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Resumo 

 

 As análises textuais são importantes para o estudo da escrita e podem conferir 

informação acerca do autor. Com o desenvolvimento tecnológico, surgiram diversos 

programas que buscam aumentar a fiabilidade e automatizar as análises linguísticas. No 

âmbito do projeto M-BW foi desenvolvido o HandSpy, um programa vocacionado para a 

análise de escrita à mão em tempo real, mas que dispõe de outras funcionalidades como a 

identificação de palavras emocionais. O objetivo deste trabalho foi desenvolver o modulo de 

análise textual do HandSpy, levantando, implementando e testando cinco medidas: análise 

de frequências; extensão média de palavras; densidade lexical; diversidade lexical; e 

densidade de ideias proposicionais. Para testar cada um dos índices que compõem este 

módulo, utilizaram-se dados de dois estudos realizados no âmbito do projeto supracitado. 

Os participantes (n = 114) estavam distribuídos por quatro condições, pautadas por dois 

fatores: distanciamento psicológico; e paradigma da escrita expressiva. Os resultados 

indicaram que participantes que escreveram acerca de acontecimentos traumáticos 

apresentaram maior variedade de palavras funcionais e palavras mais extensas. Por sua vez, 

os participantes que descreveram uma rotina escrevem palavras de conteúdo maiores e 

demonstram maior riqueza lexical. O distanciamento psicológico pode ter influenciado a 

extensão de palavras de conteúdo e a extensão média de palavras funcionais é marginalmente 

maior quando o participante escreve acerca do evento traumático na primeira pessoa. 

 

 

 

 

 

Palavras chave: desenvolvimento, análise textual, análise linguística, escrita expressiva, 

distanciamento psicológico, HandSpy.  
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Abstract 

 

 Textual analysis is important for the study of writing and can provide information 

about its author. With technological development, several programs have emerged that seek 

to increase reliability and automate linguistic analysis. HandSpy was developed within the 

M-BW project, with its main purpose being the handwriting analysis in real time but 

including other features such as emotional words identification. The objective of this work 

was to develop the textual analysis module of HandSpy, surveying, implementing and testing 

five measures: frequency analysis; average word length; lexical density; lexical diversity; 

and density of propositional ideas. To test each of the indexes that constitute this module, 

data from two studies conducted under the aforementioned project was used. The 

participants (n = 114) were randomly distributed into four groups, characterized by two 

factors: psychological distancing; and the expressive writing paradigm. The results indicated 

that participants who wrote about traumatic events used a greater variety of functional words 

and lengthier words. In turn, participants who described a daily routine wrote larger content 

words and demonstrated greater lexical richness. Psychological distancing seems to have 

influenced the length of content words and the average length of functional words, with the 

latter being marginally greater when the participants wrote about the traumatic event in the 

first person. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: development, textual analysis, linguistic analysis, expressive writing, 

psychological distance, HandSpy. 
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Résumé 

 

 L'analyse textuelle est importante pour l'étude de l'écriture et peut fournir des 

informations sur l'auteur. Avec le développement technologique, plusieurs programmes ont 

vu le jour qui cherchent à augmenter la fiabilité et à automatiser l'analyse linguistique. Dans 

le cadre du projet M-BW, HandSpy a été développé, un programme conçu pour l'analyse de 

l'écriture manuscrite en temps réel, mais qui possède d'autres fonctionnalités telles que 

l'identification de mots émotionnels. L'objectif de ce travail était de développer le module 

d'analyse textuelle de HandSpy, en étudiant, mettant en œuvre et testant cinq mesures: 

analyse de fréquence; longueur moyenne des mots; densité lexicale; diversité lexicale; et 

densité des idées propositionnelles. Pour tester chacun des indices qui composent ce module, 

nous avons utilisé les données de deux études réalisées dans le cadre du projet mentionné ci-

dessus. Les participants (n = 114) ont été répartis selon quatre conditions, guidés par deux 

facteurs: la distance psychologique et le paradigme de l'écriture expressive. Les résultats ont 

montré que les participants qui ont écrit sur des événements traumatisants avaient une plus 

grande variété de mots fonctionnels et des mots plus étendus. À leur tour, les participants 

qui ont décrit une routine écrivent des mots au contenu plus large et font preuve d'une plus 

grande richesse lexicale. La distance psychologique peut avoir influencé la longueur des 

mots de contenu et la longueur moyenne des mots fonctionnels est légèrement supérieure 

lorsque le participant écrit sur l'événement traumatique à la première personne. 

 

 

 

 

 

 

Mots clés: développement, analyse textuelle, analyse linguistique, écriture expressive, 

distance psychologique, HandSpy. 
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1. Introdução 

 

 

1.1. Linguagem 

 

A linguagem possibilita uma comunicação complexa com uma miríade de 

aplicações, desde a transmissão de conhecimento até relacionamentos sociais (Dunbar, 

2006). Esta particularidade distingue o ser humano dos demais seres vivos, 

inclusivamente dos que lhe são filogeneticamente mais próximos, desde os seus 

primórdios e é inerente às comunidades humanas ao longo da História (Alves, 2013; 

Dunbar, 2006). A própria aquisição de uma linguagem pode ser entendida como um 

processo social, na medida de que o ser humano necessita de ser exposto a uma língua 

para a aprender, algo que parece fazer de forma inata (Alves, 2013). Também a forma 

como o ser humano a expressa varia de pessoa para pessoa, mesmo que o conteúdo que 

se pretende comunicar se assemelhe (Pennebaker & King, 1999).  

O interesse por esta singularidade humana remete-nos para a antiguidade, em que 

grandes culturas como a babilónica e grega já formavam as bases para a ciência 

independente que viria a ser formalizada no início do século XX, a linguística, conhecida 

primeiramente como estruturalismo (Magalhães, 2019). Com o seu desenvolvimento, esta 

disciplina transcendeu os seus limites naturais de estudo e cruzou-se com várias áreas do 

conhecimento, integrando pensamentos filosóficos como por exemplo o relativismo 

linguístico, ou ideias acerca da aquisição de linguagem com base no behaviorismo, 

atribuindo ao condicionamento operante um papel de destaque na evolução da linguagem 

verbal (Magalhães, 2019; Skinner, 1986). Apesar de amplamente difundida, a teoria de 

estímulo-resposta levantava algumas críticas que viriam a ser encabeçadas por Noam 

Chomsky, cujo contraponto visava sublinhar a importância da gramática e o foco nos 

sistemas cognitivos e os seus processos na aquisição da linguagem enquanto objetos de 

estudo (Chomsky, 2006). Este trabalho e a consequente discussão constituiu um marco 

importante para a linguística enquanto ciência, pois potenciou o interesse nos processos 
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cognitivos em detrimento da linha comportamentalista, associada aos produtos resultantes 

desses processos. (Kellogg, 1999). 

 

 

1.2. Escrita 

 

O ato de escrever pode ser entendido como uma tarefa de elevada complexidade 

cognitiva, que alia um rol de processos desde planeamento até coordenação muscular, em 

que se procede à transcrição de conteúdo do contexto privado da cognição para a esfera 

pública dos símbolos linguísticos, almejando não só criar conteúdo significativo para si 

próprio, mas também para terceiros enquanto leitores (Kellogg, 1999; Olive, 2004).  

Este conceito difere diametralmente da definição aristotélica de escrita, basilar para 

as teorias tradicionais, que a descreve como uma mera transcrição da fala, criando 

constrangimentos para o entendimento da escrita enquanto fenómeno cultural e cognitivo 

(Olson, 1996). Apesar de ambos os meios de comunicação serem de fundamental 

relevância para a cognição e uma expressão consensual e simbólica da linguagem, 

apresentam diferenças filogenéticas e ontogenéticas consideráveis: a fala apresenta 

semelhanças estruturais entre todos os humanos e é um fenómeno universal, enquanto a 

escrita varia cultural e localmente, como podemos comprovar pela existência de diversos 

sistemas de escrita ao longo da História (Alves, 2013; Kellogg, 1999). 

Num contexto de gradual interesse nos processos cognitivos associados à escrita, 

surge o trabalho de Hayes e Flower (1980), com o intuito explícito de prover um primeiro 

modelo explicativo deste fenómeno que pudesse alicerçar a pesquisa por modelos mais 

refinados. Este modelo destaca-se tanto por considerar os subprocessos desencadeados e 

a sua organização no processo de composição, como também por reconhecer variações 

entre diferentes indivíduos na forma como escrevem, e considera que o ato de escrever, 

além dos processos cognitivos, está dependente da memória a longo prazo do indivíduo 

e das circunstâncias em que ocorre a tarefa de escrita (Hayes & Flower, 1980). Tendo em 

conta a discussão em torno do modelo que apresentou e os progressos feitos na área da 

composição escrita, Hayes (2000) procurou introduzir alterações que englobassem uma 

gama maior de atividades de escrita e que integrassem componentes motivacionais e 
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sociais. Atualmente, o modelo original continua a ser amplamente citado e consagrou-se 

como um dos mais importantes para a abordagem cognitivista da composição escrita 

(Alves, 2013). 

