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Resumo

A aplicação dos estudos sociolinguísticos na escola vem sendo um dos temas de interesse de
pesquisa do grupo Estudos de linguagens e implicações para o ensino, da Universidade
Estadual da Paraíba. Neste estudo, que tem como objetivo investigar a influência da fala de
alunos no processo de escrita de textos. Serão analisados os erros de escrita decorrentes da
influência da fala do aluno e os erros decorrentes do caráter arbitrário das convenções de
escrita. Os dados analisados neste trabalho foram colhidos no Projeto de Pesquisa
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA ESCOLA: marcas de oralidade na leitura e escrita de
alunos da segunda fase do ensino fundamental PIBIC/UEPB. Foram utilizados 10 textos
produzidos por alunos do 7º ano do ensino fundamental. Os erros foram classificados de
acordo com as seguintes categorias, propostas por Bortoni-Ricardo (2005): erros decorrentes
da interferência de regras fonológicas categóricas; erros decorrentes da interferência de regras
fonológicas variáveis graduais; e erros decorrentes da interferência de regras fonológicas
variáveis descontínuas e erros decorrentes da própria natureza arbitrária do sistema de
convenções da escrita. Os resultados da análise revelam que os desvios cometidos pelos
alunos pesquisados indicam o pouco conhecimento linguístico desses sobre os aspectos da
relação entre a oralidade e a escrita.
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1. Introdução

Por meio da linguagem o homem se diferencia dos outros animais. Essa lhe permite
manifestar-se, através de um sistema de signos verbais e não verbais, na interação
comunicativa. Ou seja, é pela linguagem que o homem se constitui como ser social.

A fala e a escrita são formas de manifestação da linguagem por meio de signos
verbais, as quais, em geral, são adquiridas de forma e em contextos diferentes. Enquanto a
aquisição da fala acontece de forma natural no ambiente familiar; a escrita exige um
aprendizado formal, pois consiste na apropriação de conhecimentos convencionados pelo
homem de maneira arbitrária, e tem na escola o principal espaço para o desenvolvimento de
seu aprendizado. Desse modo, faz necessário o estudo da interface língua falada e língua
escrita para se observar como estas se relacionam ou não como práticas interacionais e quais
as suas implicações no processo de ensino/aprendizagem; uma vez que essas duas
modalidades de interação são intensamente utilizadas, em maior ou menor proporção, pela
escola.

No panorama escolar, a aquisição da língua escrita é o grande desafio para alunos e
professores. Apesar dos avanços alcançados, a realidade escolar tem revelado, por meio de
resultado de avaliações, domínio ainda insuficiente de algumas habilidades letradas, em
especial, a leitura e a escrita.

No que se refere à relação entre a oralidade e a escrita, na escola, é fato que esta é
privilegiada em detrimento daquela. É comum se avaliar o aluno pelo seu domínio de escrita.
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Desta forma, a oralidade é relegada a um segundo plano, e o domínio da leitura é visto como
consequência automática do aprendizado da escrita.

Nesse contexto de sala de aula, faz-se necessário que as atividades de oralidade, leitura
e escrita sejam vistas pelos alunos como um processo significativo para o seu
desenvolvimento, no sentido de proporcionar avanços efetivos no uso da linguagem, não
apenas no ambiente escolar, mas também em outros ambientes sociais que exigem práticas
sociais letradas.

O domínio da escrita em sociedades letradas e tecnológicas torna-se obrigatório para a
garantia de sucesso social, uma vez que grande parte dos processos discursivos é determinada
pelas condições de uso e pelo acesso à norma culta da língua. Para Marcuschi (2001:16):

Numa sociedade letrada como a nossa, a escrita, enquanto manifestação
formal dos diversos tipos de letramento, é mais do que uma tecnologia.
Ela se tornou um bem social indispensável para enfrentar o dia-a-dia, seja
nos centros urbanos ou na zona rural. (destaque do autor).

Nesse sentido, a importância social da escrita revela-se a partir dos valores que essa
prática adquiriu na sociedade moderna.

Este trabalho tem como objetivo investigar a influência da fala de alunos no processo
de escrita de textos. Para tanto, o texto está estruturado da seguinte forma: na seção 2, será
apresentada uma reflexão sobre a variação linguística e a escola; na seção 3, será destacada a
competência comunicativa em sala de aula; na seção 4 será enfatizada a noção de erro na escrita;
na seção 5, serão apresentados os dados da pesquisa e a análise dos erros presentes nos textos
observados. Por fim, as considerações finais e as referências.

