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RESUMO 

 

Esta monografia tem, como objetivo, apresentar os principais erros 

cometidos, em seus textos, pelos alunos de Jornalismo de uma instituição de 

ensino superior. Os conteúdos observados foram ortografia, acentuação 

gráfica, colocação pronominal, concordância nominal, concordância verbal, 

regência verbal, crase e o emprego da vírgula. Foram lidas e corrigidas 10 

redações do curso de Comunicação Social, na habilitação Jornalismo, 

apontados os erros e a sua correção. Observou-se que os alunos apresentam 

grande incidência de erros gramaticais em suas redações, mostrando que, para 

exercer a função de jornalista, profissional que lida com a palavra oral e escrita, 

necessitam de um aprofundamento no estudo das regras estabelecidas pela 

Gramática Normativa.  
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METODOLOGIA 

 

Avaliação de 10 redações produzidas pelos alunos do curso, 

redações essas que foram escritas em uma Oficina de Redação oferecida pela 

faculdade. Os temas foram os mais variados, sempre atuais, para que os 

estudantes pudessem desenvolver suas ideias em um determinado número de 

linhas: mais ou menos 25. 

Os desvios gramaticais foram assinalados, corrigidos, e servem de 

base para os comentários, que têm, como referência, as gramáticas de 

Evanildo Bechara, Celso Cunha, Rocha Lima, Domingos Paschoal Cegalla, 

além de textos diversos de outros autores referenciados na bibliografia. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema desta pesquisa é a utilização da Norma Culta da língua nos 

textos escritos pelos estudantes de Comunicação Social, em especial os que 

cursam a habilitação Jornalismo.  

O conhecimento das regras da Gramática Normativa, alicerce da 

Norma Culta, é de fundamental importância para os alunos, pois suas 

publicações se dirigirão a um público escolarizado, que exige, entre outras 

qualidades, a correção gramatical do texto. Determinados conteúdos, tais 

como, ortografia, acentuação gráfica, colocação pronominal, concordância 

nominal e verbal, regência, crase e pontuação (principalmente o emprego da 

vírgula) merecem a atenção do redator do texto, pois os desvios em relação a 

esses tópicos podem desqualificar o estudante, trazendo prejuízos à sua 

carreira profissional.  

A exigência de um bom desempenho no uso da Norma Culta se 

revela desde o vestibular. No “Guia do Participante do ENEM 2012”, temos a 

seguinte orientação em relação às competências:  

2.1. Competência 1 – Demonstrar domínio da norma padrão da 
língua escrita. A primeira competência a ser avaliada no seu 
texto é o domínio do padrão escrito formal da língua. (...) Na 
redação do seu texto, você deve procurar ser claro, objetivo, 
direto; empregar um vocabulário mais variado e preciso do que 
o que utiliza quando fala e seguir as regras prescritas pela 
norma padrão da Língua Portuguesa. 

Essa orientação em relação à aplicação da Norma Culta também 

aparece no Novo Manual da Redação, 1996, da Folha de São Paulo: 

Um bom texto jornalístico depende, antes de mais nada, de 
clareza de raciocínio e domínio do idioma. Não há criatividade 
que possa substituir esses dois requisitos. Deve ser um texto 
claro e direto. Deve desenvolver-se por meio de 
encadeamentos lógicos. Deve ser exato e conciso. Deve estar 
redigido em nível intermediário, ou seja, utilizar-se das formas 
mais simples admitidas pela norma culta da língua. 
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Defender a utilização da Norma Culta não é ter preconceito 

linguístico, mas, sim, permitir que as pessoas possam ter acesso à essa 

variante, adequando seu texto à determinada situação comunicativa. Uma carta 

ao diretor de uma instituição não pode ser escrita no dialeto coloquial; uma 

carta para a namorada ou um amigo não exige o dialeto formal. Ou seja, 

situações diferentes pedem discursos adequados. 

Na revista “Veja” de 29/05/2011, Evanildo Bechara apresenta a 

justificativa para o conhecimento da norma culta: 

VEJA: Qual o papel da norma culta de uma língua? 

