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Resumo 

Levando em consideração algumas abordagens evidenciadas no Projeto Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Extensão - PIBIX (2010-2011) intitulado “A importância do tratamento 
dado a variação linguística no ensino da língua materna”, da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), propomos um trabalho, à luz da sociolinguística, sobre os primeiros estágios da 
aquisição da escrita e mostramos o quanto o conhecimento social (e cognitivo) é fundamental 
para o desenvolvimento de atividades prático-educacionais e discursivas. A partir de um 
corpus, desenvolvemos discussões teórico-metodológicas e procedimentos analíticos que 
articulem esta proposta às postulações já empreendidas por Bortoni-Ricardo (2005); Cagliari 
(1992); Mollica (2003); Smolka (1989); Mmayrink-Sabinson (1998); Kleiman (1998), 
mostrando a importância dos níveis de maturação linguístico-cognitivos da criança expressos 
em sociedade. 
Palavras-chave. Aquisição da escrita. Variação Linguística. Sociocognição 

 

Abstract 

Considering some of the approaches highlighted in the Institutional Project Grants 
Initiation to Extension - PIBIX (2010-2011) titled "The Importance of treatment of linguistic 
variation in mother-tongue teaching, Federal University of Sergipe (UFS), we propose a work 
in the light of sociolinguistics, the first stages of the acquisition of writing and show how 
social knowledge (and cognitive) is essential for the development of practical activities, 
educational and discursive. From a corpus, we developed theoretical discussions, 
methodological and analytical procedures that articulate this proposal already made by the 
Nominations Bortoni-Ricardo (2005), Cagliari (1992), Mollica (2003), Smolka (1989); 
Mmayrink-Sabinson (1998 ), Kleiman (1998), showing the importance of levels of linguistic 
and cognitive maturity of the child expressed in society. 

Keywords: Acquisition of writing. Variation Linguistics. Sociocognition 
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Introdução 

A condição de aquisição da linguagem, sobretudo, da escrita, não surge de forma 

instantânea ou sem procedimentos eficazes que unam os processos da língua como um todo, 

seja do aspecto linguístico, seja do aspecto social. A língua constitui material vasto e bastante 

variável, instável, dinâmico, heterogêneo. Redimir-se a apenas um material ou objeto de uso 

ou análise é fragmentar consideravelmente o poder de mutabilidade linguístico, dado que o 

processo de construção do conhecimento sobre a escrita, pode ocorrer ao mesmo tempo que o 

processo de aquisição da linguagem oral da criança. Pretendemos, neste texto, refletir um 

pouco mais, ou mesmo discutir sobre questões que poderão levar a um melhor entendimento 

do processo de aquisição da escrita com alunos do primeiro ano do ensino fundamental do 

Colégio Nossa Senhora da Piedade, localizado na cidade de Lagarto-SE.   

A linguagem e o conhecimento de mundo estão intimamente relacionados e passam pela 

mediação do outro que vai proporcionar à criança e ao próprio interlocutor, sujeitos do 

discurso, o trabalho de construção e reconstrução de conhecimentos sobre a aquisição da 

escrita a partir da sua interação com o próprio objeto-de-discurso (MONDADA; DUBOIS, 

2003), nesse caso, a escrita. Nesse processo de interação, entre os sujeitos, a criança vai 

atribuindo conceitos às marcas registradas no papel, a partir de atos de fala. Logo, alfabetizar 

menciona competências e medidas que transcendem a superfície transparente de recursos 

meramente pedagógicos. O trabalho com a língua se concretiza no todo, na superfície, mas 

também nas entrelinhas, mais precisamente, naquilo que se encontra ainda opaco. Ou seja, na 

condição infinita de possibilidades da execução da escrita em se tratando da alfabetização, 

não em níveis hierárquicos (abordagem normativa), mas na transição destes níveis (variação 

linguística), de modo a respeitar os níveis de maturação linguístico e cognitivo do indivíduo 

expresso em sociedade. 