2. A variação linguística e a escola

É consenso que as línguas variam, que cada indivíduo tem uma forma de falar; que,
dependendo da situação, o falante varia sua própria forma de falar. O objeto central de estudo
da área variacionista da Sociolinguística é exatamente essa variação, que deve ser entendida
como um princípio geral e universal, passível de ser descrita e analisada cientificamente.

Na linha de investigação variacionista, os estudiosos se voltam para a observação dos
usos da língua no contexto social e para a análise dos fatores sociais e linguísticos
condicionadores desses usos. Como a linguagem é um componente fundamental no
desempenho do papel social do indivíduo, as variantes linguísticas podem refletir a identidade
do indivíduo: sua origem, sua condição sociocultural, grau de escolaridade, profissão, sexo; a
essas se associa a variação resultante da situação de comunicação – o grau de intimidade entre
os interlocutores, o nível de formalidade do evento comunicativo e o assunto tratado.

Nas pesquisas sociolinguísticas, o relacionamento aluno, variedade linguística, escola,
configura-se como um campo de investigação muito fecundo, principalmente nos países que
abrigam comunidades com grande diversidade de repertório linguístico ou países que
reconhecem oficialmente mais de uma língua. Isso porque, em alguns casos, as normas
linguísticas da escola são completamente desconhecidas dos alunos, e as atitudes daquela em
relação à variante dialetal destes pode ter um grande impacto no processo de ensino/
aprendizagem, já que as crianças refletem, geralmente, os valores de sua variante materna.
Fato que pode contribuir para a instauração de um conflito entre os valores simbólicos que a
instituição impõe, e os que a criança tem para compartilhar com os membros de sua
comunidade e que o identificam com seus pares (família, vizinhos, amigos). Essa relação
conflitante entre a variante materna do aluno e a variante imposta pela escola contribui para o
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agravamento ou a manutenção de um processo de exclusão a que as crianças de grupos
minoritários já vêm sendo submetidas.

A língua como um feixe de variações, oferece uma gama de possibilidades no que diz
respeito às regras de seleção, combinação e substituição de elementos linguísticos, sem
comprometer a interação comunicativa. Nessa perspectiva não há (ou não deveria haver)
hierarquias entre as variedades da língua, isto é, não há, linguisticamente, um uso melhor que
outro. Dito de outra forma, em uma comunidade linguística coexistem usos diferentes, sem
que um seja considerado melhor que o outro; cada variedade terá seu uso adequado a cada
contexto de interação.

No entanto, do ponto de vista social, as variedades passam pelo crivo da valoração.
Algumas gozam de maior prestígio por estarem associadas às camadas de maior poder
socioeconômico e cultural. Logo, a atribuição de prestígio a uma variedade linguística decorre
de fatores de ordem social, econômica e política. No português brasileiro, a forma
considerada de prestígio é a usada pelas camadas mais favorecidas socialmente ou a usada em
uma região de maior poder econômico, político e cultural; já as variedades usadas pelas
baixas camadas sociais e em regiões de baixo poder econômico são estigmatizadas e vistas
como inferiores.

Assim, quando uma variedade da língua é dotada de prestígio e elevada ao status de
variedade padrão, passa a exercer poder social sobre as demais, as quais passam a ser
consideradas inferiores. Essa variedade padrão passa a ser imposta por alguns segmentos
sociais como modelo a ser seguido.  A escola faz parte desse grupo ao tentar impor o ensino
de uma única variedade da língua – a variedade padrão, em detrimento de outras consideradas
não-padrão, e ao defender essa variedade como a correta, a ideal, isto é, todo o aparato
educacional se volta para a aquisição da língua padrão. Desta forma, os aspectos funcionais
da língua são deixados em segundo plano, principalmente nas fases iniciais da escolaridade.
Esta constatação é corroborada por Mollica e Nascimento (2006:228), ao analisar o papel da
escola no uso variável do nós/agente, quando afirmam que a escola “desconhece a sua própria
linguagem e as diferentes manifestações linguísticas em distintas situações de fala”.