BECHARA: “Não resta dúvida de que ela é um componente 
determinante da ascensão social. Qualquer pessoa dotada de 
mínima inteligência sabe que precisa aprender a norma culta 
para almejar melhores oportunidades. Privar cidadãos disso é o 
mesmo que lhes negar a chance de progredir na vida. Para 
mim, o linguista italiano Raffaele Simone, ainda em atividade, 
foi quem situou esse debate de forma mais lúcida. Ele critica os 
populistas que, ao fazer apologia da expressão popular, 
contribuem para perpetuar a segregação de classes pela 
língua. Pois justamente é o ensino da norma culta, segundo 
Raffaele, que ajuda na libertação dos menos favorecidos. Suas 
palavras se encaixam perfeitamente no debate atual.” 

VEJA: Como o domínio da língua culta pode contribuir para o 
futuro do país? 

BECHARA: Forjando cidadãos para preencher vagas que 
demandem alta qualificação, algo crucial para a economia. Ao 
questionar a necessidade do estudo da gramática em  escolas 
do país, línguistas como Marcos  Bagno e tantos outros estão 
nivelando por baixo o ensino do português. Com isso, acabam  
reduzindo as chances de milhões de brasileiros aprenderem a 
se expressar com correção e clareza. Para ocupar um bom 
lugar no mercado de trabalho é pré-requisito principal que as 
pessoas não saiam por ai dizendo NÓS PEGA O PEIXE, 
versão ensinada no livro distribuído pelo MEC. 

Também merece atenção a leitura do texto do poeta Ferreira Gullar, 

“Da fala ao grunhido”, publicado na Folha de São Paulo, em 26/03/2012. Aqui, 

temos o depoimento de um escritor, ou seja, de uma pessoa a quem a criação 

literária permite “desvios” em relação à norma gramatical. 

Desconfio que, depois de desfrutar durante quase toda a vida da 
fama de rebelde, estou sendo tido, por certa gente, como 
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conservador e reacionário. Não ligo para isso e até me divirto, 
lembrando a célebre frase de Millôr Fernandes, segundo o qual “todo 
mundo começa Rimbaud e acaba Olegário Mariano”. 

Divirto-me porque sei que a coisa é mais complicada do que parece 

e, fiel ao que sempre fui, não aceito nada sem antes pesar e examinar. Hoje é 

comum ser a favor de tudo o que, ontem, era contestado. Por exemplo, quando 

ser de esquerda dava cadeia, só alguns poucos assumiam essa posição; já 

agora, quando dá até emprego, todo mundo se diz de esquerda. 

De minha parte, pouco se me dá se o que afirmo merece essa ou 

aquela qualificação, pois o que me importa é se é correto e verdadeiro. Posso 

estar errado ou certo, claro, mas não por conveniência. Está, portanto, implícito 

que não me considero dono da verdade, que nem sempre tenho razão porque 

há questões complexas demais para meu entendimento. Por isso, às vezes, se 

não concordo, fico em dúvida, a me perguntar se estou certo ou não. 

Cito um exemplo. Outro dia, ouvi um professor de português afirmar 

que, em matéria de idioma, não existe certo nem errado, ou seja, tudo está 

certo. Tanto faz dizer “nós vamos” como “nós vai”. 

Ouço isso e penso: que sujeito bacana, tão modesto que é capaz de 

sugerir que seu saber de nada vale. Mas logo me indago: será que ele pensa 

isso mesmo ou está posando de bacana, de avançadinho? 

E se faço essa pergunta é porque me parece incongruente alguém 

cuja profissão é ensinar o idioma afirmar que não há erros. Se estiver certo 

dizer “dois mais dois é cinco”, então a regra gramatical, que determina a 

concordância do verbo com o sujeito, não vale. E, se não vale essa nem 

nenhuma outra ─ uma vez que tudo está certo ─, não há por que ensinar a 

língua. 

A conclusão inevitável é que o professor deveria mudar de profissão 

porque, se acredita que as regras não valem, não há o que ensinar. 

Mas esse vale-tudo é só no campo do idioma, não se adota nos 

demais campos do conhecimento. Não vejo um professor de medicina 
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afirmando que a tuberculose não é doença, mas um modo diferente de saúde, 

e que o melhor para o pulmão é fumar charutos. 

