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RESUMO: Sabendo que a língua possui duas modalidades (oral e escrita), este estudo propõe 

verificar até que ponto a fonética e a fonologia influenciam de maneira benéfica ou não, na 

aquisição da linguagem escrita, especialmente em relação aos processos fonológicos sândi, 

síncope e juntura vocabular. Utilizando-se de teorias fonéticas e fonológicas, através de 

estudos direcionados para questões da alfabetização e letramento, considerando, sobretudo, 

dados gerados pela pesquisa de campo, é que se desenvolveu este estudo na identificação de 

qual processo fonológico foi utilizado para configurar o “erro” ortográfico. Assim, mediante 

essa compreensão, entende-se que as correções lógicas do alfabetizador, em relação aos 

desvios ortográficos, devem ocorrer de maneira que leve o aluno a fazer uma reflexão no 

momento de escrever e, assim, cometer menos erros na escrita. 

 

Palavras-chave:língua materna; processos fonológicos; escrita. 

 

 

ABSTRACT: Knowing the language has two modes (oral and written), this study aimsto 

verify howphonetics and phonology influenceben eficiallyor otherwise, in the acquisitionof 

written language, especially in relation tophonologicalsandhi, syncope andhollowvocabulary. 

Usingthephoneticand phonologicaltheoriesthroughtargetedstudieson issuesof literacy, 

consideringespeciallydata generatedbyfield research, isthat developedthisstudyto 

identifywhichphonological processwasused to set the"Error" in writting. Thus, throughthis 

understanding, it is understood thatthe logicalfixesliteracyin relation 

tospellingdeviationsshouldoccurin a waythat leadsthe studentto reflectthe time of writing, and 

thus make fewer mistakesinwriting. 

 

Keywords: native language,phonological processes; writing.  
 
 

1. INTRODUÇÃO 

Inicialmente, de maneira geral, sabe-se que a fala interfere na aquisição da linguagem 

escrita. Neste aspecto, este estudo apóia-se a questão de compreende como ocorre a 

confluência da modalidade oral e escrita diante do processo de composição gráfica, 

considerando, sobretudo, a ortografia para, assim, ressaltar, através dos processos fonológicos 

de sândi e síncope, as regras que são válidas para a construção da grafia. 
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Desse modo, após várias leituras sobre esse assunto, decidimos investigar a relação 

fala e escrita, com foco especial nos processos fonológicos sândi, síncope e juntura vocabular, 

partindo do entendimento que a aquisição da grafia é um processo cujo início formal se dá, na 

maioria das vezes, na alfabetização, podendo persistir na prática diária de construção de 

textos. 

Além do mais, é comum observar discussões de que é nas séries iniciais que uma 

pessoa aprende a ler e escrever podendo, posteriormente, envolver-se em práticas diárias e 

sociais que exijam da escrita a compreensão gráfica e estrutural do texto a ser elaborado, 

como é o caso, por exemplo, de anotar algum recado, assinar documentos, fazer lista de 

compras, ou até mesmo arrumar um emprego para o qual seja necessário escrever, dentre 

outros fatores ligado à linguagem escrita. 

Quanto a isso, vale ressaltar que o interesse por esse contexto se deve, em primeira 

instância, a dar continuidade às discussões estudadas em um projeto de iniciação científica, 

realizado em 2013, orientado pela Prof.ª Dr.ª Gisele da Paz Nunes, intitulado Análise dos 

processos fonológicos sândi e síncope e sua influência na aquisição da escrita. 

Este é um assunto de relevância, pois a coleta de novos dados, por intermédio de um 

estudo de caso, permitiu buscar a melhor compreensão sobre como os processos fonológicos 

de sândi, síncope e juntura vocabular influenciam a aquisição da escrita, não ocorrendo 

especificamente somente no início da alfabetização, mas também presente no Ensino Médio, 

em que foi possível observar tal fato.  

No tocante a esse aspecto, a ideia que se tem é que, ao construir a escrita, é comum a 

criança reproduzir em sua linguagem gráfica traços da fala, espelhando-se na prática social de 

oralidade. Quanto a isso, é sabido que existem vários tipos de processos fonológicos que 

podem influenciar a aquisição da escrita. No entanto, estudaremos apenas as questões de sândi 

e síncope, em que pode ocorrer tanto o desaparecimento de um ou mais fonemas no interior 

de uma palavra, como também a junção de dois vocábulos numa mesma palavra, e ainda, 

outros aspectos do processo de construção escrita, como é o caso da juntura vocabular.  

Assim, as variações fonéticas e fonológicas ocorridas na fala são espelhadas pelos 

alunos na escrita, como ocorre, por exemplo, com a palavra “córrego”, que pode ser escrita, 

como: “corgo”, “corgum” “coigo”. Ou pode ainda ocorrer junção de vocábulos, como: 

“casamarela”, “blusazul”. Entretanto, o que se deve considerar é que o aluno, mesmo antes de 

se chegar à escola, já tem uma noção de escrita e que esta tem relação com a fala, embora esse 

mesmo aluno não tenha o conhecimento de que nem todas as convenções da oralidade são 

válidas para a escrita. 
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Nesse sentido, é importante o educador mostrar ao aluno que não se escreve 

exatamente como se fala. Como exemplo, pode-se citar as dificuldades que o educando tem 

em assimilar a grafia de palavras, tais como: “sapato”, “pássaro”, “paz”, “piscina”, “poço”, 

nas quais se encontra o mesmo som de /s, que são representados de diversas formas, isto é, 

são grafados com as letras “s”, “ss”, “z”, “sc” e “ç”. 