  

 

1.3. Escrita expressiva 

 

Pessoas que viveram experiências traumáticas e não estão disponíveis ou não têm 

oportunidade de o confidenciar a terceiros podem ter que inibir as suas ações, 

pensamentos e emoções, e em decorrência, estão mais propensas a desenvolver doenças 

do foro psicológico (Pennebaker & Beall, 1986). Nesse sentido, Pennebaker e Beall 

(1986) procuraram descobrir se escrever acerca de um determinado evento traumático 

poderia reduzir os níveis de stress a ele associados. Para esse efeito foi pedido a 

estudantes de Psicologia que, em quatro dias consecutivos, participassem em quatro 

sessões. A cada sessão, de aproximadamente 15 minutos, o participante teria de completar 

uma tarefa de composição escrita, que variava de acordo com a condição a que o 

participante era aleatoriamente alocado. Aos estudantes pertencentes ao grupo de controlo 

foi pedido que escrevessem acerca de assuntos triviais, enquanto os restantes foram 

instruídos a escrever acerca do evento mais traumático que experienciaram, focando-se 

nos fatos, nas emoções, ou na combinação dos dois. Adicionalmente, foram recolhidos 

dados relativos a parâmetros psicofisiológicos e emocionais. Os resultados indiciaram um 

decréscimo a longo prazo de problemas de saúde e um aumento de atividade fisiológica 

a curto prazo em sujeitos que redigiram acerca do trauma vivenciado e das emoções 

associadas, sustentando a hipótese supracitada.  

O paradigma de Pennebaker viria a ser amplamente replicado e adaptado nos anos 

subsequentes, suportando empiricamente os benefícios da escrita expressiva para a saúde, 

tais como mudanças imunológicas (Pennebaker, Kiecolt-Glaser, & Glaser, 1988) e 

redução de sintomas físicos em pessoas com traumas mais impactantes (Greenberg & 

Stone, 1992). Adicionalmente, o paradigma pode também contribuir para a resolução de 

problemas psicológicos diversos, como por exemplo a gestão emocional do processo de 

perda de emprego, conduzindo a uma mais rápida reintegração no mercado de trabalho 
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(Spera, Buhrfeind, & Pennebaker, 1994). Posteriormente, Pennebaker (1997) sumariou o 

resultado de mais de uma década de investigação levada a cabo por ele, os seus 

colaboradores e outros investigadores, visando perceber que parâmetros teriam tido 

sucesso, aproximar-se do modelo cognitivo e estabelecer o paradigma da escrita 

expressiva como uma ferramenta terapêutica viável e em desenvolvimento. 

Smyth (1998) propôs-se a fazer a primeira meta-análise acerca deste tópico com os 

objetivos de avaliar o efeito da escrita expressiva e determinar os fatores para potenciá-

lo ou atenuá-lo. O estudo demonstrou um efeito benéfico significativo na saúde dos 

participantes, estudantes universitários saudáveis, um decréscimo na angústia a curto 

prazo e destacou como fatores essenciais a duração da manipulação ou as instruções 

apresentadas previamente à tarefa de escrita. Ademais, o autor apontou a importância de 

considerar mudanças afetivas, cognitivas e fisiológicas ao testar a hipótese de que a tarefa 

de escrita expressiva facilita processos de assimilação de eventos traumáticos. 

Posteriormente, Frisina, Borod e Lepore (2004) realizaram uma segunda meta-análise em 

que buscaram perceber a eficácia do paradigma em pessoas com perturbações 

psiquiátricas e/ou doenças físicas, obtendo um efeito pouco expressivo mas ainda assim 

estatisticamente significativo e positivo na sua saúde mental, porém mais eficaz na saúde 

física. Outras meta-análises foram efetuadas, afirmando que pessoas saudáveis 

beneficiam mais da escrita expressiva e apontando a complexidade do fenómeno em 

estudo (Baikie & Wilhelm, 2005), apontando efeitos positivos gerais e apresentando 

suporte para a teoria da exposição (Frattaroli, 2006), destacando que pessoas com 

diagnósticos médicos e fatores psicológicos não apresentaram qualquer alteração (Harris, 

2006) e excluindo a escrita expressiva como uma intervenção que pode ser alargada a 

qualquer adolescente por só terem sido encontrados efeitos expressivos em domínios 

como internalização de problemas, comportamento problemático, ajustamento social e 

participação escolar  (Travagin, Margola, & Revenson, 2015). 

As consequências de eventos traumáticos para o indivíduo são alargadas, com efeitos 

psicológicos associados a disrupções cognitivas, efeitos sociais associados a disrupções 

nas redes sociais de apoio, e também efeitos comportamentais com o surgimento de 

mudanças no estilo de vida (Pennebaker & Chung, 2007). O funcionamento da escrita 

expressiva tem sido debatido ao longo dos anos, surgindo assim diversas teorias 

explicativas (Pennebaker, 2017). É, no entanto, crucial que se compreenda porque este 

fenómeno funciona, para que se possa intervir de forma mais adequada (Sloan & Marx, 
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2004). O modelo de inibição emocional, supracitado e abordado por Pennebaker e Beall 

(1986), foi pioneiro na explicação do efeito da escrita expressiva, porém a falta de suporte 

empírico desviou o foco para outros modelos. Um destes foi o modelo de adaptação 

cognitiva, que propunha que a escrita expressiva permitia transformar eventos 

traumáticos em linguagem, e nesse processo de reestruturação de memórias e emoções e 

organização da narrativa, o indivíduo experimentava ganhos para a sua saúde, reduzir a 

inibição (Pennebaker, 1997; Sloan & Marx, 2004; Smyth, True, & Souto, 2001). Apesar 

de ser um modelo de grande utilidade no campo linguístico, não encontrou suporte 

empírico suficiente  no que concerne ao paradigma da escrita expressiva (Sloan & Marx, 

2004). Outra teoria de considerável relevância para a compreensão do fenómeno, que 

conjuga alguns aspetos do modelo cognitivista, está relacionada com a capacidade 

encontrar um equilíbrio emocional, ou seja, um controlo adequado sob as respostas 

emocionais sem experimentar disfunções por falta de controlo ou inibição exacerbada 

(Lepore, Greenberg, Bruno, & Smyth, 2002). A teoria da auto-regulação emocional 

propõe que, perante eventos traumáticos ou que possam gerar stress, as pessoas devem 

manter um equilíbrio emocional, recorrendo a processos de regulação de emoções como 

restruturação cognitiva, habituação e redireccionamento da atenção (Lepore et al., 2002). 

A adaptação das instruções da escrita expressiva pode auxiliar no ajuste aos fatores 

geradores de stress e na exploração de emoções, influenciando os processos supracitados 

(Frattaroli, 2006; Lepore et al., 2002). 

 

 

1.4. Análise linguística 

 

A linguagem é a forma mais comum de externalizar pensamentos  e emoções, e as 

palavras que empregamos ao comunicar podem ser, elas próprias, objeto de análise 

(Tausczik & Pennebaker, 2010). Ao compilar resultados de diversos estudos relativos à 

escrita expressiva, Pennebaker (1997) destacou a importância da análise linguística para 

o estudo da escrita expressiva. Ao escrever, cada pessoa vai adotar o seu estilo de escrita 

único, organizando e utilizando palavras de forma distinta, o que pode prover informação 

acerca da mesma, a quem se dirige, a situação em que se encontra ou como percecionou 

ou interpretou um determinado acontecimento (Pennebaker & King, 1999; Pennebaker, 
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Mehl, & Niederhoffer, 2003; Pennebaker & Stone, 2003). Analisando o conteúdo escrito, 

é possível não só analisar a história, mas também compreender o narrador (Pennebaker 

& Stone, 2003).  

A variedade de dados potencialmente extraídos está diretamente ligada à 

versatilidade da análise linguística. Num estudo realizado em conventos dos Estados 

Unidos da América, em que foram utilizadas duas medidas para analisar autobiografias 

escritas durante a juventude dos participantes, suportou-se empiricamente que um baixo 

nível de capacidade linguística pode ser preditor de um fraco funcionamento cognitivo 

ou até do aparecimento de Alzheimer em idades mais avançadas (Snowdon et al., 1996). 

Outro estudo, em que foram analisados os conteúdos de diversos fóruns de internet, 

confirma que os fóruns acerca de ansiedade, depressão e ideação suicida continham mais 

palavras absolutistas que os demais, estabelecendo ainda que os fóruns relativos à ideação 

suicida continham mais palavras absolutistas que os restantes (Al-Mosaiwi & Johnstone, 

2018). Cohn, Mehl e Pennebaker (2004) compararam os diários online de mais de um 

milhar de estadunidenses num momento anterior e noutros posteriores aos 

acontecimentos de 11 de setembro de 2001, e denotou-se que os participantes 

experienciaram mudanças psicológicas a curto prazo, expressando, por exemplo, mais 

emoções negativas. Após duas semanas, alguns dos efeitos retornaram a níveis prévios à 

data supracitada, porém o efeito de distanciamento psicológico permaneceu, ou seja, as 

pessoas continuaram a remover-se psicologicamente do evento. 