É por meio desse viés (cognitivo/social), que o presente trabalho tende a se estabelecer 

de modo que a pretensão maior é levar o professor de língua portuguesa a refletir sobre o uso 

adequado que se deve ter com a língua. Não obstante, das relações conscientes do papel 

pedagógico, no que diz respeito à aquisição da escrita, na formação de um cidadão crítico, 

dinâmico, por meio do conhecimento, interativamente, adquirido.  Portanto, nosso objetivo 

aqui é discutir acerca do tema proposto, baseando-nos, sobretudo, nos pressupostos teórico-

metodológicos de estudiosos como: Bortoni-Ricardo (2005); Cagliari, 2003; Massini-Cagliari; 

Cagliari (1999); Koch; Cunha-Lima (2005); Poersch; Tasca (1986); Smolka (1989); Scarpa 

1987); Rojo (1998); Mayrink-Sabinson (1998), entre outros linguistas. 
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2 Língua, reconhecimento e sociocognição: um estudo sobre os casos de variação 
linguística na escrita alfabética de alunos do primeiro ano 

 

Reconhecer as diversas possibilidades de aprendizagem da língua é, sobretudo, uma 

medida bastante diplomática. Se já há desigualdades em todos os espaços sociais, por que 

existir também “desentendimentos” no maior instrumento de comunicação usado pelo 

homem, a língua? Além disso, se o monopólio da norma padrão exige tanta “qualidade” 

linguística, por que então não respeitar o nível de desenvolvimento natural ou cognitivo do 

aluno? Face ao exposto, por que não aceitar a variação da escrita baseada em possibilidades 

de uso do sistema desta escrita refletindo a variação linguística da comunidade de fala na qual 

a criança vive? Ao se refletir sobre tudo isso e mais do acesso da criança à escrita é tornar 

consequente o fato de que é de linguagem que estamos tratando. 

Estudos mais recentes têm postulado que a linguística juntamente com outras disciplinas 

(mais precisamente às ciências da Linguagem) que também têm incluído em seu campo de 

investigação atividades prático-discursivas e pedagógicas ganham importância ao se discutir 

questões vinculadas ao processo de aquisição da escrita do aprendiz. Também é interessante 

incluir aqui o posicionamento de Lemos (1998), quando diz: 

 
No que toca à alfabetização ou ao processo mais amplo da aquisição da 
escrita, mais razoável seria começar por tratar as questões que ele suscita não 
como questões a serem resolvidas pela lingüística, mas como questões que se 
apresentam como tal também para a lingüística. Ou ainda, como questões que 
a lingüística antes contribui para formular do que para resolver. [...] O mínimo 
que se pode extrair dessa afirmação é que o que venho chamando de 
lingüística, em um sentido amplo, não é um campo homogêneo: nele se 
defrontam diferentes teorias, diferentes pontos de vista sobre a linguagem, a 
partir dos quais se constituem diferentes objetos ( LEMOS, 1998, p.15).  
 

Sob essa perspectiva, argumenta-se que se torna indispensável uma visão social da 

cognição, visto que se torna patente que o processamento da aquisição da linguagem envolve 

diferentes aspectos: linguístico, interacional, cognitivo, pragmático, e conhecimentos sociais o 

que vem possibilitar uma estreita relação entre as duas modalidades da linguagem, a oral e a 

escrita. A natureza, a estrutura, o armazenamento e o processamento de conhecimentos sociais 

são questões fundamentais para o processo de aquisição da escrita. Isso faz com que os 

estudos da linguagem passem a refletir mais sobre fenômenos como atenção, representação 
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mental e o processamento cognitivo. Em geral, tal flexibilidade encontrada na aquisição do 

texto escrito representa um desafio para qualquer modelo cognitivo do processamento 

linguístico. 

