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Resumo: Este estudo propõe uma análise referente às ocorrências de segmentações não convencionais 

de palavras em 48 textos escritos de alunos do 5º ao 8º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas 

das cidades de Arapongas e Apucarana, localizadas ao norte do Paraná. Foram investigadas as relações 

entre escrita e oralidade em casos de hipo e hipersegmentação, partindo do pressuposto de que a 

representação gráfica dos alunos revela um continuum entre o campo ortográfico e fonológico. Inscrito 

no âmbito dos estudos prosódicos (NESPOR & VOGEL, 1986), partimos do pressuposto de que as 

segmentações não convencionais de palavras (hipo e hipersegmentação) sejam feitas com base no 

conhecimento fonológico dos alunos, revelando na modalidade escrita da língua estruturas prosódicas 

como a palavra prosódica e o grupo clítico. Os resultados apontam para confirmação das hipóteses 

propostas inicialmente: (1) a formação de um continuum entre a oralidade e a escrita, na medida em 

que os casos de hipossegmentação diminuem de acordo com o avanço da série, revelando que o 

processo de letramento do aluno caminha do conhecimento fonológico para o domínio da escrita 

convencional; (2) a relevância da palavra prosódica e do grupo clítico para compreensão das relações 

entre oralidade e escrita no Português falado no norte do Paraná, uma vez que constituem domínios 

prosódicos que condicionam a hipossegmentação de palavras. A confirmação dessas hipóteses sugere 

que a escrita não convencional de alunos do EF do norte paranaense revela um continuum entre a 

oralidade e o letramento. 

Palavras-chave: Prosódia; Segmentação não convencional; Ensino fundamental; Aquisição da escrita; 

Grupo clítico. 

 

Área/Subárea: Linguística; Fonologia; Letramento. 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Este estudo trata das segmentações não convencionais de palavras observadas na 

escrita dos alunos, transitando do conhecimento fonético-morfofonológico para o processo de 

aquisição da escrita. A segmentação de palavras ocorre no início do processo de letramento, a 

ocasião propícia às incertezas e quando os aprendizes começam a construir hipóteses sobre as 

formas gráficas das palavras, mostrando que a mente e a linguagem mantêm uma relação 

constante. A partir dessas condições, surgem os casos de segmentações não convencionais de 

palavras, “definidas quer a partir da ausência, quer a partir da presença do espaço em branco 

que delimita palavra em local não previsto pelas convenções ortográficas” (TENANI, 2011, p. 

94). Essas definições são chamadas de hiper, “separar palavras além do convencional” 
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(SANTOS, 2017, p.33) e a hipossegmentação “juntar palavras, não respeitando os limites 

formais” (SANTOS, 2017, p. 33). Além disso, essas definições levam as ocorrências com o 

sinal hífen, que “pode ser considerado como um recurso gráfico que também delimita a 

palavra ou estabelece relação entre duas, ou mais palavras” (TENANI, 2011, p. 99). Esses 

processos revelam “um padrão de escrita que foge às regras ortográficas estabelecidas 

convencionalmente, que regem determinada língua” (FERNÁNDEZ et al., 2010, p. 500 apud 

TENANI, 2016, p. 19). 

O objetivo da presente pesquisa consiste em analisar ocorrências de segmentações não 

convencionais de palavras em textos de alunos do 5º ao 8º ano do Ensino Fundamental de 

escolas públicas das cidades de Arapongas e Apucarana, localizadas ao norte do Paraná, a fim 

de compreender e poder apontar indícios concretos de que fala e escrita são instâncias 

interligadas, mas modalidades enunciativas diferentes que formam um continuum. Partimos 

do pressuposto de Tenani (2011), que segunda a qual, a escrita do aprendiz se trata das 

“chaves para desvelar os segredos das palavras (escritas), tomando as segmentações não 

convencionais de palavras como pistas do trabalho do sujeito com a linguagem” (TENANI, 

2011, p. 93). Estudos prévios corroboram a relação entre os constituintes prosódicos e as 

segmentações não convencionais em dados de escrita desse nível de ensino, como pode ser 

observado nas seguintes citações: “o aspecto prosódico, as fronteiras gráficas não-

convencionais puderam ser relacionadas a fronteiras de constituintes prosódicos (SILVA, 

2014, p. 161)”; “[...] os espaços em branco das segmentações não-convencionais podem ser 

motivados pelos limites de diferentes constituintes prosódicos” (TENANI, 2008, p. 238); 

“Enfatizamos, ainda, que as junturas/separações indevidas de elementos clíticos remetem não 

só para a pertinência dos constituintes prosódicos [...], mas também para marcas de 

informações letradas como pistas da relação fala/escrita” (SILVA, 2011, p. 08). 

Sendo assim, nossos objetivos específicos são os seguintes: (1) compreender os 

fenômenos de contato entre fala e escrita que se revelam através da flutuação de grafemas 

selecionados pelo aluno em seu texto; (2) analisar as pistas que revelam a constituição, na 

escrita não convencional,  dos seguintes constituintes prosódicos: palavra prosódica e  grupo 

clítico e (3) analisar a distribuição das segmentações não convencionais de palavras ao longo 

das séries, a fim de observar a formação de um continuum entre o oral e o escrito.   

A partir dessa análise, pretende-se defender que esses desvios não devem ser 

considerados indevidos, uma vez que essas segmentações não convencionais envolvem 

“diálogo com as convenções ortográficas sem compactuar com a perspectiva que classifica, 
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necessariamente, os registros dos alunos em acertos e erros” (TENANI, 2016, p. 12), visto 

que a existência deles acaba ficando delimitada entre as fronteiras ortográficas e as orais, 

demonstrando uma consciência fonológica bastante eficiente do aluno, a respeito da 

organização sonora de sua língua. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Relações entre oralidade e escrita 

 

Para dar início à abordagem das relações entre oralidade e escrita, é necessário realçar 

a seguinte afirmação de Marcuschi (2010, p. 15): “Já não se podem observar satisfatoriamente 

as semelhanças e diferenças entre fala e escrita [...] sem considerar a distribuição de seus usos 

na vida cotidiana”. Entretanto, essa relação nem sempre foi considerada dessa forma nos 

estudos anteriores. Marcuschi (2010) dá destaque às considerações feitas por autores como 

Olson (1977) e Ochs (1979) que consideravam fala e escrita como dicotomias rígidas, os 

quais estabeleciam o conceito de fala como redundante, impreciso, não planejado e disperso, 

enquanto a escrita como concisa, precisa, planejada e completa. Esse ponto de vista trazia 

consigo consequências marcantes, como características negativas à fala, ou melhor, a 

desvalorização e a deterioração da língua, cujo enfoque valoroso ocorria em favor da escrita, 

que era vista com enorme prestígio pelos sujeitos. Porventura, é fato que a oralidade obtém 

uma primazia cronológica sobre a escrita. Não obstante, a escrita, estando a serviço de uma 

sociedade urbana e letrada, consegue adquirir um valor social elevado, em relação à oralidade 

(STUBBS, 1980, p. 17 apud cf. MARCUSCHI, 2010, p. 17). 

