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Abstract 
 

This work aims to establish a relation 
between gramaticalization across 
clauses and text and oral performance. 
It carried through a comparative study 
between the oral and the textual 
productions of two groups: dyslexic 
and scholar with normal development 
of learning, concerning to the level of 
syntactic complexity of the produced 
clauses. The results of the analysis 
demonstrate that the dyslexic are 
inferior at number and the type of 
clause produced in relation to the 
control group. There is an increase of 
more grammaticalized clauses as the 
school level progress. 
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Resumo 

Este trabalho visa estabelecer uma 
relação entre gramaticalização de 
cláusulas e desempenho oral e textual. 
Realizou-se um estudo comparativo 
entre as produções orais e textuais de 
dois grupos: disléxicos e escolares com 
desenvolvimento normal de 
aprendizagem, quanto ao nível de 
complexidade sintática das cláusulas 
produzidas. Os resultados da análise 
demonstram que os disléxicos são 
inferiores quanto ao número e tipo de 
cláusula produzida em relação ao 
grupo controle. Ocorre um aumento na 
produção de cláusulas mais 
gramaticalizadas conforme o aumento 
do nível de escolaridade. 
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inteira se respondeu ao ver o homem com um bonito traje de mergulho procurando um 

lugar para nadar, pessoas responderam que existia atrás de uma pequena casa de madeira ao 

adentrar na floresta, um lindo lago azul. O homem foi verificar e descobriu que aquele era, 

sem sombra de dúvida o paraíso encarnado em terra. De repente o lindo paraíso que parecia 

o canto dos anjos mudou a água insípida e lívida virou vermelho sangue e berrante o 

homem correu o máximo que pode. Ao chegar a vila disse aos pescadores, disse a eles que 

alguém tinha morrido no lago. Os pescadores disseram a ele para falar com o prefeito. 

Chegando lá achou que o estavam seguindo até o gabinete: a recepção não poderia ser 

menos calorosa. Ele sentia o ferro frio do revólver em sua testa e uma voz murmurou: 

_ Aquela água é valiosícima mas altamente perigosa. 

O tiro foi disparado, mesmo o homem morto no chão o prefeito prosseguiu. 

_ Ninguém pode saber disso, lá tem muita grana. 

E lembre-se – ele disse ao cadáver – o capitalismo move o mundo e ele não irá embora tão 

cedo. 

T., 13 anos, 7ª série 
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ANEXO 3 

 

PRODUÇÕES TEXTUAIS DE ESCOLARES DO GRUPO CONTROLE 

 

 

Um dia a turma foi fazer um passeio e decidiram acampar foram nadar de cachoeira e viram 

muitos peixes. 

Na manhã seguinte foram pescar depois fizeram uma fogueira e foram dormir, de manhã 

foram escalar nas montanhas e pegaram uma lembrança. 

Foram novamente tomar banho e decidiram brincar com os peixes. 

Conciguiram pegar algumas lembranças. 

Finalmente foram embora mais levaram lembranças para nunca esquecer dessa aventura 

emocionante. 

D., 2ª série, 8 anos 

 

 

Era uma vez uma família feliz que morava perto de um lago. Um dia essa família resolveu 

dar um passeio de barco. 

Enquanto navegavam eles iam vendo uma mata muito bonita cheia de animais e folhas 

verdes. Também repararam que o lago é azul, azul daqueles bem bonitos que indicavam 

que o lago era limpo. O lago tinha muitos peixes. A família viu o quanto a natureza era 

bonita. Após o passeio resolveram orientar todos os moradores a preservarem a natureza 

para que na próxima viajem pudessem encontrar toda beleza de novo.  

Os avisos deram certo, todos preservaram e viveram felizes para sempre. 

G., 11 anos, 5ª série 

 

 

No momento em que um homem alto muito magro e cabelos embaraçados desceu do trem 

em meio a vila dos pescadores, o sol pareceu sorrir não se sabe porque. O caminho do 

homem se iluminava ao andar todos o olhavam e todos queriam saber o que um homem de 

ao parecer tão boa índole estaria fazendo naquela vila pacata. Mas a pergunta da cidade 
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Era uma vez dois irmãos e eles gostavam de pesca então resouveram ir pesca um dos 

irmãos pescou um peixe mas perseberam que o pexe tava triste entam os soltou e eles 

descobriram que nem sempre e bom pescar fim. 

N., 11 anos, 5ª série 

Um certo dia uma família do interio decidio ir passear na Lagoa Rodrigo de Freitas. E é 

lógico que tinha que ser com um guia turístico. Mas quando perceberam que só tinha uma 

bóia no barquinho ficaram desisperados. Mas o barco não virou então decidiram curtir o 

passeio. Depois voltaram para a terrinha deles, e viveram felizes para sempre. 

J., 13 anos, 7ª série 
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ANEXO 2 

 

PRODUÇÕES TEXTUAIS DE ESCOLARES DISLÉXICOS 

 

 

Era uma vez um caçador que morava na selva ai tinha um barco que ele tinha muitas 

pessoas então ele passear ele tava numa temtestade então ele virou e uma pessoas caio a ela 

foi dereto para foresta ai o caçador foi sauvar o menino ele sauvou 

B. 9anos, 2ª série 

 
 
 
A  qui tem umas pessoas fazendo um tur o cara foi para o mato depos ele encontrou um 

jacaré ai ele coreu e pulou no mar ele vil um crogodilo ai ele saio corendo e conheseu o 

tarzam. 

J.P., 12 anos, 4ª série 

 
 
 
Era uma vez cinco pessoas se chamavam fred, henrique, rodrigo, luciana e tamara eles 

foram pegar um barco para passear. E tinha que pegar um barquinho para ir para o outro. E 

eles começaram a passear e incontraram muitos parssaros e bichos noturnos como coruja, 

jacaré, gato do mato aí eles chegaram em uma ilha que se chamava madagascar. E foram 

andar na ilha e incontraram macacos, chipanse e eles foram passear e se perderam no 

pântano e tinha uma pedra e o barco passo por cima e furo e não consiguiram tanpar e tinha 

gente esperando para andar ficaram preucupados e chamou o salvamento e não deu certo aí 

eles esperaram amanhecer e com isso eles conseguiram achar o caminho. 

M., 10 anos, 4ª série 
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        Contrariando aparentemente o que é proposto por Givón, as cláusulas 

subordinadas se mostraram mais presentes na fala do que na escrita. De acordo com este 

autor, as cláusulas menos gramaticalizadas, por serem mais dependentes do contexto, são 

mais utilizadas na fala, enquanto que as cláusulas mais gramaticalizadas são mais utilizadas 

na escrita por serem menos dependentes do contexto mais dependente das relações 

sintáticas. Através de uma análise mais detalhada a respeito deste uso inesperado de 

subordinadas na fala, observou-se uso predominante de substantivas objetivas diretas 

reduzidas de infinitivo. Essas cláusulas são, na verdade, muito comuns na fala e são 

consideradas, por alguns autores, como locuções verbais, sendo construções, portanto, que 

não refletem complexidade. 

       Os resultados também apontaram para um aumento do uso de cláusulas mais 

gramaticalizadas, mais encaixadas de acordo com o aumento do nível de escolaridade, 

paralelamente a uma diminuição de construções mais simples. Cabe ressaltar que foram 

observadas algumas exceções, ou seja, os resultados não foram totalmente regulares, dado 

que foi relacionado ao viés contido nesse trabalho, referente ao número reduzido do corpus. 

Portanto, esses dados deverão ser mais explorados num trabalho posterior, abrangendo um 

corpus mais amplo. 

       Esse trabalho, portanto, possibilitou um maior esclarecimento a respeito da 

evolução sintática, no que diz respeito à utilização de cláusulas, demonstrando sua trajetória 

de desenvolvimento na fala e na escrita. O paralelo entre escolares sem dificuldades com 

leitura e escrita e escolares portadores de dislexia, permitiu a caracterização da produção de 

escrita no campo discursivo, fornecendo assim, mais instrumentos para a avaliação e 

intervenção nos trabalhos com leitura e escrita. 
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e severo) e informantes disléxicos com tempo de terapia diferenciado também deve ser 

considerado relevante à compreensão da instabilidade encontrada em alguns resultados, já 

que o grupo foi formado por escolares portadores de dislexia em diversos graus.  

        Na análise dos resultados foi possível observar que disléxicos apresentaram, 

em nível de fala, diferenças caracterizadas por um menor uso de cláusulas subordinadas, 

apontando para uma estruturação de fala menos sofisticada no que tange à estruturação 

sintática. Cabe ressaltar que este é um dado que, até então, não foi suscitado pela literatura 

da área.  Por outro lado, quanto à quantidade de cláusulas utilizadas na fala, não foram 

encontradas diferenças entre os dois grupos.  Quanto à escrita, foram encontradas 

diferenças tanto na quantidade de cláusulas utilizadas, quanto nos tipos de cláusulas. Os 

disléxicos apresentaram produções textuais mais reduzidas, com um maior uso de 

construções menos encaixadas, com altos índices de justaposição e coordenação na maioria 

das séries e índices de subordinação menores na maioria das séries. 

Algumas das hipóteses estabelecidas inicialmente no trabalho foram confirmadas, 

tais como: os escolares do grupo controle apresentaram narrativas escritas com maior 

quantidade de cláusulas; escolares do grupo controle apresentaram maior utilização de 

cláusulas encaixadas, ou seja, com nível maior de complexidade sintática, na modalidade 

escrita; escolares disléxicos apresentaram, na modalidade escrita menor uso de cláusulas 

sintaticamente mais complexas, com predomínio das justapostas e coordenadas. 

        Não foi possível confirmar a hipótese de que não há diferenças entre os dois 

grupos em nível de fala, na medida em que os resultados demonstraram que os escolares 

disléxicos apresentaram menor uso de cláusulas subordinadas em suas produções. Cabe 

ressaltar que não há dados na literatura no que se refere este dado.  
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8 – Conclusão 

  

        A dislexia é um transtorno no processamento lingüístico que leva a uma 

dificuldade específica no desenvolvimento da leitura e, conseqüentemente, na expressão 

escrita. Atualmente, poucos estudos abordam a escrita no campo discursivo, sendo a 

maioria dos estudos voltados para o desenvolvimento da escrita no nível da palavra. A 

partir desta realidade, esse estudo surgiu com o intuito de trazer mais informações a 

respeito do desenvolvimento da escrita no nível do discurso, através da análise das 

produções textuais de portadores de dislexia e de escolares que não apresentam problemas 

com leitura e escrita. A fim de estabelecer uma análise comparativa, o estudo também 

considerou as produções orais destes escolares. 

        A análise foi conduzida com base nos pressupostos teóricos da teoria da 

gramaticalização, proposta por Givón (1975) Givón (1990) e Hopper e Traugott (1993). De 

acordo com esta teoria, as cláusulas seguem uma evolução gradual que parte de construções 

sintaticamente mais simples, ou seja, com pouco ou nenhum grau de encaixamento, para 

construções sintaticamente mais complexas, ou seja, com maior grau de encaixamento. 

        Foram utilizados como critérios a quantidade de cláusulas produzidas e os tipos 

de cláusulas – justapostas, paratáticas, coordenadas, hipotáticas ou subordinadas, em ambas 

as modalidades, oral e escrita.  

      Os resultados, em determinadas análises, não se mostraram lineares, na medida 

em que foram influenciados por alguns aspectos presentes neste trabalho. A quantidade 

restrita do corpus, ou seja, somente cinco informantes por série, gerou uma vulnerabilidade 

nos resultados. Além disso, o fato de existirem diferentes graus de dislexia (leve, moderado 
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       A partir do gráfico acima nota-se que, na 2ª, 5ª, 7ª e 8ª séries, as subordinadas 

foram mais freqüentemente utilizadas pelo grupo I, com diferenças bastante significativas. 

Na 3ª série, houve um uso maior destas cláusulas pelo grupo II, o que, diante do resultado 

geral, pode ser considerado atípico. Portanto, a partir da 5ª série, o grupo I apresenta mais 

subordinadas que o grupo II, porque o grupo I, pelo contato com a escrita e com o ensino da 

escrita, já está desenvolvendo uma escrita mais distante da escrita 1 e mais próxima da 

escrita 2. Por outro lado, o grupo II, devido à dificuldade de compreensão da escrita, fica, 

pelo menos até a 7ª série, com comportamento semelhante ao de uma criança que domina a 

escrita 1 (mais próxima da fala). 
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  Portanto, como é possível observar, além da diferença quantitativa, há também 

uma diferença qualitativa, na medida em que, no grupo II, a média de explicativas 

utilizadas foi menor que a do grupo I. Além disso, não foram encontradas coordenadas 

conclusivas nas produções textuais do grupo II. Houve, portanto, um predomínio de 

cláusulas aditivas nas produções textuais deste grupo. 