Quanto a isso, é interessante que o professor use em suas práticas pedagógicas 

diferentes letras que representam um mesmo som, no intuito de mostrar ao aluno que é a 

ortografia que rege como cada palavra deverá ser escrita e a importância de se ter uma 

padronização da escrita. 

Assim, considerando este tipo de problema na fase da alfabetização e as dificuldades 

da escrita ortográfica, o presente trabalho propõe pensar a influência da fala na aquisição da 

escrita, no que diz respeito à aquisição da ortografia. 

 

2. CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Para o desenvolvimento deste projeto, fundamentamo-nos em teorias fonético-

fonológicas, bem como em estudos direcionados para a questão da alfabetização e letramento. 

A partir disso, foi realizado um estudo de caso, utilizando-se o método exploratório, 

com o desenvolvimento de atividades pedagógicas com a produção de texto em uma escola de 

bairro de classe média da rede estadual de ensino do estado de Goiás, em turmas do 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio.  

Foram três meses de atividades desenvolvidas (abril, maio e junho de 2013), com 

acompanhamento, orientações e observações no intuito de coletar dados que corroborem 

nossas hipóteses. 

No total, foram produzidos 180 textos, adotando-se o critério de observação 

sistemática, tendo como ponto de partida o levantamento de textos dos alunos que apresentam 

erros ortográficos com base nos processos fonológicos de sândi, síncope e juntura vocabular, 

somando-se um total de 70 produções escolhidas, conforme o objetivo proposto para analise e 

entendimento. Fato que ocorrem na fala e, consequentemente, podem ser transferidos para a 

escrita, já que os alunos, muitas vezes, copiam a fala durante uma produção textual. 

Além do mais, embora não seja o foco deste estudo, dentre as produções, mapeamos 

desvios de ortografia e outros processos fonológicos presentes nos textos dos alunos. 

Após isso, para uma melhor visualização do que se objetivou com o estudo, foi 

elaborado um gráfico no intuito de ilustrar melhor quais dos processos fonológicos tiveram 
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maior relevância na produção escrita dos alunos.  

 

3. DISCUSSÃO TEÓRICA 

Conforme Galvão e Leal (2005 Apud MORAES; ALBUQUERQUE; LEAL, 2005), 

quando o aluno atinge a hipótese alfabética de como ele deve grafar o vocábulo, ele já é capaz 

de escrever, bem como estabelecer correspondência entre o falado e o escrito, o que não 

significa que ele já esteja escrevendo ortograficamente.  

 

Com efeito, a alfabetização é um processo de construção de hipóteses sobre o 

funcionamento do sistema alfabético de escrita. Para aprender a ler e escrever, o 

aluno precisa participar de situações que o desafiem, que coloquem a necessidade da 

reflexão sobre a língua, que o leve enfim a transformar informações em 

conhecimento próprio. É utilizado-se de textos reais, tais como listas, poemas, 

bilhetes, receitas, contos, piadas, entre outros gêneros, que os alunos podem 

aprender muito sobre a escrita. (GALVÃO E LEAL, 2OO5 Apud MORAES; 

ALBUQUERQUE; LEAL, 2005, p. 14) 

 

Assim, esse aluno pode estar sujeito a variados erros ortográficos, como, por exemplo, 

ausências de determinadas letras que são apagadas na fala, troca de letras que podem 

representar o mesmo som, dentre outros. No entanto, esse aluno não comete “erros” de modo 

aleatório, mas o faz perante as relações entre o que já domina (oral) e o que está aprendendo 

(escrita), pois, “mesmo quando as crianças ainda não sabem escrever convencionalmente, elas 

já apresentam hipóteses como fazê-lo” (COUTINHO, 2005 Apud MORAES; 

ALBUQUERQUE; LEAL, 2005, p. 14) 

De certa forma, ao se levar em conta que a língua possui duas modalidades (oral e 

escrita), é válido lembrar que, “embora consista em uma representação da fala, a escrita não é 

uma transcrição dela. Assim, fala e escrita não coincidem, mesmo sendo modalidades da 

mesma língua, uma vez que cada uma tem as suas próprias regras de realização” (MASSINI-

CAGLIARI, 2001, p. 28).  

Porém, de acordo com os mesmos autores, não há como afirmar que fala e escrita se 

apresentam em campos completamente diferentes a ponto de não terem nada em comum. Pelo 

contrário, “as regras que estruturam a fala, necessariamente, estão presentes também na 

escrita”. (MASSINI-CAGLIARI, 2001, p. 29) É em uma associação de som e grafia que, por 

essa razão, ainda conforme os autores, ocorre de o aluno grafar na escrita a forma do que se 

fala, como, exemplo, “poriço”, “cuando”. Fato comum observado em textos de séries iniciais 

de alfabetização.  

Consideradas essas especificidades, entende-se que a escrita apresenta, sim, um trato 
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fonético e fonológico para correções de “erros” ortográficos, considerando-se que toda escrita 

é alfabético-ortográfica e não somente alfabética ou silábica, como querem algumas teorias ou 

como afirma Nunes (2003), 

 

se analisarmos os métodos de alfabetização utilizados pelas escolas atuais, ou 

mesmo as de antigamente, veremos que a maioria delas utiliza algum método direta 

ou indiretamente ligado ao conceito de sílaba. Apesar de nossa escrita conter 

números, siglas, sinais ideográficos etc. ela é fundamentalmente alfabética tendo 

como base a letra. (NUNES, 2003, p.132) 

 

Contudo, ainda de acordo com a autora, o interesse por este estudo incide sobre a 

escrita e a forma com que ela se relaciona com a fala. Por isso, ao se destacar o“erro” de 

ressilabação na fala, é comum ouvir, por exemplo, no interior goiano, a palavra “arvre” no 

lugar de “árvore” ou “fósfru”, “foski”, e até “fósfri”, no lugar de “fósforo”. Tais palavras 

podem ser refletidas na escrita, não configurando em “erro” grotesco como julgam alguns 

professores, mas simplesmente transferência de termos presentes na fala da comunidade 

linguística local para a escrita. 