A baixa fiabilidade da análise linguística, até então dependente de júris, associada à 

evolução tecnológica experimentada ao nível dos computadores de secretária, potenciou 

o desenvolvimento de programas informáticos que permitiam proceder a análises 

linguísticas (Pennebaker, 1997; Pennebaker et al., 2003). Um dos primeiros programas a 

ser desenvolvido foi o Computorized Language Analysis (CLAN) que se destaca, entre 

outros, pelo cálculo automático de rácios de diversidade lexical e possibilita métodos de 

transcrição rápida, ligação de conteúdos e conversão de dados para um formato específico 

que pode ser exportado e utilizado em outros programas (MacWhinney, 2019a, 2019b). 

Outro programa pioneiro é o Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC), que ao analisar 

um discurso escrito ou falado de um indivíduo, permite a categorização automática de 

palavras em diferentes categorias relacionadas com emoções e processamento cognitivo, 

provendo informação acerca de componentes cognitivas, emocionais, estruturais e de 

processo (Pennebaker, 1993, 1997; Pennebaker, Francis, & Booth, 2001). Vários 
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programas surgiram e desenvolveram-se continuamente, visando integrar diversas 

medidas de análise linguística e outras funcionalidades. O Computorized Propositional 

Idea Density Rater (CPIDR) tem como principal funcionalidade determinar a densidade 

de ideias proposicionais (Covington, 2012) e o Voyant Tools disponibiliza 28 análises 

diferentes, desde correlações a sumários, numa interface intuitiva e adequada para 

iniciantes em análise textual (Miller, 2018; Sampsel, 2018). 

 Uma importante ferramenta, vocacionada para a língua francesa, foi concebida 

por Piolat e Bannour (2009) com o propósito de identificar automaticamente itens léxicos 

referentes a emoções, sentimentos e estados emocionais. O EMOTAIX, programa que se 

assemelha ao LIWC, contem 2014 lemas que agregam 4921 palavras, todas elas verbos, 

advérbios e adjetivos, e além de contar os itens léxicos, também os classifica de acordo 

com aspetos como a valência (positiva ou negativa), uso (literal ou figurado) e a categoria 

semântica (Piolat & Bannour, 2009). Este programa foi posteriormente adaptado e 

validado por Costa (2012) para a língua portuguesa, totalizando 3922 palavras 

distribuídas por 25 categorias diversas conforme a sua valência. 

 O programa cujo módulo de análise textual foi desenvolvido no contexto deste 

trabalho, o HandSpy, é primariamente destinado a estudar a escrita à mão em tempo real 

(Alves, Leal, & Limpo, 2019). As suas principais funcionalidades são a identificação e 

classificação de palavras emocionais recorrendo à base de dados do EMOTAIX.PT, a 

adaptação portuguesa supracitada, e a análise de pausas e bursts. Pausas são interrupções 

na escrita que se estendem por um determinado período de tempo, no caso do HandSpy, 

2 segundos (Alves et al., 2019; Strömqvist, Holmqvist, Johansson, Karlsson, & Wengelin, 

2006), e bursts correspondem a períodos de escrita entre duas pausas (Alves, Castro, de 

Sousa, & Strömqvist, 2007). Adicionalmente, o programa possibilita o armazenamento 

de textos escritos com canetas inteligentes e a exportação dos resultados das análises para 

formatos comummente utilizados (Alves et al., 2019). O HandSpy não requer qualquer 

descarregamento ou instalação, sendo acessível por qualquer navegador de internet. O 

desenvolvimento deste programa é da responsabilidade de um coletivo multidisciplinar 

composto por estudantes, professores e investigadores da Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade do Porto e da Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto, inseridos no projeto de investigação Mind-Body Interactions in 

Writing (M-BW). 
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1.5. Objetivos e metas 

 

À semelhança de diversos programas informáticos com os mais variados propósitos, 

o HandSpy encontra-se em constante desenvolvimento desde a sua concepção, com 

aprimoramentos na sua funcionalidade e interface a cada versão lançada. Com essa 

otimização, foram sendo implementadas novas funcionalidades, como a identificação de 

palavras emocionais supracitada, visando disponibilizar mais opções de análise ao 

utilizador da ferramenta. Nesse sentido, torna-se imperativo que se alargue o rol de 

análises disponíveis, compondo um módulo de análise textual que possibilite calcular um 

vasto conjunto de medidas e responda a diferentes necessidades de investigação. 

O objetivo do presente estudo foi, portanto, a implementação e teste de medidas 

linguísticas que atualmente compõem o módulo de análise textual do HandSpy. 

Primeiramente, fez-se um levantamento de medidas a integrar e o seu funcionamento, 

recorrendo a revisões bibliográficas e auscultando outros programas de análise linguística 

disponíveis. Seguidamente, detalhou-se cada uma das medidas levantadas, ou seja, 

explicou-se os objetivos e as fórmulas de cálculo de cada análise, para que pudessem ser 

implementadas no HandSpy pela equipa de Ciências da Computação que integra o projeto 

M-BW. Na última fase, em que se testou cada medida implementada, recorreu-se a dados 

de dois estudos realizados no âmbito do projeto supracitado, buscando diferenças 

significativas originadas por dois fatores: o paradigma de escrita expressiva; e o 

distanciamento psicológico. 
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2. Método 

 

 

2.1. Levantamento e implementação de medidas 

 

O processo de levantamento de medidas de análise linguística a implementar centrou-

se, num primeiro momento, nos programas que oferecem funções similares às que se 

pretendia adicionar, nomeadamente o LIWC, CLAN, CPIDR, e Voyant Tools, buscando 

apurar e listar as medidas mais pertinentes e utilizadas. Num segundo momento, já com 

o levantamento concluído, escrutinou-se cada medida com recurso a documentação 

variada, desde manuais de programas a artigos, que detalhassem o objetivo e 

funcionamento das mesmas, de modo a que pudessem ser replicadas no módulo de análise 

textual do HandSpy.  

O primeiro passo na fase de implementação foi listar as medidas que integram 

atualmente o módulo de análise textual do programa, especificando não só o que cada 

uma pretende medir, mas também os tipos e/ou categorias de palavras e as fórmulas que 

permitem obter cada um dos índices. Esta listagem foi conseguida com base na 

informação recolhida durante a fase de levantamento. Seguidamente, requisitou-se o 

auxílio da equipa de Ciências da Computação da Faculdade de Ciências da Universidade 

do Porto, que integra o projeto M-BW. A listagem supracitada foi partilhada e discutida 

com esta equipa, que posteriormente implementou as medidas no programa.  Esta fase do 

desenvolvimento do módulo de análise textual do HandSpy foi também crucial para 

reportar erros e bugs, pedir esclarecimentos de dúvidas técnicas e efetuar sugestões 

relacionadas com a implementação das medidas. Adicionalmente, foi implementado um 

sistema de part-of-speech tagging, que considera as categorias gramaticais (nomes, 

pronomes, verbos, adjetivos, advérbios, numerais e palavras funcionais) a que 

determinada palavra pertence, mas aloca-a a uma categoria específica por analisar o 

contexto em que está inserida (Kumawat & Jain, 2015). Este modelo utiliza o repositório 

Bosque (Universal Dependencies, n.d.) para efetuar a categorização gramatical, essencial 

para o correto funcionamento das medidas. 
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O processo de desenvolvimento descrito teve como resultado a disponibilização, no 

HandSpy, de um conjunto de medidas de análise linguística completamente operacionais, 

nomeadamente análises de frequência, extensão média de palavras, densidade lexical, 

diversidade lexical e densidade de ideias proposicionais. Cada uma destas medidas gera 

outputs relativos ao protocolo analisado no programa, que podem ser consultados na 

interface do próprio HandSpy, ou então podem ser exportados em formato CSV para as 

mais diversas utilizações, como por exemplo inserção de resultados em bases de dados. 

 

 

2.2. Medidas de análise linguística 

 

2.2.1. Análises de frequência. Esta medida, que se estabeleceu como uma medida 

padrão de análise de texto, tem como objetivo obter uma listagem das palavras presentes 

num determinado protocolo, assim como o número de vezes que foram empregadas 

(Baron, Rayson, & Archer, 2009; MacWhinney, 2019b). Previamente ao período de 

desenvolvimento do módulo de análise textual do programa, a análise de frequências foi 

apelidada de “espinha dorsal”, ou seja, basilar e de implementação prioritária, uma vez 

que se trata de uma medida de menor complexidade e o funcionamento da mesma, 

identificando palavras, categorizando-as e contando-as é aplicável a todas as outras 

medidas. A implementação da análise de frequência na atual iteração do HandSpy foi 

alargada para abranger contagens de palavras, frases e caracteres, permitindo, por 

exemplo, perceber a extensão dos textos, a quantidade de palavras utilizadas ou o número 

de frases presentes num protocolo, buscando atender a potenciais e diversos interesses de 

investigação por parte dos utilizadores do programa. A análise de frequências desdobra-

se, então, em dez outputs diferentes: número de caracteres, número de caracteres 

excluindo espaços, número total de palavras, número de palavras diferentes, número total 

de palavras de conteúdo, número de palavras de conteúdo diferentes, número total de 

palavras de função, número de palavras de função diferentes, número de frases e lemas 

diferentes.  
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2.2.2. Extensão média de palavras. O intuito desta análise é medir a extensão, em 

caracteres alfabéticos, de todas as palavras do corpus e efetuar um cálculo de média 

aritmética da extensão das palavras para aquele protocolo (Daller, Milton, & Treffers-

Daller, 2007). Esta medida assemelha-se ao programa WDLEN disponível no CLAN 

(MacWhinney, 2019b). Esta análise gera três diferentes outputs: extensão média de 

palavras, extensão média de palavras de conteúdo e extensão média de palavras de função. 