  A análise mostrou também que as cláusulas hipotáticas foram mais utilizadas 

que as subordinadas, mas muito menos utilizadas que as coordenadas. A partir da 

comparação com os resultados do grupo I, observa-se que, quanto ao uso de hipotáticas, 

houve diferença significativa somente na 6ª e 7ª séries, onde o grupo I apresentou índices 

maiores de uso de hipotáticas. As cláusulas hipotáticas mais freqüentemente utilizadas 

foram as do tipo adverbial final reduzida de infinitivo. Quanto ao uso de subordinadas, o 

grupo II apresentou índices menores de uso em todas as séries, com exceção da 3ª série, 

como demonstra o gráfico abaixo: 
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Gráfico 14 – Representação gráfica das médias de cláusulas subordinadas encontradas na escrita do 
grupo I e grupo II 
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Gráfico 12 – Representação gráfica da média de cláusulas justapostas encontradas na escrita do 
grupo I e grupo II 
 
  

    Pode-se notar que o grupo II apresenta muito mais justaposição do que o 

grupo I, o que parece refletir a dificuldade que esses informantes têm de utilizar cláusulas 

com níveis maiores de vinculação sintática, que são típicas da escrita. 

   O uso de coordenadas também se mostrou bastante freqüente, com índices 

ainda maiores do que os obtidos pelo grupo I, com um discreto decréscimo a partir da 7ª 

série.  A análise apontou para uso de 75% de coordenadas aditivas, 19% de adversativas, 

5,9% de explicativas e 0% de conclusiva. 
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Gráfico 13 – Representação gráfica da média de uso dos diferentes tipos de cláusulas coordenadas 
na escrita, medida em porcentagem 
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7.2.2 – Análise da escrita 

 

       O Gráfico abaixo apresenta os resultados referentes à distribuição dos tipos de 

cláusulas por cada série escolar: 
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Gráfico 11 - Representação gráfica dos tipos de cláusulas encontradas na escrita em cada série 

escolar 

 

       O gráfico acima mostra a análise dos tipos de cláusulas utilizadas por cada série, 

demonstrando que este grupo apresentou índices de uso de justaposição consideravelmente 

superiores, quando comparado ao grupo I. Ou seja, os escolares portadores de dislexia têm 

uma tendência a utilizarem mais em suas produções textuais cláusulas com pouca ou 

nenhuma vinculação devido à dificuldade de se expressarem pelo código escrito. Essa 

diferença pode ser melhor visualizada através do gráfico abaixo: 

 



 67 

7.2.1 – Análise da fala 

 

   No que diz respeito aos tipos de cláusulas produzidas, o perfil dos resultados do 

grupo II mostrou-se, em alguns pontos, próximo ao do perfil obtido pelo grupo I. Os 

índices de justaposição foram semelhantes nos dois grupos. Os de coordenação foram 

próximos na 2ª, 4ª e 6ª séries, sendo que, nas demais séries, a coordenação mostrou-se mais 

freqüente no grupo I. No caso das hipotáticas, os índices obtidos pelo grupo II foram 

próximos aos índices do grupo I na 3ª, 5ª e 6ª séries, maiores na 2ª e 7ª séries e menores na 

4ª e 8ª séries.  

  O uso de parataxe pelo grupo II mostrou-se maior quando comparado ao uso 

pelo grupo I, o que era esperado pelo baixo nível de complexidade sintática dessa estrutura. 

Por outro lado, a subordinação, a partir da 4ª série foi menos utilizada pelo grupo II, quando 

comparado com o uso destas realizado pelo grupo I, o que não era esperado. Entretanto, 

analisando os tipos de subordinadas produzidas por este grupo, observou-se que, assim 

como no grupo I, as objetivas diretas reduzidas de infinitivo foram as mais freqüentes, com 

altos índices de uso.   
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Gráfico 10 – Representação gráfica dos tipos de cláusulas encontradas na fala, em cada série escolar 
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Gráfico 8 – Representação gráfica da média de quantidade de cláusulas encontradas na fala do 
grupo I e do grupo II por cada série escolar 
 

  Por outro lado, observando a escrita, as médias da quantidade de cláusulas 

foram superiores no grupo I, com uma exceção somente da 4ª série, em que o resultado 

mostrou-se atípico: os disléxicos apresentaram quantidade superior de cláusulas na escrita. 

Esses dados demonstram que os disléxicos produzem textos com quantidade de cláusulas 

inferior ao do grupo controle e com quantidade reduzida de informação, o que caracteriza a 

dificuldade que eles apresentam de se expressar pelo código escrito. Os resultados podem 

ser observados através do gráfico abaixo: 
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Gráfico 9 – Representação gráfica da média de quantidade de cláusulas encontradas na escrita do 
grupo I e do grupo II por cada série escolar 
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7.2 – O grupo de disléxicos 

 

   Na análise da quantidade de cláusulas produzidas por este grupo na fala e na 

escrita, observou-se uma diferença significativa entre estas duas modalidades, já que os 

índices encontrados na fala foram, de um modo geral, bastante superiores aos encontrados 

na escrita. As diferenças encontradas neste grupo foram maiores, se comparadas com as 

diferenças encontradas no grupo controle.  
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Gráfico 7 – Representação gráfica da média de quantidade de cláusulas encontradas na fala e na 
escrita por cada série escolar 
 

   Analisando separadamente as médias encontradas na fala do grupo controle 

(grupo I) e do grupo de disléxicos (grupo II), observa-se que as médias, na maioria das 

séries, mantiveram-se dentro da mesma faixa. Em algumas séries, como na 2ª, na 4ª e na 6a, 

as médias obtidas pelo grupo II ultrapassaram as médias obtidas pelo grupo I. Isto mostra 

que, quanto à quantidade de cláusulas utilizadas nas produções orais, não há diferenças 

importantes entre os dois grupos, como mostra o gráfico a seguir: 
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       A partir do gráfico acima nota-se que, na 2ª, 5ª, 7ª e 8ª séries, as subordinadas 

foram mais freqüentemente utilizadas pelo grupo I, com diferenças bastante significativas. 

Na 3ª série, houve um uso maior destas cláusulas pelo grupo II, o que, diante do resultado 

geral, pode ser considerado atípico. Portanto, a partir da 5ª série, o grupo I apresenta mais 

subordinadas que o grupo II, porque o grupo I, pelo contato com a escrita e com o ensino da 

escrita, já está desenvolvendo uma escrita mais distante da escrita 1 e mais próxima da 

escrita 2. Por outro lado, o grupo II, devido à dificuldade de compreensão da escrita, fica, 

pelo menos até a 7ª série, com comportamento semelhante ao de uma criança que domina a 

escrita 1 (mais próxima da fala). 
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  Portanto, como é possível observar, além da diferença quantitativa, há também 

uma diferença qualitativa, na medida em que, no grupo II, a média de explicativas 

utilizadas foi menor que a do grupo I. Além disso, não foram encontradas coordenadas 

conclusivas nas produções textuais do grupo II. Houve, portanto, um predomínio de 

cláusulas aditivas nas produções textuais deste grupo. 

  A análise mostrou também que as cláusulas hipotáticas foram mais utilizadas 

que as subordinadas, mas muito menos utilizadas que as coordenadas. A partir da 

comparação com os resultados do grupo I, observa-se que, quanto ao uso de hipotáticas, 

houve diferença significativa somente na 6ª e 7ª séries, onde o grupo I apresentou índices 

maiores de uso de hipotáticas. As cláusulas hipotáticas mais freqüentemente utilizadas 

foram as do tipo adverbial final reduzida de infinitivo. Quanto ao uso de subordinadas, o 

grupo II apresentou índices menores de uso em todas as séries, com exceção da 3ª série, 

como demonstra o gráfico abaixo: 
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Gráfico 14 – Representação gráfica das médias de cláusulas subordinadas encontradas na escrita do 
grupo I e grupo II 
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Gráfico 12 – Representação gráfica da média de cláusulas justapostas encontradas na escrita do 
grupo I e grupo II 
 
  

    Pode-se notar que o grupo II apresenta muito mais justaposição do que o 

grupo I, o que parece refletir a dificuldade que esses informantes têm de utilizar cláusulas 

com níveis maiores de vinculação sintática, que são típicas da escrita. 

   O uso de coordenadas também se mostrou bastante freqüente, com índices 

ainda maiores do que os obtidos pelo grupo I, com um discreto decréscimo a partir da 7ª 

série.  A análise apontou para uso de 75% de coordenadas aditivas, 19% de adversativas, 

5,9% de explicativas e 0% de conclusiva. 
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Gráfico 13 – Representação gráfica da média de uso dos diferentes tipos de cláusulas coordenadas 
na escrita, medida em porcentagem 
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7.2.2 – Análise da escrita 

 

       O Gráfico abaixo apresenta os resultados referentes à distribuição dos tipos de 

cláusulas por cada série escolar: 
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Gráfico 11 - Representação gráfica dos tipos de cláusulas encontradas na escrita em cada série 

escolar 

 

       O gráfico acima mostra a análise dos tipos de cláusulas utilizadas por cada série, 

demonstrando que este grupo apresentou índices de uso de justaposição consideravelmente 

superiores, quando comparado ao grupo I. Ou seja, os escolares portadores de dislexia têm 

uma tendência a utilizarem mais em suas produções textuais cláusulas com pouca ou 

nenhuma vinculação devido à dificuldade de se expressarem pelo código escrito. Essa 

diferença pode ser melhor visualizada através do gráfico abaixo: 
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7.2.1 – Análise da fala 

 

   No que diz respeito aos tipos de cláusulas produzidas, o perfil dos resultados do 

grupo II mostrou-se, em alguns pontos, próximo ao do perfil obtido pelo grupo I. Os 

índices de justaposição foram semelhantes nos dois grupos. Os de coordenação foram 

próximos na 2ª, 4ª e 6ª séries, sendo que, nas demais séries, a coordenação mostrou-se mais 

freqüente no grupo I. No caso das hipotáticas, os índices obtidos pelo grupo II foram 

próximos aos índices do grupo I na 3ª, 5ª e 6ª séries, maiores na 2ª e 7ª séries e menores na 

4ª e 8ª séries.  

  O uso de parataxe pelo grupo II mostrou-se maior quando comparado ao uso 

pelo grupo I, o que era esperado pelo baixo nível de complexidade sintática dessa estrutura. 

Por outro lado, a subordinação, a partir da 4ª série foi menos utilizada pelo grupo II, quando 

comparado com o uso destas realizado pelo grupo I, o que não era esperado. Entretanto, 

analisando os tipos de subordinadas produzidas por este grupo, observou-se que, assim 

como no grupo I, as objetivas diretas reduzidas de infinitivo foram as mais freqüentes, com 

altos índices de uso.   
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Gráfico 10 – Representação gráfica dos tipos de cláusulas encontradas na fala, em cada série escolar 
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Gráfico 8 – Representação gráfica da média de quantidade de cláusulas encontradas na fala do 
grupo I e do grupo II por cada série escolar 
 

  Por outro lado, observando a escrita, as médias da quantidade de cláusulas 

foram superiores no grupo I, com uma exceção somente da 4ª série, em que o resultado 

mostrou-se atípico: os disléxicos apresentaram quantidade superior de cláusulas na escrita. 

Esses dados demonstram que os disléxicos produzem textos com quantidade de cláusulas 

inferior ao do grupo controle e com quantidade reduzida de informação, o que caracteriza a 

dificuldade que eles apresentam de se expressar pelo código escrito. Os resultados podem 

ser observados através do gráfico abaixo: 
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Gráfico 9 – Representação gráfica da média de quantidade de cláusulas encontradas na escrita do 
grupo I e do grupo II por cada série escolar 
 



 58 

7.2 – O grupo de disléxicos 

 

   Na análise da quantidade de cláusulas produzidas por este grupo na fala e na 

escrita, observou-se uma diferença significativa entre estas duas modalidades, já que os 

índices encontrados na fala foram, de um modo geral, bastante superiores aos encontrados 

na escrita. As diferenças encontradas neste grupo foram maiores, se comparadas com as 

diferenças encontradas no grupo controle.  
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Gráfico 7 – Representação gráfica da média de quantidade de cláusulas encontradas na fala e na 
escrita por cada série escolar 
 

   Analisando separadamente as médias encontradas na fala do grupo controle 

(grupo I) e do grupo de disléxicos (grupo II), observa-se que as médias, na maioria das 

séries, mantiveram-se dentro da mesma faixa. Em algumas séries, como na 2ª, na 4ª e na 6a, 

as médias obtidas pelo grupo II ultrapassaram as médias obtidas pelo grupo I. Isto mostra 

que, quanto à quantidade de cláusulas utilizadas nas produções orais, não há diferenças 

importantes entre os dois grupos, como mostra o gráfico a seguir: 
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pelas séries mais avançadas. Novamente se nota o fato de que os informantes das séries 

posteriores, tendo mais formação escolar, tendem a ampliar o leque de possibilidades de 

construções disponíveis para o uso, o que implica o aumento nos tipos de cláusulas 

subordinadas. 
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de uma análise detalhada dos tipos de subordinadas usadas por cada série, há diferenças 

significativas, como mostra o gráfico a seguir: 
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Gráfico 6 – Representação gráfica da média dos tipos de cláusulas subordinadas encontradas por 
série 
 

  Os resultados apontam para um uso bastante freqüente das objetivas diretas nas 

séries iniciais, com exceção da 4ª série, em que o resultado se mostrou bastante atípico, não 

havendo nenhum uso deste tipo de construção. Apontam também para um decréscimo dos 

usos das objetivas diretas com o avançar da escolaridade, assim como ocorreu na fala. 

