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 “Quem nunca um erro cometeu, também nunca algo descobriu. ” 
Regina Shultz 



RESUMO 

 

Por que os alunos de 6º ano ainda apresentam marcas de oralidade na escrita? Para 
responder esta pergunta nosso trabalho apresenta o que são e como ocorrem os 
desvios de escrita e de gramática e surgiu na tentativa de ampliar os estudos sobre 
estes. Para isso, vamos avaliar a presença destes desvios nos gêneros discursivos 
produzidos por alunos do 6º ano da Escola Municipal Manoel Catarino Filho e verificar 
se ocorrem mais desvios de variação ou desvios gramaticais. Visa ainda aprimorar a 
capacidade linguístico-discursiva dos alunos nos mais diversos ambientes de 
circulação de determinados gêneros discursivos e, consequentemente, à formação de 
leitores e escritores. A fim de melhor compreender como se dá este processo, o texto 
parte da concepção sociodiscursiva de gênero, tendo como embasamento teórico os 
estudos de Bakhtin (1992) e Marcuschi (2002) acerca desta concepção, bem como a 
concepção retórica de Aristóteles e Platão. O texto embasa-se ainda nos trabalhos de 
Callou (2007), Neves (2003), Faraco (2002), Franchi (2006) e Cagliari (2005) sobre o 
ensino de gramática, variação linguística, como também sobre os parâmetros da 
sociolinguística, bem como nas pesquisas acerca da fonética e fonologia de Oliveira 
e Nascimento (1990), Seara (2009), Hora (2009) e nos PCN (2001).  Para compor o 
corpus deste trabalho coletamos 23 textos produzidos pelos alunos para servir de 
fonte de dados para análise dos desvios apresentados através do método de pesquisa 
quantitativo-qualitativa, na qual categorizamos os desvios encontrados em dois 
grupos: desvios de oralidade e variação linguística e desvios de escrita e gramática. 
Os resultados comprovaram que houve uma taxa de ocorrência de desvios de 
oralidade e variação maior que de desvios de escrita e gramática. Chegamos à 
conclusão de que a oralidade apresenta uma grande influência sobre a produção 
escrita dos alunos. Por fim, propomos algumas atividades que visam minimizar a 
ocorrência dos desvios nas produções escritas dos alunos. 
 
Palavras-chave: Gêneros discursivos. Desvios de escrita. Desvios gramaticais. 
Variação linguística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Why students of 6th year still present oral marks in written? To answer this question 
our paper presents what they are and how writing and grammatical deviations occur 
and emerged in an attempt to expand on these studies. The same objective to evaluate 
the presence of these deviations in genres produced by students of the 6th year of the 
Municipal School Manoel Catarino Filho and check if there are more variation 
deviations or grammatical deviations. It also aims to improve the linguistic and 
discursive ability of students in various traffic environments of certain genres and 
consequently the formation of active readers and writers. In order to better understand 
how this process occurs, the text starts of the socio discursive conception of gender, 
with the theoretical background studies of Bakhtin (1992) and Marcuschi (2002) about 
this conception and the rhetoric conception of Aristoteles and Platão. The text 
underlies even the works of Callou (2007), Neves (2003), Faraco (2002), Franchi 
(2006) and Cagliari (2005) on the Grammar School, linguistic variation as also on the 
sociolinguistic parameters as well in research on the phonetics and phonology of 
Oliveira e Nascimento (1990), Seara (2009), Hora (2009) and in the PCN. To compose 
the corpus of this study we collected 23 texts produced by students to serve as a data 
source for analysis of the presented deviations by quantitative and qualitative research 
method, in which categorize the deviations found in two groups: oral and linguistic 
variation deviations and writing and grammar deviations. The results showed that there 
was a rate of occurrence of oral and variation deviations greater of writing and grammar 
deviations. We concluded that the orality has a great influence on the written 
production of students. Finally, we propose some activities aimed at minimizing the 
occurrence of deviations in written productions of the students. 
 
Keywords: Discursive Genres. Writing deviations. Grammar deviations. Linguistic 
variation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino de Língua Portuguesa, no Brasil, ainda necessita de grandes 

avanços quanto aos processos estratégicos para o desenvolvimento amplo da leitura 

e da escrita no ensino fundamental. Temos como o exemplo os últimos resultados do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB1, cuja meta para 2013 era de 

um percentual de 4.9 e atingiu 3.9. Nesse sentido, constatamos que há um nível muito 

baixo de proficiência na leitura que por sua vez vai influenciar no desenvolvimento da 

produção escrita dos alunos. Nesse aspecto, nas atividades de produção escrita 

encontramos textos como cartas, fábulas, contos, entre outros, impregnados de 

desvios motivados pelos processos fonológicos (escrita marcada pela fala), pela 

variação linguística e por desconhecimento das normas gramaticais. Desse modo, os 

alunos do ensino fundamental II, principalmente os do 6º ano, ao escrever seus textos, 

apresentam processos que incorrem em desvios de escrita específicos das séries 

iniciais da alfabetização. Assim, a partir da observação das dificuldades apresentadas 

pelos alunos do ensino fundamental em produzir textos escritos que, além de cumprir 

os objetivos relacionados à comunicação, também obedecessem às normas 

gramaticais da Língua Portuguesa é que nos propomos a elaborar esse trabalho.  

Para isso, observamos que através dos livros didáticos a escola tem 

procurado trabalhar com gêneros discursivos bastante diversificados. No 6º ano do 

ensino fundamental, por exemplo, alguns livros didáticos apresentam propostas que 

contemplam gêneros como carta, poema, contos, fábulas, relatos dentre outros. Para 

ampliar o foco sobre essa temática propomos uma pesquisa sobre gêneros 

discursivos na sala de aula do 6º ano do ensino fundamental, procurando diagnosticar 

a presença de aspectos fonológicos, gramaticais ou de variação linguística nos textos 

produzidos pelos alunos. Para isso, levantamos o seguinte problema: Por que os 

alunos do 6º ano do ensino fundamental II ainda apresentam em suas produções 

escritas desvios que são próprios da oralidade? Para tentarmos responder a essa 

pergunta nos valemos das seguintes questões norteadoras:  

                                                           
1 Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=13480043> Acesso em 1º 
de junho de 2015. 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=13480043
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a) Ensinar língua materna a partir da leitura e produção escrita de gêneros 

discursivos diversificados traria um resultado satisfatório, de acordo com o que propõe 

os PCN? 

b) O que é mais recorrente na produção escrita dos alunos são os desvios de 

ordem fonológica, motivados pela interferência da fala, os desvios da norma 

gramatical ou os desvios específicos da variação linguística? 

c) Motivar os alunos à leitura de textos mais atrativos à idade e à vivência de 

suas práticas sociais discursivas faria com que esses adolescentes diminuíssem os 

referidos desvios na sua produção escrita? 

d) Que estratégias o professor de Língua Portuguesa pode desenvolver em sala 

de aula para minimizar a presença dos referidos desvios na escrita dos alunos? 

A partir destes questionamentos, temos como objetivos para este estudo: 

propor atividades de produção textual escrita dos gêneros carta pessoal, carta para 

autoridade, poema, fábula e relato de viagem para a turma de alunos do 6º ano. 

Pretendemos também coletar e analisar os textos produzidos pelos alunos com a 

finalidade principal de identificar os desvios presentes e por fim, propor atividades que 

visem minimizá-los nas próximas produções.  

Para realizar as ações propostas anteriormente, embasamos o nosso estudo 

na concepção sociodiscursiva de gênero de Bakhtin (1992) e Marcuschi (2002) e 

também nos trabalhos de Callou (2007), Neves (2003), Faraco (2002), Franchi (2006) 

e Cagliari (2005) sobre o ensino de gramática, variação linguística e da 

sociolinguística. Seguimos também os pressupostos das pesquisas acerca da fonética 

e fonologia de Oliveira e Nascimento (1990), Seara (2009), Hora (2009) e nos PCN 

(2001). 

Para isso, esse estudo justifica-se pelo fato de não termos encontrado na 

literatura atual pesquisas que possuam a mesma temática, sendo a nossa tarefa 

identificar e categorizar os desvios fonológicos, gramaticais e os desvios de variação 

linguística. Acreditamos que ao realizarmos esta pesquisa podemos contribuir com o 

professor de Língua Portuguesa no sentido de intervir no processo de ensino 

aprendizagem dos seus alunos com mais propriedade acerca dos desvios, propondo 
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atividades que visem à superação dos mesmos. Ademais, a relevância desse trabalho 

se encontra no processo de motivação dos alunos para a leitura de gêneros 

discursivos variados e do incentivo à produção textual, mostrando através de 

atividades específicas, que não podemos colocar na escrita as palavras da forma 

como falamos. Também, que o texto escrito deve obedecer a certas normas 

gramaticais e que a variação linguística está presente na fala em diferentes regiões, 

em grupos de práticas linguísticas diferentes como profissionais da saúde, da 

advocacia, dentre tantos outros. 

Assim, é evidente que o nosso trabalho possui estreita relação com a área de 

pesquisa do PROFLETRAS que é Linguagens e Letramentos e principalmente com a 

linha de pesquisa de Teorias da Linguagem e Ensino. Em relação à linha de pesquisa, 

nos enquadramos na avaliação dos processos fonológicos que interferem na 

aquisição da escrita, descrevendo-os e propondo estratégias que minimizem os 

efeitos de tais desvios na escrita dos alunos. 

Utilizamos a metodologia de pesquisa quantitativo-qualitativa para compor o 

corpus deste trabalho, do qual fazem parte 23 textos, os quais foram escolhidos 

aleatoriamente, sendo 5 do gênero carta pessoal, 5 do gênero relato de viagem, 5 do 

gênero fábula, 5 do gênero carta para autoridade e 3 do gênero poema. 

Este trabalho é composto de 7 seções, sendo elas, a introdução, os aportes 

teóricos, a metodologia, análises dos desvios encontrados nos textos dos alunos, 

resultados encontrados, propostas de intervenção e as considerações finais. 

Discorremos nesta abordagem sobre a origem do termo gênero discursivo e sua 

concepção sob a perspectiva sociodiscursiva. Em seguida abordamos o ensino de 

língua portuguesa a partir dos PCN, bem como a concepção de gramática, norma e 

variação linguística. Vamos também discorrer sobre a conceituação dos desvios 

gramaticais e fonológicos para logo em seguida analisarmos os dados coletados na 

pesquisa e, após estes procedimentos, realizarmos as propostas de intervenção e as 

considerações finais. 
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2 APORTE TEÓRICO 

 

Abordamos, nesse capítulo, estudos realizados acerca dos gêneros 

discursivos sob a visão Bakhtiniana e também sob a visão sociodiscursiva, vendo 

origem e definições. Desenvolvemos algumas explanações acerca da escrita de 

gêneros e o ensino de Língua Portuguesa de acordo com as orientações dos PCN e 

discorremos também sobre o fenômeno da variação linguística e da definição e 

classificação dos desvios fonológicos. 

2.1 GÊNEROS DISCURSIVOS: ORIGEM E DEFINIÇÕES 

O conceito de gênero, bastante em voga nos estudos de linguagem atuais, 

tem origem na retórica clássica. Marcuschi (2002) afirma que o uso do termo gênero, 

embora tenha se firmado através de Aristóteles e dos estudos da retórica, remonta a 

Platão e aos estudos literários, haja vista que esses filósofos já se preocupavam em 

separar a poesia, por exemplo, da prosa. Isso já apontava para a questão dos gêneros 

textuais. 

Platão, para diferenciar a epopeia da tragédia, a retirou do seu livro a 

República (380 a.C.). Por sua vez, Aristóteles, discípulo de Platão, fez a distinção uma 

da outra, atribuindo conceitos e características a cada uma delas, tornando-se o 

primeiro estudioso a teorizar sobre a literatura na história. A maneira de conceituar e 

caracterizar essas obras constitui-se, em nosso entendimento, na primeira tentativa 

de classificação dos gêneros discursivos. Ademais, Aristóteles se estabeleceu como 

uma forte referência nos estudos literários e retóricos.   

Desse modo, com Aristóteles, a arte retórica desenvolveu-se no sentido de 

capacitar escritores e oradores a produzirem diferentes gêneros discursivos, de 

acordo com diferentes propósitos e audiências particulares2. Estreitamente ligada à 

oratória, a retórica permitiu a criação e o desenvolvimento de diferentes gêneros, 

definidos em função de “tema, audiência, ponto de vista, propósito, sequência de 

ideias e os melhores recursos linguísticos para expressar essas ideias” (ARAÚJO, 

1996, p. 22-23).  

                                                           
2 Condições de produção e recepção dos textos 
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Gênero discursivo é uma categoria que oferece dificuldades para análise e 

compreensão. Tal dificuldade dá-se em virtude da complexidade das questões, tanto 

terminológicas quanto conceituais, envolvidas na apreensão desta noção. A literatura 

registra várias definições diferentes. Conforme Brandão (2002), a diversidade de 

campos do saber voltados à questão do gênero tem resultado numa variedade de 

abordagens, o que se tem refletido na metalinguagem utilizada, com o uso 

indiscriminado de termos como gêneros, tipos, modos, modalidades de organização 

textual e espécies de textos e de discursos. 

A despeito dessa variedade terminológica e da dificuldade de se abordar o 

fenômeno, observamos que autores de vertentes teóricas diversas têm contribuído 

amplamente para a compreensão desta noção, chegando, atualmente, a um relativo 

consenso em determinados aspectos e destacando, sobretudo, a relevância da 

questão. Isso se confirma nas palavras de Bhatia (1997a, p. 1), ao afirmar, por 

exemplo, que: 

 
O interesse pela teoria dos gêneros e suas aplicações não se restringe mais 
a um grupo específico de pesquisadores de uma área em particular ou de um 
setor qualquer do globo terrestre, mas cresceu a ponto de assumir uma 
relevância muito mais ampla do que jamais foi imaginado. 
 

O gênero é, conforme apresenta este autor, uma categoria discutida em várias 

áreas: na antiga retórica, na antropologia, na etnografia da comunicação, na 

linguística, na literatura, entre outras, sendo um conceito fundante na obra de Bakhtin 

(1992), como abordaremos mais adiante.  

O caráter amplo assumido pela questão, não apenas em termos de domínio, 

mas também de alcance epistemológico, é destacado também por Bonini (2001a, p. 

8), ao observar que “o fato de que a língua, do ponto de vista de sua práxis, reflete 

através do gênero, principalmente, os padrões culturais e interacionais da comunidade 

em que está inserida”.  

Tradicionalmente, o termo gênero remete a textos literários, pois quando se 

fala em gênero, relacionado à modalidade oral e à modalidade escrita da língua, vem 

logo à mente os gêneros literários clássicos: o romance, a comédia, a tragédia. 

Contudo, na evolução histórica da humanidade, desenvolveram-se variados tipos de 
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atividades sociais, históricas e culturais. Isso fez com que surgissem inúmeros 

gêneros discursivos específicos e adequados a cada tipo de necessidade social e 

cultural.  

Dessa forma, a literatura ao desenvolver e ampliar seus enfoques agregou 

outros gêneros, além da epopeia e da tragédia, como o romance, o conto, a lírica e o 

ensaio. Hoje, com o avanço tecnológico, principalmente na mídia, outros gêneros 

escritos vão se constituindo em novos gêneros, como o e-mail e a mensagem de texto 

e voz, que surgiram devido a estas novas situações proporcionadas pelo meio para 

atender as demandas da humanidade.  

Com o desenvolvimento tecnológico ampliam-se, também, as necessidades 

de interação e comunicação entre os indivíduos, nas mais diversas esferas sociais. 

Em razão disso, os gêneros discursivos tendem a mesclar-se uns com outros em um 

processo de hibridização denominado de intergêneros ou gêneros híbridos. Neles, se 

cruzam vários elementos e mecanismos discursivos. Assim, o conceito de gênero, 

hoje, abrange todo e qualquer uso da linguagem contextualizado social e 

historicamente, quer na modalidade falada quer na modalidade escrita. Constitui-se, 

conforme atestam inúmeros estudos, em uma atividade comunicativa fundada na 

prática social.  

No Brasil, os estudos sobre gênero têm Bakhtin (1992) como um dos autores 

mais citados, inclusive por pesquisadores que, de uma forma ou de outra, situam-se 

em vertentes teóricas mais ou menos próximas às concepções bakhtinianas. No 

conjunto de pesquisas que tomam os estudos de Bakhtin sobre os gêneros como 

referência podemos observar essa diversidade conceitual e terminológica 

mencionada anteriormente.  

Movidos pela necessidade de compreender a linguagem e de oferecer 

contribuições diferentes ao conceito de gênero, os estudiosos que vieram depois de 

Bakhtin, por mais que tentem proceder de forma acrescentadora ou talvez inovadora, 

recorrem sempre às suas postulações, o que reforça a consistência e relevância da 

sua teoria sobre gêneros discursivos.  

Bakhtin (1992, p. 281) classifica os gêneros em primários (simples) e 

secundários (complexos). A inter-relação entre os dois tipos de gênero e o processo 
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histórico de formação dos gêneros secundários é o que esclarece a natureza do 

enunciado e o problema da correlação entre língua, ideologias e visões de mundo. 

Uma conferência, por exemplo, insere-se no gênero secundário. Uma carta pessoal 

se insere no gênero primário (escrito). Os dois gêneros – a conferência e a carta 

pessoal – realizam-se, respectivamente, nas duas modalidades de língua – a oral e a 

escrita. Dada a dinamicidade da língua, os gêneros evoluem. E assim, velhas formas 

transformam-se em novas, originando novos gêneros. O e-mail, por exemplo, é uma 

transformação do gênero carta, resultante da interferência da variável tecnológica, já 

que é veiculado pelo suporte do meio eletrônico. É importante destacar, todavia, que 

o gênero e-mail não substitui a carta.  Isso nos lembra as palavras de Rodrigues (in 

MEURER et al., 2005, p. 166), ao afirmar: 

 
Cada gênero tem o seu campo predominante de existência (seu cronotopos), 
onde é insubstituível, não suprimindo aqueles já existentes. Por exemplo, o 
romance polifônico não acabou nem limitou a existência de outras variantes 
de romance [...], o comentário e o artigo (artigo assinado) não excluíram o 
editorial, o telefonema não acabou com a existência da conversa. Cada novo 
gênero aumenta e influencia os gêneros de determinada esfera e o seu 
desaparecimento se dá pela ausência das condições sócio-comunicativas 
que o engendram [...]. 
 

Se a atividade linguística acompanha a evolução cultural e social de uma 

comunidade, não se pode ter um conceito fixo de gênero. O discurso está relacionado 

às práticas sociais discursivas e estas são mutáveis. Afirmar que os gêneros são 

“relativamente estáveis”, como o faz Bakhtin (1992), significa dizer que eles têm uma 

marca que permite incorporar as mudanças ocorridas em determinados momentos 

nos quais o discurso parece estável, ou seja, há nos gêneros uma relação entre o 

dado e o novo. Essa relação entre o que já está concretizado em um gênero já 

conhecido e utilizado por uma comunidade e os elementos formais, linguísticos e 

retóricos acrescidos tem a ver com o momento sócio-histórico e cultural vivenciado 

por essa comunidade. Isso se explica porque “a linguagem de um gênero é histórica 

e concreta” (BAKHTIN, 1992 [1929], p. 142), além de expressar os fatos culturais que 

lhe são próprios. 

Ainda de acordo com Rodrigues (in MEURER et al., 2005, p. 164 -165), 

encontramos afirmações que se coadunam com o que falamos a respeito do conceito 

bakhtiniano de gênero, 
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Cada esfera, com sua função sócio-ideológica particular (estética, 
educacional, jurídica, religiosa, cotidiana etc.) e suas condições concretas 
específicas (organização sócio-econômica, relações sociais entre os 
participantes da interação, desenvolvimento tecnológico etc.), historicamente 
formula na/para a interação verbal gêneros discursivos que lhe são próprios. 
Os gêneros se constituem e se estabilizam historicamente a partir de novas 
situações de interação verbal (ou noutro material semiótico da vida social que 
vai se estabilizando, no interior dessas esferas). 
 

Face ao exposto, um gênero discursivo constitui-se e estabiliza-se 

historicamente, mesclando-se aos acontecimentos contemporâneos com a finalidade 

de atender às necessidades impostas pelas novas situações de interação verbal, seja 

a partir de material semiótico, como os elementos representacionais, seja através de 

mecanismos linguísticos, ou ainda, por meio de elementos retóricos. Isso porque cada 

situação estável da atividade humana corresponde a uma organização particular 

dentro de uma comunidade específica (do trabalho, científica, escolar, religiosa, 

acadêmica, jornalística etc.), ou mesmo da vivência no dia a dia dos participantes da 

comunidade social como um todo. Em outras palavras: um gênero discursivo reflete a 

vida cotidiana ao denunciar os traços ideológicos, culturais, o tipo de estrutura e 

objetivos da comunidade social onde circula.  

Assim sendo, um gênero discursivo estabiliza-se historicamente porque, de 

algum modo, existem formas de interação que são fixadas pelos hábitos, pelas 

situações, pelas necessidades no exercício de uma função comunicativa 

sociodiscursiva e interacional de uma comunidade. 

 

2.2 O GÊNERO DISCURSIVO SOB A PERSPECTIVA SOCIODISCURSIVA 

 

Quando nos propomos a desenvolver um estudo com base em um tipo de 

abordagem é necessário buscarmos conhecimentos sobre o que pretendemos 

analisar. Desse modo, como o nosso objetivo é analisar a produção textual de alunos 

do 6º ano do ensino fundamental, escolhemos os gêneros poema, fábula, o relato de 

viagem, a carta para autoridade e a carta pessoal para fazer parte do corpus desse 

trabalho. 
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Face ao exposto, retomamos a definição de gêneros discursivos na 

concepção de Bakhtin (2011, p. 261) na qual afirma que “são tipos relativamente 

estáveis de enunciados”. Quando o autor faz essa afirmação, ele se refere tanto à 

situação comunicativa na qual o discurso é produzido e que envolve o grupo de 

participantes, o campo de interação destes, o propósito discursivo e também ao 

aspecto formal, estrutural do gênero. De acordo com Rodrigues (2005, p. 154-155) 

“no processo de interação verbal, as palavras nos vêm de outros enunciados e 

remetem a eles”, assim, não somos os pioneiros no uso do discurso que proferimos, 

mas sim usuários deste para comunicar aquilo que pretendemos. Desse modo, a 

nossa opção foi incluir a perspectiva sociodiscursiva para o estudo e análise dos 

gêneros discursivos produzidos pelos alunos levando em consideração que, nessa 

abordagem os elementos que compõem o enunciado remetem à interação entre autor 

e leitor, por isso não são neutros, visto que, revelam sentidos e conhecimento de 

mundo próprios de cada um. 

