetização e Letramento - 
Questões sobre a avaliação – 

fasc. 02 

PNAIC ANA 

  Planejamento da escrita considerando o contexto de produção com 
ajuda de um escriba. 

 

  Planejar a escrita de textos considerando o contexto de produção, com 
autonomia. 

 

  Produção com autonomia de diferentes gêneros textuais.  
  Geração de conteúdos textuais com coesão. Produção de texto a partir de uma 

situação dada.  
  Organizar o texto, dividindo-o em tópicos e parágrafos.  
  Pontuação dos textos.  
  Utilização de vocabulário diversificado e adequando ao gênero.  
  Revisão coletiva dos textos produzidos com escriba para planejamento 

de trechos seguintes. 
 

  Retomada autônoma dos textos durante o processo de escrita a fim de 
planejamento do que vem a seguir. 

 

  Revisão após diversas versões e reescrita para aperfeiçoamento.  
Dominar sílabas 
canônicas. 

  Grafar palavras canônicas.  

Dominar sílabas não 
canônicas. 

  Grafar palavras não canônicas. 

Segmentação dos 
espaços em branco e 
pontuação. 

   

Compreender o sistema 
de escrita alfabética. 

   

Dominar relações entre 
fonemas e grafemas. 

   

Fonte: Adaptação de Batista et al. (2005), Brasil (2008), Brasil (2012), INEP (2013). 
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A partir das análises realizadas nos Quadros 6 a 11 foi possível verificar quais 

habilidades foram citadas nos documentos, levando-se em consideração as repetições 

das capacidades de alfabetização em cada um deles, a repetição por ano escolar e por 

fase de desenvolvimento “Introdução”, “Aprofundamento” e “Consolidação”. Com essa 

apreciação foi possível apontar as habilidades a serem avaliadas pelo novo instrumento 

que são citadas a seguir: conhecimento do alfabeto; diferenciação da escrita de outras 

formas gráficas; reconhecimento da organização da escrita alfabética; domínio de 

sílabas canônicas e não canônicas; palavras com pequena e grande extensão; 

conhecimento de unidades fonológicas – sílabas; conhecimento e utilização de letras de 

forma e cursiva; segmentação dos espaços em branco; utilização de maiúsculas e 

minúsculas; pontuação; escrita de palavras familiares; as memorizadas; as conhecidas 

ou desconhecidas; geração de conteúdos textuais com coesão e geração de texto com 

vocabulário adequado e de acordo com o gênero textual, que se encontram, também, em 

concordância com os PCN (1997). 

Para compor as avaliações da EAEA, foi necessário escolher palavras. Para isso 

elas foram aleatoriamente retiradas da Prova de Avaliação dos Processos de Leitura e 

Escrita – PROLEC (CUETOS; RODRIGUES; RUANO, 2012), do Teste de 

Competência de Leitura Silenciosa de Palavras e Pseudopalavras – TCLPP (SEABRA; 

CAPOVILLA, 2010), do Teste de Vocabulário por Figuras USP–TVFUSP 

(CAPOVILLA; VARANDA, 2011). Esses testes foram escolhidos por apresentarem 

extensa variação nas características das palavras como longa e curta extensão, de alta ou 

baixa frequência e com diversas formações e estruturas silábicas. As palavras foram 

dispostas no Quadro 12 com a relação as suas características silábicas. 

Quadro 12 - Estruturas silábicas nas palavras propostas nos testes 

Estruturas 
silábicas 

PROLEC TCLPP – Figuras TVFUSP 

Consoante (C) 
+ Vogal (V) 

 banana, casa, xarope, fada, 
cabeça, táxi, batata, gato, 
xadrez, vaca, pera, tomate, 
gelo, buzina, cama, mágico, 
mapa, pijama, pipoca, 
jacaré, menino, boné, 
sapato, boneca, boxe, pipa, 
telefone, menina, binóculo 

coruja, bebida, pé, vela, 
batida, baú, vazio, duro, rio, 
sofá, médico, famoso, fétido, 
felino, pesado, sede, fígado, 
pedaço, raposa, vitorioso, 
marítimo 

V+C escola, arte, 
estudo, urso, 
escreva 

árvore, almoço, urso, 
estrela 

ambulância, ângulo, 
estetoscópio, anfíbio, 
arquivar, angustia, ensinar, 
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ardido, espantado, escorpião, 
ângulo, arquivar, encanador, 
assustado, ardido, espantado 

C+V+V+C guarda, 
quando, 
quarto, quintal, 
doente 

 tronco, grampeador, guarda 

C+C+V+C planta, crescer, 
cristal, brinco, 
trânsito 

Princesa desenhista, peçonhento, 
ramalhete, sonhar 

C+V+V roupa, noite, 
moeda, cão, 
muitas 

gênio, cadeira, mão, peixe, 
tesoura, televisão, águia, 
morango, parque, maiô 

quebrado, violão, pavão, 
caule, saudade, sapateiro, 
batedeira 

C+C+V globo, praça, 
flores, frase, 
bloco 

chuveiro, chave, bruxa, 
abelha, coelho, agasalho, 
palhaço, chinelo, tigre, 
ovelha, pássaro 

grupo, acrobata, dupla, 
derramar, cachoeira, 
profundo, processo 
trigêmeos, lustrar, 
presentear, procurar, greve 

C+V+C bolsa, corda, 
carteira, poste, 
pista 

camundongo, sanfona, 
ônibus, sinal, óculos, calça, 
canguru, ventilador, apagar, 
pincel, exército, hospital, 
chapéu, exercício, homem, 
bombom, tênis, caderno, 
rinoceronte 

termômetro, barbeiro 
revólver, descascar, rasgar, 
medir, multa, canguru, 
pensar, dentista, despertar, 
pulmão, iluminar, funil, 
parabenizar, corrente, 
cotejar, cientista, templo, 
bicampeão, vestimenta, 
bosque, comercio, bússola, 
arrogante, deserto, castelo, 
subornar, volúvel, batizar, 
desleixado, desprezar, 
mendigar, serrar, dialogar, 
garçom, hierarquia, vertigem 

C+C+V+C+C  Crianças transparente, construção, 
instruir 

C+V+C+C   inaugurar 
V  Uva abajur, onívoro, único, 

adorar, apelidar, inocente, 
abridor, emergir, aconselhar, 
eterno, agricultura, 
eletrodoméstico, aeronave, 
ira, obrigar, evitar, alarme, 
equação 

V+V  pião, meia cadeia, baleia, meia, europa, 
relógio 

Fonte: Adaptado de Seabra e Capovilla (2010), Capovilla e Varanda (2011), Cuetos, Rodrigues 
e Ruano (2012). 

 

A partir do levantamento do Quadro 12 propôs-se unir as categorias de palavras 

de acordo com a formação silábica, levando-se em consideração a quantidade de sílabas 

canônicas (sílaba construída com formação consoante + vogal) e não canônicas (outras 

formações silábicas diferentes de consoante + vogal). Como exemplo, o primeiro grupo 



46 
 

foi construído a partir da união das palavras que apresentavam formação com sílabas 

canônicas, desta forma surgiram os seguintes agrupamentos: pé (monossílaba), casa, 

fada, táxi, gato, vaca, pera, gelo, cama, mapa, boné, boxe sofá, pipa, sede (dissílabas), 

banana, cabeça, xarope, cabeça, pássaro, batata, tomate, buzina, mágico, pijama, pipoca, 

jacaré, menino, sapato, boneca, telefone, menina, coruja, bebida, vela, duro, médico, 

famoso, fétido, felino, pesado, fígado, pedaço, raposa, batida (trissílabas) e as palavras 

polissílabas binóculo, marítimo. 

De acordo com o exemplo dado anteriormente, foi elaborada uma nova seleção, 

mas neste caso sob o aspecto de o agrupamento apresentar palavras com uma sílaba não 

canônica. Os agrupamentos conseguidos foram mão, cão, ver (monossílabas), gênio, 

xadrez, pavão, peixe, arte, meia, caule, cadeira, maiô, pião, urso, guarda , quando , 

quarto, planta, brinco, roupa, noite, rio, tronco, guarda, sonhar, roupa, noite, grupo, 

dupla, greve, chave, bruxa, globo, praça, frase, bloco, bolsa, tigre, corda, poste, pista, 

sinal, calça, homem, tênis, medir, multa, funil, baú (dissílabas), saudade, pássaro, 

tesoura, escola, estudo, doente, trânsito, moeda, árvore, almoço, ângulo, ardido, 

princesa, Europa, baleia, cadeia, sanfona, canguru, caderno, cotejar, bússola, deserto, 

castelo, volúvel, batizar, vazio (trissílabas) e batedeira, sapateiro, vitorioso, desenhista, 

peçonhento, ramalhete, parabenizar, vitorioso (polissílabas). 

Da mesma forma, o terceiro agrupamento utilizou as palavras com duas sílabas 

não canônicas, tendo como resultado os grupos: quintal, crescer, cristal, muitas, violão, 

garçom, lustrar, flores, serrar, pincel, chapéu, bombom, mendigar, rasgar, pensar, 

pulmão, templo, bosque, xadrez, parque (dissílabas), escreva, estrela, anfíbio, ensinar, 

preguiça, instruir, derramar, quebrado, cachoeira, profundo, processo, dialogar, 

vertigem, procurar, chuveiro, abelha, coelho, carteira, ônibus, óculos, ventilador, 

apagar, exército, hospital, barbeiro, revólver, descascar, dentista, corrente, comércio, 

subornar, relógio, ovelha (trissílabas) e espantado, encanador, assustado, transparente, 

acrobata, trigêmeos, presentear, camundongo, exercício, rinoceronte, termômetro, 

iluminar, cientista, bicampeão, vestimenta, arrogante, desleixado, televisão 

(polissílabas). E enfim, o quarto agrupamento utilizou as palavras com três sílabas não 

canônicas. Como resultado os grupos têm as seguintes palavras trissílabas - arquivar, 

angústia, ardido, despertar, desprezar, crianças, construção e polissílabas - ambulância, 

estetoscópio, escorpião, hierarquia, inaugurar. 