Além disso, nota-se que, nas séries iniciais (2a, 3a e 4a), somente há uso de objetivas diretas 

e adjetivas restritivas. Vale ressaltar que há construções com objetivas diretas que são 

típicas da fala como “eu acho que...”, “eu vejo que...”, “eu sei que...”, mas são eliminadas 

com o ensino da escrita. 

        A partir da 5a série, já é possível observar a presença de outros tipos de 

subordinadas, sendo que o uso dessas apresenta um crescimento na medida em que se 

avança a escolaridade. Cabe registrar que nos dois níveis mais altos de escolaridade – na 7a 

e na 8a séries – ocorrem todos os tipos de subordinadas. Portanto, há diferenças, em nível 

qualitativo no que diz respeito aos tipos de subordinadas utilizadas pelas séries iniciais e 
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Gráfico 5 – Representação gráfica das médias dos tipos de cláusulas coordenadas por série  

 

  Os resultados mostram que há um grande predomínio das aditivas, com 

exceção da 8ª série, em que ocorreu um declínio mais significativo dessas estruturas. 

Quanto às adversativas e explicativas, os resultados se mostraram mais irregulares, mas 

apontam para índices menores de ocorrências (exceto na 8ª série). Isso provavelmente se dá 

porque as coordenadas aditivas constituem as coordenadas mais básicas, já que apresentam 

apenas uma relação de adição entre fatos. Por isso, as aditivas, mais freqüentes, são 

utilizadas principalmente por crianças menos escolarizadas.  

  Por outro lado, as conclusivas só apareceram a partir da 3a série, em baixa 

freqüência, e foi se mostrando mais freqüente a partir da 6a série. Isso pode ser um reflexo 

do fato de que, dentro da coordenação, a explicativa e a conclusiva, por veicularem relações 

de causa e efeito, apresentam um tipo de relação mais abstrata do que a estabelecida pelas 

aditivas, constituindo, assim, construções mais complexas, que são mais utilizadas por 

escolares de séries mais avançadas. 

   Quanto ao uso das subordinadas, nota-se uma distribuição irregular, apontando 

para um aumento assistemático do uso das mesmas. No entanto, cabe ressaltar que, através 
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estabelecem relações complexas de dependência e, portanto, constituem estruturas mais 

fáceis de serem produzidas, principalmente nas séries iniciais.   

 O uso das coordenadas prevaleceu na maioria das séries, com declínio no 

decorrer da escolaridade, e, em paralelo, um aumento gradativo das hipotáticas. No que diz 

respeito a esse declínio, os resultados apontam para uma exceção somente na 7ª série, onde 

há um aumento, ao invés de um decréscimo, do uso de coordenadas. Este dado representa 

uma irregularidade dentro do quadro geral de resultados. Esta irregularidade provavelmente 

está relaciona ao viés presente nesta pesquisa, referente ao número reduzido de escolares 

utilizado no corpus. Neste caso, um informante (entre apenas 5) da 7ª série apresentou uso 

excessivo de coordenadas, desajustando, assim, o resultado geral dessa análise. 

 Essa relação entre diminuição de coordenadas e aumento de hipotáticas merece um 

comentário mais detalhado. Deve-se compreender que as coordenadas e as hipotáticas têm 

algo em comum, que é uma função mais discursiva, voltada para a organização retórica das 

informações no fluxo do discurso. Por outro lado, as coordenadas são menos encaixadas, 

refletindo, portanto, estruturas sintáticas mais simples do que as hipotáticas. Logo, era de se 

esperar que, com o aumento da escolaridade, houvesse uma diminuição das coordenadas 

em favor de um aumento das hipotáticas. 

Segue um gráfico com a representação do uso de cada tipo de coordenada, 

por série, a fim de um maior esclarecimento a respeito dos dados relatados acima: 
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 Os resultados, portanto, mostraram-se diferentes, com índices baixos de 

subordinação na maioria das séries. 

  

 7.1.2 – Análise da escrita 

 

 Inicialmente realizou-se a análise quanto à quantidade de cláusulas utilizadas, 

como já foi apresentado anteriormente. Em seguida, a análise considerou os tipos de 

cláusulas produzidas na escrita, considerando a mesma classificação utilizada na fala, ou 

seja, como justapostas, paratáticas, coordenadas, hipotáticas ou subordinadas, como mostra 

o gráfico a seguir: 
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Gráfico 4 - Representação gráfica dos tipos de cláusulas encontradas na escrita em cada série 
escolar 
 

 Houve pouco uso de cláusulas justapostas em todas as séries. Por outro lado, as 

paratáticas mostraram-se mais presentes, com um índice de uso significativo na 4ª série e 

índices aproximados nas demais séries, com decréscimo somente na 8ª série.   As cláusulas 

paratáticas são estruturas menos gramaticalizadas, sintaticamente mais simples, não 
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de construções disponíveis para o uso. E isso implica o aumento nos tipos de cláusulas 

empregado. 

       Tais dados ratificam a idéia de que construções mais encaixadas do tipo 

subordinada reduzida, por exemplo, são construções menos marcadas e, portanto, mais 

comuns não só na fala como na escrita. Como construções gramaticalizadas, elas já estão 

prontas para o uso e assim, o falante/escritor não precisa elaborar uma forma de expressão, 

e, por isso, são comuns desde muito cedo na fala da criança. Portanto, o uso de 

subordinadas reduzidas de infinitivo não demanda um grau mais avançado de 

desenvolvimento de fala. 

 Cabe ressaltar que, alguns autores consideram como locuções verbais cláusulas 

subordinadas substantivas objetivas diretas reduzidas de infinitivo. Partindo desta 

consideração, os resultados obtidos até então, seriam bastante diferentes. A fim de 

explicitar melhor este dado, realizou-se uma reformulação do gráfico 2, a partir da exclusão 

das objetivas diretas reduzidas de infinitivo do grupo das subordinadas: 
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Gráfico – Representação gráfica dos tipos de cláusulas apresentadas na fala do grupo I, em cada 
série escolar, excluindo-se as cláusulas subordinadas substantivas objetivas diretas reduzidas de 
infinitivo do grupo das subordinadas.  
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       Seguem exemplos de cláusulas subordinadas objetivas diretas não reduzidas e 

de reduzidas de infinitivo utilizadas no corpus: 

 

(11) “... eles aprenderam que nunca deveriam maltratar a natureza” G., 11 anos, 5ª série 

                                    Objetiva direta não reduzida 

 

(12) “... um dia uma família resolveu fazer uma viagem nos barcos...” G., 11 anos, 5a 
série 

    Objetiva direta reduzida de infinitivo  

 

       Através dos exemplos acima, observa-se que as objetivas diretas reduzidas de 

infinitivo já são utilizadas freqüentemente por escolares das séries iniciais. O gráfico a 

seguir mostra o índice de uso desse tipo de cláusula por cada série: 
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Gráfico 3 – Representação gráfica da média de cláusulas subordinadas objetivas diretas reduzidas 
de infinitivo e demais subordinadas encontradas por série 

 

       Os resultados apontam para um discreto decréscimo do uso destas cláusulas nas 

séries mais avançadas e, em paralelo, um discreto aumento do uso de outros tipos de 

subordinadas. Isso, de certa forma, era esperado, já que, com o aumento da escolaridade, os 

informantes, tendo mais formação gramatical, tendem a ampliar o leque de possibilidades 
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Gráfico 2 – Representação gráfica dos tipos de cláusulas apresentadas na fala do grupo I, em cada 
série escolar 
 

 Os índices obtidos no gráfico acima foram obtidos a partir de uma média 

aritmética. Os resultados apontam para elevados índices de uso de cláusulas coordenadas 

em todas as séries, com uma diferença menor na 8a série. Esse resultado era esperado, na 

medida em que a fala tende a apresentar construções menos gramaticalizadas. Com relação 

às cláusulas justapostas, pode-se ver que, na 2a e na 3a séries, constituem o segundo tipo de 

cláusula mais freqüente.  

Por outro lado, contrariando, a princípio, o que é esperado em função do que se vê na 

literatura, cláusulas hipotáticas e subordinadas foram usadas com uma freqüência 

bastante significativa, sendo, esta freqüência de uso, crescente com o decorrer da 

escolaridade.   

       Entretanto, deve-se ver com cuidado essa alta freqüência das subordinadas. 

Aprofundando a análise do uso aparentemente atípico de cláusulas subordinadas na fala, 

observou-se que, do total de subordinadas apresentadas nas produções orais, 75% são de 

subordinadas objetivas diretas, sendo 48% reduzidas de infinitivo. Constatou-se, portanto, 

que as subordinadas objetivas diretas são mais comuns do que as demais subordinadas não 

reduzidas, tais como as completivas nominais e as objetivas indiretas.  
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Gráfico 1 – Representação gráfica da quantidade de cláusulas encontradas na fala e na escrita em cada série 
 

       Pode-se notar que, em todas as séries, há um predomínio da fala sobre a escrita 

no que diz respeito à quantidade de cláusulas produzidas pelos informantes, de acordo com 

o esperado. Em algumas séries – principalmente na 7ª série – nota-se uma aproximação da 

quantidade de fala e escrita, entretanto, permanece o predomínio da fala. 

 

 7.1.1 – Análise da fala 

 

 O gráfico anterior mostrou os índices referentes à quantidade de cláusulas 

utilizadas na fala. Dando continuidade à análise da fala, buscou-se observar a distribuição 

dos diferentes tipos de cláusula da fala do grupo controle. Assim, as cláusulas foram 

classificadas como sendo justapostas, paratáticas, coordenadas, hipotáticas ou 

subordinadas, como mostra o gráfico a seguir: 
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7 – Análise dos Dados 

 

       Será apresentada a seguir a análise de dados, primeiramente, do grupo controle 

e, em seguida, do grupo de disléxicos, em que serão realizadas, em paralelo, comparações 

com os resultados obtidos pelo grupo controle. Os resultados serão apresentados em forma 

de gráficos e a análise consistirá numa abordagem quantitativa e qualitativa dos dados. Ao 

final da exposição dos resultados de ambos os grupos, será realizada uma discussão dos 

resultados, comparando-os com as hipóteses estabelecidas nesse trabalho e com os dados 

contidos na literatura.  

 

7.1 – O Grupo Controle 

 

       A análise realizada inicialmente refere-se à quantidade de cláusulas produzidas 

por cada escolar em sua narrativa oral e escrita. A média de cláusulas por cada série escolar 

demonstrou que, oralmente, os escolares tendem a produzir narrativas com uma maior 

quantidade de cláusulas, quando comparadas com suas produções escritas. Esta diferença 

mostrou-se mais significativa na 3ª e 5ª séries. Os resultados mostram também uma 

tendência para o aumento na quantidade de cláusulas utilizadas nas produções escritas com 

o avançar das séries, sendo este aumento mais significativo a partir da 7ª série. Esses dados 

confirmam a tese de que a fala é composta por mais cláusulas do que a escrita, na medida 

em que há, por exemplo, mais repetições e menos nominalizações. 
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coordenadas. Estas cláusulas, no entanto, não foram consideradas na classificação 

realizada. 

       Tendo em vista que as produções orais e escritas dos dois grupos apresentaram 

tamanhos diferentes, foi utilizado, na análise, um cálculo que levou à média aritmética dos 

dados. Essa média foi calculada sobre o número de palavras contidas em cada seção do 

corpus. Ou seja, a média consiste no resultado de uma operação em que o número total de 

ocorrências de cada tipo de cláusula foi multiplicado por 10 e dividido pelo número total de 

cláusulas que os textos apresentavam. 

       Segundo Mann, Mathiessen e Thompson (1992), as pesquisas em que a oração é 

utilizada como unidade de análise têm apresentado bons resultados, pois é interessante que 

a unidade de análise tenha um funcionamento relativamente livre de influências teóricas. 

Assim, cada oração é considerada uma unidade, a não ser as orações completivas e as 

adjetivas restritivas, que são consideradas parte da unidade a cuja oração principal estão 

ligadas. 
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Outro dado relevante diz respeito à heterogeneidade deste grupo, na medida em que cada 

um apresenta um tempo de terapia diferente (todos encontram-se em terapia 

fonoaudiológica), assim como graus de dislexia diferentes.  

       A coleta de dados foi dividida em duas etapas: na primeira era apresentado ao 

escolar uma figura padrão com cena de ação e era solicitado aos escolares de ambos os 

grupos que contassem uma história a partir desta figura; na segunda etapa os escolares 

deveriam escrever a história que tinham acabado de contar. 