 
Os gêneros secundários do discurso — o romance, dramas, pesquisas 
científicas, os grandes gêneros publicísticos, etc. - surgem nas condições de 
um convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e 
organizado, predominantemente o escrito: artístico, científico, sociopolítico. 
No processo de sua formação, eles incorporam e reelaboram diversos 
gêneros primários (simples), que se formaram nas condições da 
comunicação discursiva imediata (BAKHTIN 2011, p. 263). 
 

Assim notamos que Bakhtin (1992) procurou estabelecer essa categorização 

dos gêneros discursivos salientando que “a extrema heterogeneidade dos gêneros do 

discurso, orais e escritos, [...] é extraordinariamente grande em função do seu tema 

[...], da situação e da composição dos participantes [...], em todas as suas diversas 

formas” (BAKHTIN 1992, p, 262). Assim ele concluiu que as possibilidades de 

construções linguísticas são infinitas diante destas circunstâncias para atender as 

demandas linguístico-discursivas da sociedade ou mais especificamente de 

determinados grupos, o que ocasiona a mutação ou mesmo incorporação de alguns 

gêneros por outros, justificando assim a categorização em gêneros primários e 

secundários. 

Percebemos então que ao enunciado estão primordialmente ligados três 

elementos: o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. Sendo assim, 

ao realizarmos um ato comunicativo em um determinado campo de atuação da língua 
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o fazemos por meio de enunciados que por sua vez irão definir os gêneros, sejam eles 

orais ou escritos.  

Para Bakhtin (2011, p. 266) “em diferentes gêneros podem revelar-se 

diferentes camadas e aspectos de uma personalidade individual”. Com isso, ao 

falarmos de estilo estamos nos referindo a um modo particular, pessoal de nos 

comunicar utilizando um gênero discursivo, porém há alguns gêneros em que o reflexo 

dessa individualidade fica menos evidente ou propício a acontecer. É o caso, por 

exemplo, dos documentos oficiais que são tipos de gêneros que exigem uma forma 

padronizada na maioria das vezes tanto em sua estrutura como em conteúdo. Já os 

gêneros romance de ficção, a poema e a carta pessoal, por exemplo, apresentam na 

sua estrutura e no seu conteúdo traços que refletem a individualidade do seu autor.  

Podemos então dizer que o estilo faz parte da natureza de determinados gêneros 

discursivos, influenciando a sua composição e sendo, por vezes, um de seus 

principais objetivos. 

O estilo, a forma e o conteúdo definem os gêneros discursivos que 

dependendo de seu propósito comunicativo, suas condições de produção, do seu 

espaço de circulação, domínio e audiência se materializam socialmente. De acordo 

com a especificidade de cada um desses itens teremos um gênero discursivo 

específico. Então em um domínio acadêmico podem circular, por exemplo, gêneros 

como artigos científicos, teses e dissertações entre outros, enquanto que no campo 

comercial podem circular gêneros como anúncios, folders e notas fiscais. Assim 

Bakhtin (1992, p. 262) nos mostra que: 

 
A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 
inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 
cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 
que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um 
determinado campo. 
 

Para atender suas necessidades linguísticas, os usuários de uma 

determinada língua fazem as escolhas lexicais que melhor se adequem ao seu 

propósito comunicativo, ao contexto e ao interlocutor. Assim o falante (ou escritor) irá 

produzir seu discurso por meio de determinado gênero se utilizando dos princípios 

acima citados, sem haver prioritariamente uma ordem hierárquica, pois todos são 

necessários e determinantes para a situação dialógica concretizar-se. 
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2.3 O ENSINO DE GÊNEROS DISCURSIVOS E A PRODUÇÃO ESCRITA EM 

LÍNGUA PORTUGUESA - DIRETRIZES DOS PCN  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, documento que é a referência 

nacional para o ensino de Língua Portuguesa desde 1998, quando foi lançada sua 

primeira impressão (BRASIL, 2001, p. 13). Nele está definida a estrutura, os tópicos que 

serão abordados, como a apresentação da área, os principais problemas do ensino e 

a proposta de reorientação curricular, bem como a natureza e a importância da área, 

os objetivos e conteúdos propostos para o ensino fundamental. 

Temos, assim, como foco nos PCN as diretrizes para o ensino fundamental 

de Língua Portuguesa a prioridade do ensino da leitura e a produção de textos, tanto 

orais quanto escritos, proporcionando ao educando a reflexão sobre as estruturas da 

língua. A partir desse parâmetro o documento nos mostra que o trabalho com a Língua 

Portuguesa deve proporcionar aos indivíduos envolvidos nos processos de ensino e 

aprendizagem o conhecimento necessário para interagir de forma produtiva com seu 

meio em diferentes atividades discursivas.  

Ao expor os objetivos gerais para o ensino fundamental, os PCN de Língua 

Portuguesa rezam que:  

 
No processo de ensino e aprendizagem dos diferentes ciclos do ensino 
fundamental, espera-se que o aluno amplie o domínio do discurso nas 
diversas situações comunicativas, sobretudo nas instâncias públicas de uso 
da linguagem, de modo a possibilitar sua inserção efetiva no mundo da 
escrita, ampliando suas possibilidades de participação social no exercício da 
cidadania (BRASIL, 2001, p. 32). 
 

O documento revela, ainda, que a escola deve proporcionar uma série de 

atividades para que o aprendiz consiga dominar as habilidades e competências da 

Língua Portuguesa necessárias à sua formação. Para que isso aconteça, os PCN 

elegeram o gênero textual como unidade central para o ensino da língua visando 

ampliar a competência discursiva do aluno, para que o sujeito seja capaz de utilizar a 

língua de modo variado, para produzir diferentes efeitos de sentido e adequar o texto 

a diferentes situações de interlocução oral e escrita. (BRASIL, 2001, p. 23). Essa 

afirmação justifica uma mudança dos métodos de ensino que priorizavam unidades 
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descontextualizadas de estudo gramatical que pouco tem a ver com desenvolvimento 

das competências citadas acima. 

Ao conceber o gênero como unidade de ensino, percebe-se que os PCN de 

Língua Portuguesa do ensino fundamental fundamentam-se na concepção dialógica 

de gênero abordada por Bakhtin (1992). Desse modo os PCN de Língua Portuguesa 

propõem a utilização dos gêneros discursivos para a efetivação dos processos de 

ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, partindo do pressuposto básico de que 

o texto é um construto social fruto da interação social que apresenta diferentes formas 

de acordo com sua função social. 

A justificativa para o desenvolvimento dessa prática de ensino no contexto 

escolar sob a ótica dos gêneros discursivos demonstrada pelo documento é a de 

proporcionar o desenvolvimento de diferentes habilidades comunicativas a partir da 

relação entre texto e contexto e suas implicações sociais, para que os aprendizes 

percebam a funcionalidade dos conteúdos e das atividades trabalhadas em sala de 

aula para sua vida social. 

O documento propõe critérios para a seleção de textos, orais ou escritos, que 

ampliem o repertório dos aprendizes nas diversas situações em que estes possam ser 

utilizados. Nesse sentido, no que se refere ao trabalho com a língua materna, também 

é sugerido aos professores nova atitude em relação ao ensino da gramática 

tradicional, ressaltando que o texto não pode ser apenas um pretexto para trabalhar 

os aspectos linguísticos ou exemplares de usos adequados da língua. Pelo contrário, 

esse ensino deve priorizar a prática reflexiva da língua pelo aprendiz. (BRASIL, 2001, 

p. 29-30). Nessa perspectiva entende-se que não é possível tomar como unidades 

básicas do processo de ensino as que decorrem de uma análise de estratos - 

letras/fonemas, sílabas, palavras, sintagmas, frases - que, descontextualizados, são 

normalmente tomados como exemplos de estudo gramatical e pouco têm a ver com a 

competência discursiva. Os professores devem ainda desenvolver uma prática de 

ensino que privilegie o questionamento dessas regras e dos comportamentos 

linguísticos, de acordo com as diversidades sociais, respeitando a variedade 

linguística que existe na Língua Portuguesa. 

Assim, um dos objetivos dos Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa 

do ensino fundamental é trabalhar o conhecimento necessário sobre as diferentes 

formas de realização da linguagem na sociedade, a fim de que os sujeitos envolvidos 
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no processo de aprendizagem possam se comunicar produtivamente nos grupos 

sociais de que participam e participarão. Por isso, sugere-se aos professores que 

ensinem seus alunos a utilizar-se da linguagem na escuta e produção de textos orais 

e na leitura e produção de textos escritos de modo a atender as múltiplas demandas 

sociais, responder a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, e considerar 

as diferentes condições de produção do discurso. Para os PCN (2001, p. 30) 

 
isso significa dizer que o estudante deve aprender a manipular escritos 
variados e adequar o registro oral às situações interlocutivas, o que, em 
certas circunstâncias, implica usar padrões mais próximos da escrita.  
 

O texto do documento propõe a quebra do modelo de correção estabelecido 

pela gramática tradicional, do mito de que existe uma forma correta de falar e que esta 

pertence a uma variedade de prestígio. Para isso ele apresenta a prática de leitura e 

de produção dos mais variados gêneros discursivos como pressupostos para essa 

perspectiva de ensino e aprendizagem que proporcionam, de forma mais efetiva, a 

participação ativa do aluno nos diferentes grupos sociais. De acordo com o 

documento, o principal objetivo da leitura é que o leitor, por meio da interação com o 

texto, assuma uma posição mais ativa frente à realidade que o cerca, para agir 

criticamente em suas relações com o mundo social. Mas, para que isso seja possível, 

é necessário que o aluno, ao trabalhar com o texto tenha sempre um olhar sobre o 

contexto, identificando as pistas ou as referências construídas pelo autor, entendendo 

a realidade por ele constituída ou inferindo aspectos pertencentes a ela.  

A produção textual é apresentada como outro importante aspecto pelos PCN, 

o qual propõe que os textos produzidos pelos alunos podem ser usados como recurso 

de ensino para trabalhar a língua, passando do status de simples atividade de escrita, 

cujos objetivos são apenas avaliativos, a instrumento voltado ao ensino. Assim, é 

apontado que tomando como ponto de partida o texto produzido pelo aluno, o 

professor pode trabalhar tanto os aspectos relacionados às características estruturais 

dos diversos tipos textuais como também aspectos gramaticais que possam 

instrumentalizar o aluno no domínio da modalidade padrão da escrita da língua, 

aspectos fundamentais da prática e por fim, utilizá-los como atividade de estudo das 

variações linguísticas, propiciando a reflexão sobre a língua. 
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O documento diz que, ao produzir um texto, o aluno precisa articular os planos 

de expressão e conteúdo, ou seja, o que dizer e como dizer. A partir destes deverão 

ser consideradas as  

 
condições de produção destes textos, como a finalidade, o lugar de 
circulação, a especificidade e o interlocutor. Devem ser vistos ainda a 
utilização de procedimento diferenciados para a elaboração do texto como o 
estabelecimento de tema, levantamento de ideias, e dados, planejamento, 
rascunho, revisão e versão final. O texto sugere ainda que, na produção 
textual, sejam utilizadas adequadamente mecanismos discursivos e 
linguísticos de coerência e coesão discursivos, conforme o gênero e os 
propósitos do texto, [...] bem como as marcas de segmentação em função do 
projeto textual, [...]utilização de recursos gráficos orientadores de 
interpretação do interlocutor, possíveis aos instrumentos empregados no 
registro do texto [...] e finalmente, a utilização dos padrões de escrita em 
função do projeto textual e das condições de produção. (BRASIL, 2001, p. 
58-59)  
 

Ao realizar estes procedimentos o professor proporciona ao aluno um 

esquema de produção textual que favorece a formação integral do aprendiz enquanto 

usuário da língua, uma vez que, em relação ao ensino de produção textual, essas 

práticas devem focar os diferentes gêneros discursivos, primeiramente possibilitando 

o estudo prévio dos gêneros que estão presentes na vida cotidiana do aluno e 

ampliando esse leque conforme o estudante avança de ano escolar, para gêneros 

discursivos que poderão fazer parte do futuro profissional dos alunos.  

O texto aponta ainda a prática de análise linguística, que se configura em uma 

forma de fazer com que o aprendiz reflita sobre os vários aspectos inerentes a língua, 

sejam eles de ordem estrutural, semântica, sintática ou estilística. Assim os PCN 

propõem um ensino de Língua Portuguesa em que haja a necessidade  

 
da realização de atividades epilinguísticas, que envolvam as manifestações 
de um trabalho sobre a língua e suas propriedades, como de atividades 
metalinguísticas, que envolvam o trabalho de observação, descrição e 
categorização, por meio do qual se constroem explicações para os 
fenômenos linguísticos característicos das práticas discursivas. (BRASIL, 
2001, p. 78) 
 

Não se trata de disfarçar o ensino de gramática com uma nova nomenclatura, 

pelo contrário, trata-se de permitir aos aprendizes a reflexão e a tomada de 

consciência dos fenômenos enunciativos da língua, proporcionando a estes uma visão 

mais funcional da língua. 
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Com essa proposta dos PCN e a aplicação em sala de aula desses 

pressupostos espera-se um salto de produtividade nas avaliações das capacidades 

linguístico-discursivas nos exames oficiais de avaliação do ensino de Língua 

Portuguesa. E não apenas isso, mas que, e principalmente, tenhamos estudantes que 

sejam plenamente capazes de entender e utilizar com propriedade a sua língua. 

Após esta abordagem acerca dos pressupostos dos PCN para o ensino da 

escrita, passamos a discorrer, no tópico a seguir sobre os conceitos de gramática, 

norma e variação linguística. 

 

2.4 GRAMÁTICA, NORMA E VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

 

Nesta seção vamos discutir sobre norma, gramática e variação linguística, 

expondo a concepção de cada um dos termos, suas funções e implicações para 

ensino da Língua Portuguesa. 

Ao discorrer sobre norma, variação linguística e gramática, Callou (2007, p. 

13) realizou alguns questionamentos acerca destes elementos e sua presença na 

língua portuguesa, desde a sua conceituação e usos sociais, bem como aspectos 

relacionados ao ensino destes, já antecipando, porém, que essas questões não são 

simples e que não existem respostas definitivas. Ao fazer isso, Callou (2007, p. 13) 

expôs o problema do empobrecimento e desestruturação do ensino de línguas, não 

apenas o português, mas também de outras línguas que passam por situações 

semelhantes. Mais adiante Callou (2007, p. 14)  parafraseia Celso Cunha, que  

 
Recomendava que deixássemos de lado as regras e as exceções, pois a 
língua de nossos dias reflete a civilização atual e é impossível manter um 
purismo linguístico, querer forçar jovens - que pertencem aos mais diversos 
grupos sociais - um padrão idiomático dissociado da vida[...] 
 

Realmente, ainda hoje, percebemos que estes fatos continuam a acontecer 

em muitas aulas de língua portuguesa, seja por motivos socioculturais, econômicos 

ou pedagógicos. Acarretando a perpetuação desse sistema precário de ensino, 

embasado no purismo linguístico pregado pelos meios de comunicação e outras 

esferas da sociedade. 

Callou (2007, p. 15) afirma ainda que, para reverter a situação é fundamental 

que a formação de professores de língua portuguesa passe por uma reformulação, se 
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adequando a essas situações, ou seja, um ensino que priorize o domínio da norma 

culta, sem estigmatização das variedades linguísticas3 adquiridas no processo natural 

de socialização. 

Há um certo tempo estes desafios vêm sendo propostos, mas ainda não 

alcançaram os resultados esperados, que é o aprendizado efetivo dos estudantes e, 

consequentemente, o aumento dos índices a patamares aceitáveis nos exames 

oficiais de avaliação do ensino e da aprendizagem na educação básica. Para 

continuarmos o trabalho sentimos a necessidade de buscar na literatura alguns 

conceitos básicos que serão constantemente abordados, como por exemplo, 

gramática, variação e norma. Discorreremos sobre estes temas durante esta parte. 

Começaremos por gramática. Mas, afinal, o que é gramática? Franchi (1991) escreveu 

um tratado sobre o título Homônimo a questão anterior, no qual evidencia as várias 

nuances que a gramática pode (se) apresentar. Mas, para fins práticos, citamos Callou 

(2007, p. 15), que, com um exemplo extraído de um jornal, ilustra que o termo 

gramática 

 
por si só, ambíguo, seria equivalente às características de uma língua que 
nos são apresentadas em formas de regras e princípios que não se propõem 
a fornecer uma explicação, mas, antes, um modelo, que não conseguimos 
nunca abarcar e dominar integralmente. Pode-se dizer que que essa 
concepção corresponde a um só tempo à gramatica (i) descritiva, que 
pretende depreender o sistema de uma língua, através do estabelecimento 
de unidades no interior de cada sistema e de suas relações opositivas; (ii) 
gerativa, que constitui um sistema formalizado de regras correspondentes à 
competência linguística; (iii) funcional, que consiste em um conjunto de 
estratégias que o falante emprega com a finalidade de produzir comunicação 
coerente; (iv) normativa, que focaliza a língua como um modelo ou padrão 
ideal de comportamento compulsório em qualquer situação de fala ou escrita.  
 

Temos, portanto, um resumo significativo do que pode ser entendido pelo 

termo gramática. E essas concepções, ambíguas, como Callou (2007) citou, 

provocam alguns embaraços, principalmente com os aprendizes, que a relacionam a 

um livro cheio de regras da língua portuguesa, o que não deixa de ser verdadeiro, pois 

a gramática assumiu um papel normativo e imperativo sobre o “bem” falar ou escrever 

nesta língua. Callou (2007, p. 16) acrescenta ainda que o problema está em como se 

dá esse processo, enfatizando as questões de concepção do termo gramática, no qual 

                                                           
33 Uma variedade linguística é um dos muitos “modos de falar” uma língua. [...] Esses diferentes modos 

de falar se correlacionam com fatores sociais como lugar de origem, idade, sexo, classe social, grau 
de instrução etc. (BAGNO, 2007, p. 179). São exemplos de variedades técnicas ou profissionais, os 
jargões, ou seja, a linguagem técnica própria de cada grupo profissional. 
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está implícito a normatização, a prescrição para todos os contextos e por fim, não 

levar em conta a variação. 

Embora outros aspectos possam ser considerados, como a descrição da 

língua e o discurso, o que de fato impera nas aulas sobre o termo gramática é a 

questão da norma, da lei. A esse respeito, Neves (2003, p. 80) diz que a gramática 

tradicional é simplistamente chamada de gramática normativa4, coisa que [...] não 

reflete a verdade das coisas. Ela fala que as gramáticas não podem ser acusadas de 

ser explicitamente prescritivistas, pois não utilizam marcas injuntivas da linguagem, 

entretanto apresentam uma taxonomia dos elementos da língua, que funcionam como 

esquemas que tem natureza descritiva da língua e também como parâmetros que 

possuem um aspecto modelar da língua.  

São a partir desses pontos, representados pelos exemplos fragmentados, 

descontextualizados ou que são recortes de alguma obra de reconhecida reputação 

crítica, surgindo, pois da tradição, daí vem o termo gramática tradicional, de utilizar os 

moldes dos grandes escritores da língua como foi realizado na Grécia antiga e que 

inspirou um modelo de língua que devia ser seguido. Desse modo, é obvio que a 

gramática seja entendida como imperativa ao privilegiar determinados moldes e 

renegar outros que também ocorrem na mesma língua. Isso também decorre da 

inferência que os leitores fazem acerca das instruções que estão implícitas nas 

descrições e prescrições da mesma, como nos mostra NEVES (2003, p. 31). 

 
Na gramática [que então se institui], é visível uma atitude nova, que se 
configura especialmente pela apresentação de paradigmas isolados dos 
textos linguísticos, especialmente pelo quadro exaustivo das “partes dos 
discursos”; elas são entidades linguísticas observáveis por si só, isto é, como 
classes de palavras, e por isso mesmo, organizadas em conjunção com um 
sistema de flexões. 
 

Conflitos dessa ordem são comuns nas salas de aula atuais, nas os 

professores se valem dessa tradição de que ensinar a língua portuguesa é ensinar a 

gramática baseados nos extratos textuais de autores renomados.  

Em relação à norma linguística, Callou (2007, p. 16) diz que esta ora é 

associada ao que se deve dizer compulsoriamente, à correção, ora ao que se disse e 

tradicionalmente se diz em uma comunidade, associado ao uso objetivo, usual, normal 

                                                           
4 Grifo do autor 
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do falante. Em outro texto, ao se referir também sobre a norma, Callou (2008, p. 57) 

considera que:  

 
É fundamental enfatizar que o termo norma é polissêmico e que a noção de 
correção pode ser considerada de caráter intralinguístico, relacionada às 
normas intrínsecas a toda língua, ou de caráter extralinguístico, uma espécie 
de sanção cultural ou social. 
 

Essa multiplicidade de sentidos carregados pelo termo norma, dificulta, 

algumas vezes, a sua compreensão, como pudemos perceber no extrato acima. 

Segundo Callou (2007, p. 16), esse caráter multifacetado da norma linguística, 

acarreta vários questionamentos, os quais possuem implicações pedagógicas como, 

por exemplo, norma culta é equivalente à norma padrão? Que norma deve-se ensinar 

na escola? Uma norma substitui a outra? Ela diz ainda que a sociedade é insensível 

a esses questionamentos e que para os falantes comuns não há variação, só a 

dualidade opositiva, “certo”, a norma, e o “erro”. Realmente há poucos interessados 

no assunto, salvo os especialistas que possuem maior conhecimento da língua. 

(Callou, 2007, p. 16). 

Aqui entra a participação da sociolinguística, que Cagliari (2005, p. 47) define 

de forma simplista, com fins didáticos obviamente, como um ramo da Linguística que 

estuda os problemas da variação linguística e da norma culta. Ele prossegue o texto 

mostrando que as noções de certo e errado para a linguística e para a sociedade são 

bem diferentes e conclui dizendo que esses traços de variação irão provocar o tal 

preconceito linguístico, o qual veremos adiante. Sobre o surgimento da 

sociolinguística, Camacho (2013, p. 34) diz que o marco para o surgimento da 

Linguística moderna foram os estudos de Ferdinand de Saussure e da publicação da 

obra Curso de Linguística Geral em 1916. No entanto, os estudos linguísticos de 

Saussure deixaram lacunas devido ao caráter abstrato de investigação. Hora (2004, 

p. 15) diz que a língua é vista por Saussure como um sistema de regras, um estudo, 

de certa forma, sincrônico, - nesse nível a língua é concebida como um sistema 

completamente estático, homogêneo, regular - privilegiando o caráter formal e 

estrutural do fenômeno linguístico, o que acabou por gerar a corrente linguística 

conhecida por estruturalismo, na qual ele analisava e entendia a língua como um 

conjunto de unidades que estão organizadas formando um todo, porém “sua intenção 

não era formar um sistema de uma língua particular, mas elaborar um sistema de 
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conceitos gerais que pudesse dar conta de todas as línguas” (HORA, 2004, p. 15). 