Diante a isso, Lemle (1978 Apud BUENO; CARVALHO, 2010, p. 04) aproveita para 

reforçar o entendimento de que essa tendência de redução pela perda de um ou mais 

segmentos fonéticos pode ocorrer de acordo com o contexto linguístico, como se verifica no 

exemplo das palavras acima, em que se tornam paroxítonas pela perda da vogal pós-tônica. 

Esse fator ocorre com frequência na modalidade coloquial da língua portuguesa. 

Nesse aspecto, Dubois (2006, p. 551) afirma que “a síncope é um fenômeno muito 

frequente de desaparecimento de um ou mais fonemas no interior de uma palavra. As vogais e 

sílabas átonas estão particularmente sujeitas a isso.” 

Em complementação a este fato, é possível observar nos estudo de Coutinho (1976 

Apud BUENO; CARVALHO, 2010, p. 04) que as línguas estão em contínuo movimento. 

Cada geração contribui, sem que perceba, e assim vão ocorrendo às mudanças para melhor 

atender às necessidades dos falantes no momento da comunicação linguística.  

No tocante a isto, Bueno e Carvalho (2010, p. 06) acrescenta que há uma tendência 

histórica, no português do Brasil, das proparoxítonas serem reduzidas a paroxítonas pela 

perda de um ou mais segmentos fonéticos, como acontece nos vocábulos “caldo” e 

“vergonha” que são resultados de uma síncope que ocorreu nas palavras do latim “calidus” e 

“verecundiam”. Na verdade, pode-se afirmar, por meio dos exemplos, masculus>masclus; 

dominus>dommus; calidus>caldusdentre outros, que o processo de síncope já ocorria na 

língua latina. Isto quer dizer que a síncope está presente na própria evolução ou mudança da 
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língua. 

Para esta compreensão, têm-se nos estudo de Câmara Jr. (1997, p. 220), que a síncope 

é a perda de um fonema medial de uma palavra. Tanto é que ele destaca, como exemplo, que 

na evolução do Romanço Lusitânico há duas síncopes sistemáticas e muito importantes: 

 

síncope da vogal postônica dos proparoxítonos latinos, com a redução do 

vocábulo a proparoxítono e possível evolução posterior do grupo 

consonântico resultante; ex.: apícula>aplica (donde port. – abelha), teneru- 

>tenru- (donde port. – tenro); 2) síncope de consoante sonora entre vogais: 

mala>maa (donde port. Mod. – má), pede- >pee (donde port, mod. – pé). No 

português moderno houve ainda a síncope da oclusiva ou construtiva labial, 

como o primeiro membro de grupo consonântico, em vocábulos eruditos (v.); 

exceção > exceção, aritmética > aritmética, etc. (CÂMARA JR. 1997, p. 220). 

 

Quanto ao processo de sândi, este é visto como “um fenômeno que ocorre nas 

fronteiras de palavras que consiste na transformação de estruturas silábicas, nesse contexto 

transformando duas ou mais palavras em uma única” (NUNES e OLIVEIRA, 2011, p. 151). 

As autoras lembram ainda que o aluno que comete esse “erro” na escrita, muitas vezes não 

considera como se separa as palavras, já que na cadeia falada não há segmentação de 

vocábulos, surgindo, assim, “erros” como “agora ela” para “agor[ε]la” ou “merenda escolar” 

para “merend[i]scolar”.  

Quanto a isso, Crystal (2000) procura definir sândi como sendo um termo usado tanto 

na sintaxe como na morfologia para 

 

indicar uma modificação fonológica de formas gramaticais que ficaram justapostas. 

O termo deriva de uma palavra do Sânscrito que significa “junção”. As formas de 

sândi passaram por modificações específicas em circunstâncias específicas (isto é, 

várias regras de sândi foram aplicadas). A assimilação e a dissimilação são duas 

conhecidas tendências que podem ser classificadas como sândi... Nas línguas em que 

as formas sândi são complexas, existe às vezes a distinção entre “sândi externa” 

(regras – sândi que operam entre limites de palavras) e “sândi interna” (regras que 

operam dentro das palavras) (CRYSTAL, 2000, p. 231). 

 

Resta lembrar, conforme Dubois (2006), que o termo sândi (sânscrito: sandhi) foi 

herdado dos antigos gramáticos da Índia, e quer dizer, literalmente, “colocar junto, reunir”. 

“Este termo designa os traços de modulação e de modificação fonética que afetam a inicial 

e/ou o final de certas palavras, morfemas ou sintagmas” (DUBOIS, 2006, p. 525). 

Essa modificação fonológica, conforme Bisol (2005, p. 233), pode ocorrer através de 

elisão, ditongação ou ainda por degeminação. Em caso da elisão, afeta, principalmente, a 

vogal baixa /a/ e se aplica apenas na fronteira entre palavras. Esse processo fonológico apaga 

a primeira vogal da sequência, como ocorre, por exemplo, com as palavras “Port[a]legre” 

(Porto Alegre).     
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Quanto à ditongação, ocorre o processo de formação de ditongos com a vogal final de 

uma palavra e vogal inicial de outras, desde que uma das vogais seja alta (/i, u/) e átona. 

Exemplos: minh[aj]stória (minha história); camis[aɰ]sada (camisa usada). 

No que diz respeito à degeminação, ocorre o processo de sândi, quando duas vogais 

semelhantes que se encontram próximas se reduzem a uma só. Desde que a segunda vogal não 

seja tônica, como é o caso do processo fonológico
3
 de “casa amarela” para “cas[a]marela” e 

“coordenador para “c[o]rdenador”. 