       As produções orais foram transcritas e, juntamente com os textos, foram 

analisadas de forma quantitativa e qualitativa através do número de cláusulas e de sua 

classificação. 

       A análise considerou cinco grupos de formação das cláusulas: justaposição, 

parataxe, coordenação, hipotaxe e subordinação. Consideramos como cláusula a estrutura 

que contém um verbo. A justaposição, parataxe e coordenação foram consideradas como 

menos gramaticais, enquanto a hipotaxe e a subordinação foram consideradas mais 

gramaticais. 

       Foram considerados como justaposição as cláusulas delimitadas apenas por 

ponto ou quando não é possível estabelecer nenhuma relação sintática ou semântica entre 

elas. Na parataxe estão incluídas as cláusulas que estão ligadas por algum meio, tal como 

um mesmo contorno entonacional ou por algum conectivo. Na fala, o contorno 

entonacional independente de cada cláusula é demonstrado pela prosódia, já, na escrita, é a 

pontuação que vai determinar essa entonação. As demais cláusulas, coordenadas, 

hipotáticas (adverbiais e adjetivas explicativas) e subordinadas (substantivas e adjetivas 

restritivas) seguem a classificação padrão. Foram contabilizadas no número total de 

cláusulas das produções orais e escritas somente as cláusulas principais das cláusulas 
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c) Contribuir para uma melhor caracterização das modalidades de língua oral e 

escrita, uma vez que o corpus analisado é composto de textos dessas duas modalidades; 

d) Estabelecer parâmetros para a avaliação da escrita discursiva de escolares do 

ensino fundamental. 

 

       Nesta pesquisa foram formados dois grupos: escolares com desenvolvimento 

normal de leitura e escrita (GI) e escolares com diagnóstico fonoaudiológico de Transtorno 

específico de leitura e escrita, ou seja, Dislexia/Disortografia (GII). 

       Foi utilizado o método de estudo comparativo que permite a formulação de dois 

grupos. Para a análise foi utilizada a média aritmética dos dados, pois irá refletir a 

tendência central característica de cada item analisado. 

       O primeiro grupo (GI) foi formado por 35 escolares de 2ª a 8ª séries, sendo 5 de 

cada série escolar, todos oriundos da escola Sociedade Educacional da Taquara. Este grupo 

de escolares constituiu o grupo controle, através do qual se obteve parâmetros para a 

comparação com o grupo de escolares portadores de Dislexia/Disortografia e, assim, 

contribuindo para a validação da pesquisa. 

       Para seleção das crianças com desenvolvimento normal, foi solicitado aos 

professores que selecionassem os alunos com bom desempenho em Língua Portuguesa e 

respondessem um questionário escolar (Lefréve, 1989), para que fosse eliminada qualquer 

suspeita de possíveis transtornos de leitura e escrita. 

       Participaram do segundo grupo (GII) escolares atendidos em consultórios 

Fonoaudiológicos, todos com diagnóstico de Dislexia/Disortografia. Esse grupo foi 

composto como o GI, ou seja, 35 escolares de 2ª a 8ª séries, sendo 5 de cada série escolar. 

Cabe ressaltar que todos os escolares disléxicos selecionados freqüentam escolas privadas. 



 44 

6 - Metodologia 

 

       Neste capítulo, inicialmente, serão retomadas as hipóteses e serão descritos os 

objetivos específicos envolvidos no presente trabalho e, em seguida, serão expostos a 

escolha metodológica, a amostra utilizada na pesquisa e os procedimentos empregados. 

       Hipóteses: 

a) Escolares do grupo controle tendem a apresentar produções de escrita com um  

maior número de cláusulas. 

b) Escolares do grupo controle tendem a apresentar maior utilização de cláusulas 

encaixadas, ou seja, com nível maior de complexidade sintática, na modalidade escrita.  

c) Escolares disléxicos tendem a apresentar, na modalidade escrita, nenhum ou 

menor uso de cláusulas sintaticamente mais complexas. 

d) O uso de cláusulas do grupo de disléxicos, na modalidade oral, tende a ser 

equivalente ao uso feito por escolares do grupo controle, na medida em que, de acordo com 

a literatura, em nível de língua oral, os disléxicos não apresentam prejuízos.  

 

        Objetivos específicos: 

a) Comparar o grau de complexidade das cláusulas na produção oral e na produção 

escrita dos disléxicos e do grupo controle; 

b) Ratificar o pressuposto de que a combinação de orações pode ser considerada do 

ponto de vista de uma trajetória gradual e unidirecional de construções sintaticamente livres 

para construções mais encaixadas; 
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       Para Givón (1990), o controle mais alto e, conseqüentemente, maior integração 

está nas construções com verbo de modalidade na principal, que pede o verbo da 

subordinada obrigatoriamente na forma reduzida: 

 

(10) Comecei a estudar a teoria evolutiva. 

 

       A seguir será apresentado uma tabela para melhor explicitar as diferenças 

básicas existentes entre os casos de hipotaxe e os casos de subordinação: 

 

HIPOTAXE SUBORDINAÇÃO 

 
Mais associada a restrições discursivas 

 
Mais associada a restrições sintáticas 

 
Podem ter ligação com uma seqüência de 
cláusulas 

 
Tem ligação restrita com uma única 
cláusula 

 
Apresentam restrições de caráter 
pragmático/discursivo e de caráter sintático 

 
Apresentam somente restrições de caráter 
sintático 

 
Conectivos expressam características 
semânticas existentes entre as cláusulas 

 
Conectivos não apresentam característica 
semântica 

 
Maior relação semântica – menor 
encaixamento 

 
Menor relação semântica do conectivo – 
estágio mais avançado de gramaticalização 
– maior encaixamento 

 
Inclui as adverbiais e as adjetivas 
explicativas 

 
Inclui as adjetivas restritivas e substantivas 
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cláusula principal. Segundo Givón, o maior grau de encaixamento estaria na co-

lexicalização.  

 

b) Quanto mais integrados são dois eventos, menor a probabilidade de eles serem 

separados por um subordinador, ou mesmo por uma pausa física. Nesse sentido, 

levando em conta os exemplos (7) e (8), o segundo reflete maior encaixamento do 

que o primeiro. O maior grau de integração entre as duas cláusulas, no exemplo (8), 

se manifesta na possibilidade de união sem conectivo, que não existe no exemplo 

(6). 

 

c) Dada uma hierarquia de graus de agentividade, quanto mais integrados são os dois 

eventos, menos agentivo será o sujeito da cláusula complemento. No exemplo (8) 

acima, o elemento “Maria” pode ser analisado como objeto da primeira cláusula ou 

como sujeito da segunda. Se separarmos o nome “Maria” por um pronome, este 

aparecerá com marca de objeto, como se vê no exemplo abaixo: 

 

(9) Ele a fez sair. 

 

d) Casos que apresentam o verbo da subordinada com características mais nominais e 

com menos morfologia verbal são os mais integrados. Há menor grau de integração 

quando está presente na cláusula principal, o verbo cognitivo e o verbo da 

subordinada estão conjugados no indicativo e seu sujeito tende a estar presente.  
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fato ao conceito de iconicidade, mais especificamente ao subprincípio da proximidade. 

Segundo essa proposta, há um isomorfismo entre a semântica e a sintaxe da 

complementação verbal, no sentido de que os graus de integração sintática entre as 

cláusulas não refletem aspectos arbitrários, sendo, ao contrário, a expressão gramatical dos 

níveis de vinculação semântica entre o evento expresso pela cláusula principal e o expresso 

pela subordinada.  

       O mesmo autor propõe os seguintes princípios de iconicidade para a sintaxe da 

complementação: 

 

a) Quanto mais integrados são dois eventos, mais integrados são os verbos que os 

exprimem. Uma das principais manifestações da vinculação semântica é o nível de 

controle do sujeito da principal sobre o sujeito da subordinada. Os exemplos abaixo 

são adaptados dos do autor: 

 

(7) Ele pediu que Maria saísse. 

(8) Ele fez Maria sair. 

 

       No exemplo (7), existe um grau menor de integração entre as cláusulas, que se 

relaciona ao menor comando ou manipulação do sujeito da cláusula principal sobre o 

sujeito da subordinada. O fato de “ele” pedir, não implica necessariamente que “Maria 

saia”: há, nesse caso, uma grande margem de resistência e de opção para o sujeito da 

segunda cláusula (Maria). Já no exemplo (8), ocorre total manipulação do sujeito da 

principal sobre o da subordinada, já que, “ele fez” e “Maria sair” constituem praticamente 

uma única ação, sendo o sujeito “Maria” totalmente manipulado pelo sujeito “ele”, da 
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(5) “... de repente o lindo paraíso que parecia o canto dos anjos mudou”. (T., 13 anos, 7ª 

série)  

       No exemplo acima, como é possível observar, a cláusula adjetiva explicativa 

transmite uma informação adicional sobre a sentença em que a relação é estabelecida. Ou 

seja, explicita que o “paraíso” “parecia o canto dos anjos”. 

       A relação de dependência das adverbiais é diferente da dos casos prototípicos de 

encaixamento, na medida em que o que existe é uma diferença semântica (Matthiessen e 

Thompson, 1988).  O advérbio não exerce uma função dentro da cláusula, mas modifica 

semanticamente toda a cláusula. Há uma relação pragmático-discursiva que direciona a 

construção destas cláusulas hipotáticas, como é possível observar neste exemplo: 

 

(6) “... enquanto navegavam eles iam vendo uma mata muito bonita cheia de animais e 

folhas verdes”. (G., 11 anos, 5ª série) 

 

5.1.3 - Subordinação 

       A subordinação reflete os graus mais elevados de encaixamento. As cláusulas 

subordinadas são dependentes da oração principal e esta dependência ocorre de vários 

modos, em que uma margem está completamente incluída no núcleo. A oração subordinada 

é equivalente ao elemento sintático que ele expressa e reflete os graus mais elevados de 

encaixamento.  Constituem casos de subordinação as claúsulas substantivas e as adjetivas 

restritivas. 

       Givón (1990), propondo a existência de diferentes graus de encaixamento ou 

integração entre a cláusula principal e sua subordinada com função de objeto, relaciona esse 
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estabeleça um contorno entonacional. Cada cláusula é autônoma sintática e 

semanticamente, caracterizando, portanto, um caso de justaposição. 

 

(3) “O barco encheu... entrou muita água... seus pais se afogaram” (T., 9 anos, 3ª série) 

 

       No exemplo de fala acima, não há indícios na prosódia de uma ligação entre as 

cláusulas, caracterizando, portanto, mais um exemplo de justaposição. 

 

       Segue mais um exemplo: 

(4) “Um dia um barco afundou, vários barcos viram aquilo” (G., 10 anos, 4ª série) 

 

       Neste caso, apesar da ausência de um conectivo que reflita ligação entre as 

cláusulas, através da pontuação notamos que as cláusulas se enquadram dentro de um 

mesmo contorno entonacional, constituindo, portanto, uma relação de parataxe. 

 

5.1.2 - Hipotaxe 

 

       De acordo com Hopper e Traugott (1993) a hipotaxe é constituída por cláusulas 

consideradas relativamente dependentes por apresentarem um núcleo e uma ou mais 

cláusulas que não podem ficar sozinhas. No entanto, elas não se incluem completamente 

em qualquer constituinte do núcleo. 

       São consideradas cláusulas hipotáticas as adverbiais e as adjetivas explicativas, 

na medida em que são menos ligadas sintaticamente e mais ligadas por fatores textuais ou 

discursivos. A ligação semântico-pragmática é maior que a ligação sintática. 
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Segundo Givón (1995), na aquisição natural de primeira e segunda línguas, o modo de 

comunicação pidgin pré-sintático e pré-gramatical é invariavelmente adquirido antes do 

modo gramaticalizado, donde se pode inferir que a ordem de aquisição reflete a ordem de 

complexidade cognitiva, e o predomínio e universalidade da comunicação pidgin pré-

gramatical reflete sua maior simplicidade cognitiva. A justaposição, então, seria um tipo 

ainda mais simples de combinação de cláusulas, em que um ou mais núcleos ocorrem 

próximos um do outro, sendo a relação semântica somente de inferência. 

       Portanto, quando cláusulas são justapostas, ou seja, apresentam independência 

do contorno entonacional e sem um sinal de conexão entre elas, não constitui uma única 

estrutura sintática complexa. No entanto, quando estão ligadas por algum meio, tal como 

um mesmo contorno entonacional ou por algum conectivo, podemos dizer que estas 

cláusulas estão unidas gramaticalmente numa relação de parataxe, mas não são 

dependentes. Na fala, o contorno entonacional independente de cada cláusula é 

demonstrado pela prosódia, já, na escrita, é a pontuação que vai determinar essa entonação. 