Embora Saussure identificasse a língua com uma instituição social, Camacho (2013, 

p. 34) acrescenta que o estruturalismo inaugurou um recorte que se define justamente 

pela recusa de levar em conta o que a língua tem de social. Em outras palavras, seu 

estudo não levava em consideração o falante e os diversos modos como a língua se 

apresenta privilegiando a língua como seu objeto de estudo, pois a considerava como 

um sistema que conhece apenas a sua própria ordem (Saussure, 1916 apud 

Camacho, 2013, p. 34). 

Os estudos sociolinguísticos consolidam-se em maio de 1964 com a 

realização de um congresso na Universidade da Califórnia, no estado de Los Angeles, 

Estados Unidos. Esse congresso foi organizado por William Bright e contou com a 

participação de importantes figuras nos estudos da Sociolinguística mundial que se 

tornariam líderes na área como William Labov, Dell Hymes e John Gumperz, John 

Fischer, Charles Ferguson e outros. Desse congresso resultou a publicação dos 

Proceedings5 organizada por Bright em uma coletânea com o título de As dimensões 

da Sociolinguística6, a qual definia os marcos no interior dos quais se fundaria a nova 

disciplina (CAMACHO, 2013, p. 35).  

A partir desta obra os linguistas identificaram como tarefa da sociolinguística 

a análise da covariação sistemática das variações linguística e social, que poderia ser 

retraduzido no postulado de que, na verdade, a variação não é livre, mas 

correlacionada a diferenças sociais sistemáticas (Bright, 1966 apud Camacho, 2013, 

p. 35). Tal fato fez a Sociolinguística ficar conhecida como a teoria da variação.  

A nova ciência procurava estudar a diversidade linguística na estrutura social, 

privilegiando a fala que é estudada dentro de contextos sociais, ou seja, em situações 

reais de uso, a partir do qual se conhece o sentido dos termos e sua aplicação no 

quotidiano de seus usuários. Camacho (2013, p. 35) diz que: 

 
Nas últimas três décadas houve um interesse cada vez maior pelo estudo da 
linguagem em uso no contexto social, mas os diversos enfoques que se 
abrigaram sob o rótulo de sociolinguística vêm cobrindo, desde o início, uma 
grande variedade de assuntos. 
 

                                                           
5 Grifo do autor 
6Grifo do autor 
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Há várias vertentes de estudos sociolinguísticos, como a sociologia da 

linguagem, a sociolinguística interacional, a sociolinguística variacionista, entre 

outras. Cada área possui especificidades metodológicas e objetos de estudo bastante 

delimitados. Porém todas possuem, como elemento comum, a relação entre língua e 

sociedade. Sobre estas áreas, Bagno (BORTONI-RICARDO, 2009, p. 7) diz na 

apresentação do livro “Educação em língua materna: A sociolinguística na sala de 

aula”, de Bortoni-Ricardo, que esta autora inaugurou e é a principal representante de 

um campo denominado Sociolinguística educacional. Ele ressalta no seu texto o 

empenho desta pesquisadora em pesquisar não apenas a língua falada, mas também 

suas redes sociais e a cultura específica dos migrantes das áreas rurais que se 

instalaram nas periferias das grandes cidades (BORTONI-RICARDO, 2009, p. 7).  

Mas de volta ao assunto, como fica então a definição de norma linguística? 

Callou (2007, p. 17) diz que alguns autores carregam em suas falas certo preconceito 

ao expor uma definição em que há um lugar e uma classe mais prestigiada que é 

tomada como modelo. Que uma forma que não está dentro desses padrões é 

considerada erro, e, portanto, deve ser levado a correção, enquanto que Neves (2003, 

p. 33) diz que existem sempre nas diversas comunidades linguísticas, as modalidades 

não regradas da língua, ao lado de uma modalidade considerada a norma-padrão, à 

qual se atribuem qualidades “superiores”. Temos, pois, duas normas: uma padrão, 

utilizada pela classe mais privilegiada, e uma norma não-padrão, utilizada pela classe 

menos privilegiada. Isso ocorre devido à associação entre língua e poder, na qual 

repousa o status social da camada dominante, visto que somos uma nação 

estratificada. 

Falar de acordo com a norma padrão da língua. Assim é prescrita a regra para 

os falantes da língua. Quem não o faz de acordo com os manuais dogmáticos da 

língua, quais sejam, os dicionários, gramáticas e também com o que prega a mídia 

não passa despercebido pelo crivo dos corretores textuais. Não se pode cometer um 

desvio, mesmo que seja mínimo, daquilo que é pregado pelas gramáticas normativas, 

sob pena de ser posto a inquisição na fogueira do preconceito linguístico na 

sociedade. Sobre isto, Camacho (2013, p. 19) diz que 

 
O modo de constituição que fortalece essa imposição normativa como 
instrumento de poder pode tomar a forma de dicionários, gramáticas 
prescritivas e guias de uso em que as preferências linguísticas de um 
segmento da comunidade são promulgadas como modelo de correção.  
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A relação de poder, erroneamente associada e proporcionada pela língua, é 

imensamente disseminada nas sociedades atuais, nas quais há uma tendência a se 

perpetuar comportamentos ou posicionamentos por meio da imposição destes pelas 

classes mais abastadas. Com a linguagem não é diferente, visto que os usos da língua 

também são normatizados e impostos por órgãos do governo, pelos meios de 

comunicação e pela educação. 

É a partir desses aspectos que surge o preconceito linguístico, que como 

outros preconceitos também é prejudicial, uma vez que estigmatiza os falantes de uma 

determinada variante linguística7, expondo também outros fatores como as 

desigualdades sociais entre estes. Para Bagno (1999) o preconceito linguístico é fruto 

de uma visão de mundo estreita, inspirada em mitos e superstições que têm como 

único objetivo perpetuar os mecanismos de exclusão social. Ele é alimentado 

diariamente em programas de televisão e de rádio, em colunas de jornal e revista, em 

livros e manuais que pretendem ensinar o que é “certo” e o que é “errado”. 

Franchi (2006, p. 18) reconhece a existência da variação8 e sobre isto, diz  

 
que os gramáticos normativos partem de um fato da linguagem que todos 
estão dispostos a reconhecer: o fato de que, no uso da linguagem, existem 
diferentes modalidades e dialetos, dependendo das condições regionais, de 
idade e sexo e, principalmente, de condições sociais (econômicas e políticas). 
 

Franchi (2006, p. 40) acrescenta que a norma constitui ainda um fator de 

identificação de determinados grupos, assim, para pertencer a um grupo qualquer é 

necessário assumir o modo de fala característica das práticas e expectativas 

linguísticas do grupo, o que ocasiona a ocorrência de falares específicos para grupos 

específicos. Por exemplo, os engenheiros apropriam-se de um vocabulário próprio de 

sua profissão quando estão exercendo o ofício e este vocabulário constitui um tipo de 

variação linguística. A mesma situação pode ocorrer com todos os outros grupos de 

profissionais, ou mesmo entre os mais diversos grupos variando de acordo com a sua 

origem social, regional ou de idade. 

                                                           
7) Variantes linguísticas são diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo contexto e 
com o mesmo valor de verdade (TARALLO, 1986, p. 08). 
8  Dizer que a língua apresenta variação significa dizer, mais uma vez, que ela é heterogênea. Que 
apresenta mudanças que podem ocorrer nos níveis fonético-fonológico, morfológico, sintático, 
semântico, lexical e estilístico-pragmático (BAGNO, 2007, p. 171-172). 
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Callou (2007, p. 17) reitera que há muitas pesquisas que levaram à conclusão 

de que não existe uma norma única, mas sim, uma pluralidade de normas, normas 

distintas segundo os níveis sociolinguísticos e as circunstâncias da comunicação. Ela 

orienta que: 

 
Se faça uma reavaliação do lugar da norma padrão, ideal, de referência as 
outras normas, reavaliação essa que pressupõe levar em conta a variação e 
observar essa norma padrão como produto de uma hierarquização de 
múltiplas formas variantes possíveis, segundo uma escala de valores 
baseada na adequação de uma forma linguística, com relação às exigências 
de interação. (CALLOU, 2007, p. 17) 
 

A partir deste ideal, que é tornar a norma padrão um marco referencial, a 

autora propõe que se abarque as formas variantes e as reconheça como válidas diante 

de determinadas circunstâncias, levando em conta a gramática internalizada dos 

indivíduos envolvidos e também do espaço social em que estes estão inseridos, entre 

outros fatores, como citado por Franchi (2006). Fica evidente assim, que realmente 

há uma multiplicidade de normas e o sujeito envolvido no ato discursivo, irá utilizar 

aquela que melhor se encaixar na situação discursiva de acordo com o seu estilo, com 

os participantes envolvidos e as intenções comunicativas. 

As variações linguísticas acontecem porque vivemos em uma sociedade 

complexa, na qual estão inseridos diferentes grupos sociais. Alguns desses grupos 

tiveram acesso à educação formal, enquanto outros não tiveram muito contato com a 

norma padrão da língua. Podemos observar também que a língua varia de acordo 

com suas situações de uso, pois um mesmo grupo social pode se comunicar de 

maneira diferente, de acordo com a necessidade de adequação linguística.  

São estes fatores que fazem da variação linguística um fenômeno que 

acontece com a maioria das línguas, senão todas, e se caracteriza pelas variações 

históricas e regionais das línguas faladas em um determinado país, porém queremos 

deixar claro que, o acesso à educação é apenas mais um dos fatores que influenciam 

nesta ocorrência e não um elemento definidor da variação. Como a língua portuguesa 

também funciona como se fosse um organismo vivo e, consequentemente não é um 

sistema fechado, há a possibilidade de ela sofrer alterações realizadas por seus 

falantes, podendo estas alterações ser de caráter morfológico, sintático ou semântico. 

Por exemplo, o português brasileiro falado no Nordeste apresenta marcas que o 
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diferencia do português falado no Sul do país. Sobre o papel que a norma padrão deve 

ter, Faraco (2002, p. 42) escreve que 

 
A norma padrão enquanto realidade léxico gramatical, é um fenômeno 
relativamente abstrato: há, em sua codificação, um processo de relativo 
apagamento das marcas dialetais muito salientes. É por aí que a norma 
padrão se torna uma referência supra regional e transtemporal.  
 

Notamos que a norma padrão tenta estabelecer um papel unificador entre as 

variantes faladas na língua ou as demais normas, o que acabaria por gerar um 

empobrecimento linguístico. Faraco (2002, p. 42) acrescenta, ainda, que a norma 

padrão não conseguirá jamais suplantar a diversidade, porque, para isso, seria preciso 

o impossível (e o indesejável), obviamente: homogeneizar a sociedade e a cultura e 

estancar o movimento e a história. 

O princípio fundamental da língua é a comunicação, sendo então, 

compreensível que seus falantes organizem a sua fala/escrita de acordo com suas 

necessidades comunicativas, que nem sempre serão iguais as necessidades das 

comunidades vizinhas, ou seja, sempre haverá algumas mudanças. Este é o principal 

fator para que a variação aconteça. Castilho (2013, p. 41) afirma que a norma culta é 

variável. Ele fundamenta-se nas pesquisas de Dinah Callou, João Antônio de Morais 

e Yonne Leite no capítulo “Mapeamento dos processos”, cuja organizadora é Maria 

Bernadete M. Abaurre. Neste breve artigo ele exemplifica algumas alterações que 

ocorrem na língua na sua modalidade culta, a qual está bem próxima da modalidade 

padrão. Assim é plenamente aceitável que as variações aconteçam. Não há por que 

excluí-las, rejeitá-las. Devemos apenas considerar diferentes falares como variações, 

e não como erros.  

No entanto, é importante ressaltar que o código escrito, ou seja, a língua 

sistematizada e convencionalizada na e pela gramática, não deve sofrer grandes 

alterações, devendo, portanto, ser preservado. Sabemos que não podemos sair por 

aí falando cada um do seu jeito, pois corremos o risco de inventar um novo idioma e 

também jogar por terra a gramática e todo o sistema linguístico. Callou (2007, p. 19) 

evidencia que  

 
No texto de Gagné (1983), [...] ressaltam-se dois momentos, nos quais o autor 
afirma (i) que um dos objetivos importantes do ensino da língua materna, se 
situa precisamente no nível das atitudes, no que concerne à variação 
linguística, e (ii) que aquele ensino que se inspira em uma nova orientação 
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menos prescritiva, centrada no uso do código, não consegue por vezes evitar 
uma certa improvisação[...]. 
 

Entendemos que, de uma forma geral, há um despreparo do professor ao 

realizar um ensino de língua que envolva a variação e que esta seja realmente trazida 

para a sala de aula e promova a aprendizagem dos alunos de forma satisfatória. Sobre 

isto, Callou (2007, p. 19), baseada no texto de Gagné (1983), diz que o professor deve 

dominar a variedade padrão, de prestígio, já que a língua como qualquer instituição 

social, é regida por uma hierarquia de valores. Ele faz esta proposta por achá-la mais 

democrática e menos tendenciosa ao conflito, evitando assim atitudes puristas. 

Callou (2007, p. 19) acrescenta também que: 

 
O bom senso é que deve prevalecer. A norma não pode ser rígida, monolítica, 
a língua muda, as normas gramaticais se modificam e nada é mais prejudicial 
do que um purismo estreito, quase sempre baseado num conhecimento 
deficiente da própria língua. 
 

A partir deste ponto chegamos a vários questionamentos, mas o que mais 

interessa no momento é saber qual a postura que deve ser adotada, tendo como 

premissa não tomar posições extremadas ou exageradas em relação a variação 

linguística e a norma padrão? Na verdade, Callou (2007) já respondeu na citação logo 

acima. Temos realmente que ter bom senso, de nada nos adiantará tomar posições 

radicais acerca deste tema, visto que estamos no Brasil, um país com dimensões 

continentais. Consequentemente, é normal e plenamente aceitável que a língua 

apresente, em cada comunidade localizada nos recantos deste país, marcas 

linguísticas características da população local. É impossível fazer com que todos os 

brasileiros falem e escrevam usando apenas a variedade padrão da língua 

portuguesa, embora, como dissemos antes, esta variedade padrão funcione como 

fator de unificação. Enfim, não cabe o purismo linguístico na nossa sociedade, visto 

as condições sociais em que nos encontramos. 

A nossa postura, nos parece razoável agir assim, será de busca por um critério 

de adequação do discurso à realidade discursiva que se apresente. Isto é, devemos 

utilizar algum tipo de variação linguística de acordo com as diferentes situações 

comunicacionais que se apresentam no dia a dia. Assim, ao enviar uma carta a uma 

autoridade o escritor deveria utilizar de uma linguagem mais objetiva, rebuscada, 

formal para com o interlocutor, enquanto que em uma carta pessoal, o escritor teria 
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mais liberdade com a língua, podendo usar uma linguagem mais informal, coloquial e 

apresentar marcas de intimidade com o seu interlocutor. Dessa forma não 

perderíamos a espontaneidade e o dinamismo da comunicação, característico desses 

gêneros discursivos. 

Esse argumento é bravamente defendido por Bagno (1999) para quem o que 

realmente importa é que os interlocutores utilizem as construções linguísticas de modo 

que proporcionem o entendimento entre si e para isso, deve se valer de construções 

linguísticas que sejam adequadas a cada situação comunicativa, pois usar a língua, 

tanto na modalidade oral como na escrita, é encontrar o ponto de equilíbrio entre dois 

eixos: o da adequabilidade e o da aceitabilidade. 

Para finalizar, concluímos que, apesar de algumas variações linguísticas não 

apresentarem o mesmo prestígio social no Brasil, não devemos fazer da língua um 

mecanismo de segregação cultural, corroborando com a ideia da teoria do preconceito 

linguístico, ao julgarmos determinada manifestação linguística superior a outra, 

sobretudo superior às manifestações linguísticas de classes sociais ou regiões menos 

favorecidas, visto que todo falante nativo de uma língua é plenamente competente 

nessa língua, capaz de discernir se um enunciado obedece ou não às regras de 

funcionamento do idioma que fala ou escreve.  

Discutimos no tópico a seguir sobre os desvios ao mesmo tempo em que os 

categorizamos para esta pesquisa, mostramos o que são tais desvios e como 

classifica-los. 

 

2.5 DESVIOS: O QUE SÃO E COMO RECONHECÊ-LOS 

 

Segundo Ferreira (1960, p. 232), o termo desvio define-se como afastamento, 

mudança de direção, rodeio, falta, equívoco; desregramentos. Quando se trata de 

erros na escrita a definição geralmente mais utilizada é a de desregramentos, uma 

vez que o sujeito deixou de obedecer fielmente aos padrões prescritos pela gramática 

normativa. Bagno (2001, p. 25) diz que: 
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Tudo o que não estivesse de acordo com a régua da GT9, tudo que 
escapasse do seu sapatinho de cristal, era considerado ‘errado’, ‘feio’, 

‘estropiado’, ‘deselegante’10 etc. O grande problema com essa noção 

ultrapassada é que, como os estudos linguísticos modernos tem revelado, 
simplesmente não existe erro em língua. Existem, sim, formas de uso da 
língua diferentes daquelas que são impostas pela tradição gramatical. No 
entanto essas formas diferentes, quando analisadas com critério, revelam-se 
perfeitamente lógicas e coerentes. 
 

Portanto, adotaremos o termo “desvios” em substituição a “erro” por não 

concordar com o conteúdo semântico que a última palavra carrega. Entendemos que 

o erro, em se tratando de escrita, reflete uma mudança, uma variação em relação à 

norma padrão. Porém, estes falantes ou escritores possuem a sua gramática 

internalizada e vão escrever de acordo com a mesma para realizar as suas intenções 

comunicativas. Bagno (2001, p. 27) diz que: 

 

Os supostos “erros”11 são sempre sistemáticos. O que quer dizer isso? Quer 

dizer que, justamente por terem uma motivação linguística perfeitamente 
demonstrável, esses “erros” seguem uma lógica, são regulares, isto é, 
constituem de fato regras gramaticais.  
 

Com isso os usuários seguem uma norma que pertence ao seu grupo 

linguístico e social formulando e reformulando hipóteses que criam acerca do código 

utilizado e na interação com este, realizando associações entre a escrita e a oralidade. 

(OLIVEIRA, 2005, p. 9).  

Assim sendo, para esta pesquisa fizemos um inventário dos desvios 

encontrados nos textos que fazem parte do corpus, anotando as suas principais 

características ou, em alguns casos, apenas uma breve descrição. Acerca destes 

desvios, notamos que a maioria deles revelam marcas que se aproximam da oralidade 

e consequentemente de variação e, em outros casos, marcas desviantes da 

gramática, fatos que serão expostos nas seções seguintes.  

 

2.5.1 SERIAM METAPLASMOS DESVIOS FONOLÓGICOS?  

 

                                                           
9 Gramática Tradicional - o conjunto de regras, de reflexões e de classificações a respeito dessa língua, 
especialmente produzido nos moldes gregos e latinos. Por isso, calca-se a priori na manifestação 
escrita da linguagem, tomando como referência os escritores de renome que, segundo se considera, 
são exemplos dignos de imitação para se usar bem o idioma Bagno (2001, p. 25). 
10 Grifo do autor 
11 Grifo do autor 
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Tentaremos responder esta pergunta ao longo da seção, pois, como estamos 

trabalhando com uma ideia de língua em variação e mudança, apresentamos os 

desvios baseados em metaplasmos. Os metaplasmos representam fenômenos 

evolutivos da língua portuguesa, desde os primórdios com a língua latina até os dias 

atuais. Para Coutinho (1976), os metaplasmos são modificações fonéticas que sofrem 

as palavras na sua evolução. Ele diz que os metaplasmos podem se manifestar de 

quatro formas as quais ele classificou em: metaplasmos por permuta – em alguma 

posição da sílaba ocorre um tipo de substituição seja do fonema ou do timbre da 

palavra; metaplasmos por aumento – em alguma posição da sílaba há a inserção de 

um fonema; metaplasmos por redução – quando dois fonemas se transformam em um 

só e metaplasmos por transposição – quando o fonema se transpõe dentro da mesma 

sílaba ou vai para outra na mesma palavra. O quadro 1 vai exemplificar melhor esse 

processo dos metaplasmos 

Quadro 1 – Metaplasmos 

Metaplasmos por 
permuta 

Sonorização 
Substituição de um fonema 
surdo por um sonoro 

acutu> agudo 

Vocalização 
Conversão de uma consoante 
em vogal 

absentia> 
ausência 

Consonantização 
Conversão de uma vogal em 
consoante 

uiuére> viver 

Assimilação 
Aproximação e perfeita 
identidade entre dois fonemas 

persicu>pessicu 

Dissimilação 
Diversificação ou queda por 
fonema igual ou semelhante 

caamellu> 
caramelo 

Nasalação 
Conversão de uma vogal oral 
em nasal 

matre> mãe 

Desnasalação 
Conversão de uma vogal nasal 
em oral 

luna> lua 

Apofonia 
Modificação de uma vogal em 
sílaba inicial por adição de 
prefixo 

sub + jacto > 
sujeito 

Metafonia Modificação de timbre de vogal feci> fiz 

Metaplasmos por 
aumento 

Prótese 
Aumento de fonema no começo 
do vocábulo 

stare> estar 

Epêntese 
Aumento de fonema no meio da 
palavra 

stella> estrela 

Anaptixe 
Epêntese especial de fonema 
que desfaz um grupo 
consonantal 

bratta> barata 

Paragoge 
Adição de fonema no fim do 
vocábulo 

ante> antes 

Metaplasmos por 
subtração 

ou 

Aférese Queda de fonema inicial abadejo> badejo 

Síncope 
Queda de fonema no interior do 
vocábulo 

malu> mau 
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redução 
Haplologia 

Queda de sílaba medial por 
influência de semelhante 

idololatria> 
idolatria 

Apócope 
Queda de fonema no fim da 
palavra 

amare> amar 

Crase Fusão de dois sons vocálicos see> sede > sé 

Elisão Queda de vogal final de + este > deste 

Metaplasmos por 
transposição 

Metátese 
Transposição do fonema na 
mesma sílaba ou entre sílabas 

super> supre > 
sobre 

Sístole 
Transposição de acento tônico 
de uma sílaba a anterior 

saíva>seíva> 
seiva 

Diástole 
Transposição de acento tônico 
de uma sílaba para a posterior  

júdice> juiz 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Coutinho (1976) 
 

Obviamente, há outros fenômenos que também explicam os processos 

evolutivos da língua, porém nos deteremos a analisar apenas os processos expostos 

nos quadros acima, nos quais há a presença de alguns processos fonológicos de 

mesmo nome que os metaplasmos. Qual a diferença então entre metaplasmos e 

processos fonológicos?  A definição de metaplasmo já foi exposta acima. Já os 

processos fonológicos se referem as alterações sonoras sofridas nas formas básicas 

dos morfemas quando se combinam para formar palavras ou no início ou no final de 

palavras justapostas (SHANE, 1975 apud SEARA, 2011, p. 109). Com estas 

definições constatamos que os processos fonológicos são sim metaplasmos, uma vez 

que ambos se referem a mudanças envolvendo as mesmas estruturas. Um fato 

marcante é que os metaplasmos levam em consideração a análise da língua de forma 

diacrônica seja em seus aspectos sintáticos ou morfológicos. Já os desvios 

decorrentes dos processos fonológicos se referem às alterações na escrita das 

palavras em relação aos padrões normativos da língua. Então podemos dizer que os 

desvios que compreendem os processos fonológicos estão inseridos no grupo dos 

desvios ortográficos devido ao corpus desta pesquisa ser composto por textos 

escritos. 