Para Marcuschi, a oralidade e a escrita não dispõem de “características próprias, mas 

não suficientemente opostas para caracterizar dois sistemas linguísticos nem uma dicotomia” 

(MARCUSCHI, 2010, p. 17). Sendo assim, o autor lança mão da concepção discursiva para 

relacionar as modalidades linguísticas (fala e escrita) e as práticas sociais (orais e letradas), 

ficando atento às distinções e semelhanças entre elas, baseando-se no parecer de que “[...] 

tanto a fala como a escrita apresentam um continuum de variações, ou seja, a fala varia e a 

escrita varia” (MARCUSCHI, 2010, p. 42). 

Após compreender que as relações sociais entre fala e escrita não são dicotômicas, é 

importante perceber que a aquisição da escrita passa por um processo de consciência 
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ortográfica da palavra que não é de fácil compreensão para o aprendiz. Esse processo que leva 

o sujeito ao domínio do sistema simbólico (a escrita) abarca a relação à consciência de palavra 

como unidade morfológica e lexical distinta da palavra como uma unidade fonológica. Para 

compreender a relação entre grafia e pronúncia das palavras que provoca confusões na mente 

do aprendiz, nas seções 2.2 e 2.3, apresenta-se a abordagem específica do campo da fonologia 

a respeito do processo de aquisição da escrita, tanto no nível segmental (LEMLE, 2009), 

quanto no nível suprassegmental (CÂMARA JR., 2011 [1970]; BISOL 1996).  

 

2.2 Relações não unívocas entre sons e letras (no nível segmental sons e letras) 

 

Segundo Lemle (2009), os componentes sonoros e gráficos da língua não apresentam 

relação de correspondência direta, visto que a convenção ortográfica apresenta uma 

infidelidade fonética, mantendo o conservadorismo neutro quanto à pronúncia. A língua 

falada vai além das fronteiras de lugar e tempo, considerando diferentes categorias de 

falantes, e é por meio deles que acontece a ampliação do regionalismo, que, por vezes, é 

arbitrário. 

Diante disso, para que a capacidade cognitiva de leitura e escrita seja desenvolvida 

com efetividade, a alfabetização de um indivíduo torna-se necessária e imprescindível. Para 

isso, o aprendiz deve passar por um processo até adquirir a escrita convencional, em que 

encontrará alguns saberes e percepções que, na grande maioria, são considerados atributos da 

fala que se relacionam com a escrita, como: 

– O símbolo: são risquinhos pretos em uma folha branca. “Uma coisa é um símbolo de 

outra sem que nenhuma característica sua seja semelhante a qualquer característica da coisa 

simbolizada” (LEMLE, 2009, p. 05). 

– Discriminar as formas das letras: refere-se às percepções visuais finas. Para haver a 

discriminação, é necessário o processo de refinamento, já que as letras do alfabeto apresentam 

formas muito parecidas que, em muitos casos, distinguem-se somente pela posição (LEMLE, 

2009, p. 05-6). 

– Conscientização da percepção auditiva: “É preciso saber ouvir as diferenças 

linguisticamente relevantes entre esses sons, de modo que se possa escolher a letra certa para 

simbolizar cada som” (LEMLE, 2009, p. 06). Para que esse processo se realize, a distinção 

entre as unidades sucessivas de sons deve acontecer de maneira consciente, principalmente, 

quando houver a enunciação dos vocábulos. 
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– Captar o conceito de palavra: para que a escrita ocorra, é indispensável reproduzir 

as unidades da fala, melhor dizendo, a palavra. “Acasalamento de som e sentido que 

utilizamos como tijolos na expressão dos nossos pensamentos” (LEMLE, 2009, p. 07). Caso o 

aprendiz não conheça o que é palavra escrita, a sua segmentação, consequentemente, será 

afetada, tendo como resultado a falta de separação e a alocação não convencional das 

fronteiras de palavra.  

– A representação de conceitos através de sons e a representação de sons através das 

letras: significa a imposição de diferentes opiniões, a fixação de palavras conhecidas e não 

conhecidas, nas etapas de alfabetização. Elas carregam as desvantagens se é palavra não 

oriunda da região do aprendiz, não é necessário utilizar as palavras em sua classe e, também, 

as vantagens do aprendizado de novas palavras e sons desprovidos de sentido (LEMLE, 2009, 

p. 12). Entretanto, as duas devem ser bem pensadas. 

– Reconhecer sentenças: a sentença é “representada começando por letra maiúscula e 

terminando por ponto” (LEMLE, 2009, p. 08). O fator relevante é que não precisa ser 

proposto desde o início, pois a obtenção acontece no decorrer das leituras. 

– Compreensão da organização espacial da página: sistematização das letras, da 

esquerda à direita na linha e a ordem das linhas é de cima para baixo (LEMLE, 2009, p. 08). 

Uma vez feita a análise do processo de aquisição da escrita dos grafemas, a próxima 

seção 2.3 se destina a explicar as relações suprassegmentais de não correspondência entre fala 

e escrita, considerando que o processo de aquisição da escrita está pautado em fenômenos de 

interface entre morfologia e fonologia. 

 

2.3 Relações não unívocas ao nível da palavra (constituintes prosódicos) 

 

O conceito de palavra é amplamente discutido pelos estudiosos, por ser uma unidade 

altamente intuitiva pelo falante. Uma das questões que se coloca é a diferença entre o 

vocábulo formal e o vocábulo fonológico que revelam divergências quanto ao conceito de 

palavra. Segundo Câmara JR. (1969), o vocábulo formal se constitui em uma forma livre 

indivisível ou uma sequência de formas presas, providas de significado. No entanto, o 

vocábulo formal não apresenta relações de correspondência com o vocábulo fonológico, posto 

que “as convenções da língua escrita [...] não são firmes em face da realidade linguística que 

dimana da língua oral” (CÂMARA JR., 2011 [1970], p. 40). 
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O vocábulo formal é estabelecido como a correspondência entre segmentos fônicos 

que não podem ser divididos entre duas ou mais formas livres, particularizados como 

fragmentos da fala e que apresentam significados específicos na língua. O vocábulo 

fonológico, por sua vez, é visto de outra perspectiva, caracterizado pela coesão de um 

conjunto de segmentos em torno do acento e por uma interrupção espontânea no conjunto de 

emissões vocais dos elementos da fala, nesse caso, a sílaba (CÂMARA JR., 2011 [1970]).  