 

(2) “Vanessa estava passeando com sua mãe. Elas foram andar de barco. Ela estava 

achando tudo lindo.” (B., 10 anos, 4ª série) 1 

 

 

       No exemplo de escrita acima, as cláusulas estão delimitadas apenas pelo ponto, 

não estabelecendo nenhuma relação de dependência. Não há sinal de ligação entre elas que 

                                                 
1 Os exemplos (2), (3) E (4) são apresentados exatamente como produzidos por seus autores e foram retirados 
dos textos do grupo controle.     
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       A visão de que a subordinação apareceu posteriormente no desenvolvimento 

das estruturas sintáticas baseia-se, em parte, na idéia de que esse tipo de construção 

constitui um arranjo sintático mais sofisticado e desenvolvido, ao passo que a parataxe 

caracteriza-se por uma estrutura mais simples e mais dependente contextualmente, em que 

se colocam os argumentos uns ao lado dos outros, sem que se estabeleçam explicitamente 

relações lógicas entre eles. 

 

5.1.1 - Parataxe 

 

       As construções paratáticas revelam uma independência relativa, exceto quando 

é restringida pela pragmática mantendo relação de sentido e relevância. As cláusulas 

envolvidas apresentam uma entonação que permite interpretá-las como uma única cláusula 

complexa (Hopper e Traugott, 1993). 

       Como exemplo(1), apresentamos um enunciado que demonstra a independência 

das cláusulas: 

(1) Vim, vi e venci. 

 

       Neste caso, cada uma das três cláusulas é autônoma, cada constituinte 

representa um núcleo. No entanto, podemos considerar como uma única sentença contendo 

múltiplos núcleos que são delimitados pela pontuação representando o contorno 

entonacional. 

 

       Um tipo de argumento freqüentemente associado à hipótese da parataxe é o de 

que, no processo de aquisição da linguagem, há um predomínio inicial da justaposição. 
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• Maior complexidade estrutural: as construções que apresentam um número maior de 

cláusulas relacionadas numa única unidade de pensamento refletem maior custo, em 

termos de processamento, do que as mais simples. 

 

• Maior quantidade de atenção demandada: as construções que apresentam um 

número maior de cláusulas, relacionadas numa única unidade sintática demandam 

maior quantidade de atenção, tanto em termos de produção quanto de recepção. 

 

• Maior elo sintático e menor dependência contextual: as construções que refletem 

maior vinculação sintática ou encaixamento sugerem que o falante não enumera 

simplesmente as idéias, deixando que o contexto evite a ambigüidade, mas 

relaciona-as, explicitando sua interpretação sobre a relação entre elas. 

 

• Menor freqüência de distribuição: o falante se vale de construções menos comuns e 

menos disponíveis no contexto específico de produção, o que acarreta mais custo no 

processamento. 

 

       Portanto, ainda segundo Givón, existe um continuum, em termos de grau de 

complexidade sintática, entre o discurso oral/informal e o escrito/formal e as construções 

encaixadas refletem esse fato. Este continuum consiste em uma trajetória que compreende a 

parataxe (menos dependência e menos encaixamento), a hipotaxe (mais dependência e 

menos encaixamento) e a subordinação (mais dependência e mais encaixamento). 
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individual (ontogenética) apresentam uma certa similaridade: verifica-se uma evolução de 

construções pragmáticas (contextualmente dependentes) para construções regidas por 

organização sintática.  

       Hopper e Traugott (1993) assumem a hipótese de que a combinação de orações 

pode ser considerada do ponto de vista de uma trajetória gradual e unidirecional de 

construções sintaticamente livres para construções mais encaixadas, sendo esta a idéia 

adotada para elaboração deste trabalho.  

       Ao considerarem os processos de combinação de orações a partir da 

gramaticalização, Hopper e Traugott (1993) associam integração a gramaticalização, 

indicando que quanto mais integradas as orações de um enunciado tanto mais avançado o 

processo de gramaticalização. A integração sintática, por seu turno, constituiria um reflexo 

da integração semântica ou pragmática dos estados de coisa codificados pelas orações em 

questão, e se deixaria medir pela dependência e pelo encaixamento das orações. 

       A idéia de complexidade sintática usada neste trabalho, nada tem a ver com a 

normatividade ou com julgamentos subjetivos de valor, relacionando-se principalmente ao 

conceito de marcação, proposto por Givón (1995), o qual foi apresentado no capítulo 

anterior. O mesmo autor chama atenção para o caráter contextualmente dependente da 

noção de marcação, identificando as construções encaixadas como complexas estrutural e 

cognitivamente, apresentando-as como sendo típicas do discurso escrito formal.  

       Ampliando as idéias desenvolvidas por Givón, pode-se relacionar a noção de 

complexidade, do ponto de vista sintático, às seguintes características: 
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d) Nível sintático – A gramaticalização ocorre basicamente em contextos 

que a estimulem, portanto, determinados aspectos sintáticos além de 

propiciarem a gramaticalização, também são responsáveis pelo caminho 

que a mudança vai tomar. 

 

       Partindo dessas considerações Martelotta, Votre e Cezario (1996) afirmam que 

a gramaticalização ocorre por mecanismos de natureza metafórica e de natureza 

metonímica. 

 

5.1 - Gramaticalização entre cláusulas 

 

       Os estudos de gramaticalização, além de focalizarem fenômenos morfológicos 

(ou seja, mudança no estatuto categorial de um item lexical ou de um item já gramatical), 

também têm abordado fatores sintáticos. Já é consenso na literatura lingüística de 

orientação funcionalista (Hopper e Traugott, 1993; Lehmann, 1998; Cezario et al., 1996; 

Neves e Braga, 1998; Paiva, 1998; Martelotta, 1998; Cezario, 2001; Braga,1999) que tais 

estudos também podem abranger os processos de combinação de cláusulas. 

       Hopper e Traugot (1993), seguindo Givón (1990), afirmam que, se a 

gramaticalização é definida amplamente como um processo que compreende as motivações 

e o desenvolvimento de estruturas gramaticais gerais, o processo de articulação de orações 

está dentro dos seus domínios. 

       Estudando as línguas do mundo sob uma perspectiva evolucionista, Givón 

(1977) constata que a evolução histórica (filogenética) das línguas e a evolução lingüística 



 33 

perdem a liberdade típica da criatividade contextualmente motivada do discurso e tornam-

se mais fixos e regulares. 

       Segundo Traugott e Heine (1991) apud Martelotta, Votre e Cezario (1996), 

somente determinadas classes de palavras são prováveis de serem gramaticalizadas na 

medida em que existem alguns fatores que incentivam ou restringem o processo. Dentre 

estes principais fatores encontram-se: adequação semântica – uma forma lingüística tem 

potencial para sofrer gramaticalização se o seu conteúdo semântico pode servir a propósitos 

metalingüísticos referentes à organização do texto de modo relativamente natural; saliência 

perceptual – a gramaticalização tende a dar-se nos espaços topológicos mais salientes, 

como início e fim, e não em espaços intermediários e freqüência – quanto mais freqüente é 

a forma lingüística, mais probabilidade ela tem de se gramaticalizar. 

             De acordo com Martelotta, Votre e Cezario (1996), a gramaticalização 

envolve vários níveis: 

 

a) Nível cognitivo – A gramaticalização segue a tendência de usar elementos 

do mundo concreto para o mundo abstrato, como nos processos de 

mudança metafórica em geral. 

 

b) Nível pragmático – A gramaticalização envolve uma intenção genérica do 

falante de usar algo conhecido pelo ouvinte para fazê-lo compreender 

melhor o sentido novo que ele quer expressar. 

 

c) Nível semântico – A gramaticalização envolve o conhecimento por parte 

dos interlocutores dos significados de origem das palavras envolvidas. 
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       A gramaticalização tem sido relacionada com os seguintes fenômenos de 

mudança lingüística, que implicam uma trajetória do elemento lingüístico do léxico à 

gramática. Isso normalmente implica: 

a) A trajetória de elemento lingüístico de mais referencial a menos referencial. 

b) A trajetória de vocábulo a morfema; 

c) A trajetória de elemento lingüístico da condição de menos gramatical para mais 

gramatical; 

d) Regularização de paradigmas. 

 

       O discurso pode ser definido, a partir do funcionalismo norte-americano (de 

orientação givoniana), como uso potencial da língua, ou seja, como estratégias criativas 

utilizadas pelo falante para organizar funcionalmente seu texto para um determinado 

ouvinte e em uma determinada situação de comunicação.   

       Ainda dentro desta perspectiva, o termo gramática passou a representar o 

conjunto de regularidades decorrentes de pressões cognitivas e, sobretudo, de pressões de 

uso. Portanto, para os funcionalistas, a gramática não é um organismo auto-suficiente 

gerado por fatores cognitivos inatos, mas uma conseqüência de padrões que se estabelecem 

no uso.  

       A gramaticalização é uma manifestação do aspecto não-estático da gramática, 

uma vez que ela demonstra que as línguas estão em constante mudança em conseqüência de 

uma incessante busca de novas expressões e que, portanto, nunca estão definitivamente 

estruturadas. Esse processo apresenta um caráter de unidirecionalidade, na medida em que 

as transformações caminham do discurso para a gramática. Desta forma, os elementos 
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5 – Gramaticalização 

 

       O processo de gramaticalização tem constituído um importante instrumento de 

análise de determinados aspectos da mudança lingüística, sobretudo, a mudança semântica. 

São muitos os conceitos dados a este processo, mas, neste trabalho, interessa o sentido em 

que designa um processo segundo o qual itens lexicais e construções sintáticas, em 

determinados contextos, passam a assumir funções gramaticais e, uma vez 

gramaticalizados, continuam a desenvolver novas funções gramaticais. Um processo, em 

cujo final o elemento lingüístico tende a se tornar mais gramatical, ou seja, assumir 

posições mais fixas na cláusula, apresentado-se mais previsível no que diz respeito ao seu 

uso. 

       Juntamente à gramaticalização, a discursivização constitui um processo 

importante de mudança lingüística. A discursivização leva o item a assumir função de 

marcador discursivo, modalizando ou reorganizando a produção da fala. 

       Para Heine et alii (1991), Traugott e Heine (1991), Votre (1992), Vincent, Votre 

e Laforest (1993), Martelotta (1994), Givón (1995) apud Martelotta, Votre e Cezario 

(1996), a ação dos processos de gramaticalização e discursivização faz com que o elemento 

se torne mais gramatical, assumindo, assim, posições mais fixas na cláusula, e 

apresentando-se mais previsível no que diz respeito a seu uso (gramaticalização); ou leva o 

elemento a se tornar menos gramatical, assumindo, assim, funções relacionadas ao 

processamento do discurso, perdendo as restrições gramaticais típicas de seu uso originais e 

tendo, portanto, o seu leque de possibilidades de colocação aumentado (discursivização). 
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estão relacionadas à variação e à mudança lingüísticas. Esses processos manifestam o 

aspecto não-estático da gramática, demonstrando que as línguas estão em constante 

mudança em conseqüência da incessante criação de novas expressões e de novos arranjos 

na ordenação vocabular. O fenômeno da gramaticalização será mais amplamente 

desenvolvido no próximo capítulo.  

       Portanto, quando se diz que a gramática funcional considera a competência 

comunicativa, diz-se exatamente que o que ela considera é a capacidade que os indivíduos 

têm não apenas de codificar e decodificar expressões, mas também de usar e interpretar 

essas expressões de uma maneira interacionalmente satisfatória. 
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       A transitividade oracional está relacionada a uma função pragmática. O modo 

como o falante organiza o seu texto é determinado, em parte, pelos seus objetivos 

comunicativos e, em parte, pela sua percepção das necessidades do seu interlocutor. Nesse 

sentido, o texto apresenta uma distinção entre o que é central e o que é periférico. A divisão 

entre central e periférico corresponde à distinção entre figura e fundo. Por figura entende-se 

aquela porção do texto narrativo que apresenta a seqüência temporal de eventos concluídos, 

pontuais, afirmativos, sob a responsabilidade de um agente, que constitui a comunicação 

central. O termo fundo refere-se à descrição de ações e eventos simultâneos à cadeia da 

figura, além da descrição de estados, da localização dos participantes da narrativa e dos 

comentários avaliativos. 

       O grau de transitividade de uma oração reflete sua função discursiva 

característica, de modo que orações com alta transitividade assinalam porções centrais do 

texto, correspondentes à figura, enquanto orações com baixa transitividade marcam as 

porções periféricas, correspondentes ao fundo.  

       A informatividade também pode ser considerada um outro aspecto importante 

para um melhor entendimento da abordagem funcionalista. Ela manifesta-se em todos os 

níveis da codificação lingüística e diz respeito ao que os interlocutores compartilham, ou 

supõem que compartilham, na interação. 

       A questão da informatividade é abordada na lingüística funcionalista 

principalmente a partir da classificação semântica e da codificação de referentes no 

discurso, demonstrando que a forma como um referente é apresentado no discurso é 

determinada por fatores de ordem semântico-pragmática.  