Seguindo essa mesma linha de pensamento, os Parâmetros Curriculares Nacionais, no
tópico referente ao uso da língua oral na escola, aborda a questão do uso de variedades
dialetais diferentes no contexto escolar, da seguinte forma:

O problema do preconceito disseminado na sociedade em relação às falas
dialetais deve ser enfrentado, na escola, como parte do objetivo
educacional mais amplo de educação para o respeito à diferença. [...] A
questão não é falar certo ou errado, mas saber qual forma de fala utilizar,
considerando as características do contexto de comunicação, ou seja,
saber adequar o registro às diferentes situações comunicativas. É saber
coordenar satisfatoriamente o que falar e como fazê-lo, considerando a
quem e por que se diz determinada coisa. É saber, portanto, quais
variedades e registros da língua oral são pertinentes em função da
intenção comunicativa, do contexto e dos interlocutores a quem o texto se
dirige. A questão não é de correção da forma, mas de sua adequação às
circunstâncias de uso, ou seja, de utilização eficaz da linguagem: falar
bem é falar adequadamente, é produzir o efeito pretendido ( BRASIL,
1997:.26 ).

Essa orientação curricular tem por base os conhecimentos advindos das pesquisas
variacionistas demonstrando, assim, a importância e a contribuição dos estudos
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sociolinguísticos para a compreensão do papel dessas formas variantes no processo
educacional.

Sobre a influência dos estudos sociolinguísticos para a educação, Bortoni-Ricardo
(2005:151) toma o seguinte posicionamento:

A principal influência dos estudos sociolinguísticos para a educação
provém da ênfase veemente na premissa de que todas as variedades que
compõem a ecologia linguística de uma comunidade, sejam elas línguas
distintas ou dialetos de uma ou de mais de uma língua, são
funcionalmente comparáveis e essencialmente equivalentes. Nenhum
deles é inerentemente inferior, e, portanto, seus falantes não podem ser
considerados linguista ou culturalmente deficientes. Essa premissa
representou uma verdadeira revolução na forma de encarar as variedades
ou línguas minoritárias nas escolas. Muito embora os preconceitos
linguísticos não tenham desaparecido, a sociolinguística forneceu
munição teórica e tecnológica para combatê-los, bem como para que os
sistemas escolares começassem a se preocupar com a adequação de seus
métodos às peculiaridades linguísticas e culturais de seus alunos que não
provinham das camadas dominantes da sociedade.

A autora defende, também, o ensino da variedade padrão ao falante do português
popular sem que se crie uma situação conflituosa. Para ela, isso é possível com a
implementação, em sala de aula, de uma pedagogia culturalmente sensível, que “consiste num
tipo especial de esforço, empreendido pela escola, que pode reduzir as dificuldades de
comunicação entre professores e alunos” (BORTONI-RICARDO, 2005:206). Nessa
perspectiva, ela afirma que:

(...) é nossa tarefa na escola ajudar aos alunos a refletir sobre sua língua
materna. Essa reflexão torna mais fácil para eles desenvolver sua
competência e ampliar o número e a natureza das tarefas comunicativas
que já são capazes de realizar, primeiramente na língua oral e, depois, por
meio da língua escrita. (BORTONI-RICARDO, 2006: 268)

Nesse sentido, o ensino de língua materna deve voltar-se para a expansão das
potencialidades do aluno, tornando-o mais consciente de si mesmo e de seu papel social.
Porém, isso só será possível se lhe for dada a oportunidade de exercitar sua capacidade de
criar e de buscar o conhecimento, refletindo acerca de suas potencialidades. Prática quase
sempre ausente nas escolas.

3. A competência comunicativa em sala de aula

Em qualquer fase da educação básica, os educandos necessitam de recursos
comunicativos específicos para fazer uso da oralidade nos vários estilos, para fazer uso da
leitura e da escrita nos diversos gêneros textuais.

Sobre a competência comunicativa, no contexto do ensino de língua, Canale e Swain
(1980 apud VERHOEVEN, 1997:390) definem a competência comunicativa como a síntese
dos conhecimentos dos princípios gramaticais básicos, de como a língua é usada em cada
contexto social para desempenhar sua função comunicativa e de como expressões e funções
comunicativas podem ser combinadas, de acordo com as formas do discurso. Assim, para
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cumprir essa agenda de conhecimento, os autores propõem a composição da competência
comunicativa por meio de quatro competências básicas:

1. Competência gramatical – abrange o domínio de itens lexicais, de regras
fonológicas, morfossintáticas e de regras de formação da sentença.