Entre os desvios, temos ainda os desvios de variação, obviamente 

ocasionados pelo fenômeno da variação linguística. Passarelli (2012, p. 84) esclarece 

que  

 
Como todo falante de uma língua usa naturalmente seu dialeto e é ouvinte de 
todos os outros com os quais entra em contato, é preciso ter claro que a 
variação linguística pode ser explicada por diferentes aspectos, pois o uso 
que cada falante faz da língua varia segundo alguns fatores: os geográficos, 
os socioculturais, os temporais e os situacionais. 
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Pela citação acima concluímos que os desvios de variação são aqueles em 

que percebemos a mudança de uma determinada forma linguística que é motivada 

pelo uso individual da língua por cada falante, dependendo de seu grupo social, da 

situação comunicativa e também temporal.  

Nos voltamos agora aos outros fatos que irão compor a análise do corpus 

desta pesquisa. Nos referimos aos fatores que envolvem problemas exclusivamente 

da escrita, ou seja, desvios que estão relacionados apenas a construção material, 

física do texto escrito. Sobre estes, destacamos a pontuação textual, a paragrafação 

e a acentuação gráfica.  

Sabemos que a pontuação textual é um requisito importante para o texto 

escrito, sendo o seu papel principal ajudar na compreensão do texto, assim como o 

parágrafo também possui essa finalidade. 

Sob o ponto de vista da pontuação destacamos o uso adequado dos 

chamados sinais de pontuação ou sinais diacríticos, sendo estes os mais utilizados: 

(.) ponto, (,) a vírgula, (;) ponto e vírgula, (:) dois pontos, (!) o sinal de exclamação e o 

(?) sinal de interrogação. Esses sinais podem ter diversas funções além da citada 

acima como destacar funções sintáticas de alguns termos na oração e tantas outras 

funções de caráter subjetivo. 

O parágrafo é constituído de um recuo de espaço em branco em relação à 

margem do texto. Sua utilidade é a marcação do início de um novo tópico discursivo, 

ou seja, novo tema ou assunto qualquer que seja tratado no texto. 

E, por fim, destacamos os desvios que se referem a sintaxe como aqueles em 

que a disposição de alguns termos da oração não são utilizados conforme a norma 

gramatical padrão. Nestes desvios incluímos situações como a colocação pronominal, 

na qual são empregados pronomes pessoais retos na função de oblíquos, por 

exemplo, entre outros desvios semelhantes. 

Oliveira e Nascimento (1990, p. 42) opta por classificar alguns problemas de 

escrita como violações, desse modo, os desvios encontrados nos textos estão, de 

forma resumida, no quadro abaixo que foi produzido a partir dos seus escritos. 

Usaremos o quadro a seguir para separar os desvios que foram catalogados, visto 

que são desvios apresentados na escrita, os separamos de acordo com a suas fontes 

em desvios referentes a variação, os quais são mais propícios a apresentarem 
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mudanças da língua através da oralidade, e em desvios de gramática, os quais se 

referem aos aspectos mais materiais do texto escrito. Assim os desvios dos tipos A, 

B, F e G irão compor o primeiro grupo de desvios gramaticais, enquanto que os 

desvios dos grupos C, D e E irão compor o grupo dos desvios de variação. 

Quadro 2 - Tipos de desvios 
 Tipos Fontes Exemplos 

A Violação de tipo de escrita   

 Utiliza algo que não seja 
alfabeto oficial 

1. Falta de conhecimento das 
unidades de escrita alfabética 

Bblt(=borboleta) 

 Uma letra não é traçada 
corretamente 

2. Incapacidade visual, auditiva 
ou distração 

(m/n, p/q);  
(p/b, t/d, s/z); 

B Violação de convenções 
invariantes do código 
escrito (relações fonemas 
e grafemas) 

  

 Violações de normas que 
tentam preservar a relação 
biunívoca entre fonemas e 
grafemas 

3. Uma mesmo grafema 
representa dois fonemas 
conforme o contexto 

/r/ - raro 
/ř/ - cara 
 

  4. Um mesmo fonema é 
representado por dois grafemas 

/h/ - carro 
/r/ - demais 
ambientes 

  5. Uma vogal nasalizada é 
representada por dígrafo 

relação dupla entre 
fonema/grafema: 
venda; limpa; lã; 
relação unívoca 
grafema/ fonema: 
/s/ - casa, rosa 
/z/ - reza, exato 
/s/ ou /z/ - ânsia, 
trânsito 

C Violação da representação 
gráfica oficial de um 
fonema (relação 
fonema/alofones) 

  

  6. Relações opacas oriundas da 
fala padrão 

/e/ - [i] – átono 
jure; júri; 

  7. Relações opacas oriundas da 
fala não-padrão 

levar - levarmos 

  8. Relações opacas oriundas do 
condicionamento lexical de 
certos processos fonológicos 

[e] -cenoura 
[i] - ceroula 
[o] - comício 
[u] - cumida 
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  9. Relações opacas oriundas da 
não especificação de um traço 
de um arquifonema, traço este 
que é preenchido pelo contexto 

[s] - deste; 
[z] - desde; 
[s] - paz; 
[z] - pazes; 

  10. Relações opacas oriundas 
do desvozeamento 

gato - [gatu] 
gado - [gadu] 

  11. Relações opacas oriundas 
da reinterpretação de 
sequências de fonemas em 
sequências de fones 

/ow/ - [o] - falou - 
“falô” 
/o/ - [ow] - 
professoura 

D Violação da representação 
gráfica de sequência de 
palavras 

  

  12. Relações opacas entre 
palavras morfológicas e 
palavras fonológicas 

opato (=o pato) 
mileva (=me leva) 

  13. Relações opacas entre 
palavras morfológicas e grupos 
de força 

jalicotei (= já lhe 
contei) 

E Violação das regras 
gramaticais utilizadas na 
escrita 

  

  14. Relações opacas entre a 
morfologia da fala e a da escrita 

as casa branca - (= 
as casas brancas) 
nós foi lá - (nós 
fomos lá) 

  15. Relações opacas entre a 
sintaxe da fala e da escrita 

tem casa vendendo 
ali - (ali tem casa 
sendo vendida) 

F Violação das formas 
dicionarizadas 

  

  16. As formas Xe Y são 
dicionarizadas, mas remetem a 
conceitos diferentes 

cesta-feira - ( = sexta-
feira) 
cessão espírita - ( = 
sessão espírita) 

  17. A forma X é dicionarizada 
mas a forma Y, não 

jelo - ( =gelo) 
xoque - ( = choque) 
noço - ( = nosso) 

  18. Uma entrada de dicionário Z 
[inclui/exclui] um acento gráfico 

codigo - ( = código) 
mála - ( = mala) 

G Violação de regras que 
dizem respeito à forma do 
texto 
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  19. Não utilização, ou utilização 
inadequada, de recursos como 
parágrafos, aspas, negritos, 
travessões, etc. 

 

H Erros de hipercorreção   

  20. Uma forma X’ é criada por 
analogia a uma forma X que, 
pela ação de uma regra Y 
passa a x’ 

jogol - ( = jogou) 
<gol> 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de (OLIVEIRA E NASCIMENTO, 1990, p. 33) 

 

Resumindo o quadro e associando os tipos de desvios aos nomes de desvios 

teremos então: 

Quadro 3 – Tipos x nomes de desvios associados 

 Tipos Desvios associados 

A Violação de tipo de escrita Violação de escrita 

B Violação de convenções invariantes do código 
escrito (relações fonemas e grafemas) 

Violação de convenções 
invariantes; 
Nasalação; 
Desnasalação 

C Violação da representação gráfica oficial de um 
fonema (relação fonema/alofones) 

Neutralização;  
Alçamento;  
Harmonia vocálica;  
Síncope; 
Elemento sociocultural; 
Aférese; 
Inserção; 
Vozeamento; 
Desvozeamento; 
Ditongação; 
Monotongação; 
Apagamento; 

D Violação da representação gráfica de sequência 
de palavras 

Junção intervocabular; 
Segmentação; 
Sândi 

E Violação das regras gramaticais utilizadas na 
escrita 

Concordância; 
Sintaxe 

F Violação das formas dicionarizadas Violação das formas 
dicionarizadas; 
Acentuação 

G Violação de regras que dizem respeito à forma do 
texto 

Pontuação; 
Paragrafação 

H Erros de hipercorreção Hipercorreção; 
Acidental 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Oliveira e Nascimento (1990, p. 33) 



46 

Feitas estas explanações partimos para a seção seguinte, na qual vamos 

expor a metodologia utilizada nesta pesquisa, entre outros aspectos relevantes a 

mesma.  
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3 METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos que desenvolvemos nesta pesquisa estão 

distribuídos da seguinte maneira: abordagem da pesquisa; ambiente da pesquisa; 

caracterização dos informantes; a elaboração do corpus; propostas de atividades. 

 

3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

 Apresentamos a nossa pesquisa sob o escopo da Linguística Aplicada, na 

qual buscamos identificar os desvios de escrita, gramática e variação linguística, bem 

como investigá-los e, posteriormente oferecer soluções para os problemas 

relacionados a tais situações.  

Os postulados metodológicos adotados nesta investigação são de natureza 

qualitativa e quantitativa com procedimento documental, visto que trabalhamos com a 

produção escrita dos alunos do 6º ano do ensino fundamental. A escolha por uma 

pesquisa qualitativa se deu porque acreditamos na diversidade de práticas desse tipo 

de pesquisa. Essa diversidade favorece ao pesquisador qualitativo uma análise mais 

abrangente do material escolhido. A esse respeito, os estudiosos Denzin et al (2006, 

p. 17-18) afirmam que:  

 
O pesquisador qualitativo pode assumir imagens múltiplas e marcadas pelo 
gênero: cientista, naturalista, pesquisador de campo, jornalista, crítico social, 
artista, atuador, músico de jazz, produtor de filmes, confeccionador de 
colchas, ensaísta. A diversidade de práticas da pesquisa qualitativa pode ser 

vista como soft science12, jornalismo, etnografia, bricolage, confecções de 

colchas e montagem. O pesquisador, por sua vez, pode ser visto como um 
bricoleur, um indivíduo que confecciona colchas, ou, como na produção de 
filmes, uma pessoa que reúne imagens transformando-as em montagem.  
 

Para uma melhor compreensão sobre os significados de bricolage e bricoleur 

encontramos nos estudos dos autores Nelson, Treichler e Grossberg (1992), 

Weinstein e Weinstein (1991) e Lévi Strauss (1966) (apud DENZIN et al, 2006, p. 18) 

compartilham dessa mesma definição: “um bricoleur é um pau-para-toda-obra ou um 

profissional do faça-você-mesmo”. Na concepção desses autores (DENZIN et al, 

                                                           

12 N. T. Termo que engloba áreas de estudos que interpretam o comportamento humano, as 
instituições, a sociedade, com base em investigações científicas para as quais é difícil estabelecer 
critérios exatos. Ex.: psicologia, antropologia, sociologia etc. 
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2006, p. 16) “a pesquisa qualitativa é em si mesma um campo de investigação porque 

essa abordagem atravessa disciplinas, campos e temas”. Os temas trabalhados nesse 

tipo de pesquisa têm histórias independentes nas áreas da educação, do trabalho 

social, das comunicações, da psicologia, da história, dos estudos organizacionais, da 

ciência médica, da antropologia e da sociologia.  

Tendo em vista que essa abordagem adequa-se a uma multiplicidade de 

disciplinas, campos e temas, nessa última década, tem se ampliado a sua utilização, 

pelos pesquisadores de outras áreas e uma delas é a área da Linguística Aplicada. 

Isso se justifica pelo fato de que muitos estudiosos dessa área trabalham com 

fenômenos que se relacionam com os aspectos linguísticos presentes na sociedade 

na qual estão imersos. Os referidos autores dão várias definições de pesquisa 

qualitativa. Afirmam eles que:   

 
A pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador no 
mundo. Consiste, então, em um conjunto de práticas materiais e 
interpretativas que dão visibilidade ao mundo. Essas práticas transformam o 
mundo em uma série de representações, incluindo as notas de campo, as 
entrevistas, as conversas, as fotografias, as gravações e os lembretes 
(DENZIN et al, 2006, p. 17). 
 

Desse modo, mesmo sendo uma pesquisa de base qualitativa não descarta 

uma apresentação de dados quantitativos porque analisamos os desvios mais 

recorrentes nas produções textuais escritas dos alunos para assim, verificarmos se 

estes são de ordem fonológica, gramatical ou de variação linguística. Usamos em 

nossa investigação os pressupostos teóricos da perspectiva sociodiscursiva para a 

análise dos gêneros discursivos escritos produzidos pelos alunos levando em 

consideração que, nessa abordagem os elementos que compõem o enunciado 

remetem à interação entre autor e leitor, por isso não são neutros, visto que, revelam 

sentidos e conhecimento de mundo próprios de cada um. 

Frente a isso, escolhemos para a presente pesquisa os gêneros discursivos 

fábula, relato de viagem, a carta pessoal, a carta para autoridade e o poema para 

compor o corpus desta pesquisa na turma do 6º ano da Escola Municipal Manoel 

Catarino Filho. 

A nossa escolha por estes gêneros foi baseada em livros didáticos aprovados 

pelo MEC para esta série e também levando em conta os aspectos linguísticos de 
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cada um quanto a questão de formalidade e informalidade, o que de certa forma pode 

levar a ocorrência de desvios gramaticais ou desvios de variação. 

 

3.2 AMBIENTE DA PESQUISA  

 

A sala de aula onde se deu a realização deste trabalho faz parte da Escola 

Municipal Manoel Catarino Filho localiza-se no Sítio Ponta de Linha no município de 

Bodó. Este município teve seu desmembramento do município de Santana do Matos 

através da lei nº. 6.300 de 26 de junho de 1992. A cidade de Bodó está localizada na 

Microrregião do Seridó e compreende uma área de 266,2 km2, limitando-se ao Norte 

e ao Oeste com Santana do Matos, a Leste com Cerro Corá e ao Sul com Lagoa Nova 

e Cerro Corá. A sua localização na parte das Serras Centrais favorece o clima tropical 

da cidade que apresenta temperatura média anual de 25Cº (mínima de 15C° e máxima 

de 30C°). 

Até o ano de 1996 a referida escola era assumida pelo município de Santana 

do Matos e não dispunha de espaço próprio, funcionando em prédios cedidos, como 

uma casa de farinha pertencente à Associação de agricultores locais. A partir de 1997 

com a emancipação política do município de Bodó, a escola Manoel Catarino Filho 

passou a depender administrativamente do novo município ganhando um novo prédio 

escolar e a denominação acima citada. No entanto, sua regulamentação no Conselho 

Estadual de Educação ainda se encontra em tramitação. 

Seu nome atual faz homenagem a um morador antigo da comunidade (in 

memoriam), que com a autorização de seus filhos cederam o terreno para a instalação 

da escola. A referida escola até o ano de 2000 contava com apenas duas salas de 

aulas, uma cozinha, um pequeno depósito para merenda, dois banheiros e um 

alpendre. 

No ano de 2001 a Prefeitura Municipal de Bodó, juntamente com a Secretaria 

Municipal de Educação ampliaram suas instalações, construindo mais duas salas, 

sendo uma sala para os professores e um espaço para uma pequena biblioteca, que 

também era utilizado como laboratório de informática. 
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Durante o ano de 2014 a estrutura física da escola passou por nova reforma, 

visto que o estado em que se encontrava era inadequado para atender a demanda 

em relação à formação dos alunos que estavam matriculados na escola, que neste 

ano possuía aproximadamente 200 alunos matriculados do 1º ao 9º ano oriundos de 

13 comunidades próximas, sendo necessário transferir o funcionamento do turno 

vespertino para o prédio de uma escola próxima. 

O nível socio-econômico das famílias atendidas é relativamente baixo, pois a 

maioria delas sobrevivem apenas da agricultura de subsistência, com exceção de uma 

pequena quantidade de funcionários públicos e aposentados e algumas outras 

famílias que são atendidas pelos programas sociais do governo.  

Recentemente esta situação começou a melhorar com a extensão de 

adutoras e implantação dos parques eólicos, gerando empregos, motivando o turismo 

que também é uma fonte de renda, valorizando os terrenos e atraindo novos 

moradores o que ocasionou uma leve melhora na renda familiar de muitos moradores 

da comunidade. 

A partir deste contexto socio-econômico, a gestão escolar deve se respaldar 

nos princípios da autonomia, participação, responsabilidade e ética. Tendo a 

compreensão de que a escola é uma organização viva e dinâmica que exige o 

envolvimento de todos para que haja eficiência nas suas ações e decisões. Sabemos 

que uma escola precisa apresentar condições adequadas e receber o suporte das 

famílias e o comprometimento dos seus profissionais para que a aprendizagem ocorra 

dentro dos padrões esperados, caso contrário, torna-se um fardo muito pesado para 

a instituição. Não que os alunos não tenham capacidade de aprender, mas pelo fato 

dos pais não darem o devido valor e incentivo para que seus filhos estudem e 

aproveitem ao máximo o período em que ficam na escola. 

Assim, dentro de suas possibilidades, a escola tenta promover melhoras nos 

índices de aprovação dos alunos oferecendo atividades extras através do Programa 

Mais Educação. Neste programa são ofertadas atividades de letramento e 

numeramento, bem como aulas de dança, música e práticas esportivas como a 

capoeira, o futebol e o xadrez. A gestão da escola, por meio do Conselho Escolar, tem 

promovido encontros com os pais para trazer-lhes até a escola para que presenciem 

de perto a situação em que a mesma se encontra e sensibilizá-los a respeito do 
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acompanhamento escolar de seus filhos. Objetiva ainda engajá-los na luta por uma 

escola de qualidade para seus filhos e toda a comunidade. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS INFORMANTES 

 

A turma na qual realizamos o levantamento de dados para esta pesquisa é o 

6º ano A. Todas as crianças dessa turma residem em comunidades no entorno da 

escola. Grande parte dessas comunidades apresenta um nível socio-econômico muito 

baixo. A maioria delas são filhas de agricultores que possuem baixo nível de 

escolaridade e sobrevivem da agricultura de subsistência e dos programas sociais do 

governo. Esta turma é composta por 21 alunos, sendo 5 meninas e 16 meninos com 

idade entre 11 e 17 anos. A turma possui 5 alunos repetentes, todos por mais de um 

ano consecutivo e 16 alunos ingressantes pela primeira vez no 6º ano. Dentre os 

alunos repetentes, 4 não dominam o código escrito, sendo esta a razão principal de 

sua reprovação e apenas um é repetente por evasão. A turma não possui alunos com 

problemas disciplinares e é razoavelmente fácil de lidar, porém temos que tomar as 

devidas precauções para não deixar a situação sair do controle. 

 

3.4 Estrutura do corpus 

 

De acordo com Denzin et al (2006, p. 17-18), na pesquisa qualitativa, o 

estudioso se envolve com a observação e a coleta de uma variedade de materiais 

empíricos. A partir dessa abordagem, utilizamos a metodologia de pesquisa 

quantitativo-qualitativa para análise e quantificação dos dados obtidos das produções 

textuais escritas pelos alunos. Amparamos nossa pesquisa nos pressupostos de 

Bakhtin (1992) com sua teoria sobre os gêneros discursivos. Oliveira (2005) e Seara 

(2009) contribuíram com seus estudos sobre a aquisição da língua escrita e dos 

processos e desvios fonológicos e Hora (2009) nos concedeu fundamentos sobre os 

fenômenos de variação que ocorrem na língua. 

A justificativa para a escolha destes métodos dá-se pelo fato de que, para 

captar os dados desta pesquisa, nos valemos da coleta documental dos textos que 

foram produzidos na turma do 6º ano “A” segundo um cronograma previamente 
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estabelecido. Depois da coleta destes textos catalogamos os desvios que foram 

encontrados e analisamos, qualitativamente e quantitativamente, as ocorrências 

destes nos gêneros discursivos estudados.  

O período de coleta foi do mês de abril até o mês de agosto de 2014 na Escola 

Municipal Manoel Catarino Filho, como citado em seção anterior. Assim, no mês de 

abril foram produzidos os textos do gênero fábula. Em maio foram produzidos os 

textos do gênero carta pessoal, seguidos dos textos do gênero carta para autoridade. 

A seguir, em julho, coletamos os textos do gênero relato de viagem e, finalmente no 

mês de agosto recolhemos os textos do gênero poema.  

Os textos utilizados como fonte de dados para esta pesquisa foram separados 

aleatoriamente. Então para garantir a imparcialidade no resultado da pesquisa 

selecionamos uma amostra de 5 textos de cada gênero produzido pelos alunos, com 

exceção do gênero poema que contou apenas com 3 textos analisados. Após a 

seleção dos textos, retiramos os desvios encontrados em cada um dos gêneros e os 

classificamos e quantificamos como consta na análise dos dados logo a seguir. 

 

3.5 ESTRATÉGIAS DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Como estratégia para a coleta dos dados aplicamos sequências didáticas para 

cada um dos gêneros estudados, nas quais constavam atividades de leitura, 

interpretação e produção oral e escrita. A seguir descrevemos como cada uma delas 

ocorreu. 

  O gênero fábula caracteriza-se por ser um texto razoavelmente curto 

geralmente dividido em uma parte narrativa e uma moral. A parte narrativa conta a 

ação de um ou vários personagens. A parte que contém a moral tem como propósito 

generalizar o que está na narrativa, tornando-se um ensinamento, uma instrução a ser 

seguida. Então podemos dizer que a fábula é uma forma sucinta de contar uma 

história. A produção de texto do gênero fábula ocorreu no mês de abril de 2014, após 

realizarmos os estudos sobre esta. A metodologia previa que os alunos produzissem 

um texto na estrutura clássica do gênero, com narrativa e moral, porém foi sugerido 

que utilizassem os personagens de contos maravilhosos que eles conheciam. A 

princípio pretendíamos publicar os textos produzidos em um mural ou jornal escolar, 
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mas não foi possível realizar esta parte do projeto devido ao cronograma que já estava 

comprometido para a realização outras atividades. 