       Ainda no quadro da lingüística funcional, a gramaticalização e a discursivização 

são fenômenos associados aos processos de regularização do uso da língua e, portanto, 
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c) complexidade cognitiva: a estrutura marcada tende a ser cognitivamente mais complexa 

do que a estrutura não marcada correspondente. 

       Givón (1995, apud Cunha, Oliveira & Martelotta, 2003) admite que uma mesma 

estrutura pode ser marcada num contexto e não-marcada em outro, e acrescenta que, desse 

modo, a marcação é um fenômeno dependente do contexto, devendo, portanto, ser 

explicada com base em fatores comunicativos, socioculturais, cognitivos ou biológicos. 

Givón também ressalta que a marcação não se restringe apenas às categorias lingüísticas, 

mas pode estender-se a outros fenômenos, como a distinção entre o discurso formal e a 

conversação espontânea.  

       Outro pressuposto teórico importante na abordagem funcionalista refere-se à 

transitividade, concebida, para Hopper e Thompson (1980, apud Cunha, Oliveira & 

Martelotta, 2003) como uma noção contínua, escalar, um complexo de dez parâmetros 

sintático-semânticos independentes, que focalizam diferentes ângulos da transferência da 

ação em uma porção diferente da sentença. Tais parâmetros são: participantes, cinese, 

aspecto do verbo, punctualidade do verbo, intencionalidade do sujeito, polaridade da 

oração, modalidade da oração, agentividade do sujeito, afetamento do objeto e individuação 

do objeto. 

       Cada um desses parâmetros contribui para a ordenação de orações numa escala 

de transitividade. Desta forma, a sentença pode ser classificada como transitiva, e não 

apenas o verbo. 

       Hopper e Thompson apud Cunha, Oliveira & Martelotta, 2003, associam a 

transitividade a uma função discursivo-comunicativa: o maior ou menor grau de 

transitividade de uma sentença reflete a maneira como o falante estrutura o seu discurso 

para atingir seus propósitos comunicativos. 
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funções, e conferiu à análise gramatical das frases dos enunciados reais de qualquer língua 

uma dimensão discursiva determinante: regras e princípios devem ser explicados em termos 

de sua funcionalidade em relação aos modos de uso das expressões. 

       O modelo funcionalista traz alguns pressupostos teóricos fundamentais, dentre 

eles a noção de iconicidade e marcação. A iconicidade pode ser definida como a correlação 

natural entre forma e função, entre o código lingüístico e o seu conteúdo. O princípio da 

iconicidade manifesta-se em três subprincípios, que se relacionam à quantidade de 

informação, ao grau de integração dos constituintes da expressão e do conteúdo e à 

ordenação linear dos segmentos. 

       Segundo o subprincípio da quantidade, quanto maior a quantidade de 

informação, maior a quantidade da forma, de tal modo que a estrutura de uma construção 

gramatical indica a estrutura do conceito que ela expressa. 

       De acordo com o subprincípio da integração, os conteúdos que estão mais 

próximos cognitivamente também estarão mais integrados sintaticamente. 

       O subprincípio da ordenação linear prevê que a informação mais importante 

tende a ocupar o primeiro lugar da cadeia sintática, de modo que a ordem dos elementos no 

enunciado revela a sua ordem de importância para o falante.   

       O princípio da marcação estabelece três critérios principais para a distinção 

entre categorias marcadas e categorias não-marcadas: 

a) complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais complexa (ou maior) que a 

estrutura não-marcada correspondente; 

b) distribuição de freqüência: a estrutura marcada tende a ser menos freqüente do que a 

estrutura não-marcada correspondente; 
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vista como a codificação de dois domínios funcionais distintos: a semântica (proposicional) 

e a pragmática (discursiva). Uma sentença que presumivelmente contenha apenas 

informação semântica e que não apresente função pragmática realmente não existe na 

comunicação, apenas pode representar um segmento artificialmente isolado de seu 

contexto, para fins de análise. Alguns autores, portanto, assumem uma posição radical que 

nega a sintaxe como um nível, ou módulo, autônomo.  Vejamos um trecho de Givón 

(1979):  

Em torno da última década, tornou-se óbvio para um crescente número de 
lingüistas que o estudo da sintaxe de sentenças isoladas, sem o seu contexto 
natural, extraídas das construções intencionais de falantes é uma 
metodologia que já ultrapassou sua utilidade. Primeiro, as sentenças 
isoladas e sua sintaxe estão em freqüente desacordo com a sintaxe 
encontrada na fala natural, não eliciada artificialmente, de tal forma que 
sérias dúvidas podem ser levantadas quanto à sua legitimidade e efetiva 
realidade ,exceto como artefatos curiosos de um método particular de 
eliciação. Além disso, o estudo da sintaxe, quando limitado ao nível 
sentencial e privado de seu contexto comunicativofuncional, tende a ignorar 
ou até mesmo a obscurecer o papel enorme que considerações 
comunicativas que afetam a estrutura do discurso desempenham na 
determinação das chamadas regras sintáticas.  

  

       Portanto, a orientação funcionalista marcou muito fortemente as análises das 

línguas particulares, especialmente por ter, de certa forma, legitimado as considerações de 

ordem discursiva dentro dos estudos gramaticais. A frase, por exemplo, indiscutivelmente 

regulada em types (Lyons; 1977) no sistema, é analisada, no funcionalismo, como peça de 

comunicação real, produzida em ato de interação, e organizada, pois, segundo mecanismos 

capazes de marcar a relatividade da relevância dos diferentes eventos e entidades que se 

seguem no discurso (De Lancey; 1981). Aquele "dinamismo comunicativo" com que já a 

Escola de Praga revestiu as seqüências formais assentou a não-biunivocidade entre formas e 
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       Nos estudos de orientação funcionalista, é básica a noção de que a gramática de 

uma língua (entendida como um sistema formado de padrões regulares e padrões que não 

são completamente fixos, mas fluidos) se configura como uma estrutura maleável². Tal 

maleabilidade é conseqüência das pressões de uso a que está sujeita essa gramática. 

Entende-se, então, que essas pressões fazem com que, em qualquer língua humana, atuem 

duas forças (uma que leva à regularidade e iconicidade e outra, à irregularidade, à variação) 

e é justamente a competição dessas duas forças que ocasiona a dinamicidade das gramáticas 

das línguas. 

       A gramaticalização, para os funcionalistas, é uma manifestação do aspecto não-

estático da gramática, uma vez que ela demonstra que as línguas estão em constante 

mudança em conseqüência de uma incessante busca de novas expressões e que, portanto, 

nunca estão definitivamente estruturadas (Martelotta et al., 1996). A gramaticalização 

constitui, pois, um processo contínuo, já que radica numa propriedade das línguas naturais, 

que é sua permanente criatividade, muitas vezes motivada por “necessidades sociais” 

(Castilho, 1997).  

       A integração dos componentes diversos é uma das características de qualquer 

paradigma funcionalista, mesmo os menos moderados, que estabelecem uma subordinação 

dos demais componentes ao componente pragmático. Givón, 1984 (apud Neves, 1997) 

declara o objetivo de fornecer “um quadro explícito, sistemático e abrangente de sintaxe, 

semântica e pragmática unificadas como um todo”. Ele afirma que a gramática não 

constitui uma mera lista não-ordenada de domínios funcionais não-relacionados. Pelo 

contrário, ela parece ser internamente estruturada como um organismo, dentro do qual 

alguns subsistemas são mais proximamente relacionados entre si – tanto em função como 

em estrutura – do que outros, e no qual existe uma organização hierárquica. A sintaxe é 
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4 – Lingüística Funcional 

 

       Este trabalho está fundamentado nos pressupostos teóricos da lingüística 

funcional, que concebe a língua como um instrumento de comunicação, que, como tal, não 

pode ser analisada como um objeto autônomo, mas como uma estrutura maleável, sujeita a 

pressões oriundas das diferentes situações comunicativas, que ajudam a determinar sua 

estrutura gramatical.  

       A abordagem funcionalista difere das abordagens formalistas (estruturalismo e 

gerativismo) por dois aspectos básicos: por conceber a linguagem como um instrumento de 

interação social e porque seu interesse de investigação lingüística não se restringe à 

estrutura gramatical e vai buscar no contexto discursivo a motivação para os fatos da 

língua. Na abordagem funcionalista os domínios da sintaxe, da semântica e da pragmática 

são relacionados e interdependentes. 

       O modelo funcionalista de inspiração em Givón, Hopper e Thompson (1980), 

em especial, toma como pressuposto que há um paralelismo entre a categorização 

conceptual e a categorização lingüística, ou seja, o conhecimento do mundo e 

conhecimento da linguagem não são separados. 

       Desta forma, as análises lingüísticas se baseiam na utilização concreta da língua 

pelos falantes, admitindo que a gramática se molda a partir do uso lingüístico que se dá em 

situações comunicativas. A gramática é, pois, o resultado da cristalização ou regularização 

de estratégias discursivas recorrentes, que decorrem de pressões cognitivas e, sobretudo, de 

pressões de uso, o que ocorre, por exemplo, no processo de gramaticalização. 
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A análise de Rangel (2004) também foi baseada nos pressupostos da teoria da 

gramaticalização proposta por Givón, já mencionada anteriormente. Os critérios para 

análise foram o número de cláusulas produzidas e o seu grau de gramaticalização (mais 

gramaticalizadas/ menos gramaticalizadas) 

       Na análise dos resultados, foi observado que disléxicos apresentam um 

desempenho textual inferior em relação ao grupo com desenvolvimento escolar normal. 

Vale ressaltar que o grupo controle também apresentou uma maior produção de cláusulas 

menos gramaticalizadas, sendo que com predomínio de cláusulas do tipo parataxe, 

enquanto com os disléxicos houve tendência à um paralelo entre a produção de justaposição 

e parataxe, com um leve predomínio da parataxe. 

       Esses dados de que há uma maior produção de cláusulas menos gramaticalizadas 

nos textos escritos analisados, parecem contrariar a idéia de Givón quando ele diz que as 

cláusulas menos gramaticalizadas, por serem mais dependentes do contexto são mais 

utilizadas na fala, enquanto que as cláusulas mais gramaticalizadas são mais utilizadas na 

escrita por serem menos dependentes do contexto e mais dependente das relações sintáticas. 

Entretanto, Givón se refere à comparação entre fala informal e escrita formal e os escolares 

deste trabalho não produziram textos formais, por ainda não terem nível de letramento para 

fazer os encaixamentos e as nominalizações presentes na escrita formal. 

       Portanto, o presente trabalho pretende complementar os dados obtidos em 

Rangel (2004), na medida em que a pesquisa se estenderá de 2ª a 8ª série do ensino 

fundamental, incluindo também a modalidade oral. Desta forma, visa-se a obtenção de um 

continuum sob o ponto de vista da trajetória de desenvolvimento das cláusulas na produção 

oral e textual. 
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apropriadas à língua falada, uma vez que tendem a colocar uma maior carga na memória e 

no trabalho de processamento. 

       Vale ressaltar a colocação de que as cláusulas mais encaixadas estão associadas 

a uma velocidade de processamento mais rápida e fluente. Chegar à construção encaixada 

foi um processo criativo na direção de uma maior complexidade, mas, uma vez 

gramaticalizada, a construção serve como uma estratégia disponível de que o falante pode 

lançar mão, de acordo com suas necessidades comunicativas. As construções mais 

encaixadas do tipo subordinada reduzida, por exemplo, são construções “pré-fabricadas”, já 

estão prontas para o uso e assim, o falante/escritor não precisa elaborar uma forma de 

expressão, elas estão automatizadas. 

       Isso também pode ser constatado na aquisição da linguagem. Cezario (apud 

Rangel: 2005) mostra que a criança usa locuções verbais (estruturas mais gramaticalizadas) 

antes da subordinação com conectivo. Em trabalho mais recente, Cezario (2001) constatou 

que construções encaixadas com orações substantivas são muito comuns na fala (mais do 

que na escrita). São construções do tipo: “Eu acho que...”, “Eu vejo que...”. 

       Cabe destacar que esta pesquisa foi criada na tentativa de complementar alguns 

dados obtidos em Rangel (2005), que visou estabelecer uma análise comparativa da 

produção textual de escolares disléxicos e escolares com desempenho escolar normal. A 

pesquisa contou com dois grupos. O primeiro, formado por 15 crianças de cada série 

escolar, 2ª., 3ª. e 4ª. Série, com idade entre 8 e 11 anos, de escolas particulares do Rio de 

Janeiro. O segundo grupo foi composto por 10 crianças de cada série escolar (2ª., 3ª. e 4ª. 

Série), sendo os dados provenientes do Banco de dados do Ambulatório de Transtorno de 

Leitura  e Escrita da Faculdade de Fonoaudiologia da UFRJ e de consultórios particulares. 
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contradição de que a identidade do som não garante a identidade da letra e vice-versa, ou 

seja, as dificuldades ortográficas. 