A questão que se levanta aqui não é a de destituir a norma padrão do âmbito escolar, até 

por que, é verdade que o falante deve dominar diversas normas de sua própria língua e que 

todo cidadão deve ter acesso à norma culta, pois, queira ou não queira, esta é a base do 

ensino, da aprendizagem. Isso ninguém pode negar. Mas que os aspectos ou marcas 

sociolinguísticas encontradas na escrita, sejam reconhecidas social e cognitivamente nos 

vários contextos de uso. Pois, “a escola não parte do conhecimento que a criança tem de sua 

fala para a partir daí poder ensinar o que se deve” (CAGLIARI, 1992, p. 32), ao contrário, ela 

poda/extingui, definitivamente, o conhecimento já adquirido e passa a empregar o 

desconhecido ainda pela criança, a norma padrão. Nesse caso, vê-se que a cultura e a língua 

do povo não são valorizadas. O professor de língua materna deve partir da premissa de que 

ensinar uma língua “é partir da língua em uso, nas suas duas modalidades, falada e escrita, e 

em todos os gêneros textuais, para daí alcançar outras possibilidades de realização linguística 

que não são dominadas pelos alunos” (LEITE, 2008). Nesta perspectiva, o sujeito é visto não 

só como um ser possuidor de inteligência, de fatores cognitivos, mas também um sujeito 

social que juntamente com outros sujeitos, em conjunto, constroem os significados do texto.  

 

3 Língua e discriminação: uma abordagem normativa 

 

A escola não só interpreta equivocadamente a realidade das crianças, como também não 

se preocupa com o que estas pensam dela. Ela já tem tudo pronto, tudo decidido e acabado, 

não precisa mais de ‘complementos’ (CAGLIARI, 1992, p. 21). A questão é que a norma 

padrão impõe e exige procedimentos tão pouco justos, pois eles não dialogam com as 

necessidades de apreensão do conhecimento linguístico e do conhecimento prévio das 

crianças e, por isso, estas não conseguem adquirir com êxito, à primeira vista, as noções da 

gramática normativa. “É como se a língua não pertencesse a cada um de nós, não fizesse parte 

da nossa própria materialidade física, não estivesse inscrita dentro de nós.” (BAGNO, 2003, 

p. 18)  

Para Cagliari (1992, p.20), a criança assemelha-se com o relógio: “reduz-se a zero, para 

que no prazo de um ano esteja pronta para receber seu diploma de alfabetizada”. Ou seja, os 

conhecimentos internalizados, adquiridos durante o convívio social não são priorizados nem 
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tão pouco respeitados. É como se existissem duas realidades totalmente distintas, com 

objetivos fragmentados. Enfatiza-se aquilo que nunca fizera parte da realidade linguística da 

criança (a norma padrão) e segrega maciçamente, a aptidão de desenvolvimento linguístico 

natural do ser humano. De forma que, muito embora pudesse evitar tal descaso com a língua, 

pois esta não é algo pronto, feito e/ou acabado, “é uma ferramenta que nós criamos 

exatamente enquanto vamos usando ela” (BAGNO, 2003, p. 20). 

Cagliari (1992, p. 18) afirma que “quando se diz que a criança já é um falante nativo de 

uma língua, significa que ela dispõe de um vocabulário e de regras gramaticais”. Mesmo que 

suas normas não rejam ou não estejam de acordo com a língua padrão, já se concentra na 

criança uma gramática internalizada possível de ser entendida e interpretada. Mesmo assim, o 

aluno tem de aprender conforme o previsto pela escola, e não de acordo com uma coerência 

no processo de ensino-aprendizagem. Porém, é bom que se entenda que a criança que acaba 

de adentrar nas fases da alfabetização, já é um falante capaz de falar a língua e de se 

comunicar com desembaraço e precisão nas diversas situações cotidianas (CAGLIARI, 1992, 

p. 29). Mesmo que a língua de base seja a padrão, é necessário que as variações linguísticas 

sejam, até certo ponto, valorizadas para não ser mais estigmatizadas. Pois, a aquisição da 

escrita, na alfabetização, se constitui, a priori, por marcas de oralidade e, por conseguinte, 

pela reeducação linguística destas manifestações, a seguir, normas estipuladas pela gramática 

normativa. 