47 
 

A palavra grampeador é a única do grupo que apresenta quatro sílabas não 

canônicas. Após a classificação das palavras por sílabas canônicas e não canônicas e 

pelo número de sílabas foram apontados quais os demais critérios a serem utilizados 

para nortear a escolha das palavras que fariam parte da primeira proposta do 

instrumento a ser encaminhado para os juízes, apresentados a seguir. 

O primeiro critério se refere ao uso de palavras que apresentem problemas para 

serem ilustradas, neste sentido a ilustração deve ser algo possível de ser escolhido sem 

que ocorra ambiguidade de interpretação, o que inviabiliza o uso de palavras abstratas 

ou dos verbos. Um exemplo é o desenho de um menino que poderia ser identificado 

como criança ou garoto. Portanto, para que tais problemas não ocorressem foram 

considerados para a seleção das palavras os critérios de ambiguidade de denominação e 

de possibilidade de interpretação, como sugerido por Roland Barthes (1984 apud 

MEDINA FILHO, 2013) e como explicado no capítulo 1. Assim é possível oferecer 

uma atividade semelhante à avaliação de hipóteses de escrita. 

O segundo critério se refere ao nível de dificuldade ao se considerar a variação 

de ano escolar e de fases de alfabetização. As palavras escolhidas levaram em conta a 

estrutura silábica, ou seja, a quantidade de sílabas canônicas e não canônicas existentes. 

Esse critério tem por objetivo apresentar no instrumento uma quantidade e uma variação 

de níveis de dificuldade equivalentes entre si. 

O terceiro critério se refere à variação de fonemas iniciais, assim ao invés de 

escolher, por exemplo: casa, carro e catraca, foram escolhidas boné, casa e fada. Da 

mesma forma, buscou-se fazer com apresentação variada de palavras com dificuldades 

ortográficas ou dígrafos, como ch, nh, lh, m em final de sílaba, s em final de sílabas. 

Porém, é importante salientar que nas situações de número excedente de palavras estas 

foram escolhidas de forma aleatória, após o respeito aos critérios já explicados. 

Para a atividade de pseudopalavras preocupou-se em oferecer as que derivassem 

das que não participaram do instrumento, mas que estão contidas neste estudo. Este 

procedimento tentou preservar as estruturas de uma unidade linguística que tem 

significado sendo pertencente a uma classe gramatical e que corresponde a um som da 

fala ou a conjuntos de sons e na escrita e transformá-la em uma sequência sem 

significado a fim de que respeitasse as regras ortográficas, morfológicas ou de 
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pronúncia, como explicado no Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (2017). Dessa 

forma foram originadas: quanlo (quando), fasos (fatos), teplo (templo), afíbio (anfíbio), 

omelha (ovelha), dimimpão (bicampeão), quinla (quintal), glapo (grupo), cati (batida), 

abatamon (m) (acrobata), prenguiça (preguiça), pesceva (escreva). 

Os agrupamentos expostos a seguir são resultado do estudo que selecionou os 

conteúdos a serem abordados pelo instrumento somados à seleção de palavras citadas 

anteriormente, objetivando relacionar as palavras às atividades que delas necessitavam. 

A descrição completa de todas as atividades se dará mais adiante. 

 

 Conteúdo de palavras para a atividade de escrever palavras: pé, pipoca, 

boné, banana, boneca, coruja, cama, gato, vaca, casa, jacaré, vela, sofá, 

gênio, urso, fada, chave, bruxa, cadeira, tronco, tigre, óculos, estrela, chapéu, 

coelho, ventilador. 

 Conteúdo de palavras para a atividade identificar sílabas. São vinte palavras 

nessa atividade, sendo: quatro monossílabas, cinco dissílabas, cinco 

trissílabos e seis polissílabos. Porém, como as palavras monossílabas 

apresentadas não contemplaram a quantidade mínima, se fez necessário 

adicionar palavras que contemplem os critérios eleitos até o momento, são 

elas: pá e sol. Assim, as palavras são: pá, sol, mão, pé, peixe, bolsa, tênis, 

funil, rio, mágico, chuveiro, violão, caderno, relógio, batedeira, ambulância, 

escorpião, binóculo, rinoceronte. 

 Conteúdo de palavras para a atividade de reconhecer e utilizar letras de 

forma e cursiva: relógio, peixe, batedeira, vela, bolsa, tigre, ambulância, sol, 

coelho, mão, escorpião e rinoceronte. 

 Conteúdo de palavras para a atividade de escrever palavras e 

pseudopalavras: quebrado, xarope, gelo, sede, boxe, greve, pedaço, dupla, frase, 

cachoeira, processo, peçonhento, corrente, quanlo, fasos, teplo, afíbio, omelha, 

dimimpão, quinla, glapo, cati, abatamon (m), prenguiça, pesceva. 

Enfim, a partir do levantamento exposto neste capítulo foi criada a primeira 

versão - piloto - do instrumento. Com a consolidação da estrutura inicial será possível 

apresentá-lo ao leitor expondo os objetivos e descrevendo cada uma das oito atividades 

elaboradas para o piloto, elaborado para avaliação dos juízes. 
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3 APRESENTAÇÃO DO EAEA 
 
 Antes de dar início à apresentação do instrumento é importante registrar que as 

ilustrações apresentadas nas atividades foram elaboradas pela pesquisadora. Segue a 

apresentação das atividades que compõem a escala. 

 

ATIVIDADE 1 - IDENTIFICAR GRAFEMAS 

 

O objetivo da Atividade 1 é identificar se a criança consegue diferenciar as letras 

de outros sinais gráficos ou desenhos e foi baseada nos documentos oficiais CA 

(BATISTA et al., 2005) e Pró-Letramento (BRASIL, 2008). A orientação dada para a 

execução da atividade é “Circule apenas as letras que você usa para escrever palavras” 

(Figura 4). Antes da aplicação, o orientador pode explicar para a criança o que é um 

símbolo e deverá deixá-la à vontade para escolher aquilo que considerar certo. Não 

podem ser dados exemplos e nesta atividade a criança terá que marcar apenas as letras.  

Na correção cada acerto vale um ponto, e a pontuação pode variar de 0 a 10. A atividade 

consta de 10 itens, com 20 possibilidades de erro e 10 de acerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Identificação de grafemas 
Fonte: Autoras 
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ATIVIDADE 2 – RECONHECER A ESCRITA ALFABÉTICA 

 

O objetivo a ser atingido na Atividade 2 é identificar a organização da escrita 

alfabética e foi embasada em CA (BATISTA et al., 2005) e Pró-Letramento (BRASIL, 

2008). Durante a orientação, o avaliador deve dizer para a criança “Marque as palavras 

ALEGRIA que você encontrar” (Figura 5). Na correção, cada palavra correta recebe um 

ponto e para cada palavra “errada”, isto é, fora das regras convencionais da escrita 

alfabética é dado um ponto negativo. Assim, por exemplo, se a criança marcou cinco 

palavras convencionalmente corretas e três que não sejam convencionais, deve-se 

realizar a diminuição dos pontos conseguidos, como neste exemplo: 5 (palavras 

convencionais) – 3 (palavras não convencionais) = 2 pontos na atividade. A pontuação 

mínima na atividade é 0 e a máxima 8. Nessa atividade são considerados 8 itens com 16 

possibilidades de erro e 8 de acerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5- Reconhecer a Escrita Alfabética 
Fonte: Autoras 

 
ATIVIDADE 3 – ESCREVER PALAVRAS 
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Avaliar a escrita de palavras com sílabas canônicas e não canônicas, com 

pequena e grande extensão são os objetivos a serem alcançados na Atividade 3 e foram 

embasadas CA (BATISTA et al., 2005), Pró-Letramento (BRASIL, 2008), PNAIC 

(BRASIL, 2012) e a ANA (INEP, 2013). As palavras utilizadas nesta atividade são 

originárias do estudo dos testes de Competência de Leitura de Palavras e 

Pseudopalavras - TCLPP (SEABRA; CAPOVILLA, 2010), do Teste de Vocabulário 

por Figuras USP–TVFUSP (CAPOVILLA, 2011), do PROLEC (CUETOS, 2012), em 

Brasil (2012) A partir desses estudos e de acordo com os documentos oficiais, A 

orientação dada pelo avaliador é “Escreva o nome das figuras que estão na folha” 

(Figuras 6 e 7). O orientador não pode dizer o nome da imagem, pois em tal situação, 

poderia ocorrer pronúncia lenta ou acentuada nas partes da palavra, exacerbando 

características das palavras e interferindo nos resultados. Em caso de dúvidas, podem 

ser fornecidas pistas sobre o que é o desenho. Para cada palavra correta é dado um 

ponto e o valor mínimo da pontuação pode variar de 0 a 18. Nessa atividade são 

considerados 18 itens, apresentando a mesma quantidade de possibilidades tanto de 

erros como de acertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6 - Escrever Palavras - Folha 3 
Fonte: Autoras. 
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Figura 7 - Escrever Palavras - Folha 4 
Fonte: Autoras 

 

ATIVIDADE 4 – RECONHECER E UTILIZAR LETRA CURSIVA E DE FORMA 
 

A Atividade 4 visa avaliar os processos de reconhecimento e utilização das letras 

cursiva e de forma (Figura8). Foi pautada no estudo dos documentos oficiais CA 

(BATISTA et al., 2005), Pró-Letramento (BRASIL, 2008) e PNAIC (BRASIL, 2012). 