Na sequência didática sobre o gênero fábula, primeiro promovemos uma roda 

de leitura com fábulas clássicas de Esopo, na qual os alunos ficavam à vontade para 

escolher qual texto iria ler. Foi realizada uma leitura silenciosa pelos alunos e em 

seguida houve uma leitura compartilhada com breve discussão sobre a moral que 

cada texto apresentava. Foi entregue a fábula o leão e o rato e realizado um 

questionário sobre esta. Depois da correção da atividade desta atividade foi sugerida 

a produção textual deste gênero de acordo com a sequência didática proposta. 

Aplicamos a sequência didática da carta pessoal no começo do mês de maio 

de 2014. Aproveitamos esse período para que na atividade final os alunos 

produzissem uma carta pessoal direcionada às suas mães, já que este gênero é 

especificamente utilizado na comunicação entre pessoas que mantêm um vínculo de 

relacionamento bastante próximo. Normalmente a finalidade discursiva pode ocorrer 

por motivos diversos como trocar notícias entre os interlocutores envolvidos, fazer um 

agradecimento, fazer um convite, dentre outros.  

Depois da produção da carta pessoal, houve a visita do prefeito à escola. 

Aproveitamos este fato para realizarmos uma atividade comparativa entre a carta 

pessoal e a carta para autoridade que foi produzida, realçando os interlocutores, a 

temática e as escolhas linguísticas utilizadas em ambas. Enfatizamos que na carta 

para autoridade geralmente os interlocutores não mantém vínculo de relacionamento 

próximo e difere das cartas pessoais porque na carta para autoridade predomina um 

certo tecnicismo mediante regras pré-estabelecidas e prevalece um padrão mais 

formal, ao passo que, nas cartas pessoais o que geralmente prevalece é o 

coloquialismo. 

Em relação à estrutura, o texto é composto inicialmente de local e data, que 

são posicionados à esquerda da folha. O vocativo, que se refere ao emprego de 

alguns termos que denotem uma intimidade maior entre os interlocutores, no caso da 

carta pessoal, ou menos intimidade, no caso da carta para autoridade, como por 

exemplo, Querido amigo ou Caríssimo companheiro, etc. Este termo pode ser seguido 

de dois pontos, vírgula ou não conter nenhum sinal de pontuação. O texto, que trata 

do discurso propriamente dito, é desenvolvido de acordo com a finalidade a qual o 
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remetente se propõe. A despedida, que, dependendo do grau de intimidade 

estabelecido pela convivência tende a variar, podendo ser formal ou mais cortês, com 

vista a retratar uma certa afetividade. A assinatura, a qual constará apenas o nome 

do remetente, sem atribuição ao sobrenome, algo bem simples, sem resquícios de 

formalidades na carta pessoal. Na carta para autoridade os itens que a compõe são 

quase sempre carregados de maior formalidade, sendo essa a marca diferencial em 

relação à carta pessoal. 

Por fim, outro aspecto inerente a este gênero é o fato de que é enviada pelo 

correio. Para tanto, precisa-se de todos os dados necessários para que a 

comunicação seja realmente efetivada, desse modo, na frente do envelope deverá 

conter os dados do destinatário– nome, endereço completo e CEP e no verso, deverão 

constar os dados referentes ao remetente, seguidos também de todos os elementos 

citados. Depois que explicamos estes pontos para os alunos aplicamos a proposta de 

produção primeiramente para a carta pessoal e depois para a carta para autoridade. 

Como dito antes, utilizamos a mesma sequência didática para os gêneros 

carta pessoal e carta para autoridade. Assim foi realizada uma leitura silenciosa pelos 

alunos para um primeiro contato com o texto. Em seguida realizamos uma leitura em 

voz alta, para que os alunos percebessem a importância da entonação e da pontuação 

para a formação do sentido do texto. Nas aulas seguintes exploramos os elementos 

constituintes da carta pessoal e também alguns fatores linguísticos como a 

formalidade ou informalidade que os textos apresentam de acordo com o meio de 

circulação e o suporte, bem como a formação dos parágrafos. Não foram realizadas 

as atividades de reescrita e edição dos textos, apenas a produção com o propósito de 

recolher dados para esta pesquisa. 

Realizamos as atividades sobre o relato de viagem no mês de julho, 2014, 

logo após voltarmos das férias. Nestas atividades enfatizamos que o relato de viagem 

consiste em uma sequência narrativa que explora as experiências, descobertas e 

reflexões de um viajante durante sua jornada por determinado lugar. O texto exibe 

geralmente uma coerência narrativa ou estética, de modo que a aventura pessoal do 

autor assume uma dimensão bem mais ampla, sendo por esta razão escrito 

geralmente em primeira pessoa. E para finalizar mostramos que neste gênero há o 

registro das ações pelas quais o viajante passou, e que estas são uma espécie de 
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documento para o autor, uma vez que transmitem uma mensagem de caráter pessoal 

e único. 

Os últimos textos coletados foram do gênero discursivo poema, os quais 

foram produzidos no mês de agosto de 2014. Este gênero se caracteriza por sua 

disposição, geralmente em versos, que podem ser agrupados ou não em estrofes. 

Estes textos podem falar sobre qualquer assunto que se queira, não existindo 

barreiras para a sua escrita. Podemos então dizer que a liberdade, tanto temática 

quanto estrutural, são as características mais significativas do poema. 

As atividades que realizamos sobre o poema foram bastante simplificadas. 

Realizamos um breve resgate dos conhecimentos prévios dos alunos falando sobre 

cantigas de roda, quadrinhas e versos de cordel e versos populares. Mostramos para 

os alunos que todos eles são formas poéticas. A maioria destas usadas em 

brincadeiras como diversão. Então produzir poemas é brincar com palavras, como já 

foi dito por José Paulo Paes13. Depois entregamos o texto Cidadezinha qualquer de 

Carlos Drummond de Andrade (1930) e realizamos uma leitura silenciosa e depois em 

voz alta observando as pausas e a entonação adequadas. Falamos um pouco sobre 

o tema do poema e como o autor conseguiu retratar o lugar onde vivera. A seguir, 

entregamos o texto Cidadezinha cheia de graça de Mário Quintana (1980) e 

realizamos os mesmos procedimentos do texto anterior, porém seguido de uma 

comparação estrutural, temática e sobre a questão da intertextualidade. 

Depois da comparação entre os textos, falamos sobre a linguagem conotativa 

e denotativa e mostramos como os autores dos poemas fazem uso de cada uma delas 

para enriquecer semanticamente suas produções. Finalmente, Propomos a produção 

textual do gênero estudado, sugerindo como tema o lugar onde vivo, o mesmo 

utilizado nas Olimpíadas Brasileira de Língua Portuguesa. O texto foi rascunhado e 

em seguida passado à limpo, porém sem que o professor sugerisse alterações 

necessárias, pois prejudicaria a coleta de dados para esta pesquisa. Assim como nos 

                                                           
13 O escritor José Paulo Paes nasceu em Taquaritinga, interior de São Paulo, em 1926. Estudou 
química industrial em Curitiba, onde publicou seu primeiro livro de poemas, O aluno, em 1947. 
Trabalhou num laboratório farmacêutico e numa editora de livros, aposentando-se em 1981 para poder 
dedicar-se inteiramente à literatura. Publicou mais de dez livros de poesia, inclusive para o público 
infanto-juvenil, e foi colaborador regular na imprensa literária. Destacou-se também como ensaísta e 
tradutor de poesia. Morreu na capital do estado, em 1998.  
<http://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=00383> 
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demais gêneros, não realizamos as atividades de reescrita e edição, pelas mesmas 

razões explicadas anteriormente.  

Passamos a seguir a análise dos dados coletados das produções textuais que 

foram descritas logo acima. 
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4 ANÁLISE 

 

Para as análises dos dados coletados na pesquisa utilizamos a mesma 

nomenclatura dos desvios apontadas na exposição sobre estes, nos aportes teóricos 

deste trabalho. Assim, apresentamos os desvios que foram encontrados, seguidos de 

uma descrição e algumas ocorrências encontradas nesta pesquisa. Logo depois da 

apresentação mostramos a divisão dos desvios em grupos de acordo com a fonte de 

ocorrência segundo os pressupostos apontados por Oliveira e Nascimento (1990), o 

que corresponde à categorização que nós adotamos para realizar a nossa análise. 

Oliveira e Nascimento (1990 p. 33) em seu artigo sobre a “taxonomia dos 

erros” descreve alguns dos desvios de escrita mais ocorrentes em textos produzidos 

por crianças em processo de alfabetização. Partindo dessa premissa era de se 

esperar que um aluno em turma do 6º ano não mais cometesse tais violações, pois se 

está nesta série é porque seu processo de alfabetização já fora concluído. Na verdade, 

a aprendizagem é um processo, não um produto pronto, acabado, à espera de ser 

repassado por alguém para o consumo de outrem. Assim também ocorre com a 

aprendizagem da escrita. É um processo a longo prazo e é na interação do aprendiz 

com a língua escrita, mediado pela oralidade, que o sujeito vai aprender o código 

escrito. (OLIVEIRA, 2005, p. 9). 

Oliveira (2005, p. 9) afirma que ao longo do processo de aprendizagem da 

escrita, o sujeito vai formulando e reformulando hipóteses de escrita e 

consequentemente comete erros14, que já definimos como a fuga a padrões 

convencionados na escrita. Então à medida que o indivíduo comete um desvio e há a 

intervenção de forma adequada, é possível que haja progresso na aprendizagem do 

aluno neste tipo de desvio. Esses tipos de desvios já foram elencados em seção 

anterior. Vejamos agora os desvios que foram encontrados nesta pesquisa. 

Violação da forma dicionarizada 

                                                           
14 A partir deste ponto nos referimos a erro como desvio 
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Essa violação se caracteriza por haver na língua uma forma correta de grafar 

uma palavra, entretanto pode haver outra possibilidade graficamente possível. Foram 

encontrados casos como mostrados no quadro: 

Quadro 4 - Desvios de violação das formas dicionarizadas. 

Forma dicionarizada Forma não dicionarizada 

ciumenta siumenta 

conversando converçando 
              Fonte - Texto 11 

Desvios como estes ocorreram em uma escala considerável, sendo o mais 

apresentado na pesquisa, totalizando 11,56% das ocorrências. Tal violação tem como 

principal motivação o apoio do aluno na sonoridade (pauta sonora) para realizar a 

escrita das palavras, o que é perfeitamente possível, uma vez que, teoricamente, a 

escrita procura representar os sons da fala. Estes desvios ocorrem principalmente 

entre os fonemas /ʃ / que podem ser representados pelos grafemas /ch/ e /x/, / ʒ / que 

pode ser representado por /g/ e /j/ e [ s ] que pode ser representado pelas formas /s/, 

/ss/ e /ç/, e ainda o fonema [ z ] que pode se materializar através das formas /s/ e /z/. 

Essa diversidade de possibilidades de construções sonoras gera a mesma proporção 

de ocorrências de desvios, sendo, para os aprendizes, um dos fenômenos linguísticos 

que lhes proporciona mais dificuldade, como comprovado na pesquisa. 

Hipercorreção 

Os desvios classificados como de hipercorreção são aqueles ocasionados 

pela intenção do escritor em procurar atender as necessidades de escrita baseadas 

na ortografia, ou seja, a tentativa de escrever corretamente de acordo com a gramática 

normativa ou a língua padrão. O que acontece é, pois, um excesso ao realizar tarefa, 

pois o mesmo vai além do que realmente seria necessário, estabelecendo 

comparações entre a sua escrita e a língua padrão, devido às pressões 

proporcionadas pela escola, e acaba chegando a conclusões que não satisfazem em 

determinadas situações as construções escritas adequadas. 

Os desvios de hipercorreção, segundo Oliveira (2005), “são de difícil 

tratamento, por duas razões: primeiro, eles são esporádicos, podendo aparecer ou 

não. Segundo: eles podem aparecer para certos problemas, mas não para outros”. 

Entre os casos de hipercorreção encontrados temos os seguintes: 
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Quadro 5 - Desvios de hipercorreção. 

gentiu gentil 

chapelzinho chapeuzinho 
               Fonte - Textos1 e 10 

Os casos acima exemplificam as ocorrências mais comuns dos casos de 

desvio por hipercorreção, que são aqueles em que os alunos escrevem /l/ para 

substituir o fonema [u], ou vice-versa, embora outras construções também sejam 

classificads com a mesma nomenclatura como, por exemplo, nas palavras ir para a 

conjunção aditiva e, e boscar por buscar. 

Enfraquecimento 

Os desvios de enfraquecimento compreendem os casos em que as vogais 

médias /e/ e /o/ são pronunciadas como as vogais /i/ e /u/, quando átonas ou em final 

de sílaba conforme Seara (2011, p. 111-113). Vejamos alguns casos: 

Quadro 6 - Desvios de enfraquecimento. 

perduei perdoei 

jenti gente 

qui que 

muleka moleca 
Fonte – Textos 3, 5 e 6 

Este desvio ocorre com frequência motivado principalmente pela oralidade.  

Dessa forma o aprendiz se apoia na fala e reproduz os sons na sua escrita, 

materializando o desvio descrito.  

Monotongação 

A monotongação é um tipo de desvio que envolve a estruturação silábica da 

palavra e caracteriza-se pela perca de uma vogal nos encontros vocálicos, os 

ditongos, transformando-os em apenas um segmento conforme Seara (2011, p. 110). 

No português brasileiro, o ditongo é geralmente constituído de uma vogal mais glide, 

onde a primeira é pronunciada com maior intensidade e a segunda com menor 

intensidade. Dessa forma, na monotongação temos a perca do glide, restando apenas 

a vogal mais enfatizada. Este desvio também pode ocorrer em palavras terminadas 

em ditongo nasal, geralmente com as terminações -am e -em. Nesse processo, que 

ocorre de maneira bastante variada, se a sílaba em que ocorre o ditongo for átona, 

esta ficará mais propícia a ocorrer a redução, como podemos perceber em na palavra 
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fugiro. De outra forma pode ocorrer a preservação, tal como em fugiram. Trata-se, 

pois de um fenômeno que apresenta variação linguística, sendo encontrado em 

diversos falares do Brasil. Este desvio também é chamado de redução na literatura da 

área. 

Quadro 7 - Desvios de monotongação. 

otro outro 

encontro encontrou 

fugiro fugiram 

ficaro ficaram 
Fonte: Texto 7 

Como podemos ver nos exemplos acima, essas construções são reflexo da 

oralidade em que o aprendiz está inserido, ou seja, ele não diferencia a modalidade 

escrita da modalidade oral da língua e acabam por reproduzir tais desvios no processo 

da escrita. Este desvio apresentou uma frequência de 6,8% do total de ocorrências. 

Inserção 

No desvio da inserção, que também recebe o nome de epêntese, ocorre o 

fenômeno contrário ao da monotongação, ou seja, há o acréscimo de um segmento a 

forma básica de um morfema conforme Seara (2011 p. 115). Neste desvio ocorre o 

que também alguns chamam de ditongação. Daí claramente concluímos porque se 

trata de um processo inverso à monotongação, pois ao passo que na monotongação 

há a perca do glide, na inserção temos a inclusão desse mesmo item, geralmente 

quando se tem uma consoante em posição final de sílaba e que esta seja antecedida 

por uma vogal acentuada.  

Quadro 8 - Desvios de inserção. 

mais mas 

Jesuis Jesus 

beim bem 

mounte monte 
Fonte - Textos 3, 8, 11 e 14 

 
Como exemplificado no quadro 8, houve o acréscimo da semivogal /i/ nas 

primeiras ocorrências, entre elas a palavra bem, que foi escrita de acordo com a forma 

pronunciada [bẽɪ]. Todos refletem o fenômeno da ditongação, chegando a confundir 

esse desvio com a hipercorreção, como na palavra mounte, na qual o aprendiz 
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demonstra um esforço para se aproximar o máximo possível da norma padrão da 

língua, causado pelo exagero na monitoração.  

Junção intervocabular 

Há alguns desvios que vão além da representação da relação entre fonemas 

e grafemas, extrapolando o nível de análise da palavra e chegando ao nível de análise 

da oração. É o que Oliveira e Nascimento (1990 p. 40) classifica de violação da 

representação gráfica de sequência de palavras, na qual “a disposição gráfica não 

corresponde exatamente às unidades que se destacam na fala”. Ele descreve que a 

escrita se realiza através de palavras morfológicas e a fala se realiza por meio de 

palavras fonológicas. Por palavras fonológicas ele quer dizer que se trata dos 

fenômenos em que os clíticos, como pronomes, artigos e preposições se juntam a 

determinadas palavras, consideradas núcleos, formando assim uma única unidade.  

Quadro 9 - Desvios de junção intervocabular. 

Tiamo te amo 

derepente de repente 

lidezeja lhe desejar 
Fonte - Texto 2, 4 e 8 

Desvios dessa natureza apresentaram uma taxa de frequência de 8,84% na 

pesquisa, sendo o terceiro mais produtivo no geral e o segundo no que se trata de 

desvios de ordem gramatical. 

Apagamento 

O desvio denominado apagamento também envolve a estrutura da sílaba e está 

relacionado diretamente com a coda silábica, ou mais precisamente à supressão 

desta. Trata-se de um desvio demasiadamente comum entre os falantes do português 

brasileiro e que os estudantes acabam por utilizá-lo na escrita, o que, para nós trata-

se de um importante marco da variação linguística. É bastante corriqueiro 

presenciarmos situações nas quais os falantes “esquecem” de pronunciar o fonema 

/r/ na posição de coda silábica em algumas palavras ocasionando uma pronúncia 

como [fa'la]. Alguns casos de desvios de apagamento da coda silábica encontrados: 

Quadro 10 - Desvios de apagamento da coda. 

anda andar 

cozinha cozinhar 

manga mangar 
Fonte: Texto 9, 10, 11 
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Nos textos analisados em nossa pesquisa constatamos um índice de 

ocorrências de 8,50% desse desvio. 

Sândi 

O sândi é um processo fonológico que ocorre nas extremidades do vocábulo. 

Ele acontece quando o fonema final de uma palavra coincide com o fonema inicial da 

palavra seguinte, formando uma junção vocabular, porém apenas nesses moldes. 

Houve apenas um caso encontrado nos textos pesquisados, embora seja um desvio 

bastante comum na oralidade.  

Quadro 11 - Desvios de sândi. 

mim si nou me ensinou 

Belorizonte Belo Horizonte 
Fonte: Textos 3 e 20 

No primeiro exemplo extraído o aluno juntou o pronome átono terminado pelo 

fonema /e/ ao verbo que se inicia pelo mesmo fonema fundindo os dois em mesmo 

segmento. No segundo caso houve a fusão dos fonema /o/, ignorando a presença do 

/h/ no início da palavra seguinte. Neste caso, além do sândi, temos também um 

metaplasmo por crase, visto que houve a fusão de dois sons vocálicos.  

Permuta 

O desvio de permuta é um processo de estruturação silábica [...] em que há a 

mudança de lugar de um fonema na cadeia da fala. Ele ocorre em casos de troca de 

posição silábica em palavras como lagarto em que, frequentemente, se ouve largato. 

(SEARA, 2011, p. 110). Este desvio também pode ser encontrado na literatura da área 

com o nome de metátese. 

Quadro 12 - Desvios de permuta. 

veicolus veículos 

blibioteca biblioteca 

muna numa 
Fonte: Textos 13, 15 e 19 

Esse tipo de desvio não foi considerado produtivo nos textos pesquisados, 

representando uma taxa de 1,36% do total de ocorrências.  

Desnasalação 
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O fenômeno da desnasalação ocorre quando há a transformação de um 

fonema nasal em oral. Ocorre frequentemente em palavras que tem a presença das 

letras m e n e as mesmas transferem o som nasal do fonema /~/ à vogal anterior. 

Quadro 13 - Desvios de desnasalação. 

sipatico simpático 

briquedos brinquedos 

bricando brincando 
Fonte: Textos 7, 13 e 16 

 

Este desvio possui a tendência de aparecer apenas na escrita, na qual o 

aprendiz não percebe a nasalidade e reproduz na escrita este fato. Localizamos o 

percentual de 2,04% das ocorrências deste desvio na pesquisa. 

 

Nasalação  

A nasalação se caracteriza pela conversão de uma vogal nasal em uma vogal 

oral. Em textos escritos produzidos por aprendizes é comum encontrar este tipo de 

desvio que aparece por influência da oralidade, principalmente nos casos dos ditongos 

decrescentes /ui/, onde, nessa modalidade, apresentam uma nasalação que não é 

materializada na escrita. 

Quadro 14 - Desvios de nasalação. 

muinto muito 

comimgo comigo 

emgual igual 
Fonte: Textos 2, 5 e 15 
 

Pelos exemplos extraídos acima, notamos que o aprendiz fundamenta a sua 

escrita na fala na palavra muito, já na palavra comigo ele assimila o fonema da sílaba 

anterior e a reproduz na sílaba seguinte resultando na construção comimgo. 

Constatamos neste desvio uma taxa de 3,06% das ocorrências. 

Elemento sociocultural 

Os desvios que se encaixam na denominação de elemento sociocultural são 

aqueles que se referem a vocábulos de dialetos reproduzidos pelos grupos sociais 

aos quais o aprendiz circula. Assim o aprendiz os utiliza na escrita por achar que os 

termos são adequados a situação comunicativa utilizada em seus textos. 
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Quadro 15 - Desvios por elemento sociocultural. 

paia palha 

passemo passamos 

inté até 
Fonte: Textos 7, 10, 11, 18 e 20 

Podemos perceber pelos exemplos extraídos acima que são falares típicos de 

regiões interioranas que não tiveram a oportunidade de conhecer as formas pregadas 

pela norma padrão da língua portuguesa. Este fato, porém, não significa que eles 

estão errados em utilizar tais construções, uma vez que a compreensão é 

perfeitamente possível, não prejudicando a inteligibilidade do texto. 

Síncope 

O desvio por síncope, que também é nomeado por supressão, é percebido 

quando o aprendiz suprime, omite fonemas no interior do vocábulo. É um tipo de 

desvio bastante recorrente nas produções tanto orais quanto escritas, porém nos 

deteremos na análise da modalidade escrita, na qual observamos comumente casos 

como o da palavra para que passa a para em ambas modalidades.  

Quadro 16 - Desvios de síncope. 

pra para 

vinor vindo 
Fonte: Textos 2, 5, 6, 7, 8, 14, 18, 19 e 21 

 

Houve uma frequência considerável deste desvio no corpus analisado. Ao 

mesmo tempo também percebemos que essa frequência era muito repetitiva pois das 

14 ocorrências encontradas no total, 12 eram do vocábulo pra.  