A extensão média de palavras está relacionada com diferentes dimensões lexicais, tais 

como raridade, diversidade, complexidade e especificidade (Malvern, Richards, Chipere, 

& Durán, 2004). 

 

2.2.3. Densidade lexical. Palavras de conteúdo são os objetos de análise desta 

medida. Esta designação é referente a palavras essenciais aplicadas para convir 

significados aos textos, sendo elas nomes, verbos e adjetivos, como por exemplo “bola” 

ou “alegre” (Daller et al., 2007). A densidade lexical é, portanto, uma medida que 

explicita a proporção de palavras de conteúdo num corpus, ou seja, uma divisão entre o 

número de palavras de conteúdo e o número total de palavras (Johansson, 2009; Perfetti, 

1969). Quanto maior for, em proporção, o número de palavas de conteúdo de um 

protocolo, maior será a sua densidade lexical, e mais o valor se aproximará de 1. Por 

oposição, o valor da densidade lexical decresce com um número mais elevado de palavras 

funcionais, palavras cruciais para a construção frásica que podem ser categorizadas como 

pronomes, conjunções, preposições ou auxiliares, tais como “e” e “sobre” (Daller et al., 

2007). Para o correto funcionamento desta medida e como prática comum na área da 

computação em linguagem natural, algumas palavras funcionais mais comuns como “e” 

ou “mas” não são consideradas na análise e por isso integram uma lista de palavras 

designadas por stop words (Wilbur & Sirotkin, 1992). 

 

2.2.4. Diversidade lexical. Também designada por variação lexical, esta análise é 

referente ao número de palavras diferentes usadas num corpus, ou seja, o alcance do 

vocabulário usado e o evitamento de repetições de palavras (Malvern et al., 2004; 

McCarthy & Jarvis, 2010). Umas das medidas mais tradicionais e simples para proceder 

a esta análise é o rácio type-token, ou TTR, em que se divide o número de palavras 

diferentes, designadas por types, pelo número total de palavras de um protocolo, os 
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tokens, obtendo-se então um resultado entre 0 e 1, em que quanto mais lexicalmente 

diverso o texto for, mais próximo de 1 o valor calculado será (Daller et al., 2007; 

Johansson, 2009; Malvern et al., 2004). No então, este rácio tem um problema: é sensível 

à variação da extensão do texto, ou seja, quanto mais tokens compuserem o texto, menor 

será o rácio (Johansson, 2009; MacWhinney, 2019b; Malvern et al., 2004; McCarthy & 

Jarvis, 2010). Apesar dessas limitações, optou-se por incluir este rácio por se tratar de 

uma medida tradicional nesta análise e por não representar uma limitação para textos com 

uma extensão similar, mas introduziu-se também outras três medidas que permitem 

avaliar textos de diferentes extensões, e por isso de maior robustez, sendo que algumas 

utilizam o TTR no seu funcionamento: vocd-D, HD-D e MTLD. O vocd-D, que efetua 

uma análise da probabilidade de novo vocabulário ser utilizado à medida que o texto 

aumenta, começa por ser calculado com recurso a amostras aleatórias, cada qual com 35 

a 50 tokens (MacWhinney, 2019b; Malvern et al., 2004; McCarthy & Jarvis, 2010). 

Posteriormente, calcula-se o valor do TTR para cada amostra e a partir destes dados 

empíricos e do modelo teórico estipula-se uma curva de tokens que permite obter a 

medida D, mais informativa que a medida anterior pois representa a variação do TTR 

com o aumento dos tokens (MacWhinney, 2019b; McCarthy & Jarvis, 2010).  HD-D é 

outra medida baseada em probabilidades, mas mais robusta que o vocd-D, pois é o 

somatório das probabilidades de encontrar tokens pertencentes a cada tipo lexical numa 

amostra aleatória de 42 palavras que compõem o corpus (McCarthy & Jarvis, 2010). Por 

último, MTLD é um índice referente à média do número de palavras em sequência que 

consegue manter um determinado valor de TTR predefinido (Fergadiotis, Wright, & 

West, 2013). O processo de cálculo deste índice é sequencial, em que cada palavra é 

avaliada para verificar se se repetiu previamente, calculando o TTR palavra a palavra, 

sendo que quando este alcança o valor predeterminado, o fator de contagem retorna ao 

valor inicial (Fergadiotis et al., 2013; McCarthy & Jarvis, 2010), 

 

2.2.5. Densidade de ideias proposicionais. O cálculo da densidade de ideias faz-se 

dividindo o número de proposições pelo número total de palavras (Brown, Snodgrass, 

Kemper, Herman, & Covington, 2008), pelo que quanto mais próximo o valor desta 

medida se aproximar de 1, maior será a densidade de ideias do texto. O principal objeto 

de análise são as proposições, que em definições clássicas podem ser verbos, adjetivos, 

advérbios e expressões preposicionais (Snowdon et al., 1996). Uma vez que a 
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identificação de proposições é contextual, foi necessário proceder à utilização de 

processos de part-of-speech tagging com um conjunto de regras disponibilizadas no 

programa CPIDR versão 3.2 e de outras dependências externas, à semelhança do descrito 

por Brown e colaboradores (2008) no desenvolvimento do programa. Esta análise, apesar 

de funcional no HandSpy, coloca algumas reservas: necessita que as frases estejam bem 

estruturadas para poder identificar as proposições; o modelo de classificação de 

proposições para a língua portuguesa não é tão preciso quanto os existentes para a língua 

inglesa; e as regras de contagem utilizadas são referentes à língua inglesa e não são as 

mais recentes, porém foram as únicas a que tivemos acesso. 

 

 

2.3. Estudos M-BW 

 

Visando testar o funcionamento das medidas implementadas no módulo de análise 

textual do HandSpy, recorreu-se aos protocolos anteriormente recolhidos em dois estudos, 

no âmbito do projeto M-BW, que têm na sua génese o paradigma da escrita expressiva 

descrito por Pennebaker e Beall (1986). 

 

2.3.1. Estudo 1. 

2.3.1.1. Participantes. O primeiro estudo (Jacques, 2019) contou com 57 

participantes com idades compreendidas entre os 17 e 51 anos, uma média de idades de 

20.04 (SD = 5.56). Dos participantes do estudo, 83.9% são do sexo feminino. Todos os 

participantes têm como língua nativa o português e eram, à altura dos estudos, estudantes 

do primeiro ano de Psicologia na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto. 

2.3.1.2. Procedimento. Segundo Jacques (2019), as recolhas decorreram em 

sessões individuais de aproximadamente uma hora, previamente agendadas. Os 

participantes dirigiram-se a um laboratório onde se encontrava somente o 

experimentador, que os conduziu para uma mesa. Nessa mesa dispunham de diversos 

documentos, entre eles informação acerca do estudo (Anexo I) e o consentimento 
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informado (Anexo II). Após assinar o consentimento, os participantes foram alocados a 

um espaço mais reservado com o intuito de garantir confidencialidade, sendo distribuídos 

aleatoriamente por uma das duas condições experimentais: no grupo de controlo, foram 

instruídos a escrever acerca da sua rotina (Anexo III); no grupo experimental, foi pedido 

que escrevessem acerca do evento mais traumático que experienciaram (Anexo IV). Em 

ambos os casos, teriam de escrever o texto na primeira pessoa e teriam 15 minutos para a 

conclusão da tarefa. O conteúdo escrito do protocolo foi registado diretamente e em 

tempo real para o computador com recurso a canetas inteligentes e ao mesmo tempo 

recolheu-se medidas psicofisiológicas, compondo um método síncrono no estudo da 

composição escrita (Alves, 2013).  Depois desse período, foi feito um debriefing. 

 

2.3.2. Estudo 2. 

2.3.2.1. Participantes. No ano letivo seguinte, foram recrutados outros 57 

participantes para o segundo estudo, que tinham de 18 a 53 anos, com uma média de 

idades de 19.88 (SD = 5.97), e 84.2% destes do sexo feminino. Os participantes eram 

também estudantes do primeiro ano de Psicologia na mesma instituição de ensino e 

tinham o português como língua nativa. 