No que se refere à aplicação da atividade, durante o processo avaliativo a instrução dada 

é “Escreva o nome da figura seguindo a letra inicial já escrita”. As palavras corretas são 

aquelas que utilizam corretamente a letra proposta na atividade, independentemente de a 

escrita seguir as regras ortográficas convencionais da Língua Portuguesa. Cada acerto 

vale um ponto, sendo a pontuação mínima 0 e a máxima 9. Nessa atividade são 

considerados 9 itens, apresentando a mesma quantidade de possibilidades tanto de erros 

como de acertos. 
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Figura 8 - Reconhecer e identificar letras cursivas e de forma 
Fonte: Autoras 

 
 

ATIVIDADE 5 – IDENTIFICAR SÍLABAS 

 

A Atividade 5 tem como objetivo o reconhecimento de unidades fonológicas-

sílabas. Foi elaborada com base em CA (BATISTA et al., 2005) e o Pró-Letramento 

(BRASIL, 2008), sendo apresentada na Figura 9. Durante a aplicação, a orientação dada 

pelo avaliador é “Pinte ou marque um quadrinho para cada sílaba da palavra, veja o 

modelo”, o avaliador pode dizer o nome da imagem para a criança em caso de dúvidas. 

Cada separação de sílaba feita corretamente vale um ponto e assim na correção a 

pontuação mínima é 0 e a máxima 16. Nessa atividade são considerados 16 itens, 

apresentando a mesma quantidade de possibilidades tanto de erros como de acertos. 
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Figura 9 - Identificar sílabas 
Fonte: Autoras 

 

ATIVIDADE 6 – ESCREVER FRASES 

 

Na Atividade 6, os objetivos a serem atingidos são avaliar a segmentação dos 

espaços em branco, pontuação e a utilização de maiúsculas e minúsculas e foram 

embasados em CA (BATISTA et al., 2005), Pró-Letramento (BRASIL, 2008) e PNAIC 

(BRASIL, 2012), como exposto na Figura 10. As frases apresentam erros nos 

espaçamentos ou a pontuação ou nas letras maiúsculas e minúsculas, assim, na 

execução, a orientação dada pelo avaliador é “Reescreva a frase corrigindo os erros que 

encontrar”. Cada erro corrigido pontua-se com um ponto, são cinco erros em cada frase, 

assim a pontuação mínima é 0 e a máxima 50. São considerados 50 itens nessa 

atividade, apresentando a mesma quantidade de possibilidades tanto de erros como de 

acertos. 
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Figura 10- Escrever frases 
Fonte: Autoras 

 
 
ATIVIDADE 7 – ESCREVER PALAVRAS E PSEUDOPALAVRAS 

 

Os objetivos definidos na Atividade 7 foram avaliar a escrita de palavras 

familiares, memorizadas, conhecidas ou desconhecidas, tendo sido embasados no 

documento Pró-Letramento (BRASIL, 2008). Nesse sentido, compreende-se que não há 

como apresentar no instrumento palavras desconhecidas, de forma precisa, já que isto 

depende do conhecimento lexical de cada criança. Optou-se então em incluir as 

pseudopalavras a fim de que fossem apresentadas, com controle, “palavras” 

desconhecidas, escolha que promove benefícios ao instrumento por ser possível, com 

isto, verificar o conhecimento de aspectos desenvolvidos durante aprendizagem das 

regras de conversão de fonemas em grafemas, como sugerido por Rodrigues e Salles 

(2013) e Coutinho (2014). 

Durante a aplicação, o orientador deve dizer que “As palavras ditadas devem ser 

escritas”, em seguida deve dar início ao ditado das seguintes palavras e 
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peseudopalavras: quebrado, xarope, gelo, sede, boxe, greve, pedaço, dupla, frase, 

cachoeira, processo, peçonhento, corrente, quanlo, fasos, teplo, afíbio, omelha, 

dimimpão, quinla, glapo, cati, abatamon (m), prenguiça, pesceva. Para cada palavra 

escrita corretamente é dado um ponto, dessa forma o valor mínimo é 0 e a pontuação 

máxima 25, veja Figura 11. Essa atividade é composta por 25 itens, apresentando a 

mesma quantidade de possibilidades tanto de erros como de acertos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11 - Escrever palavras e pseudopalavras 
Fonte: Autoras 

 

 

ATIVIDADE 8 – ESCREVER UMA HISTÓRIA 

Avaliar a geração de conteúdos textuais com coesão e geração de texto com 

vocabulário adequado e de acordo com o gênero textual é objetivo apresentado na 

Atividade 8, que se encontra em concordância com as propostas de PCN (BRASIL, 

1997), CA (BATISTA et al., 2005), Pró-Letramento (BRASIL, 2008), PNAIC 

(BRASIL, 2012) e ANA (INEP, 2013). Durante a aplicação, a orientação dada pelo 
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avaliador é “Escreva uma história”. A Atividade é mostrada na Figura 12 e o crivo a ser 

utilizado na sua correção é apresentado no Quadro 13. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 - Escrever história 
Fonte: Autoras 

 
 

Quadro 13 – Crivo para correção da produção de texto 

Capacidade Com ocorrência Sem ocorrência 
Escrever com legibilidade   
Adequar o texto aos propósitos da situação de escrita   
Utilizar conhecimentos sobre as características do 
gênero solicitado 

  

Utilizar mecanismos coesivos - conjunções   
Utilizar mecanismos coesivos - advérbios   
Apresentar concordância verbal   
Apresentar concordância nominal   
Estabelecer relações lógicas   
Estruturar parágrafos e períodos do texto   
Utilizar maiúsculas e minúsculas adequadamente   
Fonte: Autoras. 
 

O crivo para a correção da Atividade “Escrita de história”, exposto no Quadro 

13, foi construído a partir da análise dos documentos PCN (BRASIL, 1997), CA de 
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Batista et al. (2005), o Pró-Letramento (BRASIL, 2008), PNAIC (BRASIL, 2012) e 

ANA (INEP, 2013), que apontam as habilidades a serem adquiridas no primeiro ciclo 

do Ensino Fundamental. A primeira habilidade a ser citada no Pró-letramento é 

compreender a funcionalidade da escrita, que foi proposta no crivo como “Escrever com 

legibilidade”. A segunda se refere à habilidade de planejar a escrita de textos 

considerando o contexto de produção e diferenciar os gêneros textuais descrita, no Pró-

letramento, PNAIC e ANA e que foi proposto no crivo sob os títulos “Adequar o texto 

aos propósitos da situação de escrita” e “Utilizar conhecimentos sobre as características 

do gênero solicitado”. 

A terceira é habilidade, de geração de conteúdos textuais com coesão, é citada 

por PCN, PNAIC e ANA, e engloba os itens do crivo “Utilizar mecanismos coesivos – 

conjunções”, “Utilizar mecanismos coesivos – advérbios”, “Apresentar concordância 

verbal”, “Apresentar concordância nominal” e “Estabelecer relações lógicas”. Os 

mecanismos coesivos são os vários elementos utilizados para explicar ideias expostas 

no texto, orientar a sequência do pensamento ou estabelecer relações de causas e efeitos. 

Os elementos coesivos principais são os pronomes, advérbios e conjunções. Para a 

categoria “Estabelecer relações lógicas” devem ser verificadas as relações de causa e 

efeito. 

A quarta habilidade se refere a organizar o texto, dividindo-o em tópicos e 

parágrafos, como proposto pelo PNAIC avaliada no tópico “Estruturar parágrafos e 

períodos do texto”. Enfim, a quinta habilidade medida é a de utilizar maiúsculas e 

minúsculas adequadamente, proposta no PNAIC e a sua atividade leva o mesmo nome. 

Será contado um ponto para cada item ocorrido, assim, por exemplo, se a criança 

escreveu três parágrafos, sua pontuação será de um ponto independentemente da 

quantidade de parágrafos. Portanto, na correção, cada item certo vale um ponto e 

quando não há ocorrência no texto, por exemplo se a criança não escrever nenhum 

advérbio o item “Utilizar mecanismos coesivos – advérbios”, não será pontuado, sendo 

o mesmo procedimento à todos os itens tratados no crivo. O intervalo de pontuação vai 

de 0 a 10. e a atividade apresenta 10 itens que estão de acordo com o número de 

possibilidades de acertos. 

No total, o EAEA piloto contou com 8 atividades a saber: “Identificar 

grafemas”, “Reconhecer a escrita alfabética”, “Escrever palavras”, “Reconhecer e 

utilizar letra cursiva e de forma”, “Identificar sílabas”, “Escrever frases”, “Escrever 
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palavras e pseudopalavras”, “Escrever frases”, sendo composta por um total de 146 

itens. A pontuação poderia variar de 0 a 146 pontos. 

 Com a criação do instrumento piloto e definição dos objetivos das atividades, 

dos aspectos de aplicação, das regras de correção e do escore mínimo e máximo foi 

possível passar para a etapa de avaliação de juízes para derivar evidências de validade 

de conteúdo. Assim o capítulo a seguir abordará os procedimentos realizados nessa 

avaliação, incluindo o perfil dos avaliadores, os critérios analisados e sugestões 

realizadas pelos mesmos, além da apresentação da EAEA na versão final a partir dos 

itens apontados nessa etapa. 
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4 DELINEAMENTO DO ESTUDO 
 

 A escrita, segundo Godoy e Senna (2012), é algo aprendido e não faz parte do 

desenvolvimento natural do ser humano. Esses autores afirmam que no processo de 

aprendizagem da escrita há sistemas que devem ser aprendidos pelos alunos como a 

aquisição de aspectos psicomotores e dos sistemas gramaticais. O aprendizado desses 

sistemas é realizado baseando-se em regras definidas socialmente que são controladas e 

quando não aprendidas comprometem todo o processo de aprendizado escolar. 

De acordo com Lemle (2004), os erros cometidos na escrita podem ser 

analisados pelo professor ou profissional especializado para diagnosticar com precisão a 

etapa em que o aluno se encontra. Atualmente, para fazer o diagnóstico da escrita é 

necessário recorrer a vários instrumentos para se ter uma avaliação de seus vários 

aspectos, conforme constatado no levantamento de pesquisas deste trabalho. 