Cada uma das categorias de vocábulos (o formal e o fonológico) só existe em favor 

um do outro, sendo o primeiro, a face conceitual e, o segundo, a face acústica. Na esteira dos 

estudos estruturalistas sobre os constituintes acima dos segmentos (CÂMARA JR., 2011 

[1970]), surgem os estudos pós-lineares, que constituem os pilares para entender a 

constituição da palavra no âmbito da fonologia. Nesse sentido, é importante considerar que a 

premissa da Fonologia Prosódica segundo Nespor & Vogel (1986), sobre a organização dos 

sons da fala, “[...] é organizada hierarquicamente em constituintes prosódicos, os quais são 

construídos a partir de informações de outros componentes da gramática” (TENANI, 2002, p. 

03). A Fonologia Prosódica recupera relações do componente fonológico com esses outros 

níveis da gramática, que englobam tanto os fatores estruturais prosódicos, quanto regras 

sintáticas que regem a formação desses constituintes (BISOL, 1996).  

Geralmente, a segmentação não convencional de palavras pode ser explicada com base 

nas relações não unívocas entre palavra formal e palavra fonológica, dado que são os 

domínios prosódicos que explicam as relações sintagmáticas entre os sons da língua 

empregados pelos alunos, na tarefa de segmentar palavras escritas. Tenani (2002) ressalta que 

os constituintes prosódicos, no modelo teórico de Nespor & Vogel (1986), representam uma 

hierarquia prosódica constituída por sete domínios: sílaba, pé, palavra fonológica, grupo 

clítico, frase fonológica, frase entoacional e enunciado fonológico que podem ser 

representados pelo diagrama arbóreo a seguir. 

 

Figura 1 – Esquema arbóreo da hierarquia prosódica 
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Fonte: Bisol (1996). 

 

Os domínios da palavra fonológica e do grupo clítico são fundamentais para a 

explicação dos equívocos das segmentações não convencionais de palavras. O domínio da 

palavra fonológica, conforme já foi explicado, caracteriza-se pela presença de um grupo de 

força, cuja coesão interna é determinada pela presença de um acento primário. Segundo Bisol 

(1996, p. 247), esse constituinte é responsável pela interação entre os componentes fonológico 

e morfológico da gramática. Seu nó terminal na estrutura domina o constituinte 

imediatamente abaixo: o pé-métrico. 

O domínio do grupo clítico, por sua vez, consiste em um constituinte prosódico que é 

composto por uma única palavra acompanhada por um ou mais elementos, chamados de 

clíticos, formando a combinação de clítico + palavra e/ou palavra + clítico (BISOL, 1996).  

Os clíticos são divididos em dois tipos: “os que se comportam junto à palavra de conteúdo 

como uma só unidade fonológica e os que revelam certa dependência” (BISOL, 1996, p. 248). 

Isso significa que, ao contrário da palavra prosódica, o grupo clítico possui um tipo de clítico 

em sua constituição que sofre os mesmos processos de palavra fonológica, especificamente, a 

redução de vogais pretônicas, que passam de [e] a [i] (conferir figura 6). Por esse motivo que, 

apesar de poder ser construído pela mesma estrutura da palavra prosódica (clítico + palavra 

lexical), o grupo clítico é compreendido na teoria como um constituinte independente, que 

fica acima da palavra fonológica, por conter um clítico independente; porém abaixo da frase 

fonológica, por não conter duas palavras lexicais. Seguem os exemplos apresentados pela 

autora para as expressões “te considero”, “me leve”, “um leque” e “leve-me” (BISOL, 1996, 

p. 248) que representam simultaneamente palavras fonológicas (à esquerda), nas quais as 

vogais pretônicas não sofrem redução e grupos clíticos (à direita), nas quais as vogais 

pretônicas sofrem redução. 
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Figura 2 – Exemplos de palavras prosódicas e grupo clítico 

 
Fonte: Bisol (1996). 

 

2.3.1 A hipersegmentação e a hipossegmentação  

As segmentações não convencionais de palavras são vistas por vários estudiosos como 

objeto de análise, por se caracterizarem como a falta ou a existência de uma fronteira gráfica 

nos limites das palavras, que não são consideradas corretas. Segundo Tenani (2010, p. 249), 

as segmentações não convencionais de palavras: 

 

São classificadas nos vários trabalhos [...] em dois tipos: (i) 

hipossegmentação – quando há ausência não-convencional de espaço em 

branco, como em ‘siescondeu’ (‘si escondeu’), ‘derrepente’ (‘de repente’) e 

(ii) hipersegmentação – quando há presença não-convencional do espaço em 

branco, como em ‘com tinuou’ (‘continuou’), ‘em bora’ (‘embora’); 

(TENANI, 2010, p. 49) 
 

A criança tentará segmentar o fluxo de vocábulos que surgirem em sua mente, 

juntando tudo, pois se pronuncia tudo junto ou separa demais por tentar aplicar as regras 

(TENANI, 2016, p. 19), tendo em conta que são “decisões acerca da grafia das palavras” 

(TENANI, 2010, p. 247). Esse processo acontece, pois, a criança utiliza a oralidade como 

apoio para segmentar as palavras, mas com o tempo aprende como separar a oralidade da 

escrita. Por esse motivo, ela precisa entender que a escrita não pode ser entendida como um 

espelho da fala. (CAGLIARI, 2002). 

Esclarecendo os conceitos apresentados anteriormente, é importante distinguir que "a 

palavra fonológica representa a interação entre os componentes fonológicos e morfológicos da 

gramática” e que o grupo clítico se trata de “constituintes de natureza híbrida, ou seja, embora 

não se sustentem como palavra em um enunciado se parecem com uma” (CUNHA e 

MIRANDA, 2007, p. 5-8 apud SANTOS, 2017, p. 36). 

 

(Grupo Clítico) Não se comporta como uma palavra prosódica independente, 

ii) não se comporta como uma sílaba pretônica (o caso dos proclíticos) ou 

postônica (no caso dos enclíticos) e iii) parece não se comportar como se 
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estivesse no início de uma palavra prosódica. Com relação a (ii), percebe-se 

que parece não haver em PB uma distinção entre próclise e ênclise em 

termos de estrutura prosódica, ao contrário do que acontece em outras 

línguas. (SIMIONI, 2008, p. 444, apud TENANI e PARANHOS, 2014, p. 

483). 