2.3.2.2. Procedimento. O segundo estudo apresentou um procedimento idêntico 

ao primeiro, com uma diferença nas instruções. Na base deste estudo, além do paradigma 

da escrita expressiva, está o conceito de distanciamento psicológico (Cohn et al., 2004), 

ou seja, ao invés de lhes ser pedido para redigirem um texto na primeira pessoa, os 

participantes alocados às duas condições foram instruídos a escrever na terceira pessoa 

acerca da sua rotina (Anexo V) ou do evento mais traumático da sua vida (Anexo VI), 

distanciando-se do evento a reportar. 

 

 

2.4. Design experimental 

 

Ao utilizar os protocolos recolhidos nos dois estudos supracitados, totalizamos 114 

participantes distribuídos por cada uma das quatro condições resultantes. Obtivemos 



15 
 

então um plano fatorial 2 por 2, esquematizado no Quadro 1, com dois fatores, perspetiva 

e tarefa de escrita, e quatro grupos independentes de participantes. 

 

Quadro 1 

Design experimental do estudo 

 Tarefa de escrita 

Perspetiva Controlo Escrita expressiva 

 N N 

Primeira pessoa 28 29 

Terceira pessoa 29 28 

 

 

2.5. Tratamento de dados 

 

Primeiramente, os protocolos recolhidos no contexto dos estudos foram transcritos 

para formato digital, sendo posteriormente armazenados individualmente no HandSpy 

2.4, juntamente com os restantes dados correspondentes a cada participante. De seguida, 

recorreu-se novamente ao programa para aplicar as análises textuais. Para esse efeito, foi 

necessário selecionar o protocolo pretendido, realizar as análises e exportá-las para vários 

ficheiros CSV. Este processo foi replicado para todos os protocolos individualmente 

devido a limitações do próprio programa. Com os dados exportados fez-se uma 

compilação de todas as medidas dos protocolos num só ficheiro, posteriormente 

convertido para ser compatível com o IBM SPSS Statistics 26, onde viria a ser feita a 

análise estatística dos resultados. 
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3. Resultados 

 

 

3.1. Análises de frequência 

 

Para efetuar análises estatísticas aos valores resultantes de cada medida e tendo em 

conta o design experimental, aplicou-se ANOVA fatorial 2 por 2, escrutinando o efeito 

dos fatores para cada uma das medidas implementadas. As médias e desvios padrão 

referentes às quatro condições foram elencadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 

Médias e desvios padrão das condições nos índices de análise de frequências 

 Condições 

 1ª Pessoa 3ª Pessoa 

Índice Controlo Expressivo Controlo Expressivo 

 N DP N DP N DP N DP 

Caracteres 1646.68 324.90 1673.41 311.42 1730.28 376.99 1716.07 329.28 

Caracteres 

s/espaços 

1340.25 262.90 1372.28 255.14 1411.86 308.68 1408.57 272.85 

Palavras 333.14 67.80 321.03 64.11 340.14 77.74 324.57 66.16 

Palavras 

diferentes 

154.75 27.80 161.48 25.20 159.48 31.65 158.39 23.92 

Palavras 

conteúdo 

166.46 30.88 154.97 30.80 168.31 37.49 159.04 33.70 

Palavras 

conteúdo 

diferentes 

123.14 22.98 119.66 22.21 126.31 26.62 120.29 19.65 

Palavras 

funcionais 

165.89 38.53 165.62 37.15 171.31 41.98 165.21 35.23 

Palavras 

funcionais 

diferentes 

36.29 7.17 48.00 6.11 38.38 9.63 45.00 7.28 

Frases 15.82 5.70 17.07 5.10 15.72 4.96 15.29 4.63 

Lemas 

diferentes 

143.18 23.39 141.34 21.82 145.10 26.05 139.50 18.88 
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3.1.1. Caracteres. Recorreu-se ao teste de Levene para verificar a homogeneidade 

das variâncias, F(3, 110) = 1.129, p = .340. Uma vez confirmada, verificou-se, com testes 

aos efeitos between-subjects, que nem a perspetiva, F(1, 110) = 1.001, p = .319, nem a 

tarefa de escrita, F(1, 110) < 1, têm efeito significativo, assim como a sua interação, F(1, 

110) < 1. 

 

3.1.2. Caracteres sem espaços. Comprovada a homogeneidade das variâncias pelo 

teste de Levene, F(1, 110) = 1.073, p = .364, observou-se, recorrendo a testes aos efeitos 

between-subjects, que a perspetiva, F(1, 110) = 1.090, p = .299, a tarefa de escrita, F(1, 

110) < 1, e a interação das condições,  F(1, 110) < 1, não têm efeito significativo no 

número de caracteres sem espaços, à semelhança do índice anterior. 

 

3.1.3. Total de palavras. Observando o teste de Levene para a homogeneidade das 

variâncias, validou-se o pressuposto, F(3, 110) = 1.319, p = .272. De seguida analisou-

se, com testes aos efeitos between-subjects, o efeito da perspetiva,  F(1, 110) < 1, da tarefa 

de escrita, F(1, 110) = 1.140, p = .288, e da interação entre os dois fatores, F(1, 110) < 1, 

que não são significativos. 

 

3.1.4. Palavras diferentes. Recorreu-se ao teste de Levene, comprovando a 

homogeneidade das variâncias, F(3, 110) = 1.357, p = .260. Posteriormente, analisando 

testes aos efeitos between-subjects, verificou-se que nem a perspetiva, F(1, 110) < 1, nem 

a tarefa de escrita, F(1, 110) < 1, nem a sua interação, F(1, 110) < 1, têm efeito 

significativo no número de palavras diferentes no corpus. 

 

3.1.5. Palavras de conteúdo. Primeiramente procedeu-se à validação do pressuposto 

da homogeneidade das variâncias com o teste de Levene, F(3, 110) < 1. Seguidamente, 

nos testes aos efeitos between-subjects, constatou-se que a perspetiva, F(1, 110) < 1, a 

tarefa de escrita, F(1, 110) = 2.764, p = .099, e a interação, F(1, 110) < 1, não têm um 

efeito significativo. 
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3.1.6. Palavras de conteúdo diferentes. À semelhança dos índices anteriores, foi 

verificada a homogeneidade das variâncias, F(3, 110) = 1.045, p = .376. Mais uma vez 

recorreu-se aos testes a efeitos between-subjects, não tendo sido encontrado qualquer 

efeito significativo da perspetiva, F(1, 110) < 1, nem da tarefa de escrita, F(1, 110) = 

1.215, p = .273, à semelhança da interação dos dois fatores F(1, 110) < 1. 

 

3.1.7. Palavras funcionais. Recorreu-se ao teste de Levene para verificar a 

homogeneidade das variâncias, confirmando o pressuposto, F(3, 110) < 1. Novamente, 

tendo em conta os testes aos efeitos between-subjects, verificou-se que nem a perspetiva, 

F(1, 110) < 1, nem a tarefa de escrita, F(1, 110) < 11, têm efeito significativo, tal como a 

interação, F(1, 110) < 1. 

 

3.1.8. Palavras funcionais diferentes. Analisando o teste de Levene para a 

homogeneidade das variâncias, observamos que o pressuposto foi violado, F(3, 110) = 

3.349, p = .022. Contudo, uma vez que se dispõe de uma amostra equilibradamente 

distribuída entre as quatro condições, pode-se prosseguir com a análise (Field, 2013). 

Verificou-se, de acordo com testes aos efeitos between-subjects, que a perspetiva, F(1, 

110) < 1, e a interação, F(1, 110) = 3.146, p = .079, não têm efeito significativo, contudo 

a tarefa de escrita, F(1, 110) = 40.770, p < .001,  2 = .270, parece ter efeitos significativos 

no uso de palavras funcionais diferentes. Ao analisar o fator de tarefa de escrita, denota-

se que participantes que escrevem acerca das rotinas, M = 37.35, DP = 8.50, aplicam 

menos palavras funcionais diferentes que os participantes que escrevem acerca de eventos 

traumáticos, M = 46.53, DP = 6.82. 

 

3.1.9. Frases. Recorreu-se ao teste de Levene para verificação da homogeneidade 

das variâncias, F(3, 110) < 1, pressuposto este validado. Seguidamente, nos outputs 

relativos a testes aos efeitos between-subjects, observou-se não haver qualquer efeito 

significativo da perspetiva, F(1, 110) < 1, da tarefa de escrita, F(1, 110) < 1, e da interação 

dos fatores, F(1, 110) < 1, no número de frases dos protocolos. 
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3.1.10. Lemas diferentes. Validou-se o pressuposto da homogeneidade das 

variâncias recorrendo ao teste de Levene, F(3, 110) < 1. Tendo em conta os outputs dos 

efeitos between-subjects, concluiu-se que nem a perspetiva, F(1, 110) < 1, nem a tarefa 

de escrita, F(1, 110) < 1, têm qualquer efeito significativo no número de lemas diferentes, 

assim como a sua interação, F(1, 110) < 1. 