Consideremos ainda a juntura vocabular, Dubois (2006, p. 356) acrescenta, ainda, qu 

essa é “uma fronteira linguisticamente pertinente entre dois segmentos, sílabas, morfemas, 

sintagmas ou frases, acompanhada prosodicamente de uma subida ou queda do tom”. Como 

exemplo, pode-se citar: “menina alegre” para menin[a]legre; “filho único” para filh[u]nico; 

“perdi isso” para perd[i]sso. 

Neste aspecto, Nunes e Oliveira (2011, p. 147) complementam que a “juntura de 

palavras ou segmentação ocorre quando um texto é escrito com todas as palavras juntas, pois 

na fala não existe separação de palavras, a não ser a marcada pela entonação do falante. No 

entanto, pode ocorrer também uma segmentação indevida, devido à própria acentuação 

tônica”.  

Em sentido amplo, Dubois (2006, p. 357) possibilita o entendimento de que tanto os 

processos de sândi quanto de síncope e juntura vocabular acarretam em ressilabação da(s) 

palavra(s), pois tendem a mudar a forma primária da sílaba, acrescentando outros fonemas ou 

apagando os fonemas já existentes. Com isto, compreende-se que a ressilabação é a nova 

distribuição dos segmentos em sílabas dentro ou nas fronteiras de palavras presentes na 

escrita.  

Assim, conforme o mesmo autor, numa fase inicial de escrita os muitos erros 

ortográficos que as crianças cometem são, por sua vez, compreensíveis. Esses “erros” 

revelam, antes de tudo, que as crianças raciocinam a respeito de sua língua e são capazes de 

generalizar regras que se aplicam a determinadas situações. Mesmo porque, ainda de acordo 

com Dubois (2006), os “erros” ortográficos cometidos não são previsíveis nem unívocos, mas 

também não são aleatórios. 

O que se pode considerar, conforme Morais (1996), é que o alfabetizando procurar 

representar na escrita as unidades constituintes da fala (som das palavras), tendo como 

                                                 
3
 Conforme Cagliari (2002, p. 99), processo fonológico são “alterações sonoras que ocorrem nas formas básicas 

os morfemas, a se realizarem foneticamente”, com alterações vocabulares, seja acrescentando, transpondo ou 

suprimindo unidade mínima de significado (morfema).  
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compreensão de que se escreve conforme se pronuncia. O que ocorre é que o aluno tem “a 

consciência dos sons que compõem as palavras que ouvimos e permite a identificação de 

rimas, de palavras que começam e terminam com os mesmos sons e de fonemas que podem 

ser manipulados para a criação de novas palavras” (MORAES, 1996, p. 32).  

Diante a essa consciência fonológica, ainda conforme o mesmo autor, se forem 

mostradas ao aluno, por meio de leitura e escrita em encontrar, por exemplo, palavras que 

rimam em uma lista, bem como identificar a presença ou ausência de determinado som em 

uma palavra, seja comparando o início ou a terminação de um conjunto de palavras, ou até 

mesmo “isolar o primeiro som de algo que é pronunciado, segmentar, combinar ou contar 

fonemas, eliminar determinado fonema de uma palavra, etc. (MORAIS e LEITE, 2005 Apud 

MORAIS; ALBUQUEQUER; LEAL, 2005, p. 74), significa entender que o aprendiz passa a 

ter condições de assimilar e compreender a diferença entre fala e escrita. 

Neste aspecto, há de se considerar que cada aluno é um indivíduo diferente com 

dificuldades e forma de aprendizagem que também os difere dos demais. Assim, cada “erro” 

de cada aluno necessitará da busca de uma explicação, ou mesmo de um exercício diferente 

para se chegar a um resultado satisfatório, uma vez que, segundo Galvão e Leal (2005 Apud 

MORAIS; ALBUQUEQUER; LEAL, 2005, p. 13) para Magda Soares (2003), no processo de 

língua escrita, é indispensável propiciar ao aprendiz “estabelecer relações entre sons e letras, 

de fonemas com grafemas”. 

O que importa, na análise do mesmo autor,  que para Magda Soares (2003), é 

pertinente estabelecer estratégias de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita utilizando-se 

de duas vias: uma técnica de escrita alfabética e de uso social, tendo em vista compreender 

que as representações gráficas estão associadas ao som que elas representam. 

 

O aprendizado da técnica só fará sentido se ele se fizer em situações sociais que 

propiciem práticas de uso. Não adianta aprender uma técnica e não saber usá-la, 

afirma Soares. Nesse sentido, o uso social é que dá sentido ao domínio da técnica. 

No entanto, o domínio da técnica (relacionar som/grafia, reconhecer letras, codificar, 

usar o papel, usar o lápis, etc.), mas também o domínio do uso nas práticas sociais, 

as mais variadas, importam em duas aprendizagens distintas, em termos de 

processos cognitivos e de objetos de conhecimento. Esses processos são distintos, 

mas indissociáveis, porque as duas aprendizagens se fazem ao mesmo tempo, uma 

não é pré-requisito da outra (GALVÃO; LEAL, 2005 Apud MORAIS; 

ALBUQUEQUER; LEAL, 2005, p. 14). 

 

Nessa perspectiva, ainda conforme os autores, torna-se oportuno que o educador 

busque planejar suas atividades pedagógicas, criando situações de ensino-aprendizagem da 

escrita e da leitura que tenham na realidade de mundo do aprendiz o respaldo na 

intermediação da escrita alfabética, de maneira que o aluno perceba que escrever não ocorre 
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da mesma maneira de como se lê e fala. 