É verdade que ninguém morre por falar errado, mas, certamente, 

dizendo “nós vai” e desconhecendo as normas da língua, nunca entrará para a 

universidade, como entrou o nosso professor. 

Devo concluir que gente pobre tem mesmo que falar errado, não 

estudar, não conhecer ciência e literatura? Ou isso é uma espécie de 

democratismo que confunde opinião crítica com preconceito? 

As minorias, que eram injustamente discriminadas no passado, 

agora estão acima do bem e do mal. Discordar disso é preconceituoso e 

reacionário. 

E, assim como para essa gente avançada não existe certo nem 

errado, não posso estranhar que a locutora da televisão diga “as milhares de 

pessoas” ou “estudou sobre as questões” ou “debateu sobre as alternativas” 

em vez de “os milhares de pessoas”, “estudou as questões” e “debateu as 

alternativas”. 

A palavra “sobre” virou uma mania dos locutores de televisão, que a 

usam como regência de todos os verbos e em todas as ocasiões imagináveis. 

Sei muito bem que a língua muda com o passar do tempo e que, por 

isso mesmo, o português de hoje não é igual ao de Camões e nem mesmo ao 

de Machado de Assis, bem mais próximo de nós. 

Uma coisa, porém, é usar certas palavras com significados 

diferentes, construir frases de outro modo ou mudar a regência de certos 

verbos. Coisa muito distinta é falar contra a lógica natural do idioma ou 

simplesmente cometer erros gramaticais primários. 

Mas a impressão que tenho é de que estou malhando em ferro frio. 

De que adianta escrever essas coisas que escrevo aqui se a televisão 
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continuará a difundir a fala errada cem vezes por hora para milhões de 

telespectadores? 

Pode o leitor alegar que a época é outra, mais dinâmica, e que a 

globalização tende a misturar as línguas como nunca ocorreu antes. Isso de 

falar correto é coisa velha, e o que importa é que as pessoas se entendam, 

ainda que apenas “grunhindo”. 

Este trabalho pretende através da seleção de um corpus de 

redações de alunos do curso de Comunicação Social habilitação Jornalismo, 

de uma faculdade do Rio de Janeiro, apresentar os principais desvios 

gramaticais que ocorrem em seus textos e comentá-los à luz da Gramática 

Normativa. 
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CAPÍTULO I 

A NORMA, A NORMA CULTA E A GRAMÁTICA 

NORMATIVA 

 

1.1. Definição de Norma 

Norma, de acordo com Bechara (2009, p. 634) é: “1. Aquilo que está 

estabelecido como regra de procedimento. 2. Modelo, padrão”.  

Para Matoso Câmara Junior (1978, p.177), norma “é um conjunto de 

hábitos linguísticos vigentes no lugar ou na classe social mais prestigiosa do 

país”. 

1.2. O que é a Norma Culta da Língua? 

A Norma Culta da Língua, segundo Faraco (2008), é o conjunto de 

fenômenos linguísticos que ocorrem habitualmente no uso dos falantes letrados 

em situações mais monitoradas de fala e escrita. Diferentemente da norma 

padrão, construto socio-histórico que é de referência para estimular um 

processo de uniformização e uma codificação relativamente abstrata, a norma  

culta  é  “a  expressão  viva  de  certos  segmentos sociais em  determinadas 

situações” (p. 75). 

Para Bagno (2003), há dois sentidos de norma culta: o normal, 

frequente e habitual e o que é normativo, elaborado, considerado regra 

imposta. De acordo com as ponderações do autor, a segunda acepção é a 

mais usada e difundida, por ser a que “tem mais ampla circulação na 

sociedade”, por ser o “senso comum”. Segundo o referido linguista, é mais um 

preconceito do que um conceito, porque lida com a língua como sendo única e 

estática, levando ao conceito de haver apenas uma maneira “certa” de se falar 

ou de se escrever. Tem-se a impressão, assim, de que o modelo de língua é o 

da literatura. Contrastantemente, o primeiro sentido refere-se à linguagem 

concretamente empregada pelos cidadãos que pertencem aos segmentos mais 
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favorecidos da nossa população. Ou seja, é um termo técnico usado para 

designar formas linguísticas existentes na realidade social. Bagno (2003) 

propõe novas nomenclaturas, tendo em vista alguns impasses para o uso de 

norma culta:  

a) norma-padrão: para designar o modelo ideal de língua; algo que 

está fora e acima da atividade linguística dos falantes;  

b) variedades de prestígio ou variedades prestigiadas: para designar 

as variedades linguísticas faladas pelos cidadãos com alta escolarização e 

vivência urbana;  

c) variedades estigmatizadas: para designar as variedades 

linguísticas que caracterizam os grupos sociais desprestigiados do Brasil. 