 

Ambos são de tamanha importância para compreender as segmentações não 

convencionais das palavras. A palavra fonológica dessas expressões em que aparecem um 

clítico possui apenas um acento primário, porque o clítico quando usado é destituído de 

acento e por esse motivo se agrega à unidade vizinha, considerado então como um 

hospedeiro, ou seja, “constitui uma unidade prosódica que domina imediatamente a palavra 

fonológica é formada por uma única palavra de conteúdo acompanhada de clíticos” 

(TENANI, 2011, p. 107). 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Corpus  

 

Os dados investigados foram coletados em produções textuais em que, na época de 

produção, os alunos cursavam o Ensino Fundamental (5º ao 8º ano), doravante EF I e II, tendo 

idade de 9 a 13 anos, em três escolas públicas e um projeto social, das cidades de Arapongas e 

Apucarana, norte do Paraná. As propostas de redação compreenderam textos narrativos, 

devido a tipologia ter elementos que dão liberdade e voz para o aluno, indo da imaginação até 

à escrita, permitindo que o aluno descreva seu próprio discurso, independente do tema 

proposto, usando a escrita de maneira espontânea. O corpus da presente pesquisa é composto 

por 21 redações do 5º ano; 6 do 6º ano; 17 do 7º ano e 4 do 8º ano perfazendo um total de 48 

redações. 

O material do 5º ano foi disponibilizado por uma professora de uma escola municipal 

de Arapongas, que se interessou e apoiou essa pesquisa. O material do 6º, 7º e 8º anos foram 

disponibilizados por um projeto social (campo de estágio) que permitiu a colaborar na criação 

de um livro de fantasias composto por 24 capítulos narrativos. Além disso, parte do material 

do 7º ano foi recolhido de aulas ministradas em um colégio estadual de Apucarana, em aulas 

como estagiária-bolsista do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), 

com produções escritas pelos alunos que foram voltadas ao campo literário. 
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Ora, em relação à desproporção no tamanho da amostra foi ocasionada pela 

dificuldade em conseguir a mesma quantidade de material para todos os anos, devido ao 

ensino ter permanecido em modelo remoto nos anos de 2020 e 2021, com a intenção de seguir 

os protocolos de prevenção e distanciamento social, evitando a propagação do vírus Sars-

CoV-2, mais conhecido como COVID-19, enquanto o processo educacional era mantido em 

funcionamento. 

 

3.2 Procedimento de análise 

 

A abordagem metodológica consiste no método descritivo-analítico, que terá como 

fundamento teórico-metodológico a fonologia prosódica (NESPOR & VOGEL, 1986). 

Embora sejam provenientes da língua escrita, os dados-alvo de nossa análise apontam para o 

conhecimento da organização prosódica da língua por parte do sujeito, por isso se justifica o 

enquadramento metodológico.  

Os critérios de seleção de dados aconteceram por meio da observação das 

segmentações não convencionais de palavras, envolvendo as características prosódicas que 

trouxeram indícios de relação entre fala e escrita. Durante a seleção do corpus, foram 

encontradas dificuldades, como a flutuação na forma de grafar letras, pois havia mesclagem 

de manuscritos nos três diferentes formatos: cursivo, imprensa e bastão, que ocasionam 

involuntariamente a ausência e a presença excessiva de ligaduras, entre as letras das palavras. 

Ainda assim, a decisão metodológica acerca dos dados foi baseada nos critérios de Tenani 

(2011): (1) comparação entre palavras dos espaços em branco ao longo do texto; (2) 

comparação entre palavras com ausência de espaço em branco; (3) existência e ausência do 

uso do hífen; (4) Comparação entre vocábulos que apresentam flutuação. Não houve a 

exclusão de dados, em razão da escassez de materiais para a análise.  

Neste artigo, serão adotadas as formas de análise quantitativa e qualitativa de dados. A 

análise quantitativa terá como enfoque a observação e descrição das regularidades dos casos 

de hipo e hipersegmentação por série. Os dados serão organizados em tabelas elaboradas com 

a finalidade de observar as seguintes variáveis: item lexical, como variável dependente; e 

presença do clítico e tipo de segmentação (hipo ou hipersegmentação), como variáveis 

independentes linguísticas; e, por fim, a série como variável independente extralinguística.  

É importante esclarecer que foi adotado o total do número de linhas escritas nos textos 

de cada ano como tamanho da amostra, de modo a calcular a frequência dos fenômenos 
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estudados ao longo das séries, admitindo a utilização de um mesmo parâmetro a todos e 

permitindo o estudo das proporções dos casos de segmentações não convencionais de 

palavras, em relação a proporção do material.  Essa foi uma decisão metodológica tomada em 

razão do desequilíbrio em relação à quantidade de redações de cada série. Além disso, deve-se 

considerar também que as circunstâncias das produções textuais podem enviesar os 

resultados, como, por exemplo, os tamanhos dos cadernos, as proporções das folhas utilizadas 

e os diferentes formatos, tamanhos e modelos das caligrafias dos alunos. Ademais, essa 

metodologia permitiu alcançar a proporcionalidade que revela a comparabilidade dos dados os 

quais a porcentagem evidencia a relação do tamanho da amostra para as séries determinadas 

(EF I e II). 

Já a análise qualitativa terá como base os critérios linguísticos e extralinguísticos. Do 

ponto de vista estrutural ou linguístico, será observado se (1) o clítico se coloca como um 

critério para segmentação não convencional de palavra; (2) a seleção dos segmentos segue 

uma orientação sonora ou gráfica, a fim de descobrir se o aluno está em uma etapa mais ou 

menos avançada de letramento. Do ponto de vista extralinguístico, será observada a gradação 

de casos de hipo ou hipersegmentação ao longo das séries. A partir desses dois eixos, 

pretende-se analisar às duas hipóteses centrais do presente estudo: (1) os dados apontam para 

formação de unidades prosódicas na escrita dos estudantes, especialmente o grupo clítico, e 

(2) a análise comparativa por séries indicarão um avanço gradual do sujeito, em direção à 

aquisição das convenções da língua escrita. Essa análise segue a orientação de estudos prévios 

sobre a abordagem prosódica (TENANI, 2002, 2008, 2010, 2011, 2013 e 2016; CÂMARA 

JR., 2011 [1970]; ABAURRE, 1996), que são de grande importância para a definição e a 

construção de conceitos citados nessa análise: hipossegmentação, hipersegmentação, 

ortografia, aquisição da escrita e marcas de oralidade.  

Procuraremos explicar os fenômenos variáveis de uma modalidade para outra, visto 

que Marcuschi (2010) afirma que depois de muitos anos de estudos, a fala e a escrita são 

vistas como “um conjunto de práticas sociais indispensáveis”, complementares e interativas, 

deixando de lado o padrão básico de dicotomias opostas, já que é possível notar semelhanças 

e diferenças entre elas. 

 

 

4. Análise e discussão dos resultados  
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Como já informado, o presente corpus é composto por redações de alunos do Ensino 

Fundamental I e II (5º a 8º ano). A seleção dessas séries é pautada no fato de que são dois 

ciclos de ensino com níveis de letramento distintos que auxiliam na investigação de um 

possível continuum. 

Sendo assim, foram investigados 48 textos, que possibilitaram a identificação de um 

total de 75 ocorrências de segmentações não convencionais de palavras, totalizando 52 

hipossegmentações e 23 hipersegmentações. Esses foram os números exatos identificados nos 

textos analisados. A seguir, serão exibidas as análises dos dados. Inicialmente, serão 

apresentadas a distribuição dos dados de hipo e hipersegmentação, conforme os textos de cada 

série e depois, de acordo com a série como um todo. Após, serão analisados segundo a 

presença ou ausência do clítico. 