       Para Frith (1985), o desenvolvimento da leitura e da escrita ocorreria em três 

etapas: logográfica, alfabética e ortográfica. No estágio logográfico haveria o 

desenvolvimento do léxico logográfico, com o acesso direto da palavra escrita à memória 

semântica. No estágio alfabético, a criança iniciaria o processo de associação entre fonema 

e grafema, podendo decodificar palavras novas e escrever algumas palavras simples. No 

entanto, o aprendizado das correspondências entre som e letra envolve mais que apenas 

reconhecer as letras e associá-las aos sons apropriados. E, por último, chega-se ao estágio 

ortográfico, que se caracterizaria pelo uso de seqüências de letras e padrões de ortografia 

para o reconhecimento visual das palavras e pelo estabelecimento das relações entre 

grafemas.   

       Atualmente, há poucos dados na literatura que aborda a dislexia descrevendo o 

desenvolvimento da linguagem escrita sob o ponto de vista discursivo, envolvendo os 

aspectos sintáticos do texto. Os estudos, em sua maioria, se referem ao desenvolvimento da 

escrita no nível da palavra. O presente trabalho, portanto, tem como um dos seus objetivos 

contribuir no estabelecimento de uma ótica a mais acerca do desenvolvimento da escrita, na 

medida em que estará analisando a trajetória de desenvolvimento das cláusulas no texto. 

       De acordo com Givón, a parataxe ocorreria mais na língua falada, enquanto que 

as construções mais vinculadas seriam típicas da escrita. Como argumentos favoráveis a 

isso, pode-se dizer que, por um lado, a hipotaxe e a subordinação se harmonizam mais com 

a escrita no sentido de que possibilitam o processamento de uma grande quantidade de 

informação com poucas palavras. Por outro lado, as estruturas mais vinculadas são menos 
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decodificação hierárquica, ocorreria a decodificação completa e a criança passaria a utilizar 

regras contextuais para cada novo estímulo.  

       Ferreiro e Teberosky apud Santos & Navas (2002) descreveram quatro fases 

consecutivas de desenvolvimento da escrita: pré-silábica, silábica, silábica-alfabética e 

alfabética. Na fase pré-silábica, o aprendiz faria a distinção entre escrever e desenhar; além 

disso, nessa fase já seria possível observar a organização linear de suas produções gráficas 

e o uso das letras. Assim, o aprendiz dedicaria grande esforço intelectual para estabelecer 

quais as propriedades que um texto deve ter para que a ele se possa atribuir significação. 

Para essa diferenciação das escritas, seria utilizado o critério quantitativo, ou seja, a 

quantidade mínima de letras que uma escrita deve ter para possuir algum significado. Pelo 

aspecto qualitativo, a escrita precisaria apresentar uma variação interna para que possa ser 

lida, isto é, o escrito não poderia ser lido se tivesse sempre a mesma letra. Nessa fase, a 

produção escrita não seria regulada por uma análise da linguagem oral. 

       A fase seguinte seria o marco do início da fonetização da escrita, quando a 

criança descobriria que a quantidade de letras para escrever uma palavra corresponderia às 

partes da palavra falada. Este seria o início da fase silábica, que evoluiria até chegar à 

representação de uma sílaba por letra. O período silábico-alfabético se caracterizariaz pela 

descoberta de que a sílaba poderia ser re-analisável em elementos menores. Porém, diante 

da constatação de que não basta uma letra por sílaba, não haveria nenhuma regularidade na 

duplicação da quantidade de letras por sílaba, uma vez que há sílabas que se escrevem com 

mais de duas letras. 

       Completando as etapas de construção do conhecimento gráfico, o aprendiz 

alcançaria, então, a fase alfabética, que se caracterizaria por um domínio da 

correspondência entre grafema e fonema. Por outro lado, ela começaria a enfrentar a 
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planejamento e organização dos enunciados, conhecimento gramatical, conhecimento de 

mundo, diferentes formas de interação e escolha do léxico (Santana, 2002). 

       Vigotsky (2003) estabelece uma relação entre oralidade e escrita durante a fase 

de aquisição da linguagem escrita. Ele considera a linguagem escrita como um simbolismo 

de segunda ordem que, gradativamente, irá se transformar em um simbolismo direto, de 

primeira ordem. Ou seja, a linguagem escrita consiste em um sistema de signos que 

representam os sons e as palavras da linguagem falada, que são os signos das relações e 

entidades reais. Com o desenvolvimento, gradualmente esse elo intermediário, a linguagem 

falada, desaparece e a linguagem escrita torna-se um sistema de signos que simboliza 

diretamente as entidades reais e as relações entre elas, passando a ser percebida da mesma 

maneira que a linguagem falada. 

       Marsh et al. apud Santos & Navas (2002) classificaram o desenvolvimento da 

leitura e da escrita em quatro estágios baseados na teoria de desenvolvimento intelectual de 

Piaget: adivinhação lingüística, aproximação visual, decodificação seqüencial e 

docodificação hierárquica.  

       O estágio da adivinhação lingüística se caracteriza pela aquisição de um 

vocabulário visual, ou seja, um pequeno grupo de palavras que poderia ser reconhecido 

visualmente pela criança como desenhos. No segundo estágio, aproximação visual, há um 

reconhecimento de certas características gráficas das palavras. A criança passa a fazer 

comparações com palavras já conhecidas de seu vocabulário visual, encontrando algum 

nível de similaridade visual. 

       O terceiro estágio, da decodificação seqüencial, ocorre por volta dos sete anos e 

se caracteriza pelo início do processo de decodificação por meio da aquisição de algumas 

regras simples da correspondência fonema-grafema. Finalmente, no quarto estágio, da 
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evolução histórica e, sincronicamente, das diferenças sociais, principalmente funcionais, 

havendo, além disso, variação individual, que independe de variáveis externas. 

       A fala ocupa um papel fundamental, permeando todo o processo de 

desenvolvimento da escrita. A linguagem é uma só, que pode ser manifestada de formas 

diferentes, sob diversas modalidades. Portanto, língua oral e língua escrita formam um 

continuum. 

       Estudos comprovam que no início da escolarização a fala influencia mais 

diretamente a escrita. Assim é possível observar algumas marcas pragmáticas 

características da oralidade, presentes nos textos escritos de crianças nas séries iniciais do 

ensino fundamental. 

       A escrita pode ser definida como um método de comunicação criado pelo 

homem, que apareceu relativamente tarde na história de seu desenvolvimento, 

provavelmente, muito depois de a capacidade de linguagem ter sido adquirida (Santos & 

Navas, 2002). O objetivo da escrita não é simplesmente o registro da fala, mas transmitir 

mensagens por meio de um sistema convencional que representa conteúdos lingüísticos, 

pressupondo uma análise da linguagem. É, portanto, uma forma de mediação lingüística, 

criado de acordo com as necessidades de uma sociedade com demandas culturais 

determinadas. Além disso, a aquisição da leitura e escrita requer um ensino formal, mesmo 

para crianças inteligentes e saudáveis, que desde cedo demonstram suas concepções a 

respeito do código gráfico, ao passo que para a aquisição da linguagem oral é necessário 

apenas que essas crianças cresçam num ambiente estimulante e onde a linguagem seja 

utilizada. 

       A produção textual é uma atividade de caráter lingüístico e discursivo, sendo 

considerada uma atividade complexa por exigir do escritor, dentre outras capacidades, a de 
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3 – Língua Oral x Língua Escrita 

 

       Diversos estudos têm sido desenvolvidos na tentativa de estabelecer correlações 

entre fala e escrita. Kato (1987) sustenta a tese de que a fala e a escrita são parcialmente 

isomórficas, mas que, na fase inicial, é a escrita que tenta representar a fala e, 

posteriormente, é a fala que procura simular a escrita, conseguindo-o também parcialmente. 

Para demonstrar a tese descrita, formulou o seguinte esquema: 

  

 

 

       A fala 1 é a fala pré-letramento; a escrita 1 é aquela que pretende representar a 

fala de forma mais natural possível; a escrita 2 é a escrita que se torna mais autônoma da 

fala, através de convenções rígidas; a fala 2 é aquela que resulta do letramento. 

       O que ficou evidente nesses estudos é que a linguagem escrita não pode ser 

definida como um conjunto de propriedades formais, invariantes, e distintas das da 

linguagem falada. As modalidades oral e escrita da linguagem apresentam uma isomorfia 

parcial, porque fazem a seleção a partir do mesmo sistema gramatical e podem expressar as 

mesmas intenções. 

       Portanto, a escrita apresenta similaridades e diferenças formais com a fala, 

sendo estas decorrentes das diferentes condições de produção e aquelas devidas ao fato de 

serem ambas – a escrita e a fala – realizações de uma mesma gramática, e de poderem 

codificar os mesmos objetivos retóricos. Há variação na forma pela qual as atividades 

lingüísticas são distribuídas entre as duas modalidades, variação essa dependente da 

fala 1  >  escrita 1  >  escrita 2  >  fala 2 
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probabilidade de apresentarem esse transtorno, o que se verifica pela participação de alguns 

genes, localizados no braço curto do cromossomo 15, no braço curto do cromossomo 2 e no 

cromossomo 6, na causa das dificuldades de leitura (Capellini,2004, apud Ferreira, Lopes 

& Limongi, 2004)     

       Quanto à epidemiologia, de acordo com pesquisa realizada, a prevalência da 

dislexia na população escolar da Inglaterra é de 5 a 10%, mas este dado não se aplica a 

outras línguas que possuem sistemas de escrita não alfabéticos (Benton & Pearl, 1978, apud 

Capellini, 2001). 

       No Brasil, não há estimativa sobre prevalência da dislexia pelo fato de esta 

categoria diagnóstica não se situar no sistema educacional. Porém, considerando ser a base 

do sistema de escrita do português alfabético, talvez se devesse considerar o índice de 

prevalência citado acima como estimativa para a população brasileira, isto é, de 5 a 10%. 
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entre irmãos com a mesma dificuldade é de aproximadamente 40%, e entre parentes varia 

de 27 a 49%. 

       Não há concordância entre os autores quanto à maior incidência de distúrbios 

de leitura e escrita em meninos e meninas. Há alguns anos, acreditava-se que os meninos 

tinham mais dificuldades para aprender a ler e a escrever do que as meninas. Atualmente, 

algumas pesquisas preconizam que tanto um como o outro tem a mesma probabilidade de 

apresentar essa dificuldade, se o critério principal de seleção dos sujeitos para uma amostra 

for leitura abaixo do esperado para a idade e para o nível de inteligência, quando 

determinados no âmbito de uma pesquisa científica (Shaywitz, 1990; Flynn & Rahbar, 

1994, apud Santos & Navas, 2002). Isso ocorre porque, segundo os autores, as amostras 

determinadas por indicação de clínicos ou de escolas são, em geral, enviesadas quanto ao 

sexo, pois mostram uma maior prevalência de meninos com distúrbio de leitura e escrita. A 

razão para este viés é que outros fatores – como nível de atividade, atenção e 

comportamento na sala de aula – também influenciariam o diagnóstico e a classificação do 

desempenho da leitura. E esses comportamentos são mais freqüentemente alterados nos 

meninos do que nas meninas. 

       Shaywitz et al.,1996 (apud Santos & Navas, 2002) encontraram, no entanto, 

que em homens a localização do processamento fonológico está afetivamente lateralizado 

para o giro frontal inferior esquerdo – área de Broca – enquanto em mulheres houve uma 

ativação bilateral dessa mesma região no desempenho de tarefas fonológicas. Isso os levou 

a suspeitar que este padrão de ativação esteja relacionado à maior incidência de distúrbios 

de leitura e escrita em meninos. 

       Estudos genéticos apontam para a relação entre o padrão de herança e a dislexia 

do desenvolvimento, ou seja, filhos de pais com problemas de leitura teriam maior 
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       De acordo com Ellis e Ciasca (apud Capellini, 2001), as classificações da 

dislexia são as seguintes: 

• Dislexia disfonética ou fonológica: caracterizada pela leitura oral de 

palavras pouco familiares, na conversão de letra para o som.  

• Dislexia diseidética ou superficial: caracterizada por uma dificuldade na 

leitura em razão de um problema de ordem visual, ou seja, o processo visual 

é deficiente. O leitor lê por meio de um processo extremamente elaborado 

de análise e síntese fonética. 

• Dislexia mista: caracterizada por leitores que apresentam problemas dos 

dois subtipos: disfonéticos e diseidéticos. 

       De acordo com dados recentes, dentre as classificações citadas, a dislexia 

fonológica é a mais freqüente. 

       A disortografia pode ser classificada como: 

• Disortografia fonológica: caracterizada pela dificuldade na escrita de 

palavras inventadas e pela presença de trocas fonológicas (omissões, 

substituições, inversões). 

• Disortografia lexical ou superficial ou ortográfica: caracterizada pela 

dificuldade na escrita de palavras irregulares. 