 

1.3. O que é a Gramática Normativa? 

A Gramática Normativa, também conhecida por Gramática 

Prescritiva, é aquela que tem como função prescrever o que se deve e o que 

não se deve usar na língua. Seu interesse está direcionado, preferencialmente, 

à variedade escrita padrão (preocupação em como se deve falar e escrever).   

Ao lado da descrição da norma ou variedade culta da língua 
(análise de estruturas, uma classificação de formas 
morfológicas e léxicas), a gramática normativa apresenta e dita 
normas de bem falar e escrever, normas para a correta 
utilização oral e escrita do idioma, prescreve o que se deve e o 
que não se deve usar na língua. Essa gramática considera 
apenas uma variedade da língua como válida, como sendo a 
língua verdadeira (TRAVAGLIA, 2001, p. 30). 

Perini (1976, p. 22) salienta que “a gramática normativa pode ser 

entendida como o esforço de ensinar um dialeto particular de uma língua (a 

língua padrão) a pessoas que conhecem e empregam habitualmente outro (a 

“língua coloquial”)”. 

De acordo com Bechara (2001),  
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Sua finalidade não é científica e sim pedagógica, já que elenca 
os fatos recomendados com o modelar da exemplaridade 
idiomática para serem utilizados em circunstâncias especiais 
do convívio social, ou seja, recomenda como se deve falar e 
escrever segundo o uso e a autoridade dos escritores corretos 
e dos gramáticos e dicionaristas esclarecidos (BECHARA, 
2001, p. 53). 

A língua escrita é o enfoque prioritário da Gramática Normativa, que 

propõe o estudo somente dos fatos da língua padrão, da norma culta de uma 

língua, norma essa que acabou por se tornar oficial (TRAVAGLIA, 1998). 

1.4. O que dizem os Gramáticos 

Gramáticos conceituados colocam a importância da “Gramática 

Normativa”, referência para a correção textual, que deve ser um dos objetivos 

de todos aqueles que escrevem para serem lidos por um público escolarizado. 

Eles apresentam argumentos para o conhecimento da Gramática Normativa.  

1.4.1. Rocha Lima  

É uma disciplina didática por excelência, que tem por finalidade 

codificar o “uso idiomático”, dele induzindo, por classificação e sistematização, 

as normas que, em determinada época, representam o ideal da expressão 

escrita. Fundamentam-se as regras da Gramática Normativa nas obras dos 

grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem seu ideal de 

perfeição, porque nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e 

consagrou. (Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 1976, págs. 5/6). 

1.4.2. Domingos Paschoal Cegalla  

A Gramática Normativa enfoca a língua como é falada em 

determinada fase de sua evolução: faz o registro sistemático dos fatos 

linguísticos e dos meios de expressão, aponta normas para a correta utilização 

oral e escrita do idioma, em suma, ensina a falar e escrever a língua padrão 

corretamente. Este livro pretende ser uma Gramática Normativa da língua 

portuguesa do Brasil, conforme fala e escrevem as pessoas cultas na época 

atual. (Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, 2009, Introdução). 
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1.4.3. Celso Cunha  

Quisemos apresenta as características do português contemporâneo 

em sua forma culta, isto é, a língua como a tem utilizado os escritores 

brasileiros e portugueses do Romantismo para cá, dando naturalmente, uma 

situação privilegiada aos autores dos nossos dias. Cita Silva Ramos: “Observar 

como procederam aos bons escritores do último século para cá e, quanto mais 

próximos de nós, melhor”. (Gramática do Português Contemporâneo, 1969, 

pág. 9) 

