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PREDITIBILIDADE: PROCEDIMENTOS UTILIZADOS POR CRIANÇAS DE SÉRIES 
INICIAIS E ESCORES DE COMPREENSÃO LEITORA E PRODUÇÃO ESCRITORA. Eduardo 
Feltes, Josie Raya, Maurício da Silveira Piccini, Valquíria  Borba, Vera Wannmacher Pereira (orient.) 

O projeto situa-se na área de Lingüística Aplicada, na linha de pesquisa denominada "Processos cognitivos da 
linguagem e conexionismo". Teoricamente, ancora-se na Psicolingüística, mais especificamente no que concerne aos 
processamentos cognitivos de leitura. São objetivos do projeto: investigar os procedimentos de preditibilidade 
utilizados por crianças de séries iniciais durante a leitura e as relações entre esses procedimentos e os escores de 
compreensão leitora e produção escritora desses sujeitos; verificar os efeitos, nesses procedimentos e escores, de um 
trabalho lingüístico-pedagógico com eixo na estratégia leitora da preditibilidade. Constituem-se em sujeitos da 
pesquisa 24 alunos do Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas de Porto Alegre. Dentre as hipóteses da 
pesquisa,  acredita-se  que  entre  procedimentos  de  preditibilidade  e  escores  de  compreensão  leitora  e  produção 
escritora há correlação positiva, e que um trabalho com ênfase na preditibilidade influencia positivamente estes 
escores. A primeira etapa do projeto, já concluída, contempla a formulação e criação dos seguintes instrumentos de 
pesquisa: cartelas de leitura; tutoriais; planilhas de registro das intervenções orais dos sujeitos; registro em vídeo dos 
mesmos durante a realização das atividades; pré e pós-testes de compreensão leitora e produção escritora; material 
lingüístico-pedagógico com ênfase na preditibilidade (25 atividades programadas através do software Macromedia 
Flash MX). Com os dados coletados, que são as verbalizações dos alunos, os registros dos caminhos feitos pelos 
mesmos na resolução das atividades e os testes de produção escritora será feita a análise orientada por testes 
estatísticos como Teste T Student. A segunda etapa do projeto, já iniciada, tem como objetivos a aplicação dos 
instrumentos, a análise dos dados e a obtenção de resultados e a formulação de conclusões. (PIBIC). 

 
 

 

 
 