De certa forma, Coutinho (2005 Apud MORAIS; ALBUQUEQUER; LEAL, 2005, p. 

49) aponta que, para Ferreiro e Teberosky (1979), o problema da alfabetização tem sido 

exposto como uma questão de método, advindo de maneira tradicional sem levar em conta 

que os processos de aquisição/construção do conhecimento da escrita e da leitura tem a ver 

com as experiências de vida e de linguagem das crianças. 

O importante, ainda segundo o mesmo autor, é “que para aprender a escrever, ké 

fundamental que o aluno tenha muitas oportunidades de fazê-lo, mesmo antes de saber grafar 

corretamente as palavras: quanto mais fizer isso, mais aprenderá sobre o funcionamento da 

escrita” (COUTINHO, 2005 Apud MORAIS; ALBUQUEQUER; LEAL, 2005, p. 49). 

Quanto a isso, Galvão e Leal (2005 Apud MORAIS; ALBUQUEQUER; LEAL, 2005, 

p. 49), reforçam a ideia que é possível alfabetizar com uma diversidade de textos de uso 

social, sem, necessariamente, usar-se de propostas pedagógicas, tais como: cartilhas, livros 

didáticos que não condizem com a realidade de mundo do aluno. Mesmo porque, é preciso 

incentivar “os alunos a produzirem e a interpretarem textos de circulação social, estimulando-

os a compreender seu uso, colocando enfim os aprendizes em interação entre si de tal forma 

que todos os alunos possam ditar textos, corrigir, refazer seus textos e os de seus 

companheiros” (GALVÃO; LEAL, 2005 Apud MORAIS; ALBUQUEQUER; LEAL, 2005, 

p. 13). 

Diante a essas considerações, é que se buscou observar e analisar o que se levantou no 

estudo de caso, tendo em vista usar-se da descrição e análise dos dados coletados, buscando 

perceber os casos de sândi, síncope e demais processos fonológicos presentes nos 29 textos 

selecionados.   

 

4. DESCRIÇÕES COM ANÁLISES E INTERPRETAÇÕES DOS DADOS  

 

Para a constituição do corpus desta pesquisa, voltada para a abordagem de um estudo 

sobre a intervenção dos processos fonológicos sândi e síncope na aquisição da escrita, 

considerou-se como proposta uma ampla leitura da fundamentação teórica referente às teorias 

fonético-fonológicas, bem como estudos direcionados para a questão da alfabetização e 

letramento.  

No entanto, em termos de prática de estudo, esse corpus surgiu da experiência em sala 

de aula, quando convidada a substituir uma professora de Língua Portuguesa, em turmas de 

Ensino Fundamental e Médio, numa escola da rede pública estadual. 
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Na ocasião, foram desenvolvidas atividades variadas em relação a leituras, de filmes, 

histórias em quadrinhos, juntamente com produções textuais, tendo em vista propiciar 

oportunidades aos aprendizes em perceberem o quanto à leitura é importante para a 

construção de ideias para o desenvolvimento da escrita. 

A respeito das práticas diferenciadas de leitura e escrita que foram propostas aos 

alunos, como por exemplo: falar sobre o Brasil, a infância, brincadeiras, passeios de férias, 

namoros, meio ambiente, temas polêmicos, como é o caso do aborto. Há de se destacar que 

houve grande interesse por parte desses alunos não só em ler, ouvir e assistir a filmes e 

palestras, mas, também, em escrever e dizer algo sobre tais temáticas. 

Diante disso, foi possível captar nos textos construídos pelos alunos problemas de 

“erros” ortográficos, que mostram como a oralidade se faz presente na escrita. Esse fato 

contribuiu com o estudo analítico que visava compreender e entender sobre a questão de 

como o professor deve conduzir o processo ensino-aprendizagem da oralidade e da escrita, 

principalmente, considerando-se como se deve corrigir os “erros” ortográficos, levando o 

aluno a entender que não se escreve como se fala. 

Nesse sentido, os assuntos sugeridos para a construção da leitura e da escrita tinham 

como foco não só levar os alunos a terem o interesse em retratar os temas sugeridos através da 

escrita, mas produzirem seus textos sem a interferência de colegas, do pesquisador e dos 

docentes regentes, mas, sobretudo, fornecer dados relevantes para a pesquisa em estudo. 

Dessa forma, todas as produções foram elaboradas de modo individual, sem a 

interferência fonológica e ortográfica de terceiros, pois era fundamental para o sucesso da 

pesquisa perceber o grau de conhecimento de cada aluno. Procurava-se, também, observar se, 

em seus textos, os alunos tinham a consciência de que na escrita não se escreve conforme se 

pronuncia um vocábulo. 

Com o apoio dos professores da disciplina de História e Inglês, juntos planejamos e 

desenvolvemos atividades interdisciplinares por meio da exposição de filmes que retratassem 

contextos históricos ou de fatos atuais, com os quais os alunos puderam se identificar. Como 

exemplo disso, foi trabalhado o filme “O menino do pijama listrado”.  

Para o desenvolvimento dessa atividade, em termos de planejamento e proposta 

didática de ensino-aprendizagem, levou-se em conta a idade dos alunos e as séries a serem 

trabalhadas, tendo em vista que o filme apresenta cenas impróprias para menores de 10 anos.  

Além do mais, frente ao objetivo que se pretendia observar em termos de “erros” de 

processo de sândi, síncope e juntura vocabular, é que foi elaborada a proposta de produção 

textual com alunos do Ensino Fundamental e Médio, considerando a realidade de mundo 
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desses mesmos alunos. 

No tocante a esse aspecto, propôs-se aos alunos a escolha de três estratégias de 

atividades, em que eles poderiam optar em recontar a história, produzir um outro final, ou 

ainda criar outra história desde que não fugisse da temática abordada e sugerida em termos de 

produção textual. 