1.4.4. Maria Margarida de Andrade e Antônio Henriques  

No artigo “O ensino de Português visto em alguns estudos recentes”, 

publicado em O Estado de São Paulo, de 27 de abril, 1986, Dino Preti afirma: 

“Estamos perdendo a consciência da adequação das variedades linguísticas às 

variedades de situações de comunicação. Estão se processando sensíveis 

modificações na atitude linguística do falante, isto é, no seu julgamento social 

sobre a língua que fala. Por outro lado, já não temos uma expectativa precisa 

sobre a linguagem das pessoas que ouvimos falar. Nosso critério de 

aceitabilidade social da língua também revela mudanças. Como esperaríamos 

que se expressasse um político, um ministro, um advogado, um professor, um 

padre, um universitário, nas situações de formalidade ou no exercício de sua 

profissão, por exemplo? Estamos prontos a aceitar o estilo coloquial na fala dos 

mais diversos tipos sociais, em todos os contextos. Hoje, somos tão tolerantes 

com as transformações linguísticas quanto com as morais: tudo vale, fazemos 

concessões às mais insólitas extravagâncias”. 

Continua a autora (pág. 27): O Relatório Conclusivo da Comissão 

Nacional para o Aperfeiçoamento do Ensino/Aprendizagem da Língua Materna, 

dirigido ao Ministério da Educação, em janeiro de 1986, enfatiza, em vários 

tópicos, a necessidade do ensino/aprendizagem da norma culta: “Os estudos e 

pesquisas acerca das variedades linguísticas e das diferenças entre variedade 

social e culturalmente estigmatizadas não são recentes. No entanto, esses 

estudos e pesquisas ainda não beneficiaram o ensino da língua, que tem 

desconhecido a existência e legitimidade das variedades linguísticas, e não 
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tem sabido reconhecer que seu objetivo último é proporcionar às novas 

camadas sociais, hoje presentes na escola, a aquisição da língua de cultura, 

cujo domínio se soma ao domínio das variedades naturalmente adquiridas. 

Sem esse domínio da língua de cultura pelas camadas social e 

economicamente desfavorecidas torna-se impossível a democratização do 

acesso aos bens culturais e da participação política. A Comissão entende, pois, 

que é tarefa fundamental do ensino da língua, na escola, conduzir os alunos ao 

domínio da língua de cultura”. (Língua Portuguesa – Noções Básicas para 

Cursos Superiores, 2010, págs. 26/27, citando Dino Preti). 
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CAPÍTULO II 

A GRAMÁTICA NORMATIVA NO ENSINO DA 

LÍNGUA PORTUGUESA E EXEMPLOS DE ERROS 

COMETIDOS PELOS ALUNOS DO CURSO DE 

JORNALISMO 

 

2.1. Gramática Normativa: Vilã ou Aliada? 

As falhas da Gramática Tradicional são, em geral, resumidas 
em três grandes pontos: sua inconsistência teórica e falta de 
coerência; seu caráter predominantemente normativo; e o 
enfoque centrado, o dialeto padrão [...] (PERINI, 2002, p. 6). 

Parafraseando Perini (2002), a gramática deveria ser consistente e 

isenta de incongruências para adquirir mais credibilidade face aos seus 

usuários, tornando mais fácil e prazeroso o seu estudo. Sob a ótica dos 

gramáticos, a língua é considerada um sistema, ou um conjunto de sistemas 

em que a preocupação em defini-la não é uma constante, pois muitas 

gramáticas não fazem sequer menção a uma conceituação de língua, embora 

seja conceituada pelos gramáticos para distingui-la da linguagem, fazendo 

destes conceitos o foco de seus estudos teóricos. 

Seria a Gramática Normativa de significativa importância no ensino 

da Língua Portuguesa? Vilã ou aliada?  

Com a instrumentalização da Gramática Normativa em 
mecanismo ideológico de poder e de controle de uma camada 
social sobre as demais, formou-se essa "falsa consciência" 
coletiva de que os usuários de uma língua necessitam da 
Gramática Normativa como se ela fosse uma espécie de fonte 
mística da qual emana a língua "pura". Foi assim que a língua 
subordinou-se à gramática. (BAGNO, 2000, p. 87).  