 

Qual tipo de segmentação não convencional predominante em cada texto? 

 

Na tabela 1, as ocorrências de segmentações não convencionais de palavras foram 

analisadas por textos em cada uma das séries. Como os textos foram escritos por diferentes 

alunos, essa análise permite uma distribuição real da variação entre sujeitos. Constatou-se que 

os casos de segmentações não convencionais ocorreram em todos os textos de forma 

equilibrada, excluindo a possibilidade de os dados estarem concentrados em poucos textos. 

Essa constatação permite uma análise mais confiável. Já na tabela 2, os dados estão 

distribuídos por tipo de segmentação, independente do texto em que aparece. 

 

Tabela 1. Distribuição de segmentações não convencionais por texto 

Séries Textos com hipo Textos com Hiper Total de textos com segmentação 

5º 15 (71,42%) 6 (28,58%) 21 (100%) 

6º 04 (66,67%) 02 (33,33%) 06 (100%) 

7º 10 (58,82%) 07 (41,18%) 17 (100%) 

8º 02 (50%) 02 (50%) 04 (100%) 

Totais 31 (64,59%) 17 (35,41%) 48 (100%) 
Fonte: a própria autora. 

 

Ao considerar os casos de hipossegmentações por textos, nota-se que há uma redução 

das segmentações não convencionais de palavras, conforme o aluno avança de série, à 

exceção da sétima série, como revelado na tabela acima, em que o fenômeno do avanço de 

série e nos casos de hipersegmentações por textos, nota-se que há um aumento dessas 

segmentações. 
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No entanto, quando comparado aos dados gerais, vê-se que as hipersegmentações não 

são tão constantes e aparecem em menor frequência. Tenani (2013) aponta que o processo de 

hipersegmentar uma palavra acontece quando “o aprendiz passaria a separar demais as 

palavras por aplicar regras para segmentar o fluxo de fala em palavras escritas” (TENANI, 

2013, p. 307). Então, conforme os resultados obtidos na tabela 1, em que os casos de 

hipersegmentação compõem a tabela somente com 35,41% em relação aos casos de 

hipossegmentação com 64,59%, fica claro que, conforme o aluno prossegue com seus 

estudos, testando mais as convenções escritas de segmentações de palavras. Embora nem 

todos os contextos sejam considerados adequados à escrita padrão da língua, esse modelo de 

comportamento aponta para evolução no seu processo de letramento, não deixando que a fala 

interfira no seu domínio das regras ortográficas da LP. Nas figuras 3, 4 e 5, serão registrados 

e analisados alguns dos casos das segmentação não convencional de palavras predominante na 

escrita do aprendiz, as hipossegmentações. 

 

Figura 3 - Texto escrito por aluno do 5º ano do Ensino Fundamental 

 
“Não comer encima da cama” 

 

Na figura 3, verificamos uma escolha incorreta para a grafia da locução adverbial ‘em 

cima’. Das possibilidades que levaram o aluno a essa segmentação, ele optou pela letra [N], o 

que implica a semelhança da primeira sílaba da palavra com o monossílabo átono [EM] para 

compor a palavra, ao invés da letra [M], que atende a grafia correta. Além disso, existe uma 

tentativa da aproximação da escrita convencional (o uso da regra da consoante M antes de P e 

B), mas no final, ele reinterpreta às duas palavras, como uma única. Dessa forma, o aluno 

testou diferentes hipóteses da língua. 

 

Figura 4 - Texto escrito por aluno do 6º ano do Ensino Fundamental 

 
“[...] Helena quiz consolalo e deu um sinal de afeto, um abraço muito forte e 

sincero.” 

 

Na figura 4, existe a representação do termo ‘consolá-lo’. Nesse caso, ocorre uma 

hipossegmentação, uma vez que o aluno juntou o verbo com o pronome oblíquo ‘lo’, em vez 
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de separá-lo por hífen. É importante observar nesse caso que a presença de um clítico [LO] 

consiste em um elemento condicionante da hipossegmentação de palavras, porque o aluno 

interpreta esse elemento como uma sílaba átona postônica da palavra. 

 

Figura 5 -Texto escrito por aluno do 7º ano do Ensino Fundamental 

 
“[...] Mas foi apartir do da que encontrei seus óculos no meio do [...]” 

 

Na figura 5, observa-se uma hipossegmentação do vocábulo ‘a partir’. Nesse caso, a 

letra ‘a’ é uma preposição adicionada ao hospedeiro ‘partir’. A preposição pode ser vista 

como um clítico que se juntou a palavra fonológica e deu origem a uma hipossegmentação. 

As descrições realizadas até agora permitem observar as hipossegmentações, 

consideradas em nosso corpus, como casos predominantes de segmentações não 

convencionais feitas nas palavras, pelos alunos do Ensino Fundamental. Diante dos estudos 

prévios, foi possível entender que os escreventes dos níveis escolares apresentados tendem a 

unir mais do que separar as palavras formais em seus textos. Um dos motivos que leva a esse 

acontecimento é o próprio processo inicial de aquisição da escrita, no qual a criança entende 

as palavras como unidades fonológicas portadoras de acento. Desse modo, os artigos, as 

conjunções e os pronomes passam despercebidos e se unem as palavras que recebem acento, 

levando os alunos a hipossegmentar, ou seja, escrever de uma maneira equivocada sem a 

fronteira necessária e adequada à escrita padrão da língua.  

Além disso, esse fenômeno pode acontecer como resultado de uma escrita espontânea 

que inicialmente reflete o conhecimento fonológico do aluno, já que “na fala não existe a 

separação de palavras, a não ser quando marcada pela entonação do falante” (CAGLIARI, 

2009, p. 124-5 apud SANTOS, 2017, p. 35). No entanto, como indica a Tabela 1, conforme 

avança de série, o aluno começa a reconhecer os padrões da escrita convencional e, 

consequentemente, inverte esse processo se afastando da oralidade e se aproximando dos 

padrões da escrita, concretizando assim um movimento que é próprio do seu processo de 

letramento. 

Em suma, os aspectos metodológicos considerados durante a análise dos dados 

permitiram verificar e comparar as segmentações não convencionais de palavras, chegando à 

predominância das hipossegmentações diante da proporção de textos. Esse resultado sugere o 

caminho que o aluno percorre para conseguir registrar os enunciados escritos motivados pelas 
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características fônicas dos enunciados falados, aperfeiçoando seu letramento conforme seu 

avanço escolar. 

 

Qual tipo de segmentação não convencional é predominante por série? 