2. Competência discursiva – refere-se aos conhecimentos das regras relacionadas
à coesão e coerência de vários tipos de discurso.

3. Competência estratégica – envolve a maioria das estratégias verbais e não
verbais usadas para compensar as falhas e reforçar a eficácia da comunicação.

4. Competência sociolinguística – está relacionada ao domínio de convenções
socioculturais em diferentes contextos sociais. Esse tipo de competência envolve regras que
são sensíveis a vários fatores, tais como o contexto e o tópico discursivo, o status social, sexo,
idade do falante. Refere-se, portanto, ao conhecimento de diferenças estilísticas ou de registro
de fala. Tipos deferentes de situações podem exigir diferentes tipos de linguagem como,
também, diferentes valores e crenças.

Para os autores, o desenvolvimento da competência comunicativa, nas crianças,
envolve não apenas a aquisição de um repertório linguístico, mas, também, um repertório
sociolinguístico. Em consonância com esta visão, defende-se que o desenvolvimento da
competência comunicativa é diretamente proporcional ao desenvolvimento do repertório
sociolinguístico do indivíduo. É através de sua competência comunicativa que ele adequa sua
fala a diferentes situações, de acordo com a sua cultura e o papel social que desempenha. É
importante ressaltar, portanto, que é na escola que o indivíduo tem a oportunidade de
desenvolver essa competência de forma sistemática.

Assim, a noção de competência comunicativa é particularmente relevante para o
contexto escolar, uma vez que é função da escola facilitar a ampliação da competência
comunicativa do aluno.

A escola é, por excelência, o locus – ou espaço – em que os educandos
vão adquirir, de forma sistemática, recursos comunicativos que lhes
permitam desempenhar-se competentemente em práticas sociais
especializadas (BORTONI-RICARDO, 2004:75).

Contudo, essa tarefa nem sempre obtém êxito, pois, muitas vezes, a incapacidade do
professor de reconhecer os efeitos das diversidades linguísticas e de trabalhar essas
diversidades em sala, leva ao fracasso do desenvolvimento dessa competência.

A criança, quando chega à escola, já é usuária competente de sua língua, como
também possui uma carga de conhecimentos construídos na sua vivência e interação social
com a família e com a comunidade a que pertence. Fato este que a escola, muitas vezes,
desconsidera e que poderá trazer implicações diretas para o processo de ensino/aprendizagem.

O ingresso no mundo da leitura e da escrita é um processo complexo, em que
habilidades linguísticas orais e escritas se articulam, embora a leitura e a escrita exijam
habilidades e usos diferentes, como bem coloca Soares (2003). Para a autora, essas diferentes
habilidades se referem “tanto aos processos psicológicos quanto linguísticos, tanto aos
aspectos sociais quanto aos históricos e culturais”. (SOARES, 2003:51). Assim, as
habilidades de leitura incluem tanto a mera decodificação de uma palavra quanto a crítica ao
que é lido, já as habilidades de escrita incluem “tanto o apenas desenhar no papel as letras do
alfabeto quanto o escrever longos textos dissertativos ou argumentativos.” (SOARES, 2003,
p.51).

Em uma sociedade letrada, a escola é o lugar por excelência do processo de ensino-
aprendizagem da leitura e da escrita, ela é a instituição criada por essa sociedade letrada para
transmitir determinados conhecimentos e formas de ação no mundo.
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Porém, se a escola é o espaço institucional para a prática de leitura e de escrita, por que essas
práticas fracassam? Por que tantas crianças e jovens deixam de aprender a ler e a escrever?
Por que é tão difícil para esses alunos integrarem-se de forma competente nas práticas sociais
de leitura e escrita?

Muitas vezes as explicações dadas, pela escola, podem ser consideradas muito
simplistas, pois a culpa recai, quase sempre, sobre o aluno. Quando, na verdade, são vários
fatores envolvidos, inclusive, principalmente, as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala
de aula.

4. A escrita e a noção de “erro”

No cotidiano escolar, é comum se ouvir queixas e repreensões de professores para com
seus alunos, que “falam errado, leem errado e escrevem mais errado ainda”. Diante desse
contexto são imperiosos os seguintes questionamentos: de que natureza são esses erros?  Se
há diferentes formas de erro, como a escola trata essas diferenças?  Qual a ação do
professor/escola para sanar as dificuldades dos alunos com as linguagens falada e escrita?
Essas questões são pertinentes ao considerarmos que o aprendizado das habilidades de
oralidade, leitura e escrita é fator imprescindível para o desenvolvimento intelectual do aluno
dentro e fora da escola.