Por isso, neste estudo foi elaborada um instrumento piloto com vários aspectos 

para a avaliação da escrita na fase de alfabetização, mais precisamente no 1º Ciclo do 

Ensino Fundamental, que compreende os três primeiros anos de escolarização, baseada 

nos documentos oficiais já apresentados no segundo capítulo. Acredita-se que ela possa 

oferecer um diagnóstico mais amplo para o norteamento de possíveis intervenções, tanto 

em escolas como clínicas de profissionais especializados. 

 Na criação de um novo instrumento de avaliação alguns aspectos devem ser 

levados em consideração, desde o seu processo criativo até as etapas posteriores de 

avaliação dos itens para validação dos mesmos. Para que essa validação ocorra de forma 

satisfatória, o conteúdo deve ser analisado precocemente com indicadores mensuráveis 

e verificado se há representação adequada para que sejam analisados os conceitos que o 

originam. 

Macías (2007) e Urbina (2007) consideram que no processo de construção de 

um teste, uma escala, um inventário ou um questionário, a validade é um dos temas 

essenciais, visto que busca demonstrar o significado das pontuações obtidas e a 

utilidade da medida realizada. Segundo esses autores, é justamente a validade que 

permitirá realizar inferências e interpretações corretas dos resultados quando se aplica 

um teste e se estabelece a relação com o construto/variável que se mede. 

Para esse propósito, o painel de juízes é um dos métodos empíricos utilizados 

para avaliação de novos instrumentos. Nesse método o instrumento é entregue a 

especialistas da área, a fim de que avaliem a pertinência de cada item por meio de 
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comparação dos objetivos do teste com seu conteúdo. O resultado obtido é utilizado 

para definir os itens que serão mantidos, revisados ou eliminados, como mencionado 

por Exner (1993), sendo esse um dos procedimentos adotados no presente estudo. 

O outro método que foi empregado para avaliação do instrumento elaborado, a 

Escala de Avaliação da Escrita na Alfabetização, foi a busca de evidências de validade 

baseadas na relação com outras variáveis, no caso os anos escolares, para verificar se 

haveria aumento das médias na evolução do primeiro ao terceiro ano, como esperado. 

Anastasi e Urbina (2000) descrevem a validade de critério como aquela capaz de 

predizer o desempenho de um indivíduo em determinadas tarefas, podendo ser 

observada por meio de preditores externos como, por exemplo, desempenho escolar, 

ano escolar e idade. 

Foi considerado importante também realizar a análise de consistência interna do 

instrumento para a amostra, pois de acordo com Quero Virla (2010), duas características 

são desejáveis a qualquer instrumento de medição no campo das ciências sociais e do 

comportamento, a confiabilidade e a validade. A confiabilidade pode ser medida por 

meio do coeficiente de consistência interna de Cronbach. O índice de Cronbach estima 

quão uniformemente os itens contribuem para a soma não ponderada de um 

instrumento, podendo variar dentro de uma escala de 0 a 1. 

O valor de alfa de Cronbach sofre mudanças segundo a população na qual se 

aplica a escala porque é uma propriedade inerente do padrão de resposta da população 

estudada e não uma característica da escala por si só. O valor mínimo aceitável para o 

alfa é 0,70, visto que abaixo desse valor a consistência interna da escala utilizada é 

considerada baixa. Já o valor máximo esperado é 0,90, porque acima deste valor 

considera-se que vários itens estão medindo exatamente o mesmo elemento de um 

construto, indicando que há redundância ou duplicação, devendo então os itens 

redundantes ser eliminados. Valores de alfa entre 0,80 e 0,90 são, usualmente, 

preferidos (STREINER, 2003). 

Neste trabalho foram efetuados dois estudos para melhor apresentação dos 

dados. O primeiro, da avaliação dos juízes, é de caráter qualitativo, por ter utilizado, 

segundo Creswell (2012), um questionário semiestruturado que forneceu informações 

sobre o ponto de vista dos entrevistados, oferecendo diferentes perspectivas sobre o 

tema e delineando os aspectos subjetivos do fenômeno. 

O segundo estudo, da avaliação das respostas das crianças, é de caráter 

quantitativo, pois ainda segundo Creswell (2012), ofereceu números e indicadores que 
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puderam ser analisados com auxílio da estatística e revelar informações úteis, rápidas e 

confiáveis a respeito de um número considerável de observações. Foram utilizadas 

estatísticas descritivas e inferenciais para tal propósito. 

No entanto, Paranhos et al. (2016) consideram que tanto as técnicas quantitativas 

quanto as qualitativas têm potencialidades e limitações. Geralmente, elas são utilizadas 

com propósitos distintos, mas há vantagem em integrar essas técnicas, retirando o 

melhor de cada uma para responder uma questão específica. Small (2011) identifica 

duas principais abordagens de integração de métodos. Uma que combina dados 

quantitativos e qualitativos e outra que combina técnicas quantitativas e qualitativas. A 

literatura sugere dois principais argumentos para justificar a importância da integração, 

seja de dados, seja de técnicas: (1) confirmação e (2) complementariedade. Nesse 

sentido, considera-se que este estudo se serviu da abordagem mista. 

Enfim, considerando e compreendendo as abordagens sobre as análises 

qualitativas e quantitativas que fazem parte deste trabalho é chegado o momento de 

expor as pesquisas e resultados advindos da pesquisa de campo. Para tanto segue o 

Estudo1 de caráter qualitativo que visa expor o painel de juízes com os resultados e 

discussões alcançadas. 
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5 ESTUDO 1 

 

Neste capítulo é apresentado o painel de juízes que se refere a uma avaliação 

qualitativa realizada por 11 profissionais das áreas de Educação e Saúde. Para tanto 

foram descritos, inicialmente, os aspectos avaliados que se referem à “Linguagem”, à 

“Temática” e ao “Conteúdo” da EAEA. Como não foram solicitadas modificações nos 

dois primeiros aspectos, as alterações se direcionaram para o aspecto “Conteúdo” desta 

forma o texto descreve cada uma das modificações englobando os motivos das 

solicitações e as consequências para o instrumento em sua versão final. 

 

OBJETIVO 

 

Para o Estudo 1 foi definido o objetivo de derivar evidências de validade de 

conteúdo com base na análise de juízes. 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

 

A EAEA versão piloto, foi enviada para 30 profissionais que fazem parte do 

grupo de contatos das pesquisadoras. Essa situação propiciou o compartilhamento por 

parte de uma juíza, formada em letras e supervisora em uma escola particular, a pessoas 

que atuam em sua escola com alfabetização, com formação pedagógica. No entanto, 

somente 11 participantes, todas do sexo feminino, responderam à Ficha de Avaliação da 

EAEA. Suas idades variaram de 36 a 50 anos, com média de 43,91 e desvio padrão de 

4,01. 

Quanto à atuação profissional podem ser divididos os seguintes grupos: 

Professoras do 1º ciclo do Ensino Fundamental - 8, Fonoaudióloga -1, Professora 

universitária – 1 e Supervisora no Ensino Fundamental 1. Quanto à formação 

profissional em nível de graduação podem ser divididos os seguintes grupos: Pedagogia 

- 9 juízas, Fonoaudiologia – 1, Direito – 1 e Psicologia - 1 juíza. Assim somam-se 12 

graduações, pois uma juíza tem duas formações. Quanto à formação em nível de pós-
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graduação, 10 juízas relataram ter cursado, sendo nove em Psicopedagogia e uma em 

Alfabetização. 

 

Instrumentos 

 

 Os instrumentos utilizados foram: Ficha de avaliação e a Escala de Avaliação da 

Escrita na Alfabetização –EAEA - versão piloto. Na ficha de avaliação foi solicitado 

que as juízas analisassem o conteúdo dos itens do questionário, considerando a 

linguagem, a temática e o conteúdo. Deveriam, também, avaliar se esses tópicos 

estavam “adequados” ou se “exigiam modificações (com especificações)”. 

 

Procedimentos 

 

Foram enviados, por e-mail, a escala e o protocolo para avaliação. O tempo 

médio entre a entrega e devolução dos protocolos foi de uma semana, como solicitado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO DO ESTUDO 1 

 

A EAEA foi avaliada por onze juízas que observaram os aspectos linguagem, 

temática e conteúdo de cada uma das oito atividades que constavam na versão piloto do 

instrumento. Cada uma dessas atividades poderia ser indicada como “Adequada” ou 

“Exige Modificações”, sendo que deveriam ser discriminadas a fim de que o 

instrumento pudesse ser reelaborado. Percebeu-se, no entanto, que houve juízas que 

marcaram a linguagem, a temática ou o conteúdo como adequados, mas colocaram 

sugestões que foram em grande parte consideradas na reelaboração do instrumento. 

Quanto ao item “temática” não houve indicações para modificações, já para a 

“linguagem” houve solicitações para alterar a capa do instrumento, que posteriormente 

foi eliminada por perceber-se que havia falta de parâmetros por se tratar de um 

instrumento preliminar. O item que teve mais requisições para ser modificado foi o 

“conteúdo”. A Tabela 2 mostra esses resultados, considerando as solicitações que se 

repetiam. 
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Tabela 2 - Solicitações das juízas com relação ao conteúdo nas atividades avaliadas 

Atividade Solicitação quanto ao conteúdo Quantidade  Alterações 
aceitas 

Identificar 
Grafemas 

Alteração nos símbolos 3 3 

 
Reconhecer a 
organização da 
escrita alfabética 

 
Utilização de palavras com sílabas simples 

 
1 

 
0 

Utilização de fonte cursiva 
 

2 2 

Escrever palavras 
Folhas 3 e 4 

Alteração ou retirada de imagens 
 

5 5 

 
Reconhecer e 
utilizar letras de 
forma e cursiva 

 
Alteração ou retirada de imagens 

 
1 

 
1 

Utilização de fonte cursiva 1 1 

 
Identificar sílabas 

 
Utilização de sílabas 

 
2 

 
0 

Aumento das figuras e do quadro a ser pintado 1 1 
Alteração ou retirada de desenhos 2 2 

 
Escrever frases 

 
Inclusão de frases modelos  

 
2 

 
2 

Divisão da prova 1 1 
   

 
Escrever palavras e 
pseudopalavras 

 
Aumento do espaço entre linhas 

 
1 

 
1 

Reconfiguração do layout da página  1 1 
Diminuição no número das palavras e 
pseudopalavras  

1 1 

 
Escrever uma 

história 

 
Aumento do espaçamento da folha 

 
2 

 
2 

Colocação de uma história seriada 2 2 
    

Total  28 25 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os resultados mostrados na Tabela 2 indicam que houve 28 solicitações de 

alterações nos conteúdos das atividades. No instrumento piloto havia 146 itens no total, 

correspondentes à pontuação máxima que poderia ser alcançada na EAEA. Assim, 

considerando-se esse número de solicitações, chegou-se ao percentual de concordância 

entre as juízas de quase 80,83%, visto que a discordância foi de 19,17%. 