 

Na tabela 2, a distribuição dos casos de segmentações não convencionais de palavras, 

foi calculada com base no número total de linhas escritas consoante a série analisada. O 

cálculo da porcentagem foi feito da seguinte forma: dividiu-se o número de casos de 

segmentações não convencionais de palavras pela quantidade total de linhas escritas por série. 

Os resultados obtidos são apresentados na tabela a seguir. 

 

Tabela 2. Distribuição de casos de segmentações não convencionais de palavras 

Ano 

Textos 

Coletados 

 
Hipo¹ 

 
Hiper² 

 Total de 

segmentações 

N4 Texto5 
 

Nº 
C/L³ 

(%) 

 
Nº 

C/L ³ 

(%) 

 
Nº 

C/L ³ 

(%) 

5º 509 21  33 6,5  10 1,9  43 57 

6º 186 06  04 02  02 01  06 08 

7º 336 17  12 3,5  08 2,3  20 27 

8º 194 04  03 1,5  03 1,5  06 08 

Totais 1225 48  52 4,2  23 1,8  75 100 

¹ hipossegmentação; ² hipersegmentação; ³ relação entre casos e linhas; 4 número de linhas; 5  total de textos. 

Fonte: a própria autora. 

 

Observa-se que os casos de hipossegmentações superam mais uma vez os casos de 

hipersegmentação em todas as séries, somando um total de 4,2%, contra 1,8% de 

hipersegmentação. Considerando os resultados por série, observa-se que os casos de 

segmentações que permaneceram predominantes foram as hipossegmentações que apontam à 

conclusão de que os escreventes dessas séries escolares estão unindo mais as palavras ao 

escrever e que a oscilação entre juntar e separar as palavras em um mesmo texto também 

acontece, porém em menor frequência.  

Agora, considerando uma comparação ao longo das séries, observa-se um declínio nos 

casos de hipossegmentação à medida que acontece o avanço das séries. Foram encontrados 

6,5% para o 5º ano; 2% para o 6º ano; 3,5% para o 7º e, por fim, 1,5% para o 8º ano, que 

totalizam 4,2% dos casos por linhas. A exceção ocorre no 7º ano, que apresenta um maior 

número de casos em comparação ao 6º ano, porém, mais casos em relação ao 5º ano.  
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Os casos de hipersegmentação oscilam ao longo das séries, formando uma onda 

senoidal que ora sobe e ora desce. Esse comportamento permite corroborar a explicação dada 

no tópico anterior de que a frequência da hipersegmentação ao longo das séries segue um 

padrão mais inconstante, em relação a hipossegmentação, pois revela a tentativa de hipóteses 

de separação de palavras por parte do escrevente (TENANI, 2013).  

O predomínio e a maior regularidade nos casos de hipossegmentação ao longo da 

observação dessas produções escritas apontam que estamos no percurso, buscado desde o 

início: um possível continuum entre os enunciados falados e escritos,  no qual acontece uma 

maior aproximação entre a escrita não convencional e os aspectos fonéticos, tendo em vista a 

ausência frequente do espaço em branco entre palavras formais que aproxima a escrita da 

oralidade nos anos iniciais do EF e, sendo observado que essa ausência vai diminuindo, à 

medida que o sujeito avança de série. 

A seguir, serão expostos outros exemplos dos casos de hipossegmentação que mais 

chamaram a atenção dentre as produções escritas. 

 

Figura 6 - Texto escrito por aluno do 5º ano do Ensino Fundamental 

 
 “[...] praticar é futevol e a matéria que acho melhor é matemática mideixa inteligente 

[...]” 

 

Na figura 6, encontra-se a junção do pronome pessoal ‘me’ com o verbo ‘deixa’. 

Observa-se que essa junção fez com que o clítico fosse grafado como parte de uma palavra 

fonológica. Quando a letra [E] foi trocada pela letra [I], ocorreu uma modificação fônica em 

que o ‘mi’ assumiu o comportamento de sílaba pretônica da palavra, podendo representar uma 

possível característica do enunciado falado. 

 

Figura 7 - Texto escrito por aluno do 6º ano do Ensino Fundamental 

 
“[...] sobre o navio e oque aconteceu” 
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Na figura 7, fica nítida a junção do artigo ‘o’ com a conjunção ‘que’. Juntos 

transformam-se em uma estrutura de clítico + clítico, no qual a conjunção recebe um acento 

prosódico, constituindo então uma palavra prosódica.  

 

Figura 8 - Texto escrito por aluno do 7º ano do Ensino Fundamental 

 
“[...] Dois meses se passaram e derrepente vieram um [...]” 

 

Na figura 8, há a ortografia equivocada do termo ‘de repente’, transformando a palavra 

em uma hipossegmentação. Vale ressaltar que não significa que em todas as 

hipossegmentações estarão acompanhadas do emprego do [RR]. Nesse caso, o aluno utilizou 

o dígrafo [RR] para representar o que é chamado R-forte. O emprego desse R-forte, seja para 

permanecer em consonância com a leitura da própria palavra, ou seja, o escrevente 

transcreveu a imagem acústica da ortografia que ele possui em sua memória. 

Para reforçar as características quantitativas e qualitativas dos dados da pesquisa e 

ficar nítido os casos observados para o desenvolvimento da análise, no Quadro 1, a seguir, 

estão organizadas todas as ocorrências de hipo e hipersegmentações consideradas. 

 

Quadro 1. Ocorrências de Hipo e Hipersegmentação no EF-I e II 

ANO HIPOSSEGMENTAÇÃO HIPERSEGMENTAÇÃO 

5º 

 garrafade, acabarde, poque, ajudaafazer, comdutas 

(2x), nahora, permissaoda, temque, semprede, 

encima, musicaé, falarna, conlicença, propriavida, 

depraticar, dissese, picapão, dasala, conservalo, 

deseano, comtém, mealegra, emsina, gostomuito, 

emtrega, conversa, comcapricho, mideixa. 

detertemi das, fis e mo, prisipal 

mente, bio grafia, alto biografia, 

disses se (2x), a prendi, por tanto, a 

prendi, nem uma; 

6º consolalo, papagaio-verdadeiro, oque, derrepente. em baixo, em bora. 

7º 

derrepente, dinovo, derepente (2x), encontralo, 

avista, rencontro, guardarroupa, coloca-pratos, 

apartir, enchergalas, guardalo. 

de baixo, passa tempo, possibilida 

de, hiper-ativo, guarda-chuva, em 

quanto, lembra dos, em vês. 

8º derrepente, oque (2x) de baixo (2x), em baixo. 

 Fonte: a própria autora. 