Ao fazer uma análise de erros de escrita, Bortoni-Ricardo (2005) defende que os erros
cometidos pelos alunos são sistemáticos e previsíveis quando são conhecidas as suas
características dialetais. Em seu estudo, a autora postula algumas categorias de erros com base
em uma análise sociolinguística. Para tanto, ela distingue os erros decorrentes da própria
natureza arbitrária do sistema de escrita dos erros decorrentes da influência da fala na escrita:

1. Erros decorrentes da própria natureza arbitrária do sistema de
convenções da escrita.
2. Erros decorrentes da transposição dos hábitos da fala para a escrita:
erros decorrentes da interferência de regras fonológicas categóricas no
dialeto estudado, erros decorrentes da interferência de regras fonológicas
variáveis graduais, erros decorrentes da interferência de regras
fonológicas variáveis descontínuas (BORTONI-RICARDO, 2005:54).

Por meio dos erros da primeira categoria é possível perceber as dificuldades dos
alunos em relação às convenções da escrita; por meio dos erros oriundos da segunda é
possível traçar o perfil sociolinguístico dos alunos, através das marcas dialetais que eles
transpõem para a escrita. Portanto, as duas fontes de erro exigem, do professor, atenção
diferenciada quanto à abordagem do erro e forma de correção.  Com as informações obtidas a
partir da análise desses erros, criam-se condições para a organização de um trabalho
pedagógico voltado para os problemas apresentados, respeitando as especificidades dos
alunos.

Este estudo toma como base de análise as categorias de erro apresentadas pela autora.
Assim, serão analisados os erros de escrita decorrentes da influência da fala do aluno e os
erros decorrentes do caráter arbitrário das convenções de escrita.

Em outro artigo, O estatuto do erro na língua oral e na língua escrita, Bortoni-
Ricardo (2006) retoma essas reflexões sobre as categorias de erros. A autora justifica a0
utilização do termo “erros” uma vez que a fala prevê a variação, já a escrita não. “Na
linguagem escrita o chamado erro tem uma outra natureza porque representa a transgressão de
um código convencionado e prescrito pela ortografia” (BORTONI-RICARDO, 2006: 273) .
Ou seja, as variadas formas de expressão linguística na modalidade oral devem ser respeitas;
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já na modalidade escrita, quando uma língua já venceu os estágios históricos da sua
codificação, a variação não está prevista.

Nesse sentido, a autora afirma que:

Considerar uma transgressão à ortografia como um erro não significa
considerá-la uma deficiência do aluno que dê ensejo a críticas ou a um
tratamento que o deixe humilhado. O domínio da ortografia é lento e
requer muito contato com a modalidade escrita da língua. Dominar bem
as regras de ortografia é um trabalho para toda a trajetória escolar e,
quem sabe, para toda a vida do indivíduo (BORTONI-RICARDO, 2006:
274).

Seguindo essa linha de raciocínio, pode-se afirmar que o processo de aquisição e
domínio da escrita é bastante complexo, exigindo dos alunos o conhecimento paulatino das
regras, muitas vezes, arbitrárias, da língua que está sendo estudada. Desta forma, embora, no
processo inicial de alfabetização, as crianças tentem representar a escrita com base nos sons
da fala, essa representação não acontece fielmente, uma vez as variações da fala são
desconsideradas. A escrita, portanto, atua como um fator de unificação linguística, pois busca
neutralizar as variantes linguísticas por meio da ortografia.

Após a exposição dos fundamentos que embasam esse estudo, na seção seguinte serão
destacados os dados da pesquisa e sua análise.

5. Marcas da oralidade na escrita: a pesquisa e análise dos dados

Para a realização deste trabalho foram utilizadas amostras de textos coletados no
projeto VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA ESCOLA: marcas de oralidade na leitura e escrita
de alunos da segunda fase do ensino fundamental PIBIC/UEPB.

A pesquisa do projeto compreendeu a observação de atividades de leitura e de escrita
em sala e a gravação de leitura e atividades de escrita realizadas pelos alunos para análise da
interferência de variantes da fala nessas atividades de leitura e escrita. Os sujeitos que
compõem a pesquisa são alunos da segunda fase do ensino fundamental de uma escola
pública da cidade de Guarabira/PB, distribuídos da seguinte forma:

• 20 alunos do 6º ano;
• 20 alunos do 7º ano;
• 20 alunos do 8º ano;
• 20 alunos do 9º ano.