Deste modo, a linguagem oral, aos poucos, vai sendo suprimida e evitada na escola 

quando a norma culta, invés de reconhecê-la, a “assassina”. As crianças, sufocadas pelo modo 

como se ensina o português, tomam a escrita ortográfica como base para tudo e 

inadequadamente internalizam os procedimentos da norma culta pré-estabelecida. Tal escrita 

ortográfica, é o único uso da língua portuguesa que não admite variação alguma e que, pela 

mesma razão, não precisa ser nada reformulado na conjuntura sistemática do português, 

mesmo que a fala individual predomine (CAGLIARI, 1992). E ainda acrescenta que a norma 

padrão pode até ser muito conveniente para o trabalho pedagógico que a escola exige, porém 

seria ineficiente do ponto de vista do funcionamento da língua portuguesa. Esse autor enxerga 

o dialeto de prestígio como uma possibilidade de mudança já que a língua é heterogênea, 

processual, contínua, está sempre em evolução. [...] “a linguagem é um fenômeno dinâmico e 

as línguas mudam com o tempo; e, para continuar sendo a expressão do poder social, 

manifestada por um dialeto, a gramática normativa deveria também mudar.” Só que, “para 

haver alguma grande mudança nos conceitos de língua “certa” e língua “errada” é preciso que 
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também haja, ao mesmo tempo, uma grande e radical transformação das relações sociais” 

(BAGNO, 2003, p. 31). 

Desse modo, ao passo que o desenvolvimento social de uma comunidade é 

comprometido em se tratando da linguagem, os aspectos linguísticos precisam também sofrer 

mudanças. Se, em determinada realidade discursiva, ou prática social, a norma padrão não 

condiz com os procedimentos daquela comunidade de fala, partimos então para uma 

gramática mais coerente, mais pertinente, que respeite os traços culturais, sociais, cognitivos, 

interacionais dos usuários da língua. Ou, se a produção de uma gramática for algo utópico, o 

reconhecimento do dialeto popular já seria o bastante. 

 

4 As diferenças entre o código oral e o código escrito 

 

As divergências entre o código oral e o escrito não se concentram exclusivamente na 

forma divergente e concretizada em que as manifestações da língua são empregadas: 

substância sonora e substância gráfica, mas, sobretudo, nos aspectos léxico-semânticos e 

sintáticos que são aplicados (POERSCH, 1986). No que concerne ao código oral, segundo 

Poersch (1986), é o uso produtivo em contextos discursivos informais, que sofre rápida e 

múltiplas transformações ao longo do tempo, e “amolda-se às conveniências sociais e às 

necessidades culturais.” Mais precisamente, as manifestações linguísticas ocorridas durante 

determinada situação discursiva, ao mesmo tempo, em que refletem os aspectos culturais, 

mantêm o código oral como única unidade de expressão linguística. 

Tal comportamento permite entender porque a repercussão dos traços da variação 

linguística é tão comum até hoje, sobretudo, no que tange a fase inicial de ensino-

aprendizagem, a alfabetização. O código oral dialoga sistematicamente com os preceitos 

impostos pelo ramo da Sociolinguística. Por isso, a ênfase maior dada à escrita alfabética de 

alunos do primeiro ano do ensino fundamental na qual podemos perceber, claramente, o 

grande surgimento do dialeto estigmatizado – o código oral – materializado por meio da 

produção escrita. 

Em contrapartida, do contexto discursivo (oral), a escrita se equivale e se constitui sob 

as expectativas da norma dita culta. Diante disso, a materialização do oral para o escrito não 

se justifica, por assim dizer, por meio de manifestações linguísticas em se tratando da 

alfabetização. “O que acontece é que as formas ortográficas não representam a fala de 

ninguém” (MASSINI-CAGLIARI, 1999, p. 124). Seguindo esta premissa, a oralidade não 
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influencia, de modo algum, na aquisição da escrita, como evidencia a norma padrão com 

destaque para a ortografia, na verdade, não é isso que acontece. Se considerarmos a língua 

dentro duma realidade histórica, cultural e social, em que se encontram os seres humanos que 

a falam e que a escrevem, significa tratar a língua como atividade social, “como um trabalho 

empreendido conjuntamente pelos falantes toda vez que se põem interagir verbalmente, seja 

por meio da fala, seja por meio da escrita” (BAGNO, 2003, p. 19).  