 

 

3.2. Extensão média de palavras 

 

Recorreu-se novamente à ANOVA fatorial 2 por 2 para verificar os efeitos dos 

fatores nos três índices implementados no HandSpy, à semelhança do que que ocorreu na 

análise anterior. As médias e desvios padrão das condições para cada um dos índices 

encontram-se no Quadro 3. 

 

Quadro 3 

Médias e desvios padrão das condições nos índices de extensão média de palavras 

 Condições 

 1ª Pessoa 3ª Pessoa 

Índice Controlo Expressivo Controlo Expressivo 

 N DP N DP N DP N DP 

Extensão 

média 

palavras 

4.01 .19 4.24 .23 4.12 .29 4.28 .24 

Extensão 

média 

palavras 

conteúdo 

5.77 .30 5.95 .41 5.96 .48 6.09 .44 

Extenção 

média 

palavras 

funcionais 

2.22 .14 2.63 .17 2.29 .21 2.54 .18 

 

3.2.1. Extensão média de palavras. O teste de Levene aponta que existe 

homogeneidade das variâncias, F(3, 110) = 1.746, p = .162, validando o pressuposto. Ao 

analisar os efeitos testes aos efeitos between-subjects dos dois fatores, conclui-se que nem 

a perspetiva, F(1, 110) = 2.677, p = .105, nem a interação, F(1, 110) < 1, apresentam 
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efeitos significativos na extensão média de palavras. A exceção é a tarefa de escrita, F(1, 

110) = 19.506, p < .001, 2 = .151, cujo efeito é estatisticamente significativo. Podemos 

então concluir que as palavras nos protocolos de escrita expressiva, M = 4.26, DP = 0.23, 

são, em média, mais extensas que as palavras em protocolos do grupo de controlo, M = 

4.06, DP = 0.25. 

 

3.2.2. Extensão média de palavras de conteúdo. Recorreu-se novamente ao teste 

de Levene, verificando a homogeneidade das variâncias, F(3, 110) = 1.857, p = .141. 

Relativamente aos efeitos between-subjects, constatou-se que a interação entre estes não 

era significativa, F(1, 110) < 1, porém tanto a perspetiva, F(1, 110) = 4.243, p = .042, 2 

= .037, como a tarefa de escrita, F(1, 110) = 4.016, p = .048, 2 = .035, têm efeitos 

estatisticamente significativos. No que concerne a perspetiva, conclui-se que 

participantes que redigiram o protocolo na primeira pessoa, M = 5.86, DP = 0.37, 

empregaram palavras de conteúdo de menor extensão média que participantes que 

redigiram o texto na terceira pessoa, M = 6.02, DP = 0.46. Adicionalmente, é observável 

que participantes nas condições de escrita expressiva, M = 6.02, DP = 0.43, também 

escreveram palavas de conteúdo, em média, mais longas do que os participantes nos 

grupos de controlo, M = 5.87, DP = 0.41. 

 

3.2.3. Extensão média de palavras funcionais. Novamente, o teste de Levene 

permitiu verificar a homogeneidade das variâncias, F(3, 110) = 1.611, p = .191. Ao 

analisar os testes aos efeitos between-subjects, verificou-se que a perspetiva não 

apresentava efeitos significativos, F(1, 110) < 1, ao contrário da tarefa de escrita, F(1, 

110) = 95.489, p < .001, 2 = .465, e da interação dos fatores, F(1, 110) = 6.191, p = .014, 

2 = .053. Observou-se então que as palavras funcionais são, em média, maiores nas 

condições de escrita expressiva, M = 2.58, DP = 0.18, do que nos grupos de controlo, M 

= 2.26, DP = 0.18. Esmiuçando a interação entre os fatores, constata-se que participantes 

que escrevem acerca de rotinas na primeira pessoa, M = 2.22, DP = 0.14, e na terceira 

pessoa, M = 2.29, DP = 0.21, não diferem significativamente entre si, F(1, 55) = 2.42, p 

= .126, no que concerne à extensão média de palavras funcionais. Já os participantes nas 

condições de escrita expressiva não apresentam diferenças significativas entre si, porém 

existem diferenças marginais, F(1, 55) = 3.847, p = .055, sendo que aqueles que redigiram 
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os textos na primeira pessoa, M = 2.63, DP = 0.17, empregam palavras de função, em 

média, mais extensas que os que escreveram na terceira pessoa, M = 2.54, DP = 0.18. 

 

 

3.3. Densidade lexical 

 

Efetuou-se novamente uma ANOVA fatorial 2 por 2 para verificar os efeitos dos dois 

fatores, obtendo as médias e desvios padrão do índice, listados no Quadro 4. 

 

Quadro 4 

Médias e desvios padrão das condições no índice de densidade lexical 

 Condições 

 1ª Pessoa 3ª Pessoa 

Índice Controlo Expressivo Controlo Expressivo 

 N DP N DP N DP N DP 

Densidade 

lexical 

.50 .03 .48 .04 .50 .03 .49 .03 

 

Com o intuito de verificar se o pressuposto da homogeneidade das variâncias não teria 

sido violado, recorreu-se ao teste de Levene. O teste indicou que as variâncias seriam 

homogéneas, F(3, 110) = 1.105, p = .350, pelo que se prosseguiu com a análise. De 

seguida observou-se os testes aos efeitos between-subjects, e tanto a perspetiva F(1, 110) 

< 1, como a interação, F(1, 110) = 1.063, p = .305, não se mostram estatisticamente 

significativos. Contudo, a tarefa de escrita, F(1, 110) = 4.401, p = .038, 2 = .038, mostrou 

ter efeitos significativos, sendo que participantes que escrevem acerca da rotina, M = .50, 

DP = .03, apresentam textos lexicalmente mais densos que participantes que escrevem 

acerca de eventos traumáticos, M = .49, DP = .03. 
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3.4. Diversidade lexical 

 

Visando analisar os efeitos dos fatores nas quatro medidas de diversidade lexical 

implementadas no módulo de análise textual do HandSpy, recorremos novamente à 

ANOVA fatorial 2 por 2. As médias e desvios padrão das condições para cada um dos 

índices encontram-se no Quadro 5. 

 

Quadro 5 

Médias e desvios padrão das condições nos índices de diversidade lexical 

 Condições 

 1ª Pessoa 3ª Pessoa 

Índice Controlo Expressivo Controlo Expressivo 

 N DP N DP N DP N DP 

TTR .68 .08 .67 .06 .69 .10 .67 .07 

vocd-D 131.15 51.80 89.94 35.29 139.66 94.30 91.85 32.64 

HD-D .86 .06 .82 .05 .86 .05 .83 .04 

MTLD 108.35 46.28 83.50 37.12 119.80 75.84 86.56 35.59 

 

3.4.1. Rácio Type-Token. De acordo com o teste de Levene, o pressuposto de 

homogeneidade das variâncias é validado, F(3, 110) = 2.213, p = .091. Verificando os 

testes aos efeitos between-subjects, conclui-se que nenhum dos fatores apresenta efeitos 

significativos, tanto a perspetiva, F(1, 110) < 1, como a tarefa de escrita, F(1, 110) = 

1.717, p = .193, e a interação entres os dois, F( 1, 110) < 1. 

 

3.4.2. vocd-D. O teste de Levene aponta que o pressuposto de homogeneidade das 

variâncias foi violado, F(3, 110) = 4.820, p = .003. Por razões supracitadas, relativas à 

distribuição quase igualitária da amostra pelas quatro condições, decidiu-se prosseguir 

com a análise (Field, 2013). Ao analisar os efeitos dos dois fatores com recurso a testes 

aos efeitos between-subjects, conclui-se que nem a perspetiva, F(1, 110) < 1, nem a 

interação, F(1, 110) < 1, apresentam efeitos estatisticamente significativos neste índice 

de diversidade lexical. Contudo, a tarefa de escrita, F(1, 110) = 16.132, p < .001, 2 = 

.128, parece destacar-se por apresentar significância estatística. Conclui-se então que 

protocolos redigidos pelos grupos de controlo, M = 135.48, DP = 75.86, possuem, em 
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média, um índice vocd-D maior que os escritos por grupos experimentais, M = 90.87, DP 

= 33.72. 

 

3.4.3. HD-D. Validado o pressuposto da homogeneidade das variâncias, F(3, 110) < 

1, p = .605, analisou-se os efeitos dos fatores neste índice. Os resultados parecem condizer 

com o índice previamente analisado, pois somente a tarefa de escrita apresentou efeitos 

significativos, F(1, 110) = 15.126, p < .001, 2 = .121, ao contrário da perspetiva, F(1, 

110) < 1, e interação de fatores, F(1, 110) < 1. Assim sendo, conclui-se o mesmo que no 

índice anterior: participantes dos grupos de controlo, M = .86, DP = .05, apresentam nos 

textos que escrevem, em média, um índice HD-D maior que os participantes dos grupos 

de escrita expressiva, M = .83, DP = .04. 