Vozeamento 

O desvio denominado vozeamento é marcado pela troca de um fonema surdo 

por um fonema sonoro. Ele se torna mais evidente na relação estabelecida entre os 

pares mínimos, que são grupos fonêmicos que se diferenciam apenas pelo traço de 

voz, ponto de articulação, altura, entre outros requisitos. Nesse caso nos referimos ao 

traço de voz. Assim se uma consoante tem um traço de mais vozeada ela será sonora. 

Caso seja menos vozeada ela será surda. Podemos perceber a diferença quanto a 

este traço pela vibração das cordas vocais que devem vibrar nos sons mais vozeados 

e devem permanecer separadas quando pronunciarmos sons que sejam surdos. 



65 

Assim no exemplo abaixo temos um caso em que o aprendiz trocou o fonema surdo 

/f/ pelo fonema sonoro /v/ exemplificando bem a descrição acima. 

Quadro 17 - Desvios de vozeamento. 

vaz faz 
Fonte: Texto 13 

Registramos apenas um caso desse desvio nos textos analisados, o qual 

representou uma taxa de 0,34% das ocorrências. 

Segmentação 

A segmentação, também chamada de hipersegmentação, é um desvio que se 

manifesta por influência da entonação do falante, que usa a oralidade como critério 

para sua escrita. Por usar esses critérios, o aprendiz acaba por realizar a 

segmentação do vocábulo pelo motivo de entendê-lo como vocábulos separados, 

quando na verdade formam apenas um vocábulo. Vejamos alguns casos: 

Quadro 18 - Desvios de Segmentação. 

nen uma nenhuma 

em tão então 

mim si nou me ensinou 

a jeitar ajeitar 
Fonte: Textos 2, 3 e 14 

Pelos exemplos acima, percebemos que o aprendiz entende as sílabas das 

palavras como partes independentes como na palavra nenhuma, na qual houve a 

separação da palavra tendo como base a sonoridade e o mesmo ocorreu com os 

demais exemplos. Este desvio apresentou um índice de 3,40% das ocorrências. 

Aférese 

A aférese consiste na retirada de um ou mais fonemas no início da palavra. É 

um desvio recorrente na oralidade, razão pela qual verificamos sua presença nos 

textos pesquisados, visto que os alunos escrevem por orientação da fala. 

Quadro 19 - Desvios de aférese. 

tava estava 

qui aqui 

tó estou 
Fonte: Textos 3, 5, 6, 11, 16 e 18 
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A maior parte das ocorrências deste desvio estavam relacionadas a 

conjugação do verbo estar, nas quais houve o corte completo da sílaba inicial, 

restando apenas as formas a partir da segunda sílaba.  

Alçamento 

O processo fonológico denominado alçamento caracteriza-se pela troca das 

vogais médias /e/ e /o/ por /i/ e /u/ respectivamente, nas quais há a perca do traço 

distintivo característico de cada fonema, transformando-se no que Seara (2011, p. 81) 

denominou de neutralização. 

Em PB, exemplos de neutralização podem ser vistos entre os fonemas /s z ʃ 
ʒ / em posição final de sílaba ou palavra, nesse caso a neutralização é 
representada pelo arquifonema /S/. Temos também entre as vibrantes 
simples e múltipla / ɾr/ em posição final de sílaba ou palavra, representada 
pelo arquifonema /R/; ou ainda entre as vogais anteriores/e/e /ɛ/ou 
posteriores /ᴏ/e /ᴐ/, casos de neutralizações representadas, respectivamente, 
pelos arquifonemas /E/ e /O/. 

 

Vejamos alguns exemplos: 

Quadro 20 - Desvios de alçamento. 

upeduarei o perdoarei 

jenti gente 

prefeitu prefeito 
Fonte: Textos 3, 6 e 18 

O alçamento das vogais foi um desvio recorrente em nossa análise, na qual 

encontramos um percentual de 7,14% de desvios.  

Violação de convenções invariantes 

Desvios deste tipo se enquadram em situações nas quais o aprendiz se baseia 

na pauta sonora e que ao mesmo tempo são regidas por regras (Oliveira, 2005, p. 44). 

Essa é a diferença marcante em relação ao desvio da forma dicionarizada, no qual 

não há a presença das regras para a escrita de determinados sons, como os fonemas 

/s/ e /r/ entre vogais.  

Quadro 21 - Desvios de convenções invariantes. 

garafa garrafa 

coreu correu 

desa dessa 
Fonte: Textos 9, 15, 16 e 21 
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Oliveira (2005, p. 44) alerta ainda que há muitos casos da ortografia no 

português que são regidas por regras invariantes, como o uso do m e do n antes de 

consoantes, entre outros. Este fato refletiu-se em nossa análise na qual obtivemos um 

total de 27 ocorrências, o que representou 10,54% de todas as ocorrências 

encontradas. 

Violação do tipo de escrita 

Este desvio é comum, principalmente em aprendizes que ainda não dominam 

completamente o código da escrita. Eles confundem o traçado de algumas letras como 

m e n, p e q, b e d. Esse desvio da escrita trata-se apenas de um caso em que o 

estudante deva aprender o traçado correto das letras, conforme Oliveira (2005, p. 44) 

Quadro 22 - Desvios por semelhança de traçados. 

con com 

ven vem 

ten tem 
Fonte: Textos 6, 10, 14 

Não esperávamos encontrar este tipo de desvio nas nossas análises devido 

ao corpus de pesquisa ser de textos produzidos por uma turma de 6º ano e este desvio 

ser característico de turmas de alfabetização, que ainda estão se habituando com a 

escrita.  

Desvios acidentais 

Os desvios referentes as construções acidentais produzidas pelos alunos são, 

segundo Oliveira (2005), acidentais mesmo. Eles ocorrem sem haja alguma 

explicação aceitável para tal grafia, não devendo, portanto, ser motivo de preocupação 

para os professores. 

Quadro 23 - Desvios acidentais. 

solicitando solicitar 

computadore computador 
Fonte: Textos 12 e 13 

Os desvios encontrados nesse item pouco influenciaram na compreensão 

geral do texto, confirmando o que disse Oliveira no trecho acima. Verificamos uma 

taxa de ocorrência de 1,36% dos desvios pesquisados. 
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Harmonia vocálica 

De acordo com Seara (2011, p. 109), o processo fonológico de assimilação 

ocorre quando os segmentos se tornam semelhantes, ou seja, um segmento vizinho 

assume os traços distintivos de um segmento vizinho. Este desvio pode se desdobrar 

em outros processos como a palatização, a labialização, a nasalação e o vozeamento. 

Quando ocorre entre vogais é que recebe o nome de harmonia vocálica. Encontramos 

apenas um caso de harmonia vocálica nos textos do gênero poema analisados. 

Quadro 24 - Desvio da harmonia vocálica. 

 

Pelo exemplo acima constatamos a assimilação do fonema da semivogal da 

segunda sílaba pela primeira sílaba, confundindo com o desvio de alçamento de vogal 

em que ocorre apenas a elevação da vogal média para a semivogal alta. Porém, neste 

caso, há um plano maior, o da palavra, na qual os fonemas das sílabas que a 

compõem interferem na sonoridade uma das outras.  

Desvio de concordância e organização sintática 

Neste desvio estão envoltos os aspectos relacionados a morfologia e a sintaxe 

dos gêneros discursivos escritos e faz parte do grupo das violações das regras 

gramaticais. Segundo Oliveira e Nascimento (1990, p. 41), a escrita exige uma 

morfologia e uma sintaxe próprias, que possuem uma variação mínima de forma e 

enquanto pretendem ter uma variação máxima de função. Assim, a partir deste 

quesito, estão embarcados os desvios de concordância entre termos da frase ou 

oração e também desvios de ordem sintática. 

Quadro 25 - Desvio de concordância e sintaxe. 

os aluno os alunos 
Fonte: Texto 06 

 

Este desvio representou 1,02% das ocorrências e trata-se de um fenômeno 

evolutivo de algumas línguas que tendem a simplificação, ou seja, a redução de 

fonemas na língua falada e morfemas na língua escrita.  

mininos meninos 
Fonte: Texto 23 
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Desvio de acentuação 

O desvio de acentuação se caracteriza pela ausência, a presença ou a troca 

de sinal de acentuação que comprometa a pronúncia correta da palavra. 

Quadro 26 - Desvio de acentuação. 

saúdavel saudável 

armarios armários 
Fonte: Texto 13 

 
Verificamos uma taxa de ocorrência de 1,7% deste desvio na pesquisa. 

Continuando a análise, separamos os desvios exemplificados em grupos de 

acordo com a motivação de ocorrência: (a) desvios de variação, que são de natureza 

oral e, portanto, mais propensos a apresentar sinais de variação linguística, (b) 

desvios que são de natureza ortográfica/gramatical e propensos a apresentar desvios 

próprios da escrita, como mostramos, resumidos, nos quadros 26 e 27 

respectivamente: 

Quadro 27 - Desvios do tipo (a) 

DESVIOS VARIAÇÃO 

Neutralização;  
Alçamento;  
Harmonia vocálica;  
Síncope; 
Elemento sociocultural; 
Aférese; 
Inserção; 
Vozeamento; 
Desvozeamento; 
Enfraquecimento; 
Permuta; 
Monotongação; 
Apagamento; 
Junção intervocabular; 
Segmentação; 
Sândi; 
Desvio de concordância; 
Desvio de organização sintática 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
Quadro 28 - Desvios do tipo (b) 

DESVIOS GRAMATICAIS 

Violação de escrita 
Violação de convenções invariantes; 
Nasalação; 
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Desnasalação 
Violação das formas dicionarizadas; 
Acentuação 
Pontuação; 
Paragrafação 
Hipercorreção; 
Desvios acidentais 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tomamos como parâmetro, para a análise dos gêneros abordados nessa 

pesquisa, o continuum da fala e da escrita proposto por Marcuschi (2002). Neste 

continuum ele propõe que a fala e a escrita sejam analisadas de forma não dicotômica, 

separadas, mas ao contrário disso, de forma ampla, pois cada uma dessas 

modalidades é complementar a outra, não sendo admitida, pois, a análise textual sob 

a perspectiva unilateral.  

Como podemos ver, o contínuo é composto por duas linhas de análise: uma 

horizontal e outra vertical. No sentido vertical ele é cortado por uma linha central que 

delimita na parte superior os gêneros discursivos que se materializam na escrita e na 

parte inferior os gêneros discursivos que se materializam na fala. No sentido horizontal 

há uma divisão em quatro seções à medida em que um determinado gênero se 

aproxima ou se distancia da fala ou da escrita. Assim à esquerda, na parte superior 

temos os gêneros discursivos escritos que apresentam traços mais próximos da 

oralidade e à direita temos gêneros que se distanciam dessa condição. Ao centro 

temos a seção mista que apresenta gêneros com características de fala e escrita de 

forma equilibrada, sem excesso tanto para um lado como para o outro 
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Figura 1 -Continuum da fala e escrita. 

 

Fonte: Marcuschi (2002, p. 41) 

De acordo com a figura 1 podemos perceber uma segmentação de cortes 

verticais que formam uma categorização dos gêneros em 4 grupos. São eles: 

comunicações pessoais, comunicações públicas, textos instrucionais e textos 

acadêmicos na parte superior e conversações, constelação de entrevistas, 

apresentações e reportagens e exposições acadêmicas na parte inferior. Assim, 

fizemos então a localização abaixo dos gêneros no continuum, como mostra a figura 

a seguir: 
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Figura 2 - Localização dos gêneros analisados no continuum da fala e escrita.     

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Marcuschi (2002, p. 41) 
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5 RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

Em face do que foi exposto no capítulo das análises apresentamos os 

seguintes resultados com relação à quantidade e aos tipos de desvios encontrados 

em cada gênero discursivo trabalhado em sala de aula.   

No gênero carta pessoal localizamos as seguintes ocorrências: 

TABELA 1 - Desvios do gênero carta pessoal 
CARTA PESSOAL 

TIPOS DE DESVIOS MENINOS MENINAS TOTAL VARIACIONISTA GRAMATICAL 

sândi 1 – 1 X  

metátese – – –   

alçamento 4 2 6 X  

desnasalação – – –   

apagamento 11 3 14 X  

acidental – – –   

nasalação 3 2 5  X 

monotongação 1 4 5 X  

elemento sociocultural – – –   

síncope 4 3 7 X  

junção intervocabular 5 6 11 X  

vozeamento – – –   

segmentação 3 – 3 X  

violação de convenções 
invariantes  

– – –   

violação do tipo de escrita 1 – 1  X 

violação da forma dicionarizada 4 4 8  X 

hipercorreção 3 – 3  X 

inserção ou epêntese 2 1 3 X  

aférese 4 1 5 X  

enfraquecimento 2 2 4 X  

harmonia vocálica – – –   

concordância 2 1 3 X  

acentuação – – –   

TOTAL      

Fonte: elaborado pelo autor 

Como vemos os desvios com maior número de ocorrências foram os 

apagamentos com 14 ocorrências, seguido da junção intervocabular com 11 e da 

violação da forma dicionarizada com 8 ocorrências cada. De um total de 28 desvios 

catalogados, neste gênero encontramos a presença de 18 deles, sendo a maioria do 

grupo correspondente aos desvios de variação. Essa presença massificada destes 

desvios se dá por fatores que envolvem o meio de produção, a concepção discursiva, 

o modo e o tempo de interação do gênero como propõe Marcuschi (2002, p. 40). 
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 Quadro 29 - Concepção discursiva dos gêneros 

Fonte: elaborado pelo autor 

Podemos perceber que, pelo quadro acima, o gênero carta pessoal em sua 

concepção discursiva é naturalmente oral. Isso se deve ao modo de interação que é 

unilateral, representando uma conversa informal de forma assíncrona com um 

interlocutor que está distante temporal e fisicamente. Então parece ser óbvia a 

presença de desvios neste texto que sejam marcados pela oralidade e 

consequentemente apresentem indícios de variação linguísticas. No entanto, a 

presença dessas marcas da oralidade irá depender dos interlocutores envolvidos, no 

caso, estudantes de 6º ano que produziram cartas para ser enviadas às suas mães. 

A familiaridade envolvida favoreceu de certa forma essas marcas de informalidade 

presente neste gênero, diferentemente da carta para autoridade, na qual o 

destinatário, o prefeito da cidade, não possui tanta familiaridade com os remetentes, 

os alunos. Outra diferença da carta para autoridade e a carta pessoal dá-se em 

relação à concepção discursiva que na primeira é de natureza escrita. Esse fator 

proporcionou uma maior taxa de frequência de desvios de gramática e ortografia neste 

gênero, ou seja, as marcas de oralidade presentes na carta pessoal não foram 

encontradas com o mesmo volume na carta para autoridade. A tabela a seguir mostra 

que as taxas de desvios nos gêneros carta pessoal e carta para autoridade foram 

inversamente proporcionais. Como citado acima, o fator formalidade/informalidade 

influenciou bastante na presença destes desvios. 

TABELA 2 - Percentual de desvios – cartas 

Tipo de desvios Carta pessoal Carta autoridade 

Variacionista 66,67% 44,44% 

Gramatical 33,33% 55,56% 

Fonte: elaborado pelo autor 

Gênero Meio de 
produção 

Concepção 
discursiva 

Interação (modo) Interação (tempo) 

Sonoro Gráfico Oral Escrita Bilateral Multilateral Assincronia Sincronia 

Carta 
pessoal  X X  X  X  

Fábula  X X   X X  

Carta 
autoridade  X  X X  X  

Relato de 
viagem  X X  X  X  

Poema  X X X X X X X 
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O gênero carta para autoridade, no continuum da fala e da escrita proposto 

por Marcuschi (2002, p. 41), está localizado na zona mista, na qual tanto pode 

apresentar desvios relacionados à oralidade quanto à gramaticalidade, porém 

esperávamos que, comparado ao gênero carta pessoal houvesse um maior índice de 

desvios de gramática.  

A tendência a possuir um maior índice de desvios de gramática foi realmente 

comprovada na nossa pesquisa, conforme mostra a tabela a seguir: 

TABELA 3 - Desvios do gênero carta para autoridade 
 CARTA AUTORIDADE 

 MENINOS MENINAS TOTAL VARIACIONISTA GRAMATICAL 

Sândi – – –   

Metátese – 1 1 X  

Alçamento – – –   

Desnasalação – 1 1  X 

Apagamento – – –   

Acidental 1 1 1  X 

Nasalação 1 – 1  X 

Monotongação 1 – 1 X  

Elemento sociocultural 1 – 1 X  

Síncope 2 – 2 X  

Junção intervocabular – 1 1 X  

Vozeamento – 1 1 X  

Segmentação 2 – 2 X  

Violação de convenções 
invariantes  

– 1 
1  X 

Violação do tipo de escrita 1 – 1  X 

Violação da forma dicionarizada 2 – 2  X 

Hipercorreção 2 1 3  X 

Inserção ou epêntese – – –   

Aférese – – –   

Enfraquecimento – – –   

Harmonia vocálica – – –   

Concordância – – –   

Acentuação – 4 4  X 

TOTAL      

Fonte: elaborado pelo autor 

O gênero fábula, no continuum de Marcuschi (2002, p. 41), está localizado na 

zona mista da mesma forma que a carta para autoridade, ou seja, na zona mista, 

porém mais à direita, visto que a carta para autoridade está no grupo das 

comunicações públicas, enquanto que a fábula está no grupo dos textos instrucionais. 

A distinção está no caráter narrativo da fábula. Assim era esperado, por este fator, 

que houvesse um índice maior de desvios gramaticais, assim como houve na carta 
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para autoridade. Porém o que verificamos foi o contrário, com uma frequência bem 

maior de desvios de variação, conforme tabela abaixo: 

TABELA 4 - Desvios do gênero fábula 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

No gênero fábula há a presença de 11 dos 16 desvios associados a variação. 

Dessa forma, se a posição no continuum não foi determinante para a presença maior 

dos desvios de gramática, o que pode ter motivado o ocorrido? Ao analisar os dados 

verificamos que a tipologia textual predominante é narrativa e um fato marcante desta 

tipologia é a presença dos verbos no tempo pretérito. Particularmente essa classe tem 

uma predisposição a sofrer variações provocadas pela oralidade. Entre os desvios 

que possuem relação com os verbos temos o apagamento, o alçamento e a 

monotongação e houve uma frequência considerável destes no gênero fábula como 

mostrado na tabela 4. 

 FÁBULA 

 MENINOS MENINAS TOTAL VARIACIONISTA GRAMATICAL 

Sândi – – –   

Metátese – – –   

Alçamento 5 1 6 X  

Desnasalação 1 – 1  X 

Apagamento 3 – 3 X  

Acidental – – –   

Nasalação – – –   

Monotongação 8 – 8 X  

Elemento sociocultural 4 – 4 X  

Síncope 1 2 3 X  

Junção intervocabular – 4 4 X  

Vozeamento – – –   

Segmentação 1 – 1 X  

Violação de convenções invariantes  1 1 2  X 

Violação do tipo de escrita 1 – 1  X 

Violação da forma dicionarizada 8 5 13  X 

Hipercorreção 1 – 1  X 

Inserção ou epêntese 3 2 5 X  

Aférese 2 – 2 X  

Enfraquecimento 3 – 3 X  

Harmonia vocálica – – –   

Concordância – – –   

Acentuação – – –   

TOTAL      
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O gênero relato de viagem se encontra em posição similar ao gênero fábula 

no continuum de Marcuschi (2002, p. 41). Assim, já não abordaremos a mesma 

hipótese de antes, na qual apostávamos na maior presença de desvios de gramática. 

De fato, ocorreu o mesmo com a fábula, ou seja, uma presença maior de desvios de 

variação que de gramática. 

TABELA 5 -Desvios do gênero relato de viagem 
 RELATO DE VIAGEM 

 MENINOS MENINAS TOTAL VARIACIONISTA GRAMATICAL 

Sândi 1 – 1 X  

Metátese 2 – 2 X  

Alçamento 6 – 6 X  

Desnasalação – – –   

Apagamento 4 – 4 X  

Acidental 1 – 1  X 

Nasalação 2 – 2  X 

Monotongação 5 – 5 X  

Elemento sociocultural 10 – 10 X  

Síncope 3 – 3 X  

Junção intervocabular 6 – 6 X  

Vozeamento – – –   

Segmentação 3 – 3 X  

Violação de convenções invariantes  19 – 19  X 

Violação do tipo de escrita 9 – 9  X 

Violação da forma dicionarizada 7 – 7  X 

Hipercorreção 6 – 6  X 

Inserção ou epêntese 2 – 2 X  

Aférese 1 – 1 X  

Enfraquecimento 1 – 1 X  

Harmonia vocálica – – –   

Concordância – – –   

Acentuação – – –   

TOTAL      

Fonte: elaborado pelo autor 

Essa similaridade de desvios entre a fábula e o relato de viagem, se dá, como 

dito anteriormente, pela tipologia textual narrativa. Esse foi o fator mais marcante entre 

esses dois gêneros.  

TABELA 6. Percentual de desvios dos gêneros fábula e relato de viagem 

 FÁBULA RELATO DE VIAGEM 

Variacionista 61,11% 61,90% 

Gramatical 38,89% 38,10% 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Conforme a tabela acima, confirmamos as informações anteriores quando nos 

referíamos à fabula e ao relato de viagem. 

O poema é um gênero textual que tem circulação livre entre os grupos da 

parte superior do continuum de Marcuschi (2002, p. 41). O poeta ao realizar sua obra, 

o poema, poderá escrever sobre qualquer tema, desde seus sentimentos, até lugares, 

pessoas ou ideias. Então dependendo do domínio linguístico, do nível intelectual e 

das intenções do poeta, esse gênero pode aparecer em qualquer grupo do continuum 

citado acima, e particularmente, esse aspecto é o que dá a sensação de liberdade. 

TABELA 7. Desvios do gênero poema 

 POEMA 

 MENINOS MENINAS TOTAL VARIACIONISTA GRAMATICAL 

Sândi – – –   

Metátese 1 – 1 X  

Alçamento 3 – 3 X  

Desnasalação 4 – 4  X 

Apagamento 4 – 4 X  

Acidental 1 – 1  X 

Nasalação 1 – 1  X 

Monotongação 1 – 1 X  

Elemento sociocultural – – –   

Síncope 5 – 5 X  

Junção intervocabular 4 – 4 X  

Vozeamento – – –   

Segmentação 1 – 1 X  

Violação de convenções invariantes  9 – 9  X 

Violação do tipo de escrita 2 – 2  X 

Violação da forma dicionarizada 4 – 4  X 

Hipercorreção – – –  X 

Inserção ou epêntese 4 – 4 X  

Aférese 1 – 1 X  

Enfraquecimento – – –   

Harmonia vocálica – – –   

Concordância – – –   

Acentuação 1 – 1  X 

TOTAL      
Fonte: elaborado pelo autor 
 

De acordo com a tabela acima, foram localizados 17 tipos de desvios neste 

gênero, sendo 9 desvios de variação e 8 desvios gramaticais. Logo verificamos que 

há um equilíbrio na ocorrência de desvios neste gênero (ver tabela 8) devido a 

liberdade que o poema possui para transitar no continuum de Marcuschi (2002) 

conforme figura 2. De acordo com o quadro 29, o poema tanto pode ser concebido de 



79 

forma oral quanto escrita, possui meio de interação tanto bilateral quanto multilateral 

e ainda possui um tempo de interação tanto síncrono quanto assíncrono. Tudo isso 

irá proporcionar toda a liberdade de circulação que foi citada acima.  