Se conhecemos a língua como parte integrante de um ser, assim como trata muito bem 

Bagno (2003, p.18-17, grifo do autor), “a língua é parte constitutiva da identidade individual e 

social de cada ser humano – em boa medida, nós somos a língua que falamos”. É evidente 

que o lado heterogêneo da língua se sobressaia, de modo que, crianças do âmbito rural as 

quais não têm acesso à norma culta, certamente, escreverão segundo seu dialeto popular, de 

acordo com a sua comunidade discursiva. Haja vista que mesmo aquelas crianças que sempre 

tiveram contato com a linguagem padrão-culta, tranquilamente, desempenharão o papel da 

escrita com determinadas dificuldades, de forma que, o que está em jogo, no principio 

utilitário da escrita na alfabetização, não é necessariamente, o uso estabelecido em certa 

situação, mas as vigorosas influências que a cultura de uma dada comunidade apresenta. 

Desse modo, seria pura ignorância e deslealdade não definir as realizações da escrita 

alfabética, neste contexto, como um desmembramento das variedades linguísticas populares. 

De modo que, enfatiza-se aqui, o uso corrente da linguagem oral e suas consequências no 

condicionamento da escritura. 

 

5 A internalização dos códigos oral e escrito: o viés linguístico-cognitivo-social 
 

Partindo do pensamento de que a língua deve ser vista “como uma forma de ação no 

mundo, integrada com as outras capacidades cognitivas” (KOCH; CUNHA-LIMA, 2005, p. 

255), e de que a sociocognição pode ser abordada também em uma perspectiva social é que 

nos propomos, neste trabalho, inserir, no processo ensino-aprendizagem de aquisição da 

escritura, o aspecto cognitivo da linguagem por meio de atividades sócio-discursivo-

interacionais. O mito da incapacidade das crianças ao escrever “corretamente” inicia-se desde 

os primeiros rabiscos no curso da escritura alfabética. Por não contextualizarem suas 

escrituras, correlacionando-as com as exigências da abordagem normativa, são tachadas como 

incapazes, disléxicas ou até mesmo, “burras”.  
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De acordo com Smolka (1989, p.26), o problema maior é o de que a escola confunde 

“falta de conhecimento” com “incapacidade mental e motora”. A forma como as crianças 

descrevem (analisam) determinados objetos ou os sentidos que lhes são atribuídos, são 

variados e dependem das experiências sociais, circunscritas bem como dos conhecimentos 

adquiridos fora da escola. Porém, mesmo que tal informação seja extremamente verídica, não 

é bem vista pelas lentes da escola como toda, ultimamente. 

Contudo, a capacidade de aquisição da escrita se equivale, sobretudo, pela transmissão 

sociocognitiva que a criança tem sobre o mundo. Em outras palavras, a concretização da 

escritura está intimamente conectada às visões de mundo de cada criança. Portanto, é fato que 

“a escrita está inserida em diversos contextos. Tem vários tipos, formas, tamanhos e cores” 

(SMOLKA, 1989, p. 23). Logo, o modo de vê, enxergar e descrever determinados objetos ou 

até mesmo o ato de produzir voluntariamente algumas palavras, dando determinados sentidos 

a elas, será condicionado através da maturação linguística que cada criança apresenta a partir 

do contato com a comunidade de fala. Portanto, entende-se o termo “sociocognição” aqui, 

como a capacidade natural empregada ao curso individual da escrita de cada criança a qual, 

neste exato momento, a escola não a prioriza. 

É relevante a menção do aspecto da sociocognitividade na escritura alfabética pelo fato 

de ser a escola inviabilizadora de tal instância. Podemos dizer, neste contexto de pesquisa, que 

a escola ao invés de produzir conhecimento, produz desconhecimento uma vez que não se está 

valorizando ou assumindo o papel de respeito diante o nível de aptidão lingüístico-cognitivo 

da criança herdado através da sociedade. É sabido que, ao adentrar já nas primeiras fases de 

ensino-aprendizagem, a criança já aporta de um material linguístico muito bem adequado para 

a comunicação e além, sobretudo, para a execução da escritura. Portanto, é desleal e inviável 

podar tal desenvolvimento sociocognitivo-gráfico-pragmático. 