Após a atividade de escrita, as produções foram recolhidas e analisadas quanto ao 

objetivo da proposta em estudo: em avaliar os processos de “erros” de sândi e síncope, 

considerando, sobretudo, a discussão apresentada na fundamentação teórica. Principalmente, 

quando foi observado que a aquisição da escrita se compõe não só de acertos, mas também de 

“erros” ortográficos, que podem ser identificados como erros considerados lógicos e possíveis 

para o sistema de escrita da língua portuguesa.  

No entanto, está é uma situação considerada por muitos docentes como problemas de 

alfabetização, em que se alega que o aluno não tem a nítida ideia de que a fala se distingue da 

escrita e, por isso mesmo, escreve de forma errada. 

Disso, decorre entender, então, que o processo de aquisição da escrita vai depender em 

muito da maneira como são conduzidos os métodos de ensino-aprendizagem da língua 

materna. Mesmo porque, se não for mostrado ao aluno que a escrita obedece a uma convenção 

que a difere da fala, os “erros” cometidos irão persistir na escrita podendo ser estendidos para 

o resto da vida do aluno. 

Desse modo, a influência da fala na aquisição da escrita é visível na produção dos 

textos coletados no estudo de caso, conforme se pode notar no quadro abaixo, em que são 

apontados os problemas de desvios ortográficos e processos fonológicos de sândi e síncope. 

Isso, não deixando de considerar que há também a falta de pontuação, concordância, 

acentuação, coesão e coerência textual, dentre outros erros nas produções escritas dos alunos. 

No entanto, como já frisado, o foco desde estudo se atém exclusivamente aos 

processos de sândi, síncope e juntura vocabular, com a descrição e análise de setenta (70) 

textos selecionados, aleatoriamente, dentre as 180 produções textuais dos alunos do Ensino 

Fundamental e Médio, envolvidos neste projeto de estudo. 

Assim, para uma melhor visualização do objetivo proposto, no sentido de desenvolver 

uma análise que demonstre como a fala interfere na escrita, especificamente no que tange aos 

processos de síncope, sândi e juntura vocabular, tem-se, no gráfico 1, a exemplificação em 

porcentagens, com a exposição dos dados gerais que foram coletados nos textos dos alunos. 
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Gráfico 1 – Percentual dos processos fonológicos a partir das coletas de dados nos textos 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

No tocante ao que se objetivou conhecer em termos de situações que ocorrem sândi e 

síncope, procurou-se investigar acerca das teorias que versam sobre os processos fonológicos 

na construção da escrita, para, assim, melhor analisar a confluência entre a modalidade 

oral/escrita da língua. 

Tendo em vista, então, a necessidade dos professores de língua materna em conhecer 

e/ou até mesmo aprofundar sobre as teorias fonológicas, é importante que o educador crie 

situações de ensino-aprendizagem que leve o educando a perceber que a escrita difere da fala, 

principalmente, pelo motivo de que, ao principiar o ensino da escrita, o professor não venha a 

utilizar-se do “erro” do aluno como forma de punição. Ao contrário, deve possibilitar práticas 

educativas que incentivem o aluno a descobrir e analisar que, ao escrever, não se deve 

transcrever como se fala.  

A exemplo disso, com a proposta pedagógica de escrita com a produção de um texto 

narrativo, foi possível observar nos textos dos alunos do Ensino Fundamental e Médio, da 

escola em que se realizou a pesquisa de campo, algumas marcas de oralidade, que estão 

expostas e podem ser visualizadas nas tabelas abaixo (tabela 1 e 2), considerando os processos 

de sândi, síncope e outros desvios ortográficos. 

 

 

EXEMPLOS DE MARCAS DE 

ORALIDADE DE SÂNDI 

 

 

CORREÇÃO 

“Bruno apesardeter prejudicado 

Samuel ele perdool...” 

 

 

“Bruno, apesar de ter prejudicado 

Samuel, ele o perdoou...” 

 

 

8 % 

30 % 

62 % 

Síncope

Sândi

Outros
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“Derepente começa achover!” “De repente começa a chover!” 

“Derrepente ele olha pra judel.” “De repente ele olha para Judeu.” 

 

“Então um dia Ximu foi a casa de 

Bruno paralimpiar... Quando chegola...sua 

irmã fica dando ensima de um soldado.” 

 

“Então um dia Shimul foi à casa de 

Bruno para limpar... quando chegou lá... sua 

irmã fica dando em cima de um soldado.” 

 

“A essaltura sua mãe já descobriu 

que afazenda...” 

“A essa altura, sua mãe já descobriu 

que a fazenda...” 

 

“O que vê é o marido cadaveiz mais 

envolvido...” 

“O que vê é o marido cada vez mais 

envolvido...” 

 

“Os guardas saiu correndo atrás de 

Bruno, enguantoisso Bruno tinha entrado 

em umas casas para prercurá Shimul”. 

 

“Os guardas saíram correndo atrás de 

Bruno, enquanto isso, Bruno havia entrado 

em algumas casas para procurar Shimul”. 

“O minino bruno chamou o Shimu 

praeles brinca”. 

 

“O menino Bruno chamou o Shimul 

paraeles brincar”. 

“O minino ficou muitorgulhoso 

com a promoção de seu pai”. 

 

“O menino ficou muitoorgulhoso 

com a promoção de seu pai”. 

“Os soldados mataram os Judeus na 

salaiscura no campo dos judeu”. 

 

“Os soldados mataram os Judeus na 

sala escura no campo dos judeus”. 

“Poriço, o menino saiu de 

vagasinho”. 