TABELA 8. Percentual de desvios do gênero poema 

 POEMA 

Variacionista 50,00% 

Gramatical 50,00% 

Fonte: elaborado pelo autor 

Os desvios de acentuação e concordância que estão relacionados aos 

aspectos gramaticais foram observados juntos com os demais desvios. Já os desvios 

de pontuação, paragrafação e sintaxe estão contabilizados separadamente dos outros 

desvios, sobre os quais foi verificado apenas a presença ou não destes elementos 

nos textos analisados como mostra a tabela abaixo: 

TABELA 9.  Percentual de desvios de sintaxe, pontuação e paragrafação 

Desvios 
Carta 

pessoal 
Fábula 

Carta 
autoridade 

Relato 
viagem 

Poema Total 
 

Sintaxe 3 3 1 3 1 11 47,83% 

Paragrafação 4 5 3 5 2 19 82,61% 

Pontuação 5 5 3 5 2 20 86,96% 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Entre estes desvios, o mais recorrente foi o desvio de pontuação que 

apresentou uma taxa de ocorrência de 86,96%. Ele esteve presente em 20 dos 23 

textos analisados, e não apareceu em apenas 3 textos do gênero poema. A ocorrência 

menor deste desvio no gênero poema se dá devido a própria estrutura do gênero que 

é em versos, o que acaba por não exigir tanto a pontuação como os demais gêneros 

pesquisados, nos quais esteve presente em todos.  

O desvio na paragrafação, assim como o desvio de pontuação, apresentou 

uma alta taxa de frequência, sendo registrada a sua presença em 19 textos. Este 

desvio não apareceu em apenas 3 textos do gênero poema e em 1 texto do gênero 

carta pessoal. A justificativa para a ausência deste desvio no gênero poema é 

primordialmente estrutural, uma vez que nos demais gêneros, que são escritos em 

prosa, a paragrafação é uma exigência textual e, portanto, esse desvio acaba por ser 

mais monitorado. 
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GRAMÁTICA; 
MENINOS; 37%

GRAMÁTICA; 
MENINAS; 7%

VARIAÇÃO; 
MENINOS; 44%

VARIAÇÃO; 
MENINAS; 11%

DESVIOS POR GÊNERO E CATEGORIA

GRAMÁTICA VARIAÇÃO

Tanto o desvio de pontuação quanto o desvio de paragrafação ocorrem devido 

os alunos não dominarem o conhecimento relativo a frases e orações na escrita, 

reproduzindo no texto a fala de forma sequencial e sem dar atenção às pausas que 

esta modalidade exige. São desvios que refletem a estrutura textual obrigatória de 

determinados gêneros ou convenções estabelecidas acerca da mesma. 

Os desvios de sintaxe apresentaram a menor taxa de ocorrência nos textos 

analisados. Ele esteve presente em 11 textos, o que representa uma taxa de 47,83% 

deles. Essa taxa demonstra que os alunos apresentam problemas no tocante a 

organização sintática das frases e orações, e que podem gerar problemas de 

compreensão do texto. 

Considerando o universo total de desvios encontrados na pesquisa, que foram 

294 desvios, e analisando essas ocorrências por gênero e por categoria, como 

mostrado no gráfico 1, verificamos que tanto as meninas quantos os meninos 

cometeram mais desvios de variação. É importante ressaltar que o grupo de meninas 

que tiveram seus textos analisados na pesquisa é muito inferior ao grupo dos meninos, 

visto que no início das atividades estavam matriculados dezessete meninos e cinco 

meninas, enquanto que ao final das coletas dos gêneros tínhamos apenas duas 

meninas e quatorze meninos na turma. 

Gráfico 1 - Total de desvios por gênero e categoria 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fonte: elaborado pelo autor 

 

No entanto, apesar de ser uma amostragem, verificamos que nos textos das 

meninas aparecem menos desvios tanto de gramática quanto de variação, como 

mostrado no gráfico 1. 
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Gráfico 2 -Percentual de ocorrências de desvios por gênero 

  Fonte: elaborado pelo autor 

De acordo com o gráfico 2 podemos perceber como cada grupo de desvios 

ocorre em cada gênero. Destacamos o equilíbrio de desvios encontrados no gênero 

poema que apresentou 50% dos desvios em cada categoria. Nos gêneros carta 

pessoal, relato de viagem e fábula houve maior ocorrência dos desvios de variação e 

oralidade, enquanto que no gênero discursivo carta para autoridade houve maior 

incidência dos desvios ortográficos e gramaticais.  

No gráfico 3 dispomos o percentual de desvios encontrados nos textos. Nele 

verificamos que os desvios que apresentaram maior incidência foram a violação das 

formas dicionarizadas e a violação das convenções invariantes com 11,56% e 10,54% 

respectivamente, e assim verificamos que, juntos, estes desvios representaram mais 

de 20% do total de ocorrências da pesquisa. Eles são seguidos pelos desvios de 

junção intervocabular com 8,84% e do apagamento com 8,50% das ocorrências.  

Destacamos no grupo intermediário os desvios de violação do tipo de escrita 

que apresentou 4,76%, o desvio de inserção com 4,76% e a hipercorreção com 4,42%. 

Já os desvios menos incidentes foram o vozeamento com taxa de 0,34%, o sândi com 

0,68% e o desvio de concordância com 1,02%. 
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Gráfico 3 -Percentual total de desvios 

Fonte: elaborado pelo autor 

E por fim, apresentamos o gráfico 4, que mostra o resultado final desta 

pesquisa, no qual vemos que houve uma maior ocorrência de desvios de variação nos 

textos que foram analisados. 
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Gráfico 4 - Quadro geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Concluímos que, este resultado se mostrou dessa forma devido às influências 

que a modalidade oral da língua exerce sobre a modalidade escrita, principalmente, 

pelo fato dos aprendizes estarem em processo de aperfeiçoamento desta última. 
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6 ESTRATÉGIAS PARA ENFRENTAMENTO DO PROBLEMA 

 

A escrita é uma das grandes tecnologias inventadas pelo homem ao longo de 

sua história. Em uma sociedade como a atual, ela está presente em todas as esferas 

sociais, seja em maior ou menor grau. Dessa forma, a escola tem a grande 

responsabilidade de ajudar o aluno a conseguir dominar essa tecnologia para que o 

aprendiz consiga agir e interagir por meio dela nos ambientes pelos quais circula, visto 

que a escrita é ferramenta de construção do saber, e não apenas instrumento para 

expressá-lo (CAMPS, 2006, p. 11).  

Deixamos claro que consideramos a escrita um processo. Assim, sobre este 

tema Passarelli (2012, p. 37) diz que a escrita processual [...] ressignifica o ensino da 

escrita pela intervenção mediadora do professor em favor da construção de um 

sujeito-autor de textos. E para que isso aconteça alguns problemas devem ser 

superados do ponto de vista do aluno, que é medo de escrever, seja por falta de 

repertório, seja por falta de domínio das técnicas de escrita (PASSARELLI, 2012, p. 

37). 

Um desses problemas é o fato, bastante comum, de ainda ocorrer, logo na 

primeira aula de Língua Portuguesa, a seguinte instrução: “Crianças, façam uma 

redação sobre as suas férias”. Ações como essas são frequentes em nossas salas de 

aula e demonstram um total despreparo e falta de planejamento dos profissionais que 

agem de tal maneira, uma vez que negligenciam o direito dos alunos em aprender a 

escrita da língua.  

É de senso comum que só se aprende escrever escrevendo, isso de certa 

forma é verdadeiro, mas não sem planejamento, sem estabelecer um roteiro de 

aprendizagem que contemple um determinado gênero e que, essencialmente, faça 

parte da realidade do aluno. Ou seja, é necessário que haja metodologia que 

contemple seriamente a aprendizagem desta habilidade. 

Então após a escrita, segundo a metodologia acima, e a entrega das 

produções escritas dos alunos, temos ainda a correção destas nas quais o professor 

as corrige segundo seus próprios critérios, mas geralmente, leva em consideração os 

“erros” dos alunos em relação à norma culta, à gramatica, desconsiderando alguns 
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aspectos importantes como a coerência, a coesão, os aspectos discursivos, os 

argumentos apresentados no texto, entre outros. Isso ocorre principalmente devido 

aos papeis exercidos pelo professor e aluno no ambiente da sala de aula, no qual o 

professor assume uma postura culturalmente ditatorial imposta pelo sistema e que 

está ali para transmitir o seu saber aos alunos. Da mesma forma, os alunos são 

obrigados a se comportar passivamente, recebendo e cumprindo as ordens ditadas 

pelo professor. Trata-se então de um ambiente hostil, que em nada colabora com a 

aprendizagem dos alunos, uma vez que estes apenas reproduzem conceitos e 

modelos rigorosamente repassados de acordo com a hierarquia da sala de aula. Tudo 

isso se configura na chamada mentalidade normativa, na qual Ghiraldelli Jr. 

(Passarelli, 2012, p 77-78) diz que 

 
os professores, ao priorizar o ato normativo, [...] ficam imbuídos de uma 
mentalidade normativa, isto é, uma mentalidade que privilegia o normativo, 
que faz com que, nas entrelinhas e certo modo inconscientemente, o 
normativo seja parte realmente importante nos seus discursos. 
 

Assim, logo verificamos que este modo de ensinar aos alunos a escrever não 

pode ser considerado produtivo. Não é apenas passando  “atividades de redação” que 

poderemos tornar nossos alunos autônomos e capazes de usar a escrita tanto no 

ambiente escolar quanto fora dele nas mais diversas situações da vida em sociedade. 

É necessário muito mais do que isso. Ao trabalhar desse modo o professor não está 

considerando a escrita um processo e sim um produto, o que termina por prejudicar 

toda a produção do aluno. 

Passarelli (2012) nos aponta os fatores essenciais para que ocorra uma 

reversão na situação inicial, descrita logo acima, quando diz que:  

 
Uma metodologia mais adequada para o trabalho em sala de aula aumenta a 
produtividade e o tempo passa a ser mais bem aproveitado por todos [...] 
Acrescento que, quando o professor tem o que dizer (conteúdos relevantes) 
e como dizer (metodologia adequada), a produtividade é consequentemente 
aumentada. 
 

De fato, a metodologia utilizada para motivar os alunos durante a produção 

escrita é predominantemente expositiva. O professor quer formar um aluno crítico e 

autônomo, porém com a metodologia utilizada ele acaba por formar alunos passivos 

e sem espírito crítico. Desta forma a chave para a mudança da qualidade das 
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produções dos estudantes, passa indubitavelmente pela escolha correta da 

metodologia e que na ausência desta, obviamente, os resultados não serão 

satisfatórios.  

É necessário que o professor repense a sua prática em relação à metodologia 

adotada durante as atividades de produção escrita dos alunos para não os prejudicar 

quanto ao desenvolvimento e maturação desta habilidade. Ressaltamos, obviamente, 

que nem todos os professores cometem esta falha no desenrolar do seu trabalho. 

Todavia, também não podemos fechar os olhos e achar que está tudo uma maravilha 

e agir de forma negligente com o nosso alunado, negando-lhes o direito de, estando 

na escola, ter uma educação de qualidade e que contemple todas as suas 

necessidades enquanto estudante, confirmando o que, para Passarelli (2012) se pode 

considerar a prática educativa como o imbricamento de aspectos relativos à 

construção do conhecimento, à ética e à criação. Outro fator interessante que 

Passarelli (2012) também cita é a afetividade como princípio engajador do processo 

de ensino-aprendizagem. Para ela tanto o professor quanto os alunos precisam estar 

sintonizados em torno de um mesmo objetivo, concretizando assim o planejamento 

que fora proposto. Ressalta-se, porém, que essa afetividade aqui tratada não é aquela 

que suponhamos que deva existir entre pais e filhos, mas uma afetividade que permita 

a interação entre os participantes do evento aula, sendo o professor o principal 

responsável pela concretização da mesma, na qual ele deverá motivá-los para a 

aprendizagem e fazê-los saber do seu papel como estudante. 

Reiteramos que para o professor de Língua Portuguesa consiga realizar um 

ensino da escrita que proporcione o crescimento individual dos seus alunos, ele 

precisa possuir definições claras acerca de alguns conceitos fundamentais, como 

língua, texto, contexto e sobre os gêneros discursivos. Sem o devido embasamento, 

a sua prática será vazia, pois o mesmo será apenas uma espécie de pastor que 

apenas observa suas ovelhas no campo. Algo inaceitável para uma aula de Língua 

Portuguesa, que deve priorizar um ensino da língua em todos os seus aspectos, 

respeitados os níveis de aprendizagem, limites, conhecimentos prévios e realidade 

dos participantes. 

Detectada esta situação elegemos a sequência didática como sugestão 

metodológica mais adequada para que nossos alunos superem as falhas que ocorrem 
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no processo de aquisição e desenvolvimento da habilidade da escrita, fundamentados 

principalmente nos estudos de Passarelli (2012).  

A nossa proposta fundamenta-se na aplicação de sequências didáticas para 

acerca dos gêneros que fizeram parte desta pesquisa como ferramenta para superar 

os desvios encontrados nas produções escritas dos alunos. Mas o que é sequência 

didática?  

 
A sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas, de 
maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito [...] com a 
finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-
lhe, assim escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada 
situação de comunicação [...] servem, portanto, para dar acesso aos alunos 
práticas de linguagem novas ou dificilmente domináveis (Dolz, Noverraz e 
Schenewly, 2004, apud BARBOSA, 2012, p. 41). 
 

Por seus objetivos notamos que a sequência didática é uma ferramenta, ou 

um conjunto destas, bastante útil para conseguir realizar as atividades da nossa 

proposta de intervenção. A estrutura da sequência didática segue um modelo 

esquematizado da seguinte forma: 

Figura 3. Estrutura da Sequência Didática15 

 
Fonte: Barbosa, 2012, p. 42 

Como visualizado no esquema, primeiramente é apresentado a situação na 

SD. Isto corresponde à exposição do projeto de comunicação, da situação e do 

“problema” de Comunicação que os alunos terão que resolver. Nesta parte são 

expostas aos aprendizes as questões relacionadas as condições de produção do 

texto, como o gênero, objetivo, leitores, suporte e forma de circulação do texto 

Barbosa (2012).Trata-se de um passo fundamental do planejamento da SD, pois 

mostra as bases nas quais o planejamento será direcionado. 

                                                           
15 A partir deste ponto passaremos a denominação SD para sequência didática  
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Em seguida temos a produção inicial, que se configura como a primeira 

tentativa do aluno de produzir o texto do gênero estudado. Esta atividade serve como 

diagnóstico para o professor identificar os problemas mais recorrentes nos textos e 

adequá-los ao seu planejamento.  

 
A produção inicial [...] serve para o professor adequar seu planejamento de 
atividades de exploração de um gênero às necessidades dos alunos, ou seja, 
à resolução dos problemas que mais emergiram em suas produções, 
atividades essas que constituirão os módulos. Estes, por sua vez, são 
atividades que visam decompor características dos gêneros e focar seus 
aspectos textuais e linguísticos, de modo que o aluno se torne capaz de lidar 
com eles, superando assim as inadequações apresentadas. (BARBOSA, 
2012, p. 42) 
 

O esperado é que, com a aplicação da sequência de atividades o aluno 

consiga superar as dificuldades apresentadas em relação a determinado gênero. Isso 

é verificado na produção final, a qual fecha o ciclo de estudo de determinado gênero 

discursivo, ou a concretização do movimento metodológico. Os autores defendem que 

a aplicação da sequência didática deve 

 
começar do complexo (produção de um texto, a partir de uma situação 
possível de comunicação), ir em direção ao simples (decomposição das 
características dos gêneros, dos aspectos textuais e linguísticos para que 
sejam estudados separadamente), para voltar ao complexo (nova Produção). 
(BARBOSA, 2012, p. 42) 
 

Explanamos de forma simplista a estrutura da SD, porém Barbosa (2012, p. 

43) cita que Dolz, a fim de esclarecer as diferentes acepções acerca da expressão 

“sequência didática”, lista cinco condições para que esta possa ser considerada um 

dispositivo didático para o ensino-aprendizagem da produção textual, que são: 

 partir de um projeto (situação de comunicação); 

 contar com uma produção inicial; 

 prever atividades que se proponham a ensinar (os módulos); 

 contemplar dimensões linguísticas e discursivas nestas atividades; 

 prever uma produção final que integre as aprendizagens e que conte com uma 

“grade de controle”, um roteiro de autoavaliação que permita ao aluno revisar 

e editar seu texto. (BARBOSA, 2012, p. 43) 
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Após esta síntese, vamos nos deter a elaborar uma SD de acordo com esses 

parâmetros, como proposta metodológica para minimizar os desvios apresentados 

nesta pesquisa.  

PROPOSTA DE TRABALHO 

Sequência didática 

Temas:   

 Carta pessoal 

 Carta de autoridade 

 E-mail 

Período: 8 aulas 

Objetivos: 

 Ler carta pessoal, e-mail e carta ao leitor, entre outros tipos de cartas e 

identificar suas principais características; 

 Reconhecer nas cartas lidas as situações de produção; 

 Produzir cartas fazendo uso adequado da linguagem; 

 Diferenciar linguagem formal e linguagem informal, sabendo utilizá-las nas 

diferentes situações; 

Conteúdos: 

 Leitura de cartas pessoais e e-mails; 

 Carta enigmática; 

 Linguagem formal e informal. 

 Pontuação; 

 Paragrafação. 

Material: 

 Cópia das cartas do livro “Cara Carlota Cornelius” de Mathilde Stein e Chuck 

Groenink; 

Etapas: 

1ª etapa 
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Realizar o levantamento dos conhecimentos prévios sobre a utilização das 

cartas como meio de comunicação. Leitura das cartas do livro “Cara Carlota Cornelius” 

de Mathilde Stein e Chuck Groenink. Realizar atividades de interpretação do texto e 

em seguida explicar para os alunos as seções que compõem o gênero carta pessoal. 

Exponha sobre a linguagem formal e informal e peça aos alunos para identificarem o 

qual destas predomina nas diversas cartas presente no livro analisado. 

2ª etapa 

Realizar a leitura de duas cartas para interpretação e demarcação das seções. 

Explorar as características da carta e realizar atividade de preenchimento de 

envelope. Realizar a produção de uma carta para um familiar que mora em outra 

cidade. 

3ª etapa 

Questionar a turma sobre o uso do e-mail, ressaltando que este é um dos 

meios de comunicação mais utilizados atualmente. Leve uma cópia deste gênero para 

os alunos e realize uma atividade de interpretação. A seguir explore suas 

características e, junto com eles, elaborem um e-mail em um computador conectado 

ao Datashow na sala ou no laboratório de informática. 

4ª etapa 

Durante o processo de produção de todos os textos propostos, circule pela 

sala e anote os aspectos que precisam ser revistos pelas crianças para usar na etapa 

seguinte. Faça a correção do material e peça que o revisem. É nessa parte do trabalho 

que você sugerirá os ajustes necessários tanto do ponto de vista ortográfico 

gramatical, quanto linguístico.  

Avaliação  

Observe os avanços nos procedimentos de leitura. Em relação à escrita, 

observe se os alunos aprenderam a planejar, a usar palavras, expressões e recursos 

característicos desse gênero. Também analise os procedimentos de revisão e as 

modificações nas cartas sugeridas pelas crianças. 

Na 4ª etapa da sequência exposta acima, logo após a produção textual, é que 

devemos propor os ajustes principalmente nos aspectos linguísticos para em seguida 

propor os ajustes para os aspectos estruturais e gramaticais. Dessa forma, 
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apresentamos algumas atividades que podem ser utilizadas para minimizar a 

ocorrência destes desvios, lembrando que não se tratam de receitas prontas, mas 

sugestões que permitem ao professor ajudar seus alunos a superar suas dificuldades.  

Assim, para minimizar os desvios de natureza gramatical indicamos as 

seguintes atividades: 

 Para problemas de acentuação pode-se aplicar exercícios com listas de 

palavras que foram retiradas o acento propositalmente e pedir aos alunos para 

acentuá-las novamente, embasando as noções de sílaba tônica; 

 Para os desvios de paragrafação sugerimos uma atividade análoga a anterior 

na qual é apresentado um texto sem a marcação dos parágrafos e é pedido 

aos alunos que façam a demarcação destes. Outra possibilidade é propor a 

continuação de um texto a partir de um primeiro parágrafo pelos alunos; 

 Para os desvios de pontuação também propomos uma atividade em que 

retiramos a pontuação para que, através da leitura e da entonação o aluno 

perceba e escreva de forma adequada o sinal de pontuação a ser utilizado; 

 Para minimizar os desvios relacionados a violação das formas dicionarizadas, 

propomos atividades em sejam localizadas no dicionário algumas palavras 

destacadas em textos dos alunos com o propósito de analisar e tentar descobrir 

a situação de uso de cada uma destas para em seguida reescrever o texto; 

 Também recomendamos atividades que leve os alunos a perceber e diferenciar 

os pares mínimos nas relações entre fonemas e grafemas. 

Para minimizar os desvios de variação propomos as seguintes atividades: 

 Para estes desvios propomos atividades que levem o aluno a refletir sobre o 

uso da língua tanto na modalidade oral quanto escrita. Para isso pode-se 

utilizar as revistas em quadrinhos do personagem Chico Bento, levando o aluno 

a identificar a variação linguística presente nas falas do personagem e 

contrapor com a sua própria fala; 

 Podemos também utilizar trava-línguas para que os alunos percebam as rimas 

e a oposição de alguns fonemas nestes; 
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 Em situações em que predominam a segmentação e junção intervocabular 

propomos entregar textos que apresentem estes desvios para que os 

estudantes localizem e realizem as alterações necessárias. 