Confirma-se o argumento proferido acima nas palavras de Smolka (1989, p. 76): “a 

escola não tem considerado a alfabetização como um processo de construção de 

conhecimento nem como um processo de interação.” A escola, então, nada mais faz do que 

reduzir drasticamente a dimensão ou visão da linguagem como também limitar as 

possibilidades de escritura ao impor somente um modo de fazer ou de dizer as coisas. Tal 

realidade é prevista no exemplo abaixo da criança 1, de 8 anos, quando a professora restringe 

o campo de escrita da criança de modo a valorizar não sua realidade gráfico-sociocognitiva, 

mas, sobretudo, as especulações estabelecidas pela norma padrão, pois o importante, neste 

contexto, é analisar a língua quanto à sua estrutura, exclusivamente, enquanto que o nível de 
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maturação linguístico concebido na sociedade é deixado para trás, observemos o texto a 

seguir: 

 

Texto 1:  

 

 

Apesar de não fazer parte do contexto de análise da escola em evidência, neste tópico, 

priorizamos, portanto, a perspectiva sociocognitiva que postula a aquisição da linguagem 

escrita em que a interação, a cultura, a experiência, a história, além de outros aspectos 

situacionais, devem estar presentes na construção e reconstrução do conhecimento 

psicolinguístico da criança nas fases iniciais de elaboração da escrita. As realizações 

linguísticas acometidas no curso da escrita alfabética, em 1 (“faz ‘um qui’ gosta”, “todo 

‘serumano’”), permeiam um caminho paralelo à heterogeneidade linguística. Como se pode 

ver, encontram-se variedades populares no discurso oral materializado na escrita dessa 

criança. Variedades estas que terão pelo menos duas consequências catastróficas: “não são 

respeitados os antecedentes culturais e linguísticos do educando, o que contribui para 

desenvolver nele um sentimento de insegurança, nem lhe é ensinada de forma eficiente a 

língua-padrão” (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 15) 

A verdade é que, todavia, as diferenças encontradas na estrutura social como também 

nas normas e nos valores culturais, que condicionam o comportamento linguístico, têm de ser 

devidamente consideradas e reconhecidas. Por isso, o objetivo de se colocar o termo 

“reconhecimento” no presente artigo. A função maior não seria necessariamente o 

reconhecimento da criança no primeiro contato com a escrita, mas, especialmente, a 

importância do ‘reconhecer’ destina-se a uma perspectiva mais social da realidade linguística 

em que vivemos. De perto, seria a valorização desses novos modos de saberes, de falar ou 

dizer a mesma coisa, seja no ambiente oral ou, até mesmo, gráfico. O termo “valorização”, 

neste contexto de pesquisa, ganha profundo sentido por se trata de crianças do primeiro ano 

do ensino fundamental. 
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No interior dessa nova perspectiva de alfabetização, a intenção é “que a norma culta 

seja ensinada nas escolas, mas que, paralelamente, se preservem os saberes sociolingüísticos e 

os valores culturais que o aluno já tenha aprendido antes, no seu ambiente social” 

(BORTONI-RICARDO, 2005, p. 25-6). Realidade não equiparada à vista no exemplo a seguir 

da criança 2, 7 anos, em que a professora preconceituosamente ‘agride’ a criança 

linguisticamente ao impor a ortografia correta: 

 

Texto 2: 

 

 

Porém, a avaliação dos desvios linguísticos não é feita desta maneira. De acordo com 

Bortoni-Ricardo (2005, p.59), “a análise ou diagnose dos erros baseia-se em descrições 

sociolinguísticas das variedades da língua”. Desde já, é imprescindível que, durante as 

análises da escrita inicial, o professor associe a ocorrência das variedades encontradas com os 

aspectos psicossociais a depender do contexto. Ou seja, aqueles remetidos à comunidade que 

a criança se insere bem como os processos individuais de sociocognição. 