 

“Por isso, o menino saiu 

devagarzinho”.  

 

 

“O pai outraveiz chamou o 

menino”. 

 

 

“O pai, outra vez, chamou o menino”.  

 

“Com muito medo pegueio bilhete”. 

 

“Com muito medo peguei o bilhete”. 

 

“Conserteza o Brazil é o pais do 

futibol”. 

 

“Com certeza o Brasil é o país do 

futebol”. 

 

“Eu sai na frente dosotro”. 

 

“Eu sai na frente dos outros”. 

 

“Via menina e disse quela é bunita”. 

 

“Via a menina e disse que ela é 

bonita”. 

 

“Perguntei promeu pai aonde ele 

seenfiou?” 

 

“Perguntei para o meu pai aonde é 

que ele foi”. 

 

“Praele tudo é alegria e bricadera”. “Para ele tudo é alegria e 

brincadeira”. 
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“... é pranacer macho”. 

 

“... é para nascer macho”. 

 

“... foi mordido pruma cobra”. “... foi mordido por uma cobra”. 

Tabela 1 – Processos fonológicos de sândi 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Conforme a tabela 1, é possível visualizar situações de transcrição da oralidade, como 

ocorre, por exemplo, quando o aluno registra na sua escrita a expressão “em cima”. Isto 

justamente pela razão de que, ao pronunciar a preposição “em” juntamente com a palavra 

“cima” > “emcima”, na fala não há uma interrupção vocabular entre essas duas palavras.  

Desse modo, o “erro” ocorre em função de o aluno considerar que, na escrita, deve-se 

registrar da maneira como se fala. É aí, então, que deve ocorrer a intervenção do professor. 

Mostrar ao aluno que entre os vocábulos “em” e “cima” há uma segmentação das palavras, 

acarretando o processo de sândi. O termo é usado para uma variedade de processos 

fonológicos que podem ocorrer no interior de uma palavra (sândi interno), ou em fronteiras de 

palavras (sândi externo). 

Nesse sentido, pode-se citar ainda o exemplo do processo de sândi externo, como é o 

caso da expressão “essaltura>essa altura” que aparece de forma similar ao da juntura 

vocabular mediante a fronteira vocabular que as duas palavras exercem. Isto é, a sonorização 

propicia um agrupamento de ambas. O que se explica com este “erro” por parte do aluno é 

que na escrita também ocorrem situações de fala conforme a entonação marcada pelo falante. 

O que se delineia é a elisão da vogal /a/ da sílaba pretônica suprida por outra vogal postônica.  

O sândi vocálico externo desfaz os encontros vocálicos nas fronteiras de palavras 

como, por exemplo, em “casa amarela”, que, ao ser pronunciado, diz-se: ‘casamarela’, 

fundindo, assim, as vogais entre os dois itens lexicais.  

Alguns dos processos fonológicos de sândi vocálico externo são: elisão (como em 

‘camisa usada’ >>degeminação (como em ‘casa amarela’ >> e ditongação (como em ‘clube 

olímpico’ >>club[eo]límpico). 

Em outro exemplo, como em “cooperar”, tem-se a visualização de sândi vocálico 

interno, pois ocorre quando se pronuncia “coperar” ao invés de “cooperar”. O interessante é 

que o aluno procura grafar conforme a sua fala, buscando juntar ou eliminar alguns fonemas, 

como é o caso, por exemplo, dos vocábulos “praele>para ele”, “quela>que ela”, “viela>vi 

ela”, dentre outros. 

Por isso mesmo é que se pode considerar que o processo de sândi interno e externo é 

bem mais comum aparecer em textos, na forma de representação da fala, do que os casos de 
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síncope.  

Quanto a isso, têm-se na tabela abaixo, exemplos de síncope, que foram constatados 

nos textos produzidos pelos alunos:  

 

 

EXEMPLOS DE MARCAS DE ORALIDADE DE 

SÍNCOPE 

 

CORREÇÃO 

“A chacra dos Judeos era perto da 

casa do Bruno.” 

“A chácara dos Judeus era perto da 

casa do Bruno.” 

 

“Foi montadu um balansu em cima 

da arvre para o Brunu.” 

“Foi montado um balanço em cima 

da árvore para o Bruno.” 

 

“Ele pula e vai pela mata e passa por 

um corgo.” 

 

“Ele pula e vai pela mata e passa por 

um córrego.” 

 

“bruno olhou pela janela bem grande 

e viu uma chacra de judeos”. 

“Bruno olhou pela grande janela e viu 

uma chácara de Judeus”. 

“Bruno adorava explorar e subir nas 

arvre”.  

“Bruno adorava explorar e subir nas 

árvores”. 

 

“Praele tudo é alegria e bricadera”. 

 

“Para ele tudo é alegria e 

brincadeira”. 

 

“Sesabia que a camarera é bonita”. “Você sabia que a camareira é 

bonita”. 

 

“O menino então pegou o fosque e 

acendeu”. 

 

“O menino então pegou o fósforo e 

acendeu”. 

 

“Ó pai foi expricano como fazê o 

sirviço”. 

“O pai foi explicando como fazer o 

serviço”. 

Tabela 2 – Processos fonológicos de síncope 

Fonte: Elaborada pela autora 

Conforme a tabela 2, pode-se observar que um dos fatores que contribuem para que as 

palavras proparoxítonas se reduzam a paroxítonas, como ocorre, por exemplo, com o 

vocábulo “chácara>chacra”, é o apagamento da vogal pós-tônica em meio ao vocábulo. Por 

isso, é comum ouvir a variante “chacra”, na língua falada, em situações de fala informal, 

quando o falante o faz de maneira espontânea, mostrando o seu vernáculo. 