Ocorreram mudanças na versão final, no número de itens, devido às alterações 

que estão descritas no decorrer do texto, passando para um total de 120 itens que se 

dividem da seguinte forma: “Identificar Grafemas” com 10 itens; Reconhecer a 

organização da escrita alfabética” com 8 itens; “Escrever palavras” com 14 itens; 

“Reconhecer e utilizar a escrita de forma e cursiva” com 6 itens; “Identificar sílabas” 

com 8 itens; “Escrever frases”, que foi dividida em “Segmentar os espaços” com 15 
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itens, “Utilizar maiúsculas e minúsculas” com 14 itens e “Pontuar a frase” com 15 itens. 

Na atividade “Escrever palavras e pseudopalavras” passou para 20 itens e “Escrever 

uma história” permaneceu com 10. 

Dentre as solicitações das juízas, duas delas não foram acatadas pelas 

pesquisadoras. A primeira se refere à utilização de palavras com sílabas simples na 

atividade de “Reconhecer a Escrita Alfabética”, já que as crianças menores memorizam, 

facilmente, palavras com estrutura silábica simples diminuindo a dificuldade 

apresentada na atividade. A segunda se refere à utilização de sílabas na atividade 

“Identificar sílabas”, que não foi aceita por se compreender que a substituição por 

palavras traria a necessidade de leitura para a atividade, condição que não acontece com 

a utilização de imagem. 

Para Atividade 1, “Identificar Grafemas”, na qual são apresentadas letras, 

números, pontuação gráfica, desenhos, além de outros símbolos gráficos e na qual a 

criança precisa marcar somente as letras, foi apontada por três juízas a necessidade de 

alterar símbolos apontados pelas mesmas. Os símbolos solicitados foram substituídos 

por outros, a saber: o símbolo “v” e substituído por “V”; o símbolo “&” substituído por 

“?”; o “ç” substituído por “s”; e o “S” substituído por “C”. 

 Para a atividade “Reconhecer a Organização da Escrita Alfabética”, as juízas 

consideraram necessária a utilização de palavras com sílabas simples, que não foi 

acatada como já explicado anteriormente. Também foi solicitada a inclusão de palavras 

que utilizassem letra cursiva, pois na versão piloto todas as apresentações se faziam em 

fonte de forma e maiúsculas. Para atender a essa sugestão foram retiradas oito 

representações com letra de forma da versão piloto e adicionadas na versão final oito 

com letra cursiva. Na atividade “Escrever Palavras” foi orientado pelas juízas que as 

imagens da coruja, gênio, tronco e chave fossem eliminadas por não estarem nítidas em 

relação aos seus significados e esta sugestão foi devidamente acatada. 

Para a atividade “Conhecer e Utilizar Letra de Forma e Cursiva”, foi solicitada a 

retirada das imagens do tigre, da ambulância, do escorpião e do rinoceronte, pois 

segundo as juízas elas estavam confusas. Outra solicitação foi a utilização de letras do 

padrão cursivo, pois na versão piloto tinham sido apresentadas somente as letras de 

forma, indo contra o objetivo da própria atividade que se refere a verificar se a criança 

conhece e utiliza letra de forma e cursiva. 
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Para a atividade “Identificar Sílabas”, as juízas solicitaram a utilização de sílabas 

o que não foi acatado pelas pesquisadoras como já explicado anteriormente. As outras 

alterações foram o aumento das figuras e dos quadros a serem pintados pela criança que 

foram acatadas. Para isso foi necessária a retirada das imagens ambulância, escorpião e 

ponte, que já havia sido solicitada anteriormente. Assim, optou-se por retirar além das 

figuras recomendadas, as imagens do binóculo, bolsa, sol, pá e batedeira. A escolha das 

palavras a serem retiradas foi pautada na quantidade de sílabas, buscando manter as 

dificuldades iniciais. 

Na versão piloto da atividade “Escrever Frases” foram expostas 10 frases que 

continham erros no espaçamento, na pontuação e/ou nas letras maiúsculas e minúsculas. 

As juízas solicitaram a inclusão de frases modelo e divisão da prova. Para atender a 

essas questões a versão final foi dividida por objetivo, levando ao surgimento de três 

atividades independentes, sendo elas “Segmentar espaços”, “Utilizar maiúsculas e 

minúsculas” e “Pontuar frases”. Consequentemente, ocorreram mudanças em todo o 

layout da atividade e a necessidade da inserção de novas frases, além de mudanças tanto 

na aplicação como na execução e correção, visto que todos estes aspectos dependiam do 

objetivo da própria atividade. A partir da divisão executada surgiram novas formas de 

aplicação, execução e correção, que serão apresentadas a seguir. 

Na atividade “Segmentar os Espaços em branco” são apresentadas quatro frases, 

sendo que uma é o modelo, seguido de três frases avaliativas. Em cada frase são 

propostos cinco erros que compreendem aglutinações ou separações incorretas, desta 

forma, na execução, a orientação dada pelo avaliador é “Reescreva a frase corrigindo os 

erros que encontrar”. Cada erro corrigido é valorizado com um ponto, sendo a 

pontuação mínima de zero e a máxima de 15 pontos, quando houver ilegibilidade há 

perda dos cinco pontos da frase, como mostrado na Figura 13. Outro aspecto que mudou 

foi o nome da atividade, pois as pesquisadoras consideraram desnecessária a expressão 

“em branco” já que ela se referia ao espaço entre as palavras e desta forma a sua 

utilização se tornou redundante. 
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Figura 13 - Versão final ampliada - Segmentar os espaços 
Fonte: Autoras. 

 

Na atividade “Utilizar Maiúsculas e Minúsculas” são apresentadas quatro frases, 

sendo uma modelo. Em cada frase são propostos cinco erros que compreendem 

utilização incorreta de fontes maiúsculas e minúsculas, assim na execução a orientação 

dada pelo avaliador é “Reescreva a frase corrigindo os erros que encontrar”. Cada erro 

corrigido é contado com um ponto, sendo a pontuação mínima 0 e a máxima 14. Como 

explicado anteriormente, a ilegibilidade acarreta a despontuação da frase, como 

demonstrado na Figura 14. 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 - Versão final ampliada - Utilizar maiúsculas e minúsculas. 
Fonte: Autoras. 

 

A atividade “Pontuar Frases” tem como objetivo verificar se há utilização 

correta da pontuação gráfica. Dessa forma é apresentado um pequeno texto com cinco 

linhas e o avaliador deve orientar pedindo que “Utilize os sinais de pontuação que 
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conhecer”. Cada acerto é pontuado com um ponto, a pontuação mínima é zero e a 

pontuação máxima é de 15 pontos, como pode ser visto na Figura 15. 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 15 – Versão final ampliada - Pontuar frases. 
Fonte: Autoras. 

 

Na atividade “Ditado de Palavras e Pseudopalavras”, as juízas solicitaram 

aumento do espaçamento entre linhas, o que gerou reconfiguração do layout da página. 

Por consequência desse aumento, houve a redução do número de linhas por folha, 

alterando também o número das palavras e pseudopalavras. Não foram apontadas pelas 

juízas quais seriam aquelas a serem retiradas, desta forma as pesquisadoras optaram por 

eliminar duas palavras com formação de sílaba canônica e uma com “nh”, já que havia 

outras dificuldades ortográficas no ditado, sendo excluídas gelo, sede e peçonhento. Em 

relação às pseudopalavras foram eliminadas “prenguiça” por apresentar duas sílabas não 

canônicas e “pesceva” que apresenta dificuldade para ser falada com clareza o que em 

teoria poderia propiciar erros. É importante salientar que, ao serem ditadas, as palavras e 

pseudopalavras estão misturadas, não seguindo uma sequência. 

Enfim, na última atividade “Escrever uma história” foi aumentado o espaço 

entre linhas e houve a inclusão de uma imagem seriada, como em histórias em 

quadrinhos,  para que a sequência dos fatos ficasse explícita e propiciasse mais estímulo 

para a criação da história, veja Figura 16. 
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Figura 16 – Imagem acrescentada na atividade “Escrever uma história”. 
Fonte: Autoras. 
 

Com o fechamento do Estudo 1, que se referiu à avaliação da versão piloto do 

instrumento, é possível passar para a proposta seguinte que se refere à aplicação da 

EAEA, versão final, em crianças do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental da rede púbica 

e particular de ensino. Os resultados e as discussões do segundo estudo serão 

apresentados no próximo capítulo. 
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ESTUDO 2 

 

OBJETIVO 

 

Pretendeu-se no Estudo 2 averiguar a escrita das crianças por meio da EAEA e 

encontrar evidências de validade baseadas na relação com outras variáveis, a saber, os 

anos escolares. Outro objetivo pretendido foi o de realizar a estimativa de fidedignidade 

deste instrumento. 

Para tanto foram elaboradas estatísticas descritivas das pontuações alcançadas 

pelas crianças nas atividades e para a estatística inferencial optou-se não paramétrica, 

visto que o resultado da prova de Shapiro-Wilk para a análise da curva da pontuação 

dos escores totais obtidos nas atividades e no total geral permitiram recusar a hipótese 

de normalidade. 