Contudo, tendo em vista os saberes linguísticos que unem língua/sociedade, que a 

escrita destes alunos do primeiro ano tende a se perpetuar. Cabe ressaltar que, o que leva o 

desenvolvimento da escritura não são aquelas condições determinadas que levam a 

especulações da norma padrão, em outras palavras, não são aqueles fenômenos que de acordo 

com o ensino-aprendizagem, nas fases de alfabetização, aderem ao “certo” e ao “errado” 

quando se trata da ortografia aparentemente como no exemplo acima citado (2). Ao contrário, 

o desfecho que se dá no presente trabalho condiciona uma visão de língua muito mais ampla, 

múltipla em suas funções e dinamicidade estabelecida. O que ocorre, exatamente, é que no 

primeiro contato com a escrita, devem-se ter como prioridade máxima os aspectos externos à 

língua e não apenas aqueles de caráter estrutural, de visão pausada no tempo e no espaço. 

Pois, em se tratando de marcas da oralidade na escrita, Mollica (2003, p. 27) afirma que os 
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usos da oralidade “são controlados por variáveis estruturais e sociais. Eles podem ser agentes 

internos e externos ao sistema linguístico”.  

Por essa ótica, Mollica (2003) menciona que tais variáveis linguísticas e 

extralinguisticas não agem isoladamente, ao contrário, operam num contíguo complexo de 

relações as quais favorecem o emprego de formas variantes semanticamente equivalentes. 

Formas estas que colaboram para o aumento na fala e na escrita das variantes de prestígio 

(padrão), admitindo-se pelo menos, segundo o ponto de vista da autora, a existência do padrão 

popular e do padrão culto. Logo, é comum que haja na escrita alfabética traços da oralidade, 

sendo que estas variedades linguísticas estigmatizadas (não-padrão), como sabemos, não são 

muito bem vistas pela escola. No exemplo a seguir (texto 3) de uma criança com 8 anos de 

idade, podemos perceber, claramente, na sua produção escrita, marcas de oralidade. A criança 

escreve “preconseito” no lugar do nome “preconceito”, assim como “creça” no lugar da forma 

verbal “cresça”. Todas estas manifestações orais linguísticas estão intimamente relacionadas 

com a comunidade discursiva em que tal criança está inserida. Não cabe neste trabalho ainda 

revelar a causa específica de cada variante estigmatizada, mas de tornar mais presente o 

descaso que compila à língua brasileira. 

 

Texto 3: 

 

 

Os alunos que chegam à escola falando ou escrevendo dessa maneira precisam ser 

respeitados, bem como valorizadas as suas peculiaridades linguístico-culturais. Pois, como 

afirma Bortoni-Ricardo (2005, p. 15): “não se lhes pode negar esse conhecimento, sob pena 

de se fecharem para eles as portas, já estreitas, da ascensão social. O caminho para uma 

democracia é a distribuição justa de bens culturais, entre os quais a língua é o mais 

importante”. As diferenças na estrutura social, nas normas, e os valores culturais, que 

condicionam tal comportamento linguístico, têm de ser devidamente considerados, pois a 
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forma como a criança escreve ou até mesmo emprega determinado sentido à palavra não é 

razão maior. É preciso conhecer o ambiente societário da criança, para depois, empregar 

análises valorativas de sua escrita. Este argumento é tão verídico que essa autora faz questão 

de enfatizar, no seu texto, a atitude, o posicionamento de uma aluna da oitava série, na aula de 

língua portuguesa, sobre aquilo que é desconhecido pela sua comunidade cultural, a norma 

padrão. Vejamos o que disse essa aluna: “Professora, num diante ocê ensiná essas coisa pra 

nóis: nóis num aprende mermu porque lá em casa a gente falemu diferente e se nóis chega lá 

falanu assim, todo mundo vai mangá de nóis, vai dizê que nóis fiquemu doido” (cf. 

BORTONI-RICARDO, 2005, p. 28). 