Segundo Bagno (2000) "A gramática deve conter uma boa 

quantidade de atividades de pesquisa, que possibilitem ao aluno a produção de 

seu próprio conhecimento linguístico, como uma arma eficaz contra a produção 

irrefletida e acrítica da gramática normativa". 
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A Gramática Normativa tem a função de estabelecer regras para o 

uso da língua, sendo, então, a mais usada em salas de aula como forma de 

padronizar a utilização da língua materna. Essas regras são encontradas na 

Gramática Normativa objetivando o desenvolvimento do estudo de processos 

lexicais. Essa área atenta para que seja ensinada e aprendida a norma-padrão 

da escrita, ou seja, os indivíduos em contato com a Gramática Normativa 

aprenderão a escrever de acordo com as regras impostas pela mesma, o 

chamado português “correto”, a norma culta. 

Alguns linguistas destacam certos problemas relativos à aplicação 

somente da norma padrão, por muitas pessoas acharem o português e sua 

totalidade de regras muito difíceis. Isso gera incapacidade de produzir textos 

próprios e de compreender uma gama de textos com eficácia. Por este motivo, 

alguns métodos de ensino vêm sendo modificados e, ao invés de textos 

literários e da Gramática Normativa, já é possível estudar textos retirados de 

fontes expressivas ligadas ao cotidiano (jornais, revistas e internet) e analisá-

los da maneira como a língua nos é apresentada atualmente. 

A importância do estudo da Gramática Normativa está, então, 

engendrada em um conjunto de regras que vai nos fornecer o que é certo e 

errado quando da elaboração de textos e em toda a forma escrita. Além disso, 

é comum vermos que muitos gramáticos buscam embasar a língua falada de 

acordo com o estabelecido pela norma padrão. Mas é de extrema valia 

percebermos os demais tipos de gramática e o estudo da linguagem como um 

todo, para que tenhamos a capacidade não só de entender os mais diversos 

tipos de texto existentes, bem como de produzi-los, levando em consideração 

que uma mesma língua apresenta diversas formas e variedades regionais que 

devem respeitar as necessidades do falante e considerar que o indivíduo que 

não sabe a língua padrão, mas consegue se expressar, já é considerado 

falante da língua materna. A Norma é a língua do Estado, é a variedade que o 

Estado e as suas instituições consideram correta. A escola e a mídia são as 

principais instituições que impõem o correto linguístico. Assim sendo, se a 

função da escola é o ensino da língua padrão, não é somente com teoria 

gramatical que ela concretizará seu objetivo. Esses contrastes levam o 
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estudante ao desinteresse pelo estudo da língua, porque após pensar haver 

entendido o conteúdo trabalhado em sala de aula, amargura-se ao se deparar 

com determinadas construções, pois não consegue entender o enunciado; 

consequentemente, surgem as frustrações, críticas negativas que começam 

pela própria escola e o preconceito linguístico de que não sabe português. 

 

2.2. Exemplos de erros cometidos pelos alunos do 

curso de Jornalismo 

 

Os textos escritos por um grande número de alunos do curso de 

Jornalismo apresentam erros gramaticais incompatíveis com a sua futura 

formação profissional. 

Não se pode culpá-los por isso, pois é fruto de uma má formação 

linguística, que vem desde o ensino fundamental e médio. As escolas, de um 

emplos de erros cometidos pelos alunos do curso de jornalismomodo geral, 

não incentivam a leitura e existe uma certa permissividade em relação à 

correção gramatical do texto, que vem, há muito tempo, defendida pela 

Linguística. 

Bechara (1991) argumenta:  

Já que estamos fazendo uma crítica a certas inovações 
perturbadoras e pouco producentes que muitos compêndios, à 
luz de uma didática formal ou informal, pretenderam introduzir 
no ensino da língua portuguesa, na década de 60, cabe um 
comentário acerca do privilegiamento da língua oral, 
espontânea, em relação à língua escrita.   