Diante dessa opção assumiram-se os dados como ordinais e foi adotado o teste 

de Kruskal Wallis para a comparação de mais de dois grupos, no caso, os anos 

escolares. Depois de analisados esses resultados, observou-se diferença relativa às 

médias alcançadas pelas crianças das escolas pública e particular, assim resolveu-se 

explorá-los por meio do Teste de Mann-Whitney para comparação dos dois grupos. 

Finalmente, a fidedignidade foi estimada por meio do coeficiente Alfa de Cronbach, 

sendo considerados adequados valores maiores que 0,7 e menores que 0,9, de acordo 

com Streiner (2003). 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

 

Participaram do estudo 108 crianças do 1º (n = 32), 2º (n = 43) e 3º (n = 33) 

anos pertencentes ao primeiro ciclo do Ensino Fundamental I, de duas escolas, sendo 

uma Creche de Educação Infantil e Fundamental 1 que é instituição pública e outra da 

rede particular, ambas de uma cidade do Sul do Estado de Minas Gerais. Do total das 

crianças, 52% era do sexo feminino. Quanto às idades variaram de 6 a 9 anos com (M = 

7,31) e (DP = 0,87). 
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Instrumento 

 

 O instrumento utilizado foi a Escala de Avaliação da Escrita na Alfabetização - 

EAEA na versão final após análise dos juízes (Apêndice A). 

 

Critérios de correção da EAEA 

 

Para a EAEA foi atribuído um ponto para cada acerto. A pontuação mínima 

poderia ser de 0 (zero) e a máxima poderia alcançar 120 pontos. Vale ressaltar que 

algumas atividades sofrem subtração de pontuação, como já descrito e explicado no 

capítulo três. 

 

Procedimentos 

 

Após a autorização da Secretaria da Educação para a coleta de dados, solicitou-

se a aprovação pelo Comitê de Ética, sob protocolo de Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) nº 60257116.5.0000.5102 de acordo com a Resolução 

510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Foi solicitada, então uma reunião na escola 

para explicar a pesquisa para os professores das turmas nas quais seria aplicada a escala 

e para solicitar a entrega dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido para os 

responsáveis (Apêndice B). O instrumento foi aplicado coletivamente, em sala de aula, 

em horário cedido pelos professores, que acompanharam a aplicação. As pesquisadoras 

explicaram que se tratava de uma pesquisa para a qual já havia autorização dos 

responsáveis e foram distribuídos os instrumentos para os alunos que assinaram os 

Termos de Assentimento (Apêndice C). Cada atividade foi explicada seguindo as 

respectivas orientações das pré-folhas, sendo que cada uma delas foi realizada 

imediatamente após a explicação da mesma. Não foi definido um tempo para a 

elaboração, mas só se dava continuidade quando todas as crianças terminavam a 

atividade explicada e assim sucessivamente até que todas fossem finalizadas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO DO ESTUDO 2 

 

Com vistas a investigar os resultados obtidos da aplicação do EAEA nas escolas 

e possibilitar sua análise foram elaboradas estatísticas descritivas das pontuações 

alcançadas pelas crianças nas atividades. Esses valores estão apresentados na Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Estatísticas descritivas das pontuações das atividades da EAEA 

Atividades Média DP Mín. Máx. Escore 
Identificar grafemas 7,77 2,52 0 10 0 - 10 
Reconhecer a organização da 
escrita alfabética 

5,50 2,04 0 8 0 - 8 

Escrever palavras 9,28 3,73 0 14 0 - 14 
Reconhecer e utilizar letras de 
forma e cursiva 

4,78 1,17 0 6 0 - 6 

Identificar sílabas 6,19 2,14 0 8 0 - 8 
Segmentar os espaços 4,56 6,01 0 15 0 - 15 
Utilizar maiúsculas e minúsculas 3,91 5,79 0 14 0 - 14 
Pontuar a frase 1,18 1,78 0 8 0 - 15 
Escrever palavras e pseudopalavras 7,16 5,47 0 17 0 - 20 
Escrever uma história 3,35 3,58 0 10 0 - 10 
Total 53,67 26,58 0 102 120 
 

Como pode se observar nas estatísticas descritivas, apresentadas na Tabela 3, as 

atividades “Escrever palavras e pseudopalavras” (M = 9,28; DP = 3,73) e “Pontuar a 

frase” (M= 1, 18; DP=1,78) foram as únicas que não alcançaram o escore máximo. A 

menor média apresentada ocorreu na atividade “Pontuar a frase” (M= 1,18; DP=1,78) e 

a maior ocorreu em “Escrever palavras” (M = 9,28; DP = 3,73). 

Na atividade “Escrever palavras e pseudopalavras” ficou evidente que as 

crianças ainda consolidaram as habilidades a serem alcançadas. De acordo com o 

documento Pró-letramento essas habilidades devem ser introduzidas no 1º ano, mas não 

é apontado em nenhum dos documentos o período em que deve ser consolidado. 

No caso da atividade “Pontuar a frase”, há indicação do PNAIC para que seja 

aprofundando e consolidado no terceiro ano, assim sendo foi a atividade que apresentou 

a menor média. Nessa perspectiva percebe-se que as crianças do 3º ano da amostra 

pesquisada não desenvolveram adequadamente a habilidade, já que não é esperado que 

as crianças de 1º e 2º anos a realizem com facilidade, contribuindo para a redução da 

média. 

A atividade de “Escrever palavras” visa avaliar o domínio de palavras com 

sílabas canônicas e não canônicas, com pequena e grande extensão que são habilidades 

a serem introduzidas e aprofundadas no 1º ano conforme o CA, Pró-letramento e 
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PNAIC. Desse modo pode-se inferir que as crianças menores, do 1º ano, estão 

consolidando esses objetivos e que as crianças do 2º e 3º ano já consolidaram esta 

habilidade resultando em um maior aumento da média. 

Para a estatística inferencial, optou-se neste estudo pela não paramétrica, visto 

que o resultado da prova de Shapiro-Wilk para a análise da curva da pontuação dos 

escores totais obtidos nas atividades e no total geral permitiram recusar a hipótese de 

normalidade, visto que todos os valores foram (p < 0,001). Em razão dessa opção, 

assumindo-se os dados como ordinais, adotou-se o teste de Kruskal Wallis para a 

comparação de grupos, a saber os anos escolares. A Tabela 4 traz esses resultados. 
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Tabela 4 – Comparação entre as pontuações dos três anos e níveis de significância pela 
prova de Kruskal-Wallis 

Atividades Ano n Média dos 
postos 

X2(gl=2) P 

Identificar grafemas 1 32 41,44 12,591 0,002 

 2 43 53,71   

 3 33 68,20   

Reconhecer a organização da escrita 
alfabética 

1 
 32 49,38 

3,723 0,155 

 2 43 51,81   

 3 33 62,97   

Escrever palavras 1 32 38,14 16,213 <0,001 
 2 43 55,40   

 3 33 69,20   

Reconhecer e utilizar letras de forma e 
cursiva 

1 
32 46,58 

4,661 0,097 

 2 43 58,53   

 3 33 56,92   

Identificar sílabas 1 32 45,59 8,246 0,016 

 2 43 51,88   

 3 33 66,55   

Segmentar os espaços 1 32 37,44 28,438 <0,001 

 2 43 51,74   

 3 33 74,64   

Utilizar maiúsculas e minúsculas 1 32 34,98 27,380 <0,001 

 2 43 56,93   

 3 33 70,26   

Pontuar a frase 1 32 33,00 29,851 <0,001 

 2 43 59,30   

 3 33 69,09   

Escrever palavras e pseudopalavras 1 32 37,91 16,190 <0,001 

 2 43 55,78   

 3 33 68,92   

Escrever uma história 1 32 29,38 39,666 <0,001 

 2 43 56,50   

 3 33 76,26   

Total 1 32 33,31 27,285 <0,001 

 2 43 55,42   

 3 33 73,85   

 

A Tabela 4 mostra que houve aumento dos postos das médias pelos anos 

escolares relativos à fase da alfabetização em todas as atividades, no entanto não houve 

diferença estatisticamente significativa para as atividades “Reconhecer a organização da 
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escrita alfabética” (p = 0,155) e “Reconhecer e utilizar letras de forma e cursiva” (p = 

0,097). Observa-se que o nível de significância foi inferior a 1% de erro em sete provas. 

Nas outras ainda foi inferior a 5% de erro, mostrando que as diferenças não ocorreram 

por acaso.  

Na atividade de “Escrever palavras”, a média dos postos apresentou pontuação 

crescente em relação ao ano escolar, sendo esperado este resultado com relação aos 

objetivos da atividade que são de avaliar a escrita de palavras canônicas e não 

canônicas, com pequena e grande extensão. Os resultados encontrados neste estudo 

estão de acordo com o que o CA e PNAIC indicam, de que essas habilidades devem ser 

introduzidas no 1º ano escolar e devem ser consolidados no 2º e 3º anos. De acordo com 

a ANA, é considerado que no 3º ano a criança deva estar apta a grafar palavras 

canônicas e não canônicas. 

A atividade “Identificar Sílabas” apresentou desenvolvimento crescente em 

relação à média de postos. Seus objetivos de identificar sílabas canônicas e não 

canônicas são introduzidos no 1º ano escolar e consolidados no 2º e 3º anos de acordo 

com CA, Pró-letramento e PNAIC, nesta perspectiva os resultados são apresentados da 

forma esperada. 