Para a coleta dos dados foi feita uma exposição, aos alunos, com slides, vídeos,
explanação oral e dialogada sobre o significado e as consequências do bullying na escola.
Após a explanação e discussão, os alunos produziram um texto sobre o assunto abordado.

Para esse estudo foram analisados 10 textos1 produzidos por alunos do 7º ano do
ensino fundamental. Os erros foram classificados de acordo com as seguintes categorias,
propostas por Bortoni-Ricardo (2005):

1. Erros decorrentes da interferência de regras fonológicas categóricas;
2. Erros decorrentes da interferência de regras fonológicas variáveis graduais;
3. Erros decorrentes da interferência de regras fonológicas variáveis descontínuas;

1 Por motivo de espaço, os textos digitalizados não serão apresentados no copo do texto, apenas as ocorrências
encontradas serão expostas nas tabelas.
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4. Erros decorrentes da própria natureza arbitrária do sistema de convenções da
escrita.

Nas tabelas serão apresentados os tipos de fenômenos envolvidos em cada categoria e,
em seguida, sua análise:

Tabela 1 – Erros decorrentes da interferência de regras fonológicas
Categóricas

Fenômenos fonético-
fonológicos

Exemplos

Hipossegmentação sidabei > se dar bem
tercidos > ter sido
poriso > por isso
mimchava > me chamava
deracismo > de racismo

Hipersegmentação as quela > aquela
a contece > acontece

Nessa categoria Bortoni-Ricardo (2005) insere os vocábulos fonológicos constituídos
de duas ou mais formas livres ou dependentes grafados como um único vocábulo formal,
como em ‘atrabalhar’, ‘uque’. Esse fenômeno, chamado de hipossegmentação, diz respeito a
um tipo de grafia que desconsidera os limites gráficos da palavra, em razão da influência da
prosódia.

Nos textos analisados, conforme a Tabela 1, há ocorrências tanto da hipossegmetação
(tercidos > ter sido; poriso > por isso) como do processo inverso, a hipersegmentação, quando
há a separação da palavra fonológica (as quela > aquela; a contece > acontece). Como os
textos foram produzidos por alunos do 7º ano do ensino fundamental, não se esperava
encontrar, ainda, esse tipo de erro, uma vez que, nessa fase, espera-se que esse conhecimento
sobre a segmentação das palavras, isto é, como devem ser grafadas as fronteiras vocabulares,
já esteja consolidado.

Tabela 2 – Erros decorrentes da interferência de regras
Fonológicas variáveis graduais

Fenômenos fonético-
fonológicos

Exemplos

Monotongação so > sou

Apagamento do ‘r’ de
infinitivo

praticá > praticar
zombá > zombar
ficá > ficar
lutá > lutar

Ditongação traz > trais

Nessa categoria, os traços funcionam como indicadores de variedades sociais, mas
também como marcadores de registro entre falantes, na língua culta, ocorrendo com maior
frequência nos registros não-monitorados (BORTONI-RICARDO, 2005).

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2085



Nos textos analisados foram encontradas várias ocorrências de fenômenos variáveis
que não são estigmatizados, muito comuns na fala dos escreventes, como o apagamento do ‘r’
de infinitivo (praticá > praticar, zombá > zombar, ficá > ficar) e a ditongação (traz > trais).

Como esses fenômenos têm relação direta com o que ocorre na linguagem oral, isto é
são muito produtivos na fala, devem ser trabalhados na escola tanto do ponto de vista da
variação, como da escrita. Portanto, é necessária uma atenção por parte dos professores, desde
a alfabetização, para o trabalho de consciência acerca da influência da relação fala/escrita para
um melhor desempenho no processo de ensino/aprendizagem.

Tabela 3 – Erros decorrentes da interferência de regras
Fonológicas variáveis descontínuas

Fenômenos fonético-
fonológicos

Exemplos

Prótese alevantar > levantar

Nessa categoria “Erros decorrentes da interferência de regras fonológicas variáveis
descontínuas” estão incluídos os desvios ortográficos que, conforme Bortoni-Ricardo (2005),
seriam, geralmente, provenientes de variedades rurais e/ou submetidas a forte avaliação
negativa. A autora lista as seguintes situações: semivocalização do ‘h’; epítese do ‘i’ após
sílaba final travada; troca do ‘r’ pelo ‘l’; monotongação do ditongo nasal em “muito” >
muntu. Tais fenômenos não foram encontrados nos textos analisados.