(...) Essa visão distorcida da realidade incentivou outro passo 
adiante dado por alguns linguistas, também em geral norte-
americano: a crítica à natureza normativa da gramática 
tradicional, com a defesa de que se deve deixar a língua livre 
de qualquer imposição. (...) Portanto, vieram pela porta da 
própria linguística e se instalaram nas salas de aula de língua 
portuguesa esse privilegiamento do código oral em relação ao 
escrito e certa desatenção a normas estabelecidas pela 
tradição e conservadas ou recomendadas no uso do código 
escrito padrão. 
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Por isso, assistiu-se entre nós, na década de 60, a um 
insurgimento contra o ensino de gramática em sala de aula; em 
vez de dotá-la de recursos e medidas que a tornasse um 
instrumento operativo e de maior resistência às críticas que 
justamente lhe eram endereçadas desde há séculos, 
resolveram muitos professores e até sistemas estaduais de 
ensino aboli-la, sem que trouxessem, à sala de aula, nenhum 
outro sucedâneo que, apesar das falhas, pudesse sustentar-se 
pelo espaço curto de uma geração (BECHARA, 1991, p. 10). 

 

No site “Infoescola” (http://www.infoescola.com/portugues/erros-

gramaticais-comuns-na-lingua-portuguesa-parte-i/), encontra-se outra 

referência ao conceito de correção gramatical: 

Numa língua, existem vários modos de falar, determinados pela 

localização geográfica do falante, faixa etária, situação, nível de escolaridade, 

nível social, dentre outros fatores. Dentre estes, existe um que se institui como 

língua-padrão, que corresponde ao modo de falar das pessoas de mais 

prestígio dentro do grupo social, quando usam a língua em situações formais. 

A Gramática é fruto desta tentativa de sistematizar a língua padrão, 

estabelecendo normas daquilo que seria falar corretamente uma língua. Essas 

normas, instituídas pelo uso das pessoas de prestígio e explicitadas pela 

Gramática, estão sempre sujeitas a desvios em razão da heterogeneidade da 

fala, já que uma pessoa nunca fala do mesmo modo em todas as situações. 

Conceituando correto e errado, neste contexto, temos:  

• Correto: é todo uso linguístico que segue as normas da 

língua-padrão; 

• Errado: é todo uso linguístico que não segue as normas 

impostas pela gramática. 

Ainda que esses erros se situem nas mais diversas camadas da língua, em 

virtude de a Gramática Normativa não se basear nas situações de fala, é possível 

determinar alguns tipos que costumam ocorrer com mais frequência, tomando sempre 

por base a língua escrita. 
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2.2.1. Ortografia 

O compositor Gordurinha, de uma forma bem humorada, fez um 

samba apresentando os “desvios” de pronúncia de certa dona. Na transcrição 

da linguagem oral para a escrita, mostra como seria a grafia das palavras 

pronunciadas pela referida senhora. 

“Orora Analfabeta” (Waldeck Artur de Macedo – Gordurinha) 

(CD A Confraria do Gordurinha, 1999, o selo "Sons da Bahia" sob o patrocínio 

do Governo do Estado e com lançamento comercial pela Warner Music) 

Mas é que eu arranjei uma dona boa lá em Cascadura 

Grande criatura, mas não sabe ler 

Nem tampouco escrever 

Ela é bonitona, bem feita de corpo 

E cheia da nota 

Mas escreve gato com "j" 

E escreve saudade com "c" 

Ela disse outro dia que estava doente 

Sofrendo do "estrombo" 

Levei um tombo, caí durinho pra trás 

Isto assim já é demais 

Ela fala "aribu", "arioprano" e "motocicreta". 

Diz que adora feijoada "compreta". 

Ela é errada demais! 

Vi uma letra "o" bordada na blusa 

Falei "é agora" 

Perguntei seu nome, ela disse "é  Orora" 

"e sou filha do Arineu" 

(O azar é todo meu). 
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Segundo Ribeiro (2009),  

Em toda língua provida de escrita, a tendência é para se fixar 
um sistema estrito de grafia, que passa a ser a ortografia 
(grego orthos = “correto” e grafia, do grego graphein = 
“escrever”. (...) No registro escrito (padrão, culto), torna-se 
indispensável que se dê importância à ortografia. É na 
exposição escrita que se deixa transparecer o grau de 
conhecimento das normas vigentes. Os erros gráficos vão 
revelar o domínio que se tem dessas normas (RIBEIRO, 2009, 
p. 106). 