Portanto, não adianta a escola querer impedir o curso do desenvolvimento linguístico 

natural da criança, tem-se que preservar os saberes sociolinguísticos e os valores culturais que 

o aluno tenha adquiridos antes, no seu universo social. A norma culta, nesse caso, deve 

“significar uma ampliação da competência linguística e comunicativa da criança” 

(BORTONI-RICARDO (2005, p. 28) e não discernir os erros cometidos no uso corrente da 

escrita, como se pode ver nos textos (4 e 5) de uma criança com 9 anos de idade e a outra com 

oito anos, respectivamente: 

 

Texto 4: 

 

 

Texto 5: 
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As manifestações linguístico-orais exemplificadas acima (em 4 e 5) comprovam que a 

escrita alfabética dialoga e muito com os princípios sociolinguísticos. Entre as variantes 

linguísticas de base morfossintática podemos encontrar, por exemplo: “os otro viver” (2)  “os 

homem deve”, em 4; “o preconceito comesam”, em 5. Já de base fonológica temos a troca do 

fonema /s/ por /z/ em “cauza”; a troca também do fonema /ss/ por /ç/ em “agreção” além da 

substituição da vogal sonora /o/ por /u/ em “chegamu”. Logo, é pertinente ainda salientar a 

avaliação má atribuída pela professora em que faz falta a consciência linguístico-cultural da 

criança, aspecto este tão discutido no presente trabalho. Quando lidamos com situações como 

essas, temos então a certeza de que o ensino não se apresenta como devia, ou melhor, não está 

apto a ser caracterizado como “ensino de verdade”, pois quando lidamos com alunos que têm 

acesso reduzido à norma culta, temos de levar em conta não só fatores internos da língua, mas 

principalmente os externos. Para Bortoni-Ricardo (2005), em todos esses casos, estamos 

diante de diferenças e não de “erros”. Do ponto de vista estritamente linguístico, o erro não 

existe, o que há são formas diferentes de usar os recursos presentes na língua.  

 

6 Conclusão  

 

Diante do exposto, seriam então as escolas veículos eficientes na transmissão da 

variedade-padrão da língua no curso da alfabetização? A verdade é que, estamos muito 

distante de responder tal questionamento adequadamente. E continuaremos a estar se alguma 

coisa não for profundamente mudada e/ou alterada na conjuntura da formação do português 

brasileiro. 

Da perspectiva de uma pedagogia, ou prática educativa, culturalmente sensível, 

podemos dizer que diante da realização desta pesquisa e da realização da variedade não-

padrão pelas crianças em seus textos escritos é que o professor deve incluir dois componentes 

básicos e extremamente fundamentais: a identificação e a conscientização da diferença. Pois, 

em contrapartida, quando o professor faz dos modos diferentes de falar e escrever da criança 

uma área de conflito, a criança adere ao conflito e torna seu estilo de comunicação oral ou 

escrito muito distinto do estilo do professor, foi o que podemos comprovar nos textos escritos 

pelos alunos do primeiro ano do ensino fundamental do Colégio Nossa Senhora da Piedade, 

do município de Lagarto, Sergipe.  
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Todavia, quando esses modos de falar e/ou de escrever não são um campo de conflito, é 

que a criança passa a se adaptar muito mais facilmente com a língua-padrão, aquela instituída 

pela escola e que serve de base para as práticas educativas. Já do ponto de vista da 

sociocognição não seria tão diferente. Saber respeitar o nível de apreensão linguístico seria, 

portanto, uma boa iniciativa. Já que é utopia oficializar a variação linguística como eixo de 

base para o ensino, tomemos então, ao menos, como relevante problema a ser encarado, 

cuidadosamente, por diferentes segmentos da sociedade, onde os sujeitos se encontram para 

enfrentar os desafios do cotidiano e construir, coletivamente, o conhecimento. Por isso, este é 

construído e reconstruído não apenas por meio de atividades educativas (escolares), como 

também por intermédio de práticas sociais e discursivas. Portanto, temos consciência de que a 

proposta discutida aqui, apesar de um passo importante para a formulação do conhecimento 

coletivo e de um olhar mais desafiante sobre questões envolvendo a educação, sobretudo, as 

práticas educativas, não é exaustiva.  
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