A atividade “Segmentar os espaços” também apresentou resultado crescente em 

relação à média de postos, como esperado de acordo com o documento CA que define 

que este aspecto deva ser aprofundado e consolidado no 3º ano e no Pró-letramento que 

apresenta introdução no 1º ano. Porém, o resultado, quando comparado por instituição é 

diferente, pois na escola pública o resultado é similar entre o 1º e 2º anos com 

diferenciação apenas no 3º ano. Dessa forma foi uma atividade que apresentou diferença 

entre os resultados obtidos na escola pública em comparação com aqueles apresentados 

pela particular. Infere-se que esses resultados podem estar relacionados à má qualidade 

do ensino público que vem sendo  apontado constantemente pelo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) criado desde 2007, pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

A atividade de “Utilizar maiúsculas e minúsculas” apresentou resultado similar à 

atividade anterior e de acordo com PNAIC este é um aspecto a ser introduzido no 1º 

ano, não havendo em nenhum dos documentos referência sobre sua consolidação. A 

atividade de “Pontuar frase” apresentou resultado análogo entre o 1º e 2º anos com 
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diferenciação apenas no 3º ano quando analisado o resultado da escola pública, 

entretanto está dentro dos parâmetros estabelecidos pelos documentos quando se analisa 

os resultados da escola particular. Não há referência a sua introdução em outro ano 

escolar, somente no 3º ano, que de acordo com PNAIC é um aspecto que deve ser 

aprofundado e consolidado neste ano escolar. Assim, pode-se inferir que o resultado 

está de acordo com o que os documentos propõem nas duas instituições. 

De maneira semelhante, a atividade de “Escrever histórias” também apresentou 

diferença entre os grupos, na qual foi percebida que sua consolidação ocorreu no grupo 

pesquisado no 3º ano, mesmo sendo introduzido no 1º ano escolar (PNAIC). Dessa 

forma, o resultado crescente apresentado demonstrou que está de acordo com a proposta 

do ANA e PNAIC. 

Assim, a apreciação dos resultados pelos anos escolares comprovou haver 

índices estatisticamente significativos na maioria das atividades, demonstrando a 

existência de grupos definidos e o desenvolvimento sequencial em relação aos anos 

escolares. Esses resultados estão em conformidade com os documentos oficiais PCN, 

CA, o Pró-Letramento, o PNAIC e a ANA, ao se considerar os anos escolares e as fases: 

introdução, aprofundamento e consolidação. Infere-se que os resultados obtidos nas 

duas provas que apresentaram resultados não significativos podem ter ocorrido por se 

tratarem de habilidades a serem introduzidas, aprofundadas e consolidadas no primeiro 

ano. Nessa perspectiva, as atividades “Reconhecer a organização da escrita alfabética” e 

“Reconhecer e utilizar letras de forma e cursiva” não deveriam apresentar diferenças em 

relação aos anos escolares. 

Diante da constatação de que os alunos da escola pública obtiveram médias 

inferiores nas atividades e no total da escala, considerou-se importante explorar estes 

resultados para verificar se esta diferença seria estatisticamente significativa. Para essa 

finalidade foi elaborado o Teste de Mann-Whitney. A Tabela 5 mostra os resultados 

desse teste. 

  



78 
 

Tabela 5 – Comparação entre as pontuações por tipo de escola e níveis de significância 
pelo Teste de Mann-Whitney 

Atividades Escola n Média 
dos 

ranks 

P 

Identificar grafemas Particular 56 59,80 0,060 

 Pública 58 48,79  

Reconhecer a organização da escrita alfabética Particular 56 65,38 <0,001 

 Pública 58 42,78  

Escrever palavras Particular 56 67,96 <0,001 
 Pública 58 40,00  

Reconhecer e utilizar letras de forma e cursiva Particular 56 60,71 0,007 

 Pública 58 47,82  

Identificar sílabas Particular 56 64,50 <0,001 

 Pública 58 43,73  

Segmentar os espaços Particular 56 64,95 <0,001 

 Pública 58 43,25  

Utilizar maiúsculas e minúsculas Particular 56 65,22 <0,001 

 Pública 58 42,95  

Pontuar a frase Particular 56 64,33 <0,001 

 Pública 58 43,91  

Escrever palavras e pseudopalavras Particular 56 69,34 <0,001 

 Pública 58 38,52  

Escrever uma história Particular 56 64,71 <0,001 

 Pública 58 43,50  

Total Particular 56 69,95 <0,001 

 Pública 58 37,87  

 
 
 Verifica-se, na Tabela 5, que a única atividade que não gerou diferença 

estatisticamente significativa entre os tipos de escola foi “Identificar grafemas” (p = 

0,060). Em todas as outras atividades e consequentemente no total geral da pontuação 

da EAEA os alunos da escola particular alcançaram médias mais altas, gerando índices 

(p < 0,001) para nove atividades, exceto para “Reconhecer e utilizar letras de forma e 

cursiva” (p = 0,007). 

Infere-se que a pequena diferença na média dos Ranks na atividade “Identificar 

Grafemas” se deve por ser uma atividade introduzida, aprofundada e consolidada no 

primeiro ano em ambos os tipos de escola, demonstrando que não há diferença na 

qualidade do aprendizado em relação a esta habilidade. No entanto, o distanciamento 

qualitativo do aprendizado das habilidades entre os dois tipos de escola começa a ser 

apontado a partir da segunda atividade em que as médias dos Ranks apresentam 
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diferenças estatisticamente significativas. Desse modo os resultados estariam de acordo 

com o que tem sido detectado pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) e por pesquisadores como Soares (2004) e Seabra e Dias (2011) que apontam a 

má qualidade do aprendizado nas escolas publicas e as dificuldades das crianças em 

aprender requisitos básicos do processo de alfabetização. 

 

Finalmente, a fidedignidade foi estimada por meio do coeficiente Alfa de 

Cronbach para atender ao último objetivo proposto. O resultado obtido mostrou um 

valor satisfatório (α = 0,87) para o total da escala, sendo considerados adequados 

valores maiores que 0,7 visto que abaixo desse valor a consistência interna da escala 

utilizada é considerada baixa e menores que 0,9 pois acima deste valor considera-se que 

vários itens medem o mesmo elemento indicando que há redundância ou duplicação, 

como explicado por Streiner (2003). 

Durante a aplicação da versão final, as crianças apontaram a necessidade de 

alteração da letra “O” que foi confundido com o número zero na atividade de 

“Identificar Grafemas”. Foi notada, também, a necessidade de alteração no layout da 

página nos itens da atividade de “Segmentar os Espaços e Utilização de Maiúsculas e 

Minúsculas”, pois o espaço deixado se encontrava restrito para o tamanho das letras das 

crianças menores, assim a alteração foi realizada em sentido horizontal com espaço 

ampliado. A extensão do instrumento foi outro aspecto citado pelas crianças, desta 

forma podem ser feitas análises futuras quanto à possibilidade de diminuição do número 

de itens. A necessidade dessas alterações não havia sido percebida pelas avaliadoras 

como, também, não foram apontadas durante o Estudo 1 do painel de juízes. 

Enfim, pode ser possível apontar que a EAEA apresentou diferenças 

estatisticamente significativas tanto de em relação à comparação com os anos escolares 

como em comparação com o tipo de escola. Desse modo com o encerramento das 

discussões dos resultados segue-se para o próximo capítulo das considerações finais. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo permitiu a elaboração de um instrumento de avaliação da escrita para 

o primeiro ciclo do Ensino Fundamental I, denominado provisoriamente de Escala de 

Avaliação da Escrita na Alfabetização - EAEA, que passou por dois momentos de 

levantamento de evidências de validade em sua elaboração. O primeiro estudo ocorreu 

com o painel de juízes e o segundo momento de avaliação do instrumento ocorreu com 

a sua aplicação em alunos rede pública e particular de ensino de uma cidade do Sul do 

Estado de Minas. 

Na busca por escolas que consentissem na aplicação do instrumento, percebeu-se 

a dificuldade em conseguir a permissão advinda das escolas da rede particular de ensino 

da cidade, situação que provocou atrasos significativos na pesquisa. Pôde-se atestar que 

o desempenho de suas crianças foi melhor do que o dos alunos da escola pública. 

Como descrito no levantamento teórico, o Brasil carece de instrumentos para 

medir os níveis de alfabetização, neste sentido é importante considerar que os testes são 

ferramentas úteis e necessárias para investigação dos aspectos apresentados em relação 

à alfabetização. Há necessidade de que a avaliação de possíveis problemas com relação 

à escrita ocorra precocemente nas crianças, em fase inicial de alfabetização, a fim de 

que sejam elaboradas estratégias pedagógicas de recuperação para as que apresentarem 

dificuldades de aprendizagem da escrita. 

A utilização de testes sem a o devido respaldo teórico em sua elaboração e sem 

estudos de validade pode levar a avaliações inadequadas, superficiais e até desastrosas, 

por oferecerem informações enganosas a respeito do desempenho das crianças, evitando 

que possam realmente nortear as ações pedagógicas necessárias. Considera-se que os 

resultados preliminares obtidos nesta pesquisa apontam que a EAEA apresenta 

potencial para se tornar um teste útil para o trabalho em escolas e clínicas. Vale 

destacar, entretanto, que a partir dessa proposta de avaliação é preciso que mais 

evidências de validade sejam pesquisadas para propiciar a ampliação do conhecimento 

sobre as características psicométricas da escala. 

Espera-se ainda que a realização de outras pesquisas supere as limitações este 

estudo, principalmente no que se refere ao tamanho da amostra. Poderá também ser 

elaborada a correlação com os escores de outros instrumentos de medida da escrita, 

como por exemplo o Teste de Desempenho Escolar - TDE e a Escala de Avaliação da 

Escrita- EAVE, para averiguar a validade concorrente. 
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Outra sugestão se refere à utilização da técnica de correção às cegas da atividade 

“Escrever uma história”, que consiste na correção da atividade por juízes sem a 

identificação do ano, sexo ou idade do respondente, com a utilização do crivo definido. 

Esse procedimento tem como objetivo verificar se a correção com o crivo é confiável e 

analisar se há diferença na correção às cegas em relação à correção na qual o 

pesquisador tem conhecimento das informações, sendo este último o procedimento 

utilizado nesta pesquisa. 