Salientamos que toda atividade que visa a aprendizagem da escrita deve ser 

planejada pensando em atender as necessidades dos alunos, levando em conta sua 

série, seus interesses, bem como suas dificuldades. Assim é preciso ter claro que a 

aprendizagem da escrita ocorre de forma processual e que mudanças não ocorrem 

repentinamente, sendo necessário tempo para que o progresso seja percebido. Assim 

é necessário que o professor crie condições e ajude o aluno a superar suas 

dificuldades ao longo deste processo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como sabemos, o ensino de Língua Portuguesa, no Brasil, ainda necessita 

de grandes avanços quanto ao desenvolvimento de estratégias capazes de motivar o 

aluno a gostar da leitura e da escrita no ensino fundamental. Observamos, através do 

uso do livro didático, que a escola tem procurado trabalhar com gêneros discursivos 

diversificados. Nessa pesquisa, trabalhamos, no 6º ano do ensino fundamental, com 

alguns livros didáticos que contemplam gêneros como a carta pessoal, a carta para 

autoridade, o poema, contos, fábulas, relatos dentre outros. Verificamos que, na 

produção escrita dos discentes ainda incide a presença de aspectos fonológicos, 

gramaticais ou de variação linguística. Isto é, ainda apresentam em suas produções 

textuais desvios que são próprios da oralidade. 

Compreendemos que ensinar língua materna a partir da leitura e produção 

escrita de gêneros discursivos diversificados amplia o campo de aprendizagem do 

aluno como leitor crítico e, consequentemente, minimiza a inserção de desvios 

fonológicos na sua escrita. Assim, as noções de gênero, gramática, norma, variação 

linguística apresentadas nesta pesquisa como importantes fatores que certamente se 

fazem presentes em nossas aulas de Língua Portuguesa envolvem mais do que 

apenas conceitos, isso porque fazem parte da cultura de nossos alunos, sejam eles 

de qualquer lugar desse país. Por este motivo devemos, como propõe Bagno (1999), 

procurar um ponto de equilíbrio na abordagem destes para que formemos indivíduos 

linguisticamente capazes de interagir por meio da língua em qualquer espaço social. 

Desse modo, com o desenvolvimento desse trabalho percebemos que alguns 

desvios presentes na escrita dos alunos são mais recorrentes que outros. Embora 

apareçam desvios de ordem fonológica, motivados pela interferência da fala, desvios 

da norma gramatical e desvios específicos da variação linguística, confirmamos que 

esses últimos são os de maior destaque.  

Uma questão que não foi levada adiante, por vários fatores de ordem externa 

à sala de aula, foi com relação à leitura de textos atrativos à idade dos alunos e à 

vivência de suas práticas sociais discursivas. Com isso não foi possível constatarmos 

se os alunos poderiam diminuir os referidos desvios na sua produção escrita porque 
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não houve tempo suficiente para que fossem reapresentados novas produções e a 

vivência com outros tipos de gêneros discursivos. 

Com relação ao desenvolvimento de estratégias as quais pudessem minimizar 

a presença dos desvios na escrita dos alunos, trabalhamos com a sequência didática 

e nela incluímos algumas atividades específicas para cada tipo de desvio. 

Consideramos que o ensino de Língua Portuguesa, de acordo com os PCN 

ao abordar a produção textual, deve utilizar a funcionalidade da gramática no texto 

por meio da análise linguística, fazendo com que o aluno reflita sobre a língua em 

seus mais diversos aspectos.  

Por fim, devemos priorizar a formação leitora e escritora dos nossos alunos, 

tentando fazê-los perceber a importância social da língua em suas vidas em todas as 

esferas da sociedade. Sendo este o grande papel da língua, que é promover a 

interação social entre os indivíduos. 
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Sequência didática - Fábula 

Objetivo(s)  

- Ler por prazer. 

- Comparar diferentes versões de uma fábula, relacionando os diversos sentidos 

produzidos pelos recursos de linguagem. 

- Apropriar-se de procedimentos de escrita, como planejamento e revisão. 

Conteúdo(s)  

- Leitura. 

- Produção de texto. 

 Ano(s)  

6º 

Tempo estimado  

8 aulas. 

Material necessário  

Cópias de várias fábulas de Esopo. 

Desenvolvimento  

1ª etapa  

Deixar os alunos selecionarem a fábula que gostariam de ler. A seguir, explorar com 

eles fábulas diversas, para que eles conheçam características e recursos do gênero. 

2ª etapa  

Distribuir cópias de O leão e o rato para cada estudante. Realizar uma leitura 

compartilhada e ajude a turma a identificar os comportamentos dos personagens e 

analisar o enredo da estória com uma rápida atividade de interpretação. Chame a 

atenção dos estudantes para analisar quais recursos o autor no texto? 

3ª etapa  

Convidar os alunos a escrever suas próprias versões para a fábula, alterando o que 

desejarem. Pode ser o final da história ou os personagens, por exemplo. Atividade 

individual. 

4ª etapa  

Pedir que os estudantes recontem a fábula oralmente antes de escrevê-la, propondo 

que realizem as alterações. Este é o momento certo para explicar a eles a importância 

de colocar marcas pessoais na hora da redação. 

5ª etapa  



 

No quadro, planejar a reescrita. Questionar a criançada sobre os episódios que não 

podem faltar. Fazer perguntas como "O que colocamos no primeiro momento?". Se 

houver dificuldade na percepção desses elementos, sugerir a consulta aos textos de 

referência e buscar com os alunos os indicativos de apresentação dos personagens, 

por exemplo. 

6ª etapa  

É hora de começar a produção. Percorrer a sala, orientando os alunos e observando 

como os estes lidam com o processo de reescrita que exige mudanças. 

7ª etapa  

Recolher os textos e analise as produções. Em uma folha à parte, anotar os aspectos 

que precisam ser revistos pelas crianças, para usar na etapa seguinte. 

8ª etapa  

Devolver o material e pedir que o revisem. Para ajudar, escolha uma produção para 

ser discutida coletivamente. Assumir a função de escriba e dividir o quadro em três 

partes: na primeira, escrever o planejamento elaborado pela turma. Deixar o meio para 

a reescrita e, na última parte, transcrever o texto selecionado. Para fazer os ajustes 

necessários, fazer interrogações como "Isso está repetitivo?". Nas situações 

conflitantes, propor a consulta aos escritos de referência, para que percebam como 

os autores resolveram o problema detectado. 

Avaliação  

Observar os avanços nos procedimentos de leitura, a inferência e a comparação de 

informações, o estabelecimento de relações, a síntese de ideias. Em relação à escrita, 

observar se os alunos aprenderam a planejar, a articular os acontecimentos da 

narrativa em uma sequência temporal, a usar palavras, expressões e recursos (como 

a pontuação) de forma a deixar os textos bem escritos e interessantes a fim de 

proporcionar boas leituras. Também analisar os procedimentos de revisão. Por fim, 

avaliar as modificações na fábula sugeridas pelas crianças. Elas fazem sentido em 

relação ao resto da história? 

 

 

 

 

 

 



 

Sequência didática - Carta pessoal e carta para autoridade 

Objetivo(s)  

- Comparar textos, buscando semelhanças e diferenças quanto às ideias e à forma. 

- Conhecer os elementos composicionais de uma carta pessoal e também a linguagem 

utilizada. 

- Observar certos aspectos da língua de uso relacionados aos artigos e numerais. 

- Apropriar-se de procedimentos de escrita, como planejamento e revisão. 

Conteúdo(s)  

- Leitura. 

- Produção de texto. 

 Ano(s)  

6º 

Tempo estimado  

8 aulas. 

Material necessário  

Livro didático. 

Desenvolvimento  

1ª etapa  

Realizar a leitura silenciosa e em voz alta da carta de Gabriel Alves, no próprio livro 

didático e realizar as atividades de interpretação.  

2ª etapa  

Explorar os aspectos composicionais da carta pessoal e mostrar as diferenças em 

relação à carta para autoridade. Tentar instigar os alunos a descobrirem a função 

social da carta pessoal e da carta para autoridade, suas características, bem como os 

recursos linguísticos utilizados pelo autor na composição destes. Fazer uma breve 

introdução ao gênero digital e-mail e comparar este com a carta ressaltando os 

espaços de circulação e suporte. 

3ª etapa  

Convidar os alunos a escrever os dois tipos de carta estudados, primeiro a carta 

pessoal, que terá como destinatário a própria mãe, e em seguida a carta para a 

autoridade, cujo destinatário será o prefeito local. Pedir para os alunos fazer seus 

escritos e a seguir se despedir e assinar. 

4ª etapa  



 

Pedir que os estudantes tentem formular um plano de texto antes de escrevê-la e 

propor que realizem as alterações. 

5ª etapa  

No quadro, planejar a reescrita. Questionar a criançada sobre os itens que não podem 

faltar. Fazer perguntas como "O que colocamos no primeiro momento?". 

6ª etapa  

É hora de começar a produção. Percorrer a sala, orientando os alunos e observando 

como os estes lidam com o processo de reescrita que exige mudanças. 

7ª etapa  

Recolher os textos e analisar as produções. Em uma folha à parte, anotar os aspectos 

que precisam ser revistos pelas crianças, para usar na etapa seguinte. 

8ª etapa  

Devolver o material e pedir que o revisem. Para ajudar, escolha uma produção para 

discutir coletivamente. Assumir a função de escriba e dividir o quadro em três partes: 

na primeira, escrever o planejamento elaborado pela turma. Deixar o meio para a 

reescrita e, na última parte, transcrever o texto selecionado. Para os ajustes 

necessários, fazer interrogações como "Isso está repetitivo?". Nas situações 

conflitantes, propor a consulta aos escritos de referência, para que percebam como 

os autores resolveram o problema detectado. 

Avaliação  

Observar os avanços nos procedimentos de leitura, a inferência e a comparação de 

informações, o estabelecimento de relações, a síntese de ideias. Em relação à escrita, 

observar se os alunos aprenderam a planejar, a articular os acontecimentos da 

narrativa em uma sequência temporal, a usar palavras, expressões e recursos (como 

a pontuação) de forma a deixar os textos bem escritos e interessantes a fim de 

proporcionar boas leituras. Também analisar os procedimentos de revisão. Por fim, 

avaliar as modificações nas cartas sugeridas pelas crianças. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sequência didática - Relato de viagem 

Objetivo(s)  

- Conhecer os elementos composicionais de um relato pessoal e a linguagem 

utilizada. 

- Apropriar-se de procedimentos de escrita, como planejamento e revisão. 

- Desenvolver a imaginação e a criatividade através da leitura de textos do gênero 

conto de autores diversos. 

- Traçar relações entre o mundo da ficção e o mundo real. 

- Aprimorar-se de uma escrita segura e independente. 

- Observar a sequência lógica da história; 

- Produção individual de textos. 

- Distinguir, em um segmento de texto, a sequência textual que expressam um fato de 

outra que revela impressão ou reflexão. 

Conteúdo(s)  

- Leitura. 

- Produção de texto. 

 Ano(s)  

6º 

Tempo estimado  

6 aulas. 

Material necessário  

Livro didático. 

Desenvolvimento  

1ª etapa  

Verificar os conhecimentos prévios dos alunos acerca do livro As viagens de Marco 

Polo por meio de um questionário oral. Depois realizar a leitura silenciosa e em voz 

alta do fragmento extraído do livro citado acima e realizar as atividades de 

interpretação e de reflexão sobre a língua.  

2ª etapa  

Explorar os aspectos composicionais e linguísticos do relato de viagem, bem como o 

seu espaço de circulação e suporte. Fazer os alunos perceber a diferença entre fato, 

impressão e reflexão.  

3ª etapa  



 

Instigar os alunos a produzir um relato de viagem. Sugerir que falem sobre qualquer 

viagem que já tenham feito e contem sobre as experiências que foram vivenciadas 

nesta empreitada, observando os elementos que compõem este gênero. 

4ª etapa  

Pedir que os estudantes tentem formular um plano de texto antes de escrevê-lo e 

propor que realizem as alterações.  

5ª etapa  

No quadro, planejar a reescrita. Alertaar sobre a questão do narrador, dos fatos 

impressões e reflexões que irão fazer parte do texto. Não esquecer também de 

chamar a atenção para a formação dos parágrafos e da pontuação adequada. 6ª 

etapa  

É hora de começar a produção. Percorrer a sala, orientando os alunos e observando 

como os estes lidam com o processo de reescrita que exige mudanças. 

7ª etapa  

Recolher os textos e analisar as produções. Em uma folha à parte, anotar os aspectos 

que precisam ser revistos pelas crianças, para usar na etapa seguinte. 

8ª etapa  

Devolver o material e pedir que o revisem. Para ajudar, escolha uma produção para 

ser discutida coletivamente. Assumir a função de escriba e dividir o quadro em três 

partes: na primeira, escrever o planejamento elaborado pela turma. Deixar o meio para 

a reescrita e, na última parte, transcrever o texto selecionado. Para fazer os ajustes 

necessários, fazer interrogações como "Isso está repetitivo?". Nas situações 

conflitantes, propor a consulta aos escritos de referência, para que percebam como 

os autores resolveram o problema detectado. 

Avaliação  

Observar os avanços nos procedimentos de leitura, a inferência e a comparação de 

informações, o estabelecimento de relações, a síntese de ideias. Em relação à escrita, 

observar se os alunos aprenderam a planejar, a articular os acontecimentos da 

narrativa em uma sequência temporal, a usar palavras, expressões e recursos (como 

a pontuação) de forma a deixar os textos bem escritos e interessantes a fim de 

proporcionar boas leituras. Também analisar os procedimentos de revisão. Por fim, 

avaliar as modificações nas cartas sugeridas pelas crianças. 

 

 



 

Sequência didática - Poema 

Objetivo(s)  

- Conhecer os elementos composicionais de um poema e a linguagem utilizada. 

- Apropriar-se de procedimentos de escrita, como planejamento e revisão. 

- Desenvolver a imaginação e a criatividade através da leitura de textos do gênero 

poema de autores diversos. 

- Produção individual de textos. 

Conteúdo(s)  

- Leitura. 

- Produção de texto. 

 Ano(s)  

6º 

Tempo estimado  

6 aulas. 

Material necessário  

Cópia do poema “Cidadezinha qualquer” de Carlos Drummond de Andrade e 

“Cidadezinha cheia de graça” de Mário Quintana 

Desenvolvimento  

1ª etapa  

Verificar os conhecimentos prévios dos alunos acerca do gênero poema. Falar sobre 

o espaço de circulação e a função da leitura deste gênero. Distribuir um texto de cada 

vez entre os alunos e realizar a leitura silenciosa e em voz alta do texto. Ver com os 

alunos a questão da temática do poema, se há ou não rimas. 

2ª etapa  

Explorar os aspectos composicionais e linguísticos do poema, como os versos, 

estrofes e rimas. Fazer os alunos perceberem os fatos associados a conotação e 

denotação.  

3ª etapa  

Instigar os alunos a produzir um poema. Como tema, sugerir que falem sobre o lugar 

onde vivem.  

4ª etapa  

Pedir que os estudantes tentem formular um plano de texto antes de escrevê-lo  e 

propor que realizem as alterações.  

5ª etapa  



 

É hora de começar a produção. Percorrer a sala, orientando os alunos e observando 

como os estes lidam com o processo de reescrita que exige mudanças. 

7ª etapa  

Recolher os textos e analisar as produções. Em uma folha à parte, anotar os aspectos 

que precisam ser revistos pelas crianças, para usar na etapa seguinte. 

8ª etapa  

Devolver o material e pedir que o revisem. Para ajudar, escolher uma produção para 

ser discutida coletivamente. Assumir a função de escriba e dividir o quadro em três 

partes: na primeira, escrever o planejamento elaborado pela turma. Deixar o meio para 

a reescrita e, na última parte, transcrever o texto selecionado.  

Avaliação  

Observar os avanços nos procedimentos de leitura. Em relação à escrita, observar se 

os alunos aprenderam a planejar, a usar palavras, expressões e recursos de forma a 

deixar os poemas bem escritos e interessantes a fim de proporcionar boas leituras. 

Também analisar os procedimentos de revisão. Por fim, avaliar as modificações nos 

poemas sugeridas pelas crianças. 
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ANEXO 1- DESVIOS 

DESVIOS CORREÇÕES 

Muito muito 

Minda me dá 

Presiso preciso 

Pra para 

Vive viver 

Lidezeja lhe desejar 

Enportante importante 

nen uma nenhuma 

Melho melhor 

Emportante importante 

Vedadeira verdadeira 

Mais mas 

Asistir assisti 

Jesuis Jesus 

Ater até 

Morre morrer 

Upeduarei o perdoarei 

Upeduarei o perdoarei 

upeduarei o perdoarei 

em tão então 

perduei perdoei 

Fosse fosse 

Tava estava 

Tou estou 

Gerte gente 

mim si nou me ensinou 

mim si nou me ensinou 

tavindo está vindo 

tavindo está vindo 

muintas muitas 

Pra para 

Joga jogar 

Mai mais 

melhora melhorar 

os transporte os  transportes 

Jenti gente 

Jenti gente 

melho melhor 

peçoa pessoa 

Anda andar 

os aluno os alunos 

Ia e a 

Ia e a 

Ta está 

Lava lavar 



 

Pra para 

Outro outro 

Vem vem 

Vin vir 

Pra para 

Ávida a vida 

encondicional incondicional 

emportante importante 

tiamo te amo 

tidesejo te desejo 

midado me dado 

agradesso agradeço 

Ti te 

pra (1) para 

rasão razão 

tivemos tivermos 

concodar concordar 

Qui aqui 

comimgo comigo 

assenhora a senhora 

Mais mas 

Min me 

De deu 

De deu 

Mas mais 

Mas mais 

muleka moleca 

muleka moleca 

mudo mudou 

Parti partir 

apartir a partir 

são mais precioso são mais preciosos 

Si se 

Qui que 

sipatico simpático 

encontro encontrou 

Vei velho 

Pra para 

Pego pegou 

Boto botou 

Ir e 

fugiro fugiram 

ficaro ficaram 

Anda andar 

coreu correu 

passiar passear 

passo passou 

penço pensou 



 

penço pensou 

chapelzinho chapeuzinho 

Pitiza pizza 

cozinha cozinhar 

calvão carvão 

e a ia 

e a ia 

bozão bujão 

boscar buscar 

canssado cansado 

Gente gente 

Eli ele 

Com com 

siumenta ciumenta 

Tava estava 

converçando conversando 

manga mangar 

comeso começou 

comeso começou 

siume ciúme 

Mais mas 

Tava estava 

Poico porco 

Mais mas 

descidiu decidiu 

pontar para onde está  

chapeusinho Chapeuzinho 

Sexta cesta 

derepente de repente 

aparesseu apareceu 

Beim bem 

Oqui o que 

Oqui o que 

mounte monte 

lanbeu lambeu 

Pra para 

honde onde 

praque para quê 

praque para quê 

Prati para te 

Naris nariz 

Exelenticimo Excelentíssimo 

Exelenticimo Excelentíssimo 

solicitando solicitar 

em fim enfim 

Estar está 

deichando deixando 

interos inteiros 



 

municipil município 

Vinr vir 

Vinor vindo 

Vinor vindo 

ajeitar ajeitar 

Tem tem 

Esta está 

briquedos brinquedos 

Vaz faz 

vemtilador ventilador 

blibioteca biblioteca 

saúdavel saudável 

computadore computador 

laboratorio laboratório 

fultebou futebol 

armarios armários 

agente a gente 

Um um 

Lar lá 

Paia palha 

da aqui daqui 

Pra para 

Bira beira 

passemo passamos 

passemo passamos 

Tava estávamos 

rassão ração 

Poço pouco 

fazes faz 

comta conta 

Faltar falta 

Sem ser 

prefeitu prefeito 

Legau legal 

viajem viagem 

pasei passei 

veicolus veículos 

intenço intenso 

chegeu cheguei 

alecrin alecrim 

comprei comprei 

shopen shopping 

Ande andei 

mediverti me diverti 

almoçei almocei 

voutei voltei 

Pra para 

cheguemos chegamos 



 

ausalto assalto 

ausalto assalto 

bamdidos bandidos 

robaram roubaram 

engrasado engraçado 

estramgeiro estrangeiro 

pasando passando 

soudado soldado 

maquiamdo maquiando 

tanbém também 

belorizonte Belo Horizonte 

belorizonte Belo Horizonte 

Neu meu 

Ninha minha 

Bom bom 

perssoas pessoas 

perssoas pessoas 

Inte até 

comedo com medo 

Pra para 

rosado roçado 

Bote botei 

carrosa carroça 

pasaros pássaros 

inchada enxada 

inchada enxada 

garafa garrafa 

I e 

Nu no 

pasei passei 

porun a por uma 

porun a por uma 

porun a por uma 

peçoa pessoa 

Dise disse 

boatarde boa tarde 

Disi disse 

daonde de onde 

Vem vem 

Em em 

Fumo fomos 

Fumo fomos 

pasemos passamos 

pasemos passamos 

peguemos pegamos 

Mós nós 

cheguemos chegamos 

jantemos jantamos 



 

fumos fomos 

dormi dormir 

canpinho campinho 

vin vir 

vinhemos viemos 

vinhemos viemos 

passemos passamos 

entremos entramos 

enbora embora 

emgual igual 

emgual igual 

jaronada jornada 

mum num (em um) 

setão sertão 

muna numa 

qui que 

recuso recurso 

senpre sempre 

desa dessa 

mão não 

nase nasce 

crese cresce 

veijo vejo 

tó estou 

tó estou 

injuado enjoado 

apoeira a poeira 

sorido sorrindo 

sorido sorrindo 

bricando brincando 

asentamento assentamento 

serca seca 

abaragen a barragem 

abaragen a barragem 

abaragen a barragem 

enois e nós 

enois e nós 

tristesa tristeza 

aterra a terra 

perssoas pessoas 

morem morrem 

desa dessa 

tereno terreno 

pedi pedir 

cressão cresçam 

agradesso agradeço 

cega chega 

fica ficam 



 

animas animais 

agunia agonia 

quere querem 

fala falar 

aleia alheia 

tanbem também 

dá da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2- TEXTO 1 

 

 



 

ANEXO 3- TEXTO 2 

 

 



 

ANEXO 4- TEXTO 3 

 

 



 

ANEXO 5- TEXTO 4 

 

 



 

ANEXO 6- TEXTO 5

 



 

 



 

 

 

 



 

ANEXO 7- TEXTO 6 

 

 



 

ANEXO 8- TEXTO 7 

 

 



 

ANEXO 9- TEXTO 8  

 



 

  

 

 



 

ANEXO 10- TEXTO 9 

 

 



 

ANEXO 11- TEXTO 10 

 

 



 

ANEXO 12- TEXTO 11 

 



 

ANEXO 13- TEXTO 12 

 

 



 

ANEXO 14- TEXTO 13 

 

 



 

ANEXO 15- TEXTO 14 

 



 

ANEXO 16- TEXTO 15 

 

 



 

ANEXO 17- TEXTO 16 

 

 



 

ANEXO 18- TEXTO 17 

 

 



 

ANEXO 19- TEXTO 18 

 

 



 

ANEXO 20- TEXTO 19 
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