 

3.4.4. MTLD. Procedeu-se à validação do pressuposto de homogeneidade de 

variâncias, F(3, 110) = 5.534, p = .001, que segundo o teste de Levene, foi violado. Por 

motivos já mencionados, prosseguimos com a análise, que parece indicar o mesmo que 

as duas medidas anteriores. Novamente, segundo testes aos efeitos between-subjects, 

somente a alocação ao grupo de controlo ou experimental tem efeito estatisticamente 

significativo, F(1, 110) = 9.066, p = .003, 2 = .076, enquanto a perspetiva do relato, 

F(1, 110) < 1, e a interação dos fatores, F(1, 110) < 1, não apresentam diferenças 

significativas. Portanto, textos dos grupos de controlo, M = 114.18, DP = 62.78, 

apresentam, em média, maior diversidade lexical, segundo o MTLD, do que textos dos 

grupos experimentais, M = 85.01, DP = 36.08. 

 

 

3.5. Densidade de ideias proposicionais 

 

Recorrendo à ANOVA fatorial 2 por 2, pretendia-se analisar os efeitos dos fatores 

perspetiva e escrita expressiva na medida de densidade de ideias proposicionais 

previamente implementada no HandSpy. À semelhança das medidas previamente 
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escrutinadas, as médias e desvios padrão das condições estes índices foram listados, neste 

caso no Quadro 6. 

 

Quadro 6 

Médias e desvios padrão das condições no índice de densidade de ideias proposicionais 

 Condições 

 1ª Pessoa 3ª Pessoa 

Índice Controlo Expressivo Controlo Expressivo 

 N DP N DP N DP N DP 

Densidade 

de ideias 

.23 .06 .28 .07 .27 .05 .28 .07 

 

 A análise desta medida assemelha-se às anteriores. Primeiramente, verificou-se o 

teste de Levene, que validou o pressuposto de homogeneidade de variâncias, F(3, 110) = 

1.226, p = .304. Ao analisar os testes aos efeitos between-subjects, pode-se constatar que 

a perspetiva, F(1, 110) = 1.592, p = .21, a tarefa de escrita, F(1, 110) = 3.319, p = .071, e 

a interação dos fatores, F(1, 110) = 2.313, p = .131, não apresentam efeitos 

estatisticamente significativos. 
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4. Discussão 

 

 

Buscando incrementar as funcionalidades do programa HandSpy, o presente estudo 

teve como principal objetivo o desenvolvimento de um módulo de análise textual, que 

atualmente possibilita que os utilizadores façam análises de frequência, calculem a 

extensão média de palavras, densidade lexical, diversidade lexical e densidade de ideias 

proposicionais de textos. Para esse efeito, fez-se um levantamento das medidas para 

integrar o módulo, buscando detalhar o funcionamento de cada uma e o seu objeto de 

análise. Posteriormente, procedeu-se à implementação destas medidas no HandSpy e teste 

de cada uma. Recorreu-se, por isso, a dados de dois estudos realizados previamente no 

âmbito do projeto M-BW, comparando os efeitos de dois fatores, distanciamento 

psicológico e paradigma da escrita expressiva, em cada um dos índices linguísticos. Os 

resultados demonstram que o paradigma da escrita expressiva é o fator mais influente no 

estilo de escrita dos participantes. 

 

 

4.1. Análises linguísticas 

 

Em nove dos índices de análise de frequência não se obteve qualquer diferença 

estatisticamente significativa entre as quatro condições. Nos índices que correspondem 

diretamente à extensão do protocolo, tais como o número de caracteres ou de frases, o 

resultado vai ao encontro do esperado. O tempo de execução da tarefa de escrita era o 

mesmo para todos os participantes e aquando da transferência dos protocolos transcritos 

para a base de dados dos respetivos estudos no HandSpy, constatou-se que os textos 

teriam extensões semelhantes. A único índice que apresentou diferenças significativas 

entre condições foi o número de palavras funcionais diferentes, com os grupos que 

escreveram acerca de eventos traumáticos a apresentarem, em média, maior variedade de 

palavras funcionais. Este resultado poderá ser contraintuitivo, uma vez que são as 

palavras de conteúdo que mais contribuem para o significado dos textos (Daller et al., 

2007). Contudo, Chung e Pennebaker (2007) sublinham que as palavras funcionais 
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poderão ser as mais relevantes para a compreensão do estilo linguístico do escritor, pois 

são não só essenciais para a coesão do texto, mas refletem também a sofisticação de 

capacidades sociais ou até estados psicológicos, sendo uma reflexão dos processos 

cognitivos. Portanto, conjetura-se que a diversidade de palavras funcionais pode estar 

relacionada com os processos cognitivos associados à tarefa de escrita expressiva. 

As análises feitas aos diferentes índices de extensão média de palavras demonstram 

que as palavras funcionais são, em média, mais curtas que as palavras de conteúdo, algo 

descrito por Malvern e colaboradores (2004). Para todos os índices implementados foram 

encontrados efeitos significativos resultantes do paradigma de escrita expressiva, sendo 

que participantes alocados a condições experimentais escreveram, em média, palavras 

mais extensas que os participantes em grupos de controlo. Estes resultados são 

condizentes entre si e podem indicar que a medida funciona adequadamente, para além 

de explicitar o efeito da escrita expressiva no aumento da extensão média de palavras, 

independentemente da sua categoria. Ademais, foram encontrados outros resultados, 

nomeadamente a perspetiva ter efeito na extensão média de palavras de conteúdo, sendo 

que a extensão é maior se o participante escrever na terceira pessoa. Também a extensão 

média de palavras funcionais é maior nos protocolos relativos a experiências traumáticas 

na primeira pessoa, porém esta diferença é marginal. Denota-se, então, que o 

distanciamento psicológico produz efeitos na extensão de palavras de conteúdo. Este 

resultado pode ser parcialmente explicado por Shahane e Denny (2019), que mediram, 

entre outros fatores, o distanciamento psicológico em textos escritos. No cálculo deste 

fator, os autores utilizaram diversos critérios de seleção de palavras, entre os quais 

palavras com mais de seis letras. Quanto mais palavras com seis letras fossem encontradas 

num texto, maior seria o distanciamento psicológico demonstrado. Uma vez que as 

palavras de conteúdo são mais extensas, como se comprovou nas análises efetuadas, é 

possível que o distanciamento psicológico esteja relacionado com a maior utilização de 

palavras de conteúdo e com a sua extensão. Também é observável que escrever acerca de 

um evento traumático na primeira pessoa produz efeitos marginais na extensão de 

palavras funcionais, porém não se encontrou explicação para este efeito de interação. 

Verificou-se também que, no que concerne à densidade lexical, o paradigma da escrita 

expressiva possui um papel importante. Esta medida, cujo objeto de análise são as 

palavras de conteúdo, apresentou valores, em média, mais elevados para os grupos de 

controlo, ou seja, participantes que escreveram acerca da rotina. O mesmo sucedeu para 
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em três dos índices (vocd-D, HD-D e MTLD) que medem a diversidade lexical dos 

protocolos. Os resultados sugerem não só um correto funcionamento das análises 

implementadas, mas também que tanto a densidade como a diversidade lexical são 

medidas que avaliam a mesma característica de vocabulário, a riqueza lexical (Daller et 

al., 2007). Pode-se concluir que os participantes dos grupos de controlo apresentam um 

vocabulário mais variado que os demais. 

 

 

4.2. Desenvolvimentos futuros 

 

Num cenário de constante desenvolvimento e evolução das soluções informáticas, é 

importante não só aprimorar as ferramentas já disponibilizadas pelo HandSpy, mas 

também alargar o leque de opções que o programa oferece. Torna-se, portanto, imperativo 

avançar com um conjunto de sugestões que visam otimizar as análises e funcionalidades 

já existentes, e também implementar novas medidas ou ferramentas. 

Atualmente, o programa só consegue efetuar análises linguísticas para um protocolo 

de cada vez. Possibilitar análises de clusters poderia adequar o HandSpy para análises 

com maiores volumes de dados. Permitir a exportação de diversos dados de um ou mais 

protocolos de forma mais célere deve ser também uma prioridade, uma vez que o atual 

funcionamento de exportação gera diversos ficheiros, um por cada análise textual, por 

protocolo. Essa fragmentação de dados dificulta, por exemplo, a sua transcrição para 

bases de dados e, em suma, gera constrangimentos para os utilizadores. 

Para complementar o rol de índices de diversidade lexical, sugere-se a implementação 

do Moving-Average Type-Token Ratio (Covington & McFall, 2010), uma medida 

sequencial, que calcula o TTR para uma determinada janela de palavras que se vai 

arrastando ao longo do texto. É também pertinente fazer um levantamento e posterior 

implementação de medidas de sofisticação lexical, ou seja, que contam o número de 

palavras de baixa frequência num texto, de modo a obter um panorama mais completo da 

riqueza lexical (Daller et al., 2007). Sugere-se também o levantamento e implementação 

de regras mais adequadas à língua portuguesa para o cálculo da densidade de ideias 

proposicionais. 
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5. Conclusão 

 

 

Com o desenvolvimento do módulo de análise textual do HandSpy, pode-se concluir 

que o principal objetivo deste estudo foi alcançado. O resultado foi a disponibilização de 

um conjunto de análises textuais completamente funcionais e acessíveis no programa. No 

entanto, à semelhança de tantos outros programas e aplicações, o desenvolvimento do 

HandSpy deve ser contínuo, com o intuito de implementar novos recursos e otimizar os 

existentes. 