Nos textos analisados foi encontrado apenas um texto que apresentava erro que pode
ser considerado por influência de uma regra fonológica descontínua, é o caso da inserção de
uma vogal no início de palavra, isto é, o fenômeno fonético-fonológico da prótese (alevantar
> levantar), como apresentado na Tabela 3.  Esse fenômeno sofre estigmatização explícita, o
que leva a forte pressão da escola no sentido da correção.

Tabela 4 – Erros decorrentes da própria natureza arbitrária
do sistema de convenções da escrita

Fenômenos fonético-
fonológicos

Exemplos

Erros decorrentes da própria
natureza arbitrária
do sistema de convenções da
escrita

agresão > agressão
sengando > xingando
imdependente >
independente
comesão > começam
chingar > xingar
agreciva > agressiva

Nessa categoria de “Erros decorrentes da própria natureza arbitrária do sistema de
convenções da escrita”, os erros não apresentam relação com a oralidade, uma vez que dizem
respeito à questão ortográfica, estando, portanto, relacionados ao sistema ortográfico da
língua. Segundo Bortoni-Ricardo (2005:54), são classificados nessa categoria:
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os erros que resultam do conhecimento insuficiente das convenções que
regem a língua escrita. A maioria decorre das relações plurívocas entre
fonema e letra. Há línguas, como o finlandês, por exemplo, em que a
correspondência fonema e grafema é quase biunívoca. No português, há
fonemas (principalmente os sibilantes) que possuem diversas
representações ortográficas. Por outro lado, há letras que representam
dois fonemas.

Para essa categoria, a autora destaca, também, a ocorrência da utilização inadequada
do sufixo número-pessoal de terceira pessoa do plural /ãw/, que é grafado como “ão” quando
é tônico e “am” quando é átono.

Nos textos analisados foram encontradas várias ocorrências dessa categoria: agresão >
agressão,sengando > xingando, imdependente > independente, comesão > começam, chingar
> xingar, agreciva > agressiva.

Os resultados para essa categoria de erros demonstram que os alunos pesquisados
ainda não têm o conhecimento básico suficiente das convenções da língua escrita.

6. Palavras finais

Neste artigo foram analisados erros de escrita de alunos do 7º ano do ensino
fundamental. Com base nas categorias elencadas por Bortoni-Ricardo (2005), foi possível
perceber, nos textos analisados, várias ocorrências de marcas da oralidade presentes no texto
escrito, como, também, ocorrências de erros decorrentes das dificuldades dos alunos em
relação às convenções da escrita.

Embora a língua escrita se diferencie da modalidade oral, por diversos fatores, é
comum que haja a transposição da oralidade no processo da escrita, principalmente quando o
aluno não tem familiaridade com esta modalidade, o que leva a incorreções de várias ordens.

Diante das análises, verificou-se que algumas ocorrências de interferências da
oralidade no texto escrito não são esperadas na escrita de alunos do 7º ano, pois refletem o
processo inicial de aprendizado para o uso da escrita. Nessa fase escolar, espera-se que
algumas marcas já estejam dominadas pelos alunos.

Com esse estudo, pretende-se chamar atenção dos professores para a importância de se
conhecer a realidade linguística dos alunos, uma vez que a falta desse conhecimento pode
levá-los a considerar todos os desvios ortográficos da mesma forma, o que prejudicaria muito
a abordagem do ensino da escrita. Entende-se que a variedade usada pelo aluno deve ser
valorizada, na medida em que será usada para reflexão sobre o funcionamento da língua.
Dessa forma, para compreender a produção escrita de seus alunos, o professor não pode
desconsiderar as suas falas.

O conhecimento linguístico, também, dará condições ao professor de língua materna
de conhecer as importantes hipóteses levantadas pelos alunos a respeito da escrita. Dessa
forma, é importante que o professor perceba quando os erros cometidos pelos alunos deixam
de ser hipóteses sobre a aquisição da escrita e se transformam em problemas de escrita que
precisam de uma atenção mais especializada para a superação das dificuldades.
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