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RESUMO 

A língua possui duas modalidades: a oral e a escrita. Esta é influenciada por aquela. 

As línguas são heterogêneas pelo fato dos fatores extralinguísticos existirem, tais 

como: gênero e classe social. Este trabalho disseca sobre essa heterogeneidade. 

Sobre as diversas formas de dizer a mesma, que são as variações linguísticas. Ele 

tem como objetivo geral a verificação dos desvios da escrita presentes em textos 

produzidos pelos alunos de uma turma de 3º ano do Ensino Médio de uma escola 

pública estadual de Teresina, apontando os fatores extralinguísticos que os motivam. 

A pesquisa teve como viés: pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e as análises 

dos dados, por meio das quais chegou-se aos resultados preliminares. Para 

referendá-la, recorremos a autores como: Bagno (2007, 2011); Mollica e Braga (2010) 

e Tarallo (2007). 

Palavras chave: Língua. Heterogeneidade. Variações linguísticas. 

 

INTRODUÇÃO 

A língua é articulada basicamente em torno de duas modalidades: a oral e a 

escrita. Esta é influenciada por aquela, já que as línguas de um modo geral não são 

homogêneas, mas heterogêneas. Essa heterogeneidade ocorre motivada por fatores 

linguísticos e extralinguísticos, dentre estes, pode-se citar, como exemplos: a 

escolaridade, o gênero, o lugar, a idade e a classe social. 

Embora na modalidade escrita da língua seja exigido um padrão fixo, é comum 

encontrar textos escritos apresentando variação quanto a esse padrão. Diante disso, 

levantou-se as seguintes problemáticas: O que leva os alunos do 3º do Ensino do 

Médio a escrever em desacordo com a norma padrão? Quais as dificuldades que 

esses alunos têm no momento de produzir um texto em linguagem formal?  O que 

falta para eles escreverem textos conforme a norma padrão da língua?  

 

OBJETIVOS 

Geral 

Verificar quais os desvios da escrita presentes em textos produzidos pelos 

alunos de uma turma de 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública estadual de 

Teresina, apontando os fatores extralinguísticos que os motivam. 

 



Específicos 

1. Observar in loco como são realizadas as aulas de Língua Portuguesa, 

relacionadas ao ensino de escrita. 

2. Solicitar uma produção textual dos alunos da pesquisa, redigida de forma 

espontânea. 

3. Aplicar um questionário semiestruturado aos alunos, envolvidos na pesquisa, 

com o intuito de averiguar suas percepções sobre o ensino da escrita e sua 

importância para a vida social. 

4. Aplicar um questionário semiestruturado ao professor da turma com o propósito 

de saber sobre sua visão acerca das aulas que ministra, sobre a importância 

da língua escrita e sobre a melhor forma de ensiná-la. 

5. Fazer um levantamento sociocultural dos informantes, por meio de uma ficha 

padronizada. 

6. Analisar e classificar os desvios de português encontrados nas redações, 

apontando os mais recorrentes. 

7. Examinar quais os fatores sociolinguísticos que motivam esses desvios. 

 

METODOLOGIA  

Nesta pesquisa foram realizadas as seguintes etapas: pesquisa bibliográfica, 

pesquisa de campo e as análises dos dados, por meio das quais chegou-se aos 

resultados preliminares.  Para referendá-la, recorremos a autores como: Bagno (2007, 

2011); Mollica e Braga (2010); Tarallo (2007) e Costa (2011), dentre outros que 

também fazem pesquisas relevantes dentro dessa temática. 

A pesquisa de campo foi realizada durante o mês de maio de 2017. Nesse 

momento foram observadas 12 (doze) aulas em que se verificou como era realizado 

o ensino de língua portuguesa no que diz respeito à escrita. Além disso, foram 

aplicados dois questionários semiestruturados, um voltado ao professor e outro aos 

alunos. Depois de cumprida essas etapas, deu-se procedimento às análises. Em 

relação à elas, considerou-se as seguintes variáveis independentes: o perfil social e o 

gênero. 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

 As várias maneiras de se dizer a mesma coisa é conhecida como variação 

linguística, fenômeno inerente a qualquer língua viva. Esse fato se sobrepõe a língua 

padrão institucionalizada visto que esta é artificial e aquela é natural, pois de acordo 

com Bagno (2007, p. 164) “[...] enquanto tiver gente falando uma língua ela vai sofrer 

variação e mudança, incessantemente”. Assim, “a língua está totalmente inserida e 

interligada à sociedade” (TARALLO, 2007, p. 19). A sociedade, por sua vez, se 

complexifica o tempo todo e na mesma medida a língua é modificada, já que a língua 

representa a sociedade, assim como a sociedade representa sua língua. 

  Vale salientar que “todas as manifestações linguísticas são legítimas e 

previsíveis, ainda que exista flutuação estatística [...] a língua é uma das propriedades 

no conjunto de propriedades que compõe finalmente o patrimônio social de uma 

pessoa” (MOLLICA, 2010, p. 13-30), situando-a no eixo vertical da estratificação 

social.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Visando apontar o que leva os alunos do 3º ano do Ensino Médio a escrever 

em desacordo com a norma padrão, levando-se em conta os fatores extralinguísticos 

que funcionam com força propulsora para tal realização, chegou-se até o presente 

momento a certos resultados. Os erros gerais e mais comuns nas redações são de 

desvios influenciados pela oralidade, além das marcas dessa oralidade. Os mais 

recorrentes são: “dês de” (que aparece três vezes) e o “oque” (que aparece duas 

vezes). Outros como: troca do s pelo z ou vice-versa e pelo c (pas, vizando, falcidade, 

trás, serta, dezirte, vasia, desia); a não diferenciação dos tempos verbais presente e 

pretérito mais que perfeito (almejão, acreditão, falão). 
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