A fase de testes, além de permitir comprovar o correto funcionamento das medidas 

implementadas, possibilitou que se fizessem análises estatísticas a diversos índices 

linguísticos para as quatro condições supracitadas. Os resultados obtidos indiciam que as 

análises textuais podem ser importantes para estudar os processos cognitivos subjacentes 

à escrita. As análises estatísticas, que incidiram em diferenças significativas entre os 

grupos, revelam que protocolos redigidos por participantes que escreveram acerca de 

eventos traumáticos apresentaram maior variedade de palavras funcionais e palavras mais 

extensas. Já os protocolos escritos por participantes que descreveram uma rotina têm, em 

média, palavras de conteúdo maiores e apresentam maior riqueza lexical. Estas 

conclusões evidenciam que o paradigma da escrita expressiva tem influência significativa 

no estilo de escrita dos participantes. Ademais, o distanciamento psicológico parece surtir 

efeito na extensão de palavras de conteúdo. Por fim, a extensão média de palavras 

funcionais parece ser marginalmente maior quando o participante escreve acerca do 

momento mais traumático da sua vida na primeira pessoa. 
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Anexos 

 

Anexo I 

Informação apresentada ao participante 

 

Informação para o participante 

 

O projeto de investigação “Mind-Body Interactions in Writing (M-BW): 

Psychophysiological and Linguistic Synchronous Correlates of Expressive Writing” 

tem como principal objetivo obter uma maior compreensão da escrita expressiva 

focando-se nos seus correlatos psicofisiológicos e linguísticos durante a realização de 

uma tarefa de escrita. O projeto apresentado permitirá realizar uma exploração 

psicofisiológica durante a produção de um texto e do vocabulário utilizado durante a 

escrita. O estudo para o qual pedimos a sua colaboração está previsto no projeto M-

BW, financiado pela Fundação BIAL (BIAL/A-10780), e tem como objetivo obter uma 

maior compreensão acerca da forma como a mente e o corpo interagem durante a 

escrita. Se depois da sua participação entender necessário qualquer esclarecimento 

adicional, pode utilizar este contacto: ralves@fpceup.up.pt 

 

Vimos, por isso, solicitar a sua participação neste estudo, que envolverá: 

− Uma tarefa simples de escrita; 

− a recolha de dados psicofisiológicos através de medidas do ritmo cardíaco, 

respiração e condutância da pele. Todos os procedimentos utilizados nos 

vários momentos de recolha de dados são seguros, não causam desconforto, 

nem implicam quaisquer riscos adicionais para o participante. No entanto, a 

sua participação é voluntária e pode ser interrompida a qualquer momento 

caso assim o entenda; 

− a gravação em tempo real daquilo que escrever, usando para o efeito uma 

caneta digital; 

− o facultar de dados sociodemográficos, do percurso académico, e o 

preenchimento de questionários em diferentes momentos do estudo. Todos 

os dados fornecidos são confidenciais, serão anonimizados e apenas utilizados 

para o objetivo do estudo, sendo que cada participante será identificado 

através de um código que lhe será atribuído salvaguardando quaisquer 

questões de privacidade. Estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida 

que possa surgir. 
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Anexo II 

Declaração de consentimento informado 

 

Declaração de Consentimento Informado 

 

Eu, _________________________________________________, com o código 

____________  , abaixo-assinado, compreendi a explicação que me foi fornecida, 

por escrito e verbalmente, da investigação que se está a realizar e para a qual é 

pedida a minha participação. Foi-me dada oportunidade de fazer as perguntas que 

julguei necessárias, e para todas obtive respostas satisfatórias. 

Tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da Declaração de 

Helsínquia, a informação que me foi prestada versou os objectivos, os métodos, os 

benefícios previstos, os riscos adicionais e o eventual desconforto. Compreendo que 

da minha participação não resultam riscos adicionais e que a devolução dos resultados 

será feita numa sessão pública no final do estudo e para a qual serei convidado. Além 

disso, foi-me afirmado que tenho o direito de decidir livremente aceitar ou recusar a 

todo o tempo a minha participação no estudo, sem que isso possa ter como efeito 

qualquer prejuízo na assistência que me é prestada. Foi-me dado todo o tempo de 

que necessitei para refletir sobre esta proposta de participação. 

Nestas circunstâncias, decido livremente aceitar participar neste projeto de 

investigação, tal como me foi apresentado pelo investigador(a). 

 

_______________, ___ de ____________ de 20____          

 

_______________________________________  

Assinatura do(a) Participante 
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Anexo III 

Tarefa de escrita na primeira pessoa do grupo de controlo 

 

Durante os próximos 15 minutos, gostaria que escrevesse 

sobre a sua rotina diária. Descreva com detalhe todas as 

ações que realiza habitualmente, desde o momento em que 

acorda até ao momento em que adormece. O mais 

importante na sua escrita, é que descreva o seu dia com a 

maior precisão e objetividade possível. Garantimos o 

anonimato e absoluta confidencialidade de tudo o que 

escrever. Não se preocupe em escrever um texto correto. 

Não se preocupe com os erros ortográficos, com a estrutura 

das frases ou com a gramática. A única regra importante é 

que a partir do momento que comece a escrever, continue 

a escrever até que seja avisado que o tempo terminou. 

Utilize a caneta e a folha que lhe serão entregues. [15 

minutos] 
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Anexo IV 

Tarefa de escrita expressiva na primeira pessoa 

 

Durante os próximos 15 minutos, gostaria que escrevesse 

sobre os pensamentos e sentimentos mais íntimos 

associados à experiência mais traumática de toda a sua 

vida. Enquanto escreve, gostaria que se deixasse ir e 

explorasse as suas emoções mais profundas e íntimas. Pode 

escrever sobre as suas relações com os outros, incluindo os 

seus pais, namorados, amigos ou familiares. Pode escrever 

sobre o seu passado, presente ou futuro, ou sobre quem foi, 

quem gostaria de ter sido ou sobre quem é atualmente. 

Garantimos o anonimato e absoluta confidencialidade de 

tudo o que escrever. Não se preocupe em escrever um texto 

correto. Não se preocupe com os erros ortográficos, com a 

estrutura das frases ou com a gramática. A única regra 

importante é que a partir do momento que comece a 

escrever, continue a escrever até que seja avisado que o 

tempo terminou. Utilize a caneta e a folha que lhe serão 

entregues. [15 minutos] 
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Anexo V 

Tarefa de escrita na terceira pessoa do grupo de controlo 

 

[Leia em silêncio] Vai escrever um texto. Não se preocupe 

em escrever um texto correto. Não se preocupe com os erros 

ortográficos, com a estrutura das frases ou com a 

gramática. A única regra importante é que a partir do 

momento que comece a escrever, continue a escrever até 

que seja avisado que o tempo terminou. Durante os 

próximos 15 minutos, escreva sobre a sua rotina diária. 

Descreva com detalhe todas as ações que realiza 

habitualmente, desde o momento em que acorda até ao 

momento em que adormece. Na sua escrita, descreva o seu 

dia com a maior precisão e objetividade. Um ponto 

importante, escreva na terceira-pessoa singular. Ou seja, 

use ele/ela para descrever a sua rotina. Garantimos o 

anonimato e absoluta confidencialidade de tudo o que 

escrever. Utilize a caneta e a folha que lhe serão entregues. 

[diga em voz alta: 15 minutos] 
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Anexo VI 

Tarefa de escrita expressiva na terceira pessoa 

 

[Leia em silêncio] Vai escrever um texto. Não se preocupe 

em escrever um texto correto. Não se preocupe com os erros 

ortográficos, com a estrutura das frases ou com a 

gramática. A única regra importante é que a partir do 

momento que comece a escrever, continue a escrever até 

que seja avisado que o tempo terminou. Durante os 

próximos 15 minutos, escreva sobre os pensamentos e 

sentimentos mais íntimos associados à experiência mais 

traumática de toda a sua vida. Enquanto escreve, deixe-se 

ir e explore as suas emoções mais profundas e íntimas. Pode 

escrever sobre as suas relações com os outros, incluindo os 

seus pais, namorados, amigos ou familiares. Pode escrever 

sobre o seu passado, presente ou futuro, ou sobre quem foi, 

quem gostaria de ter sido ou sobre quem é atualmente. Um 

ponto importante, escreva na terceira-pessoa singular. Ou 

seja, use ele/ela para descrever a sua experiência mais 

traumática. Garantimos o anonimato e absoluta 

confidencialidade de tudo o que escrever. Utilize a caneta e 

a folha que lhe serão entregues. [diga em voz alta: 15 

minutos] 