Da mesma forma, é o que ocorre com os vocábulos “brincadeira>brincadera”, 

“camareira>camarera”, bem como “explicando>expricano”, fato comum de o aluno grafar na 

escrita conforme se usa na oralidade.  

Diante disso, observa-se que, ao produzir sua escrita, não tendo distinção clara entre a 
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oralidade e a escrita, o aluno comete o “erro”porque ele procura grafar em conformidade com 

a sua fala, pela razão de uma aceleração rítmica pronunciada, transpondo, assim, a palavra 

proparoxítona em uma paroxítona. 

Há de se destacar, ainda, que, enquanto os vocábulos proparoxítonos têm uma duração 

maior ao serem pronunciados, os paroxítonos são pronunciados de forma mais fácil. Daí é 

possível notar que o aluno tem, como uso marcante de oralidade, as palavras paroxítonas. Fato 

que também pode ser ilustrado quando o aluno escreve “fosque” ao invés de grafar “fósforo”. 

Além do mais, o processo de síncope é visto como uma mudança rítmica na fala que 

se manifesta com a supressão da vogal pós-tônica e a perda da consoante que a segue, como 

ocorrem na palavra “córrego” para as variantes “corgo>coigo>coigum”. 

 

 
Quadro: Ressilabação (síncope – análise de dados) 

Fonte: Elaborada pela autora, 2013 

 

Considerando, então, os “erros” cometidos de síncope presentes nos textos construídos 

pelos alunos, tanto neste estudo de caso quanto na outra pesquisa realizada, ainda em 2013, 

pela Iniciação Científica, tem-se a ressaltar que o número de ocorrência de palavras 

proparoxítonas que sofreu o processo de síncope foi relativamente baixo, em relação à 

quantidade de dados coletados nas produções textuais. 

Processo de Síncope (Córrego) 

1º passo:     

         σ1                   σ2            σ3    

  A         R   A        R   A       R 

  Nu Co   Nu Co   Nu Co 

 

 k ɔ  ø  x          e ø  g o ø 

 

2º passo:     

         σ1                   σ2            σ3    

  A         R   A        R   A       R 

  Nu Co   Nu Co   Nu Co 

 

 k ɔ  r  x           e ø  g o ø 

           Apagamento do /e / 

       Ataque veio para coda /x > r / 

3º passo: Síncope (Corgo) 

     

         σ1                   σ2       

  A         R   A        R           

  Nu Co   Nu Co     

 

 k ɔ  r  g          o ø 
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Mas, conforme já mencionado, fica evidenciado que no processo de síncope pode 

ocorrer o “erro” ortográfico tanto por questões de cultura, como também pelo fato do não 

conhecimento do modo de grafar o vocábulo. Daí a justificativa da necessidade do professor 

em trabalhar com os aspectos de oralidade e escrita, mostrando ao aluno que escrever uma 

palavra é diferente do ato de sonorização, como é o caso, por exemplo, do vocábulo 

“abóbora” que, geralmente, ocorre ser escrita e pronunciada como “abobra”. 

Por sua vez, considerando as questões de síncope encontradas nas produções textuais 

dos alunos, conforme o estudo de caso, o entendimento que fica, entre os dois processos 

fonológicos pesquisados e analisados, é sobre a importância de o professor ter que planejar e 

trabalhar com atividades diferenciadas. Principalmente, tendo em vista que o educando 

precisa perceber e entender que a linguagem escrita se opera mediante a uma regra e 

normatização de ortografia. Caso, diferente da oralidade, uma vez que tem outra regra de 

realização em termos de operacionalidade da língua. 

Portanto, o que é preciso ser mostrado ao aluno, que a língua opera em uma via de 

mão dupla, onde há a presença de regras e normatizações a serem cumpridas. Por isso que a 

escrita tem que obedecer a adequação do acordo ortográfico vigente, enquanto que na fala 

essa adequação pode ocorrer conforme o ambiente em que a língua e o falante se atua. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa sobre Um estudo sobre a intervenção dos processos fonológicos sândi e 

síncope com a aquisição da escrita apresenta-se como resultado da a observação dos recortes 

feitos em setenta (70) textos produzidos por alunos do Ensino Fundamental II e Médio de 

uma escola estadual da Cidade de Catalão-GO. 

Nesta perspectiva, este estudo traz a compreensão e análise que por meio da 

comparação dos processos fonológicos de síncope, sândi, dentre outros processos recorrentes, 

tem-se os seguintes resultados: o processo de síncope foi o menos recorrente nas escritas 

destes textos, enquanto o de sândi, dentre outros processos, aparecem com maior frequência. 

Isto se justifica pela questão de que, no processo de adequação da oralidade, o aluno 

não se atenta para as interrupções rítmicas, que, na maioria das vezes, são marcadas na escrita 

pela junção dos vocábulos, desconsiderando que nos processos gráficos deve ocorrer a 

separação entre as palavras.  

Quanto a isso, é que se propôs verificar até que ponto a fonética e a fonologia 

influenciam de maneira benéfica ou não, na aquisição da linguagem escrita, especialmente em 
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relação aos processos fonológicos de sândi e sincope, tendo como ponto de estudo prático os 

textos dos alunos que se envolveram na pesquisa de campo. Que, por sua vez, apresenta-se o 

entendimento de que as correções lógicas do alfabetizador, quanto aos desvios ortográficos, 

devem ocorrem de maneira que leve o aluno a fazer uma reflexão no momento de escrever e, 

assim, cometerem menos erros na escrita 

Portanto, diante ao que se avaliou e entendeu, espera-se que esta pesquisa sirva de 

análise sobre estudos voltados a questão de aquisição da escrita, tendo em vista servir-se de 

suporte para possíveis pesquisas em diversos campos linguísticos. 
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