 

Com o olhar voltado aos dados, verifica-se a instabilidade das palavras que passam 

despercebidas aos nossos olhos. Esses processos não devem ser vistos como problemas, mas 

sim, como soluções. São a partir deles que as hipóteses de um continuum entre fala e escrita 

são criadas e possibilitam um olhar mais minucioso diante da oralidade e do letramento. 
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Perante essas inúmeras segmentações não convencionais de palavras, consequentemente, 

chega-se à conclusão de que mais uma vez, os principais casos se tratam das 

hipossegmentações, o que concerne um continuum ao longo das séries. Essa categoria de 

segmentação demonstra que o aluno elaborou mentalmente uma representação gráfica, 

baseada nos resquícios orais, na tentativa de atender a constituição ortográfica padrão da 

língua. 

 

De quais constituintes prosódicos há evidências em dados de segmentação não 

convencional de palavras escritas por alunos do EF I e II? 

 

Nesta seção, será tratado o uso pertinente da palavra fonológica e do grupo clítico 

diante da segmentação não convencional de palavras, para descrever o corpus de produções 

escritas coletadas para a realização deste trabalho, e mostrar que os alunos usam a prosódia na 

produção de seus enunciados.  

Em consonância com o trabalho de Tenani (2011), delimitamos somente a 

hipossegmentação para essa seção de análise, baseando-nos nos resultados das seções 

anteriores, por texto e por série, em que essa segmentação se fez predominante. Olhamos para 

a ausência da fronteira gráfica como uma motivação para o registro gráfico, utilizando um dos 

constituintes prosódicos. Sendo assim, a abordagem é sobre os constituintes prosódicos: 

palavra fonológica e grupo clítico. Além disso, consideramos a ausência do espaço em 

branco, conforme a autora, "como critério para interpretar que o registro gráfico foi, em 

alguma medida, motivado pela percepção de um constituinte prosódico” (TENANI, 2011, p. 

108). 

Tendo como base as características dos constituintes selecionados para essa pesquisa, 

apresentamos com a ajuda do Quadro 2, os quatro tipos de estruturas prosódicas identificadas 

no campo das hipossegmentações e na Tabela 3, a distribuição dos casos dessas estruturas 

conforme as séries escolares. 

 

Quadro 2. Exemplos de estruturas prosódicas para Hipossegmentações 

Estruturas Prosódicas 

cl + ω¹ ω + cl² ω + ω³ cl + cl4 

mideixa semprede propriavida oque 

depraticar guardalo - - 
¹clítico e palavra prosódica; ² palavra prosódica e clítico; ³ palavra prosódica e palavra prosódica; 4 clítico e 

clítico. 

Fonte: a própria autora. 
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Na tabela 3, os dados apontam para a confirmação da hipótese de que a presença do 

clítico é uma condição para a hipossegmentação, constituindo, assim, pistas importantes para 

o estudo desse constituinte no Português do Brasil. Os clíticos aparecem em 73% dos casos de 

segmentações não convencionais de palavras. As séries em que ele mais se mostra produtivo 

são o 6º e 8º anos, respectivamente, pois estão presentes em 80% e até mesmo em 100% dos 

casos das segmentações não convencionais de palavras. Isso revela que, em mais da metade 

dos casos de hipossegmentação, aparece o clítico, reforçando o grupo clítico como um 

constituinte importante na gramática do falante, para promover os agrupamentos nas palavras 

escritas. Essa distribuição se confirma também ao longo das séries, conforme se observa na 

tabela abaixo. 

 

Tabela 3. Presença e ausência dos clíticos 

Ano 
NSCP¹  Presença do clítico  Ausência do clítico 

Nº² %  Nº %  Nº % 

5º 43 57,3  30 69  13 31 

6º 06 08  05 83  01 17 

7º 20 26,7  14 70  06 30 

8º 06 08  06 100  0 0 

Totais 75 100  55 73  20 27 

¹número de segmentações não convencionais de palavras; ² número de ocorrências. 

Fonte: a própria autora. 

 

Os casos apresentados no quadro 2 mostram como essas estruturas podem ser 

posicionadas. Vemos os exemplos para o grupo clítico + palavra prosódica (cl + ω) que nos 

exemplos ‘mideixa’ e ‘depraticar’, os monossílabos átonos não acentuados [mi, de] se fazem 

presentes e assumem o papel de sílabas pretônicas das palavras. Agora, no que diz respeito a 

palavra prosódica + clítico (ω + cl), como nos casos exemplos ‘semprede’, ‘guardalo’ que 

nesses casos o [de, lo] foram posicionados como sílabas postônicas.  

Quando essas segmentações são comparadas, observa-se nos casos (ω + cl) há uma 

aproximação maior da fala, pois o uso de colocação pronominal enclítica ocorre no processo 

dos elementos escritos. Esses casos apontam que o aluno ficou atento aos aspectos da escrita, 

mostrando assim, o seu nível de letramento. 

As estruturas cl+cl e ω+ω foram a que apareceram em menor frequência, comparadas 

com as outras estruturas prosódicas. Abaixo, estão dispostos mais alguns exemplos das 
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estruturas prosódicas encontradas ao longo da análise. Na figura 9, existe um caso de ω+cl, no 

qual o aluno utilizou da preposição ‘de’ para torná-la uma ênclise após o verbo. Na Figura 10, 

trata-se de cl+cl, no entanto, o ‘que’ não possui acento lexical, podendo assim, receber um 

acento prosódico, transformando-se, então, em cl+ω.  

Na figura 11, vemos o cl+ω. O aluno utilizou novamente a preposição ‘de’ + a palavra 

prosódica ‘novo’, hipossegmentando a locução adverbial e fazendo a flutuação entre as letras 

[E] e [I], efetuando uma alteração fônica entre as sílabas. Para exemplificar a estrutura ω + ω, 

na Figura 12, o aluno mostra que esqueceu de inserir a fronteira gráfica (espaço em branco) 

entre os vocábulos, atribuindo-lhe sentido como uma única palavra fonológica. 

 

Figura 9 - Texto escrito por aluno do 5º ano do Ensino Fundamental 

 
“Quando acabarde tomar banho pindurar a toalha.” 

 

Figura 10 - Texto escrito por aluno do 6º ano do Ensino Fundamental 

 
“[...] sobre o navio e oque aconteceu naquele dia.” 

 

Figura 11 - Texto escrito por aluno do 7º ano do Ensino Fundamental 

 

“[...] a pipa dinovo pois ele não queria que a pipa usasse a mágica para assustar [...]” 

 

Figura 12 - Texto escrito por aluno do 5º ano do Ensino Fundamental 

 
“[...] que eu gostomuito da [...]” 

 

Após uma reflexão acerca dos dados obtidos, especialmente em relação às 

segmentações com a presença do clítico, foi possível chegar a alguns dos indícios que eles 

apontam. Primeiramente, foi observado uma constante troca de grafemas, ocasionando o que é 

conhecido por flutuação. Os casos que mais chamaram a atenção foram as trocas da letra [M] 
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pelo [N], tanto nas hiper, quanto nas hipossegmentações, como, nos casos ‘encima’, 

‘comtém’, ‘emsina’, ‘emtrega’ e ‘em quanto’. 

