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A utilização do acento gráfico em textos espontâneos de séries iniciais

Luanda Alvariza Gomes Ney

Introdução

O estudo acerca do modo como as crianças se apropriam das regras de
acentuação gráfica é um campo a ser investigado. Há uma lacuna a ser preenchida
em relação a este tema, sobretudo sob o foco da fonologia, disciplina que oferece
condições para que sejam discutidas as regras nada arbitrárias de acentuação
gráfica bem como as intuições das crianças a respeito da estrutura prosódica de sua
língua.

Ressalta-se, em primeiro lugar, a diferença entre o acento prosódico e o
acento gráfico. Enquanto o primeiro diz respeito a um supra-segmento que tem
função distintiva no sistema da língua, o último está relacionado ao sistema
ortográfico. O uso do acento ortográfico é regido por princípios gerativos que
revelam a motivação para as regras de acentuação definidas pela fonologia. Para
Bisol (1994), a forma de acento prosódico predominante no português é derivada da
construção de pés binários de cabeça à esquerda, partindo da borda direita da
palavra.

Uma abordagem teórica do acento prosódico do português permite prever os
casos em que a utilização do acento gráfico se faz necessária, pois, de acordo com
Luft (1991:2750) acentuam-se aqueles vocábulos que, sem acento, poderiam ser
lidos ou interpretados de outra forma.

Neste trabalho, pretende-se descrever o uso do acento gráfico nas escritas
das crianças; observar quais critérios elas adotam ao escreverem palavras com
acento gráfico, buscando indícios em suas escritas de relações que estabelecem
entre o acento gráfico e o acento prosódico da língua.

Metodologia

A amostra analisada neste estudo é composta de 120 textos espontâneos
produzidos por crianças de 1ª a 4ª série, os quais pertencem ao Banco de Textos de
Aquisição da Escrita da FaE/UFPel. Foram extraídas dos textos, todas as palavras
que apresentaram contexto para o uso de acento gráfico, as quais foram distribuídas
de acordo com as seguintes categorias: omissão; uso correto; uso indevido; outros.

Resultados

Os dados referentes à omissão, que correspondem ao índice 47%, parecem
indicar, de modo geral, que as crianças ainda não conhecem as regras de uso do
acento gráfico e tampouco atentam para a importância deste na marcação das
sílabas tônicas. No caso de palavras proparoxítonas, porém, foi observado que os
aprendizes, não utilizam o acento, em exemplos como ‘ridico’ (ridículo) e ‘helicopte’
(helicóptero), talvez porque prefiram lançar mão de uma estratégia também
observada na oralidade, a saber, o apagamento da sílaba extramétrica (Bisol, 1994),
Ao apagarem as últimas sílabas, as crianças criam uma estrutura paroxítona, assim
como o fazem os falantes do português, quando transformam palavras
proparoxítonas como ‘abóbora’ e ‘fósforo’ em ‘abóbra’ e ‘fósfro’, respectivamente.
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Ao grafarem acentos indevidos, 9,5% dos casos, as crianças revelam
hipóteses coerentes com a fonologia da língua. Na maioria das vezes, o acento é
utilizado para indicar vogais abertas (‘éra’, ‘córda’) ou pés degenerados (‘é’ (e), ‘dá’
(da)); e há casos de troca de acento na palavra, em que as crianças tentam marcar
tonicidade, mas têm dúvidas quanto à sílaba a ser acentuada, como nos exemplos
‘passáro’, ‘passarós’ e ‘hipopotámo’.

Em relação ao uso correto do acento, 39% dos casos, observou-se que as
crianças acertam palavras comuns ao léxico infantil, as quais contêm
preponderantemente a vogal baixa /a/ e as vogais médias baixas, /O/ e /E/, neste
caso marcando a diferenciação entre o som aberto e fechado das vogais, como em
‘só’, ‘vê’, ‘pé’, ‘você’ e ‘café’.

Conclusões

Os resultados encontrados levam-nos a concordar com Cagliari (2002) e
Miranda (2008): as crianças ingressam na escola com um conhecimento linguístico
que não pode ser desconsiderado em sala de aula. Por estarem em processo de
aquisição da escrita, elaboram hipóteses a todo tempo, revelando diferentes
estratégias de escrita que indicam os percursos cognitivos que percorrem para
construir conhecimento.

Cabe aos professores estarem atentos aos dados que as crianças fornecem,
para que possam intervir de forma adequada em cada tipo de situação.

Acredita-se este estudo pode contribuir para que os processos das crianças,
que se deparam com a tarefa de entender o funcionamento do sistema de escrita de
sua língua, continuem a ser desvelados, trazendo subsídios teóricos para
professores de língua materna.
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