Sugere-se, ainda, que a ordem de aplicação das atividades seja alterada, assim as 

mesmas podem ser aplicadas de forma aleatória, do final para o início ou do início para 

o final, a fim de minimizar o efeito fadiga. Assim a primeira turma realizaria a avaliação 

na sequência proposta neste trabalho e a segunda a realizaria em outra ordem 

respeitando os mesmos horários e condições para os dois grupos. O aspecto fadiga foi 

apresentado pelas crianças na aplicação do instrumento com verbalizações de cansaço e 

demonstração de desinteresse. Acredita-se haver um número muito grande de itens que 

somente com a realização de outras investigações poderiam ser reduzidos aos mais 

importantes para a verificação de cada habilidade. 

Com relação à aplicação da atividade de “Ditado de palavras e pseudopalavras”, 

sugere-se que o professor regente da turma realize o ditado. Esse fato se deve a que as 

crianças devem estar acostumadas ao seu tom de voz e ao seu jeito de falar e agir devido 

à relação cotidiana que vivenciam. Uma pessoa estranha pode causar um viés nos 

resultados. 

Esta pesquisa apresentou seus resultados analisados quantitativamente, mas 

sugere-se que sejam realizados estudos sobre novas possibilidades da análise dos 

resultados sob uma perspectiva qualitativa, a fim de que as respostas sejam consideradas 

e observadas sob outros pontos de vista. Por exemplo, podem ser considerados os 

aspectos de dificuldades ortográficas, de reconhecimento de fonte cursiva ou de forma, 

identificação de sílabas, letras ilegíveis, ausência de habilidades para a construção 

textual, entre outros. 

É importante salientar que os baixos resultados nas médias apresentadas pela 

escola pública da amostra pesquisada demonstram que os índices se encontram em 

consonância com os resultados apresentados pelo Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica- IDEB para os anos de 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 e 

Projeções para o BRASIL, estando abaixo da média esperada. Dessa forma, infere-se 

que esses resultados depõem contra a qualidade da educação pública brasileira e nesta 
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perspectiva o governo lança um olhar de esperança buscando novos rumos à história de 

aprendizagem da escrita tentando o resgate da dignidade da escola pública com uma 

educação de qualidade ao homologar, em 20 de dezembro de 2017, o novo documento 

Base Nacional Comum Curricular. 

Nesse documento o aprendizado da escrita possui dois campos de realização, o 

primeiro se refere à vida cotidiana e o segundo à vida pública. Desse modo, a escrita, 

deve ser aprendida a partir de práticas de linguagem que incluem a correspondência 

fonema-grafema e construção do sistema alfabético estabelecendo as convenções da 

escrita e as relações de construção da coesão para o 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. 

O documento inclui a morfossintaxe e a morfologia como requisitos a serem aprendidos 

a partir do 3º ano. Uma alteração importante nesse documento são os agrupamentos do 

Ensino Fundamental em anos iniciais e finais que se encontram divididos em seis blocos 

de habilidades (1º ao 5º ano; 1º e 2º anos; 3º ao 5º ano; 6º ao 9º ano; 6º e 7º anos; e 8º e 

9º anos) que devem ser adquiridas sob a perspectiva do prosseguimento das 

aprendizagens e da integração dos eixos organizadores e objetos de conhecimento ao 

longo dos anos de escolarização, mas é explicado que isto não significa que haja uma 

norma de organização em ciclos, o que traz ao documento uma diferenciação da 

proposta no primeiro ciclo da Educação Básica contido nos documentos estudados neste 

trabalho. 

Como descrito no levantamento teórico, o Brasil carece de instrumentos para 

medir os níveis de alfabetização. Dessa maneira é importante considerar que os testes 

são ferramentas úteis e necessárias para investigação dos aspectos apresentados em 

relação à alfabetização e a necessidade de que a avaliação ocorra precocemente nas 

crianças em fase inicial de alfabetização a fim de prevenir dificuldades de aprendizagem 

associadas a este processo. Porém, com a utilização de testes sem a validação 

psicométrica adequada corre-se o risco de que o resultado da avaliação seja inadequado 

e superficial. 

Foi demonstrado neste trabalho, pelo levantamento bibliográfico e pelos 

resultados obtidos que o desenvolvimento da EAEA apresenta potencial de validação e 

assim pode ser tornar ferramenta útil e necessária para o trabalho em escolas e clínicas 

psicopedagógicas. Ao serem consideradas as dificuldades apresentadas pelas crianças 

em consultórios como o reconhecimento de grafemas, identificação de sílabas e na 

desmotivação causada em atividades que contêm ditado, a EAEA apresenta uma 

proposta na qual são oferecidas atividades por níveis de dificuldades. Com isso é 
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possível obter resultados analisáveis sem que a criança se sinta desmotivada, já que a 

mesma pode interromper a avaliação quando não conseguir mais realizá-la. Assim a 

EAEA se apresenta como colaboradora no aprimoramento dos procedimentos técnicos 

empregados aos processos avaliativos da escrita e na avaliação das habilidades a serem 

adquiridas nos primeiros três anos do Ensino Fundamental em ambientes escolares ou 

em consultórios psicopedagógicos. 
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APÊNDICE A 

 

Ficha de Avaliação da “Escala de Avaliação da Escrita na Alfabetização” 

Nome:  
Idade:  
Maior Formação:  
Atuação:  
 
 Linguagem 

 
(   ) Adequada 
(   ) Exige Modificações –  especificar a(s) folha(s), se for o caso. 

 
 
 
 
 

 
 

 Temática 
 
(   ) Adequada 
(   ) Exige Modificações –  especificar a(s) folha(s), se for o caso. 

 
 
 
 
 

 
 

 Conteúdo 
 
(   ) Adequado 
(   ) Exige Modificações –  especificar a(s) folha(s), se for o caso. 

 
 
 
 
 

 
 

 Sugestões 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

EU, Ana Cristina de Sousa Xavier, acadêmica do curso de Mestrado em Educação, juntamente com a 
Prof.ª Dra. Neide de Brito Cunha docente da Universidade do Vale do Sapucaí (Univás), Pouso Alegre, MG, estamos 
realizando uma pesquisa intitulada: “Elaboração e validação de um instrumento de avaliação da escrita”. 

Para dar continuidade a essa pesquisa, necessito da sua colaboração, autorizando seu filho a realizar a 
avaliação de escrita. 

Garanto-lhes que os resultados obtidos pela criança serão mantidos em sigilo, de modo que somente as 
responsáveis pela pesquisa poderão ter acesso a eles. Os dados obtidos serão utilizados para a pesquisa exposta, 
incluindo possível publicação nos meios especializados. A participação do aluno poderá ser cancelada em qualquer 
etapa da pesquisa. 

A realização deste estudo permitirá avanço na área das avaliações, com a elaboração e validação de um 
instrumento que permita auxiliar o processo ensino-aprendizagem da escrita em relação ao desenvolvimento humano 
normal, anormal e possíveis transtornos. 

A coleta de dados se fará por meio de avaliação escrita. 
Para a realização desta pesquisa, o (a) senhor(a) e seu(a) filho(a) não serão identificados(a) pelo nome. 
A realização deste estudo não lhe trará consequências físicas ou psicológicas, porém, caso ocorra algum 

desconforto mediante a aplicação das avaliações, serão tomados todos os cuidados para se reverter a situação. 
Em caso de dúvidas e se quiser ser mais bem informado(a) poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade, que é o órgão que irá controlar a pesquisa do ponto de vista ético. O CEP 
funciona de segunda a sexta-feira e o seu telefone é (35) 3449 9271, Pouso Alegre, MG. 

O senhor(a) concorda em participar deste estudo? Em caso afirmativo, deverá ler a “Declaração”, que 
segue abaixo, assinando-a no local próprio ou imprimindo a impressão digital do polegar direito. 

 
1ª via DECLARAÇÃO 
 
Declaro para os devidos fins que fui informado (a) sobre essa pesquisa, estou ciente dos seus objetivos, 

entrevista e relevância, assim como me foram retiradas todas as dúvidas. 
Mediante isso, concordo livremente em participar dela, fornecendo as informações necessárias. Estou 

também ciente que, se quiser e em qualquer momento, poderei retirar o meu consentimento desse estudo. 
Para tanto, lavro minha assinatura (impressão digital do polegar direito) em duas vias deste documento, 

ficando uma delas comigo e a outra com o pesquisador(a). 
Pouso Alegre, ___ , ______________20________________  
Participante: ______________________________________  
Assinatura:________________________________________  
Pesquisador(a):_____________________________________  
Assinatura:_______________________________________ 
 
2ª via DECLARAÇÃO  
 
Declaro para os devidos fins que fui informado (a) sobre essa pesquisa, estou ciente dos seus objetivos, 

entrevista e relevância, assim como me foram retiradas todas as dúvidas. 
Mediante isso, concordo livremente em participar dela, fornecendo as informações necessárias. Estou 

também ciente que, se quiser e em qualquer momento, poderei retirar o meu consentimento desse estudo. 
Para tanto, lavro minha assinatura (impressão digital do polegar direito) em duas vias deste documento, 

ficando uma delas comigo e a outra com o pesquisador(a).  
Pouso Alegre, ___ , ______________20________________  
Participante: ______________________________________  
Assinatura:________________________________________  
Pesquisador(a):_____________________________________  
Assinatura:_______________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

Termo de Assentimento 

 

Eu _________________________________________________________ aceito 
participar da pesquisa: “Elaboração e validação de um instrumento de avaliação de 
escrita”. 

Declaro que a professora Ana Cristina de Sousa Xavier me explicou todas as questões 
sobre o estudo que vai acontecer em encontros, na própria escola, nos horários de aula 
nos quais será aplicado uma escala de avaliação da escrita elaborada pela própria 
pesquisadora. 

Compreendi que não sou obrigado (a) a participar da pesquisa, eu decido se quero 
participar ou não. 

A professora me explicou também que o meu nome não aparecerá na pesquisa. 

A professora me informou que os meus pais deram autorização para que eu participasse 
da pesquisa. 

Dessa forma, concordo livremente em participar do estudo, sabendo que posso desistir a 
qualquer momento, se assim desejar. 

 

 

Assinatura da criança:____________________________________________________ 

Ass. Professor pesquisador:________________________________________________ 

Dia/mês/ano: ____/___/201 
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