Quanto ao aspecto escrita vs oralidade, foi possível chegar à conclusão de que existe 

uma instabilidade entre os termos, já que eles apresentam o uso do clítico na posição de 

próclise, admitindo duas possíveis explicações: a primeira, de que o indivíduo não faz 

distinção entre clítico e pretônica [com, em], interpretando a primeira sílaba da palavra como 

um monossílabo átono, o que faz com que ele utilize uma grafia equivocada. Enquanto isso, 

nos casos hipersegmentados, os alunos aplicaram o uso do clítico [em], considerando o 

vocábulo seguinte como uma palavra fonológica.  

No entanto, existem casos que deixam claros quais foram os critérios aplicados para 

segmentar de tal maneira. No uso do ‘derrepente’ e do ‘derepente’, vê-se que a distinção entre 

eles foi causada pelo acréscimo do grafema R (R-fraco), e ainda é nítida a diferença entre a 

pronúncia das duas palavras e é isso que nos leva às hipóteses de que ao grafar a palavra com 

RR (R-forte) o aluno estava transcrevendo sua fala, deixando que a oralidade fosse mais 

influente. Enquanto no uso somente do [R], nota-se que o aluno conhece a escrita 

convencional da palavra, mas não reconhece o papel do clítico, o que leva a segmentar dessa 

maneira, mas nesse caso, ele utiliza os critérios do letramento.  

Outro tipo de caso observado foi o comportamento do clítico no caso ‘mideixa’, no 

qual a redução vocálica da letra [E] para [I] ocupa a posição pronominal de próclise. Vemos, 

também, a presença e a ausência do recurso gráfico hífen dentre as segmentações. Quando 

voltamos o olhar para as hipossegmentações, vemos a estrutura verbo+clítico, como em 

‘conservalo’, ‘consolalo’, ‘encontralo’, ‘enchergalas’ e ‘guardalo’. Já nas hipersegmentações, 

a estrutura de palavras compostas representa uma aproximação do processo de letramento, 

pois o aluno está aplicando um recurso ensinado nos conteúdos escolares. 

Diante da análise das hipóteses, identifica-se que não é possível chegar a uma 

conclusão, pois deve-se considerar que os dados coletados se aproximam, visto que os 

campos orais e os letrados estão em um contato contínuo, mostrando que “[...] a relação entre 

enunciados falados e escritos não é de interferência direta, mas de constituição, isto é, o 

falado constitui o escrito e vice-versa [...]” (TENANI, 2010, p. 264), ou seja, atuam 

mutuamente um no outro. Com isso, é possível reconhecer que as duas modalidades (fala e 

escrita) estão em constante interação, o que confirma a hipótese da interferência da oralidade 

na escrita. E é devido a esse processo que o aluno oscila em suas escolhas ortográficas, 

formulando possibilidades que, na maioria dos casos coletados, apresentam algum clítico. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta seção, estão dispostas as considerações finais que visam os seguimentos das 

análises desenvolvidas e os resultados obtidos a partir das abordagens centrais deste estudo, às 

relações entre fala e escrita e ao continuum. A fala e a escrita são atividades de emissão 

inevitáveis nas práticas sociais, e a linguagem é uma estratégia usada em tempo real, pois elas 

adentram os contextos sociais, considerados básicos na rotina, como, trabalho, escola, 

atividades burocráticas, intelectuais e ainda outros de uso menos formal da língua. Sendo 

assim, as práticas sociais de linguagem (oralidade versus letramento) são de fundamental 

importância para se manifestarem os modos enunciativos (falado/escrito), e também para se 

compreender a dinâmica entre elas.  

Verifica-se que as segmentações não convencionais de palavras são motivadas pelo 

desconhecimento das estruturas prosódicas: palavra fonológica e grupo clítico. Em relação à 

frequência dessas segmentações, constata-se que os casos de hipossegmentações são 

predominantes nos dois níveis de ensino (EF I e II), e ainda, constata-se a evidência do grupo 

clítico (predominantemente a próclise) com bastante frequência.  

Os enunciados escritos foram passíveis de investigação, facilitando a observação dos 

resquícios orais, devido às características que se destacam por não atenderem à ortografia 

convencional. Para que esses casos fossem vistos como indispensáveis, foi necessário 

distinguir os seus usos e não confundir os papéis. Tenani (2008) diz que “[...] as 

hipersegmentações podem ser resultado de informações letradas e as hipossegmentações 

podem ser motivadas em informações fonológicas de constituintes prosódicos” (TENANI, 

2008, p. 242). 

As descrições realizadas na seção 4, deixam explícitas as dificuldades do aluno em 

assimilar os campos escritos e orais, para a aplicação e a não aplicação efetiva do espaço em 

branco entre as palavras. Outro fato é que as hipossegmentações também sugerem a intenção 

do aluno em transcrever uma parte maior do enunciado falado, enquanto as 

hipersegmentações podem revelar o contrário. Entende-se que esses dois tipos de 

segmentações não convencionais de palavras podem incitar o conceito de flutuação, pois os 

alunos começam a tomar decisões na tentativa de determinar as fronteiras gráficas e acertar a 

ortografia adequada das palavras.  
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Avançando com a análise, vê-se que o continuum foi motivado pelo predomínio das 

hipossegmentações que, na maior parte dos registros gráficos, estão acompanhadas pelo grupo 

clítico e são essas ocorrências que indicam a atenção dos alunos quanto aos dados linguísticos 

voltados para a aquisição da escrita, que vem acompanhada da aplicação dos constituintes 

prosódicos, considerados como relações no processo de oralidade e letramento. 

A resposta encontrada é que as segmentações não convencionais de palavras são 

particulares de cada indivíduo e que as escolhas carregam características de enunciados 

falados em conjunto com os escritos, além de trabalharem a tonicidade das sílabas, a flutuação 

de grafemas, alteamento de vogais e que as marcas prosódicas permitem enfatizar que fala e 

escrita se entrelaçam e formam um continuum fônico-gráfico, não comprovando a visão 

dicotômica entre as modalidades. Também apontam que todo esse processo estudado revela 

que a aquisição da escrita permite a construção de hipóteses que auxiliam no desenvolvimento 

dos textos, na busca pela regularidade e o domínio da grafia das palavras, deixando a 

aprendizagem cada vez mais significativa.  

Por fim, considera-se o estudo inédito, pois foi desenvolvido com base em dados de 

escrita do norte paraense, mais especificamente as cidades de Arapongas e Apucarana, 

variedades ainda não investigadas para o presente fenômeno, até onde sabemos. Todavia, o 

intuito desse trabalho não é oferecer uma análise conclusiva a respeito do continuum, mas 

sim, apontar os indícios que levam em direção ao processo de letramento e escolarização, 

consoante ao aumento dos níveis de escolaridade. 
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