 

Um distúrbio de leitura e escrita pode ser tanto familiar quanto hereditário. A 

história familiar é um dos mais importantes fatores de risco: de 23% a 65% das crianças 

cujos pais relatam ter apresentado essa dificuldade também a apresentam. A porcentagem 
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logográfica), e na interrupção da aquisição da habilidade alfabética, resultando em 

disfunção básica do sistema fonológico.  

       A dislexia vem sempre acompanhada da disortografia que pode ser definida 

como sendo uma alteração na planificação da linguagem escrita, que causa transtornos na 

aprendizagem da ortografia, gramática e redação, apesar de o sujeito possuir inteligência 

normal, saúde e órgãos sensoriais intactos, bem como instrução adequada. Nesse caso, 

observa-se dificuldade em expressar idéias pelo código escrito, uso restrito do vocabulário 

e de palavras funcionais, junções e separações de palavras de forma inadequada, apoio 

excessivo na oralidade, trocas de letras que se assemelham visualmente por 

“espelhamento”, omissões ou acréscimos de grafemas e sílabas e substituição entre 

grafemas auditivamente semelhantes. 

       A partir da definição citada acima, é possível observar que, apesar de a maioria 

dos aspectos mencionados relacionarem-se à grafia adequada de palavras, há também 

alguns aspectos como uso restrito de vocabulário e de palavras funcionais que nos remete 

ao campo do vocabulário (uso restrito de vocabulário), assim como aos campos da sintaxe e 

do discurso (uso restrito de palavras funcionais). No entanto, as análises e os estudos que 

abrangem o assunto são todos direcionados para o nível da palavra e pouco se especializam 

no nível do discurso, que envolve uma análise mais profunda. 

       Segundo Smolka (1988), quando as crianças escrevem palavras soltas ou ditadas 

pelos adultos (do tipo nomeação, lista, repertório ou ditado), a característica da produção é 

uma, e evidencia-se, mais facilmente, a correspondência entre a dimensão sonora e a 

extensão gráfica. Mas quando as crianças começam a escrever o que pensam, o que querem 

dizer, contar, narrar, elas escrevem porções, fragmentos do discurso interior (que é sempre 

diálogo consigo mesmo ou com outros).       
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arquitetura descrita pelo autor, a identificação da letra na palavra ativa o córtex estriado no 

lobo occipital; em seguida, o processamento fonológico da palavra é acionado no giro 

frontal inferior na área de Broca; posteriormente, o significado da palavra é acionado no 

giro temporal superior, parte média do lobo temporal e giro supramarginal. O mesmo 

estudo foi realizado em disléxicos, sendo constatado um aumento de ativação no giro 

frontal inferior e pouca ativação em regiões posteriores.  

  São diversas as definições atribuídas ao distúrbio específico de leitura (dislexia). 

De acordo com a definição do Orton Dyslexia Society Research Committee (Lyon, 1995), 

dislexia é um distúrbio específico de linguagem de origem constitucional, caracterizada por 

dificuldades na decodificação de palavras isoladas, causada por uma ineficiência no 

processamento da informação fonológica. Tais dificuldades na decodificação de palavras 

isoladas são geralmente inesperadas em relação à idade e às outras habilidades cognitivas e 

acadêmicas; elas não são resultado de um distúrbio geral de desenvolvimento ou de 

impedimento sensorial. A dislexia se manifesta em graus de dificuldades variáveis em 

relação a diferentes formas de linguagem, geralmente incluindo, além da dificuldade para 

aprender a ler, um notável problema para adquirir proficiência em escrita e ortografia. 

 O Manual Diagnóstico e Estatístico dos Distúrbios Mentais (DSM-IV, 1995) 

caracteriza o distúrbio específico de leitura como um transtorno na leitura e escrita, com 

rendimento escolar que se situa inferior ao esperado em relação à idade cronológica, ao 

potencial intelectual e à escolaridade do indivíduo. 

       Para Ellis (1995), o distúrbio específico de leitura é resultado do fracasso na 

habilidade alfabética, que acarreta sérias implicações para a escrita e para qualquer tipo de 

leitura que requeira decodificação; na análise e síntese de letras (exceção da leitura 
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 A alteração do processamento fonológico manifesta-se em diversas 

competências lingüísticas, como dificuldade de consciência fonológica, memória 

fonológica, discriminação, nomeação e, em alguns casos, até mesmo na fala. 

 As crianças disléxicas também têm demonstrado ter dificuldades com a 

produção da fala (Snowling, 1981, Brady, Shankweiler e Mann, 1983, apud Snowling & 

Stackhouse, 2004). Snowling, Goulandris, Bowlby e colaboradores (1986) estenderam 

essas descobertas e mostraram que as crianças disléxicas têm dificuldades específicas com 

a repetição de não-palavras. Essa dificuldade foi interpretada como um problema dos 

processos de segmentação que medeiam entre a percepção da fala e a produção da fala.   

    O processo de aquisição da linguagem escrita, assim como o da linguagem oral, 

envolve diversas regiões cerebrais. Como já citado anteriormente, durante muitos anos, a 

explicação sobre o aprendizado da leitura e escrita esteve vinculada unicamente às 

capacidades perceptomotoras das crianças, habilidades estas importantes, uma vez que a 

leitura e a escrita necessitam do aporte sensitivo-sensorial (audição e visão) íntegro. 

Entretanto, além da integridade sensitivo-sensorial, algumas funções corticais, medidas por 

áreas bem delimitadas do córtex cerebral e amplamente ligadas ao Sistema Nervoso Central 

(SNC), também devem estar íntegras.  

 Esta abordagem neurobiológica começou a ser mais difundida somente a partir 

da década de 90, quando os estudos se voltaram ao fato de que a leitura está relacionada a 

um processo de mapeamento que envolve diversos mecanismos cerebrais diferentes, que 

são especializados em outras finalidades. É a interação perfeita entre esses sistemas que 

produz um desempenho fluente na leitura e na escrita (Snowling, 2004). 

Shaywitz (2005) referiu que estudos com neuroimagem funcional sugerem 

modelo de arquitetura neural para o processamento da leitura de palavra real. Nesta 
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palavras, problemas para dividir as palavras em sílabas e fonemas, evocar os nomes de 

letras e palavras, lembrar-se de informações verbais e pronunciar palavras fonologicamente 

complexas. Foram eles, portanto, os primeiros a delinear a extensão dos déficits de 

processamento fonológico relacionados aos distúrbios de leitura. 

 Segundo Catts & Kahmi, 1999 (apud Santos & Navas, 2002), esses 

pesquisadores pioneiros lançaram as bases para a visão atual de que os problemas de leitura 

geralmente refletem limitações de linguagem, mais do que déficits das habilidades 

cognitivas gerais ou de percepção visual.  

 A mudança da perspectiva baseada no déficit do sistema visuo-espacial como 

causa dos problemas de leitura para as teorias baseadas nos déficits de linguagem, gerou 

um envolvimento maior por parte dos profissionais especialistas em linguagem nos 

problemas de leitura. 

 Nos últimos 40 anos, pesquisadores têm defendido que a hipótese do déficit 

fonológico é um dos fatores causais do distúrbio específico de leitura. Para estes 

pesquisadores, as crianças com distúrbio específico de leitura apresentam dificuldades no 

momento do uso da rota sublexical para a leitura, ou seja, no uso da conversão grafema-

fonema em atividades que exigem habilidades fonológicas, como em leitura de palavras 

inventadas ou na categorização de palavras quanto aos sons (Bradley & Bryant, 1983; Frith, 

1985; Snowling, 1987; Stanovich, 1988; Liberman & Shankweiler, 1989; Olson et al., 

1990, apud Capellini,2001). 

 De acordo com as teorias de desenvolvimento da leitura, a situação das 

representações fonológicas básicas das crianças determina a facilidade com que elas 

conseguem aprender a ler (Hulme & Snowling, 1992, apud Snowling & Stackhouse, 2004).  
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2 – Dislexia/Disortografia 

 

 A dislexia do desenvolvimento foi descrita pela primeira vez há cerca de 100 

anos, no British Medical Journal (Pringle-Morgan,1896, apud Snowling,2004). O termo 

“dislexia do desenvolvimento” foi utilizado como equivalente a “distúrbio específico de 

leitura”, de acordo com a literatura especializada, tanto nacional como internacional. Este 

transtorno, durante muitos anos, esteve unicamente relacionado ao fato de que as 

dificuldades de leitura dos disléxicos eram causadas por deficiências no processamento 

visual, atraindo, inclusive, muita atenção de oftalmologistas. Havia especulações de que as 

dificuldades na leitura e na escrita eram provavelmente devidas a uma forma de “cegueira 

congênita específica à palavra”. Somente cerca de 30 anos mais tarde, a importância dos 

fatores da linguagem na determinação da dislexia tornaram-se reconhecidos. 

 Um dos primeiros pesquisadores a considerar os distúrbios de leitura como parte 

de um conjunto mais amplo de distúrbios de desenvolvimento da linguagem, foi Orton 

(1937) que ficou mais conhecido por sua teoria da dominância cerebral como a causa dos 

distúrbios de leitura, isto é, uma falha no desenvolvimento da dominância do hemisfério 

esquerdo para linguagem, que seria responsável pelos erros de espelhamento e de 

seqüências das letras observados em indivíduos disléxicos, teoria que, posteriormente, foi 

refutada pelo próprio. 

 Johnson & Myklebust,1967 (apud Santos & Navas, 2002) ofereceram um 

sistema de descrição e de classificação para crianças com distúrbios de linguagem oral e 

escrita. De acordo com esses autores, além dos problemas de leitura, crianças com dislexia 

auditiva tinham dificuldade em perceber similaridades entre sons iniciais e finais nas 
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um texto, neste caso, as orações. O próprio termo disortografia já remete ao problema da 

escrita adequada da palavra, não englobando as questões sintáticas e discursivas (ou mesmo 

semânticas). 

Desta forma, visa-se ampliar o olhar acerca dos processos envolvidos no 

desenvolvimento da escrita abordando a produção textual não só sob o ponto de vista do 

processo ortográfico, mas também toda a elaboração e organização existentes, através da 

análise da utilização de cláusulas de diferentes níveis de complexidade no texto. 

Considerando-se, então, que as cláusulas mais encaixadas apresentam maior 

complexidade sintática do que as menos encaixadas, é possível estabelecer algumas 

hipóteses: 

a) Escolares do grupo controle tendem a apresentar produções de escrita com um 

maior número de cláusulas. 

b) Escolares do grupo controle tendem a apresentar maior utilização de cláusulas 

encaixadas, ou seja, com nível maior de complexidade sintática, na modalidade escrita.  

c) Escolares disléxicos tendem a apresentar, na modalidade escrita, nenhum ou 

menor uso de cláusulas sintaticamente mais complexas. 

d) O uso de cláusulas do grupo de disléxicos, na modalidade oral, tende a ser 

equivalente ao uso feito por escolares do grupo controle, na medida em que, de acordo com 

a literatura, em nível de língua oral, os disléxicos não apresentam prejuízos.  

 

Portanto, com base nas hipóteses estabelecidas, é possível observar que as 

prováveis diferenças a serem encontradas restringem-se à modalidade escrita, já que aí 

reside o foco do transtorno em questão. 
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1 - Introdução 

 

O presente trabalho tem por objetivo contrastar narrativas, nas modalidades oral 

e escrita, de escolares portadores do distúrbio específico de leitura e de escolares que 

apresentam desenvolvimento normal de leitura e escrita (grupo controle). Além disso, 

objetivou-se também buscar uma sustentação para a hipótese suscitada por Givón (1990) e 

Hopper e Traugott (1993) de que a combinação de orações pode ser considerada do ponto 

de vista de uma trajetória gradual e unidirecional de construções sintaticamente livres para 

construções mais encaixadas, sendo esta a idéia adotada para elaboração deste trabalho. A 

visão de que níveis mais altos de encaixamento sintático, como o da subordinação, 

apareceram posteriormente no desenvolvimento das estruturas sintáticas baseia-se, em 

parte, na idéia de que esse tipo de construção constitui um arranjo sintático mais sofisticado 

e desenvolvido. 

Atualmente diversos estudos têm sido realizados na tentativa de buscar maiores 

esclarecimentos acerca dos fatores que trazem prejuízo ao adequado desempenho escolar. É 

crescente o número de crianças envolvidas na realidade do fracasso escolar. Entre as causas 

deste fracasso, encontra-se o distúrbio específico de leitura, também conhecido por dislexia.  

Os prejuízos no desenvolvimento de leitura acarretam problemas também no 

processo de escrita tanto em nível da palavra, envolvendo os processos ortográficos, quanto 

em nível do discurso, envolvendo toda a organização e estruturação de um texto. A este 

distúrbio na escrita dá-se o nome de Disortografia. No entanto, a maioria dos estudos 

existentes nesta área envolve o desenvolvimento da escrita somente no nível da palavra e 

pouco se sabe sobre a trajetória de desenvolvimento sintático das estruturas envolvidas em 
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