Erros encontrados nas redações:  

Ø Redação 01:  

“...aquele que se reúne com amigos há quilômetros de distância...” 

Correção: “aquele que se reúne com amigos a quilômetros de 

distância...” 

“... que o homem não é unipresente...” 

Correção: “... que o homem não é onipresente...” 

Ø Redação 03: 

“... de ser auliadora...” 

Correção: “de ser auxiliadora...” 

Ø Redação 05: 

“No ambiente jornalístimo...” 

Correção: “No ambiente jornalístico...” 

“... o indivíduo não possui se quer um endereço...” 

Correção: “... o indivíduo não possui sequer um endereço...” 

Ø Redação 06: 

...” a internet dispertou novamente o interesse...” 
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Correção: “... a internet despertou o interesse...” 

 

2.2.2. Acentuação Gráfica 

A acentuação gráfica consiste na aplicação de certos sinais escritos 

sobre determinadas letras para representar o que foi estipulado pelas regras de 

acentuação do idioma. Entre estes sinais estão os diversos acentos gráficos, 

além do restante dos diacríticos (como o trema, o apóstrofo e o hífen). 

Erros encontrados nas redações: 

Ø Redação 05:: 

“... e a rede esta cheia deles...” 

Correção: “... e a rede está cheia deles...” 

2.2.3. Colocação Pronominal 

Pronominais (Oswald de Andrade) 

 

Dê-me um cigarro 

Diz a gramática 

Do professor e do aluno 

E do mulato sabido 

Mas o bom negro e o bom branco  

Da Nação Brasileira 

Dizem todos os dias 

Deixa disso camarada 

Me dá um cigarro. 

A colocação dos pronomes átonos (me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, 

os, as, lhes) ainda segue, segundo a Gramática Normativa, a colocação 

lusitana. Podemos observar que isso entra em choque com o uso brasileiro em 

alguns casos. Cegalla (2009):  
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Na pronúncia do Brasil, as formas pronominais oblíquas não 
são completamente átonas, são, antes, semitônicas. Assim se 
explica porque entre nós é predominante a tendência para a 
próclise: Ele terá de se calar. É o que eu queria lhe dizer. As 
pessoas foram se retirando. Me espreste o livro (CEGALLA, 
2009, p. 345). 

Bechara apud Said Ali (pág. 587): “A pronúncia brasileira diversifica 

da lusitana, daí resulta que a colocação pronominal em nosso falar espontâneo 

não coincide perfeitamente com a do falar dos portugueses”. (AS.2,279).  

Erros encontrados nas redações: 

Ø Redação 01: 

 “... que o homem tornou-se escravo... 

Correção: “... que o homem se tornou escravo...” 

Ø Redação 05: 

 “... já que tudo pode se resolver na telinha...” 

Correção: “... já que tudo se pode resolver na telinha...” / “... já que 

tudo pode resolver-se na telinha...” 

Ø Redação 07: 

 “...ferramenta que nos traz fantásticas possibilidades, nós permite 

sempre mais e mais.” 

Correção: “... ferramenta que nos traz fantásticas possibilidades, 

permite-nos sempre mais e mais.” 

2.2.4. Concordância Nominal 

Quando se estabelece relação entre substantivo e adjetivo ou 

pronome: concordância nominal - o adjetivo ou pronome sofre as marcas do 

substantivo ao qual se relaciona. 
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São exemplos: 

a) A aluna estudiosa venceu o concurso. As alunas estudiosas 

venceram o concurso. 

b) O aluno estudioso venceu o concurso. Os alunos estudiosos 

venceram o concurso. 

c) Ele é simpático. Ela é simpática. Elas são simpáticas. Eles 

são simpáticos. 

Erros encontrados nas redações: 

Ø Redação 04: 

Concordância Nominal – Crase: 

“Avessos a era digital, certas pessoas...” 

Correção: “Avessas à era digital, certas pessoas...” 

Ø Redação 08: 

 “... acontece uma coisa muita séria...” 

Correção: “... acontece uma coisa muito séria...” 

 

2.2.5. Concordância Verbal 

Quando a correlação se estabelece entre o sujeito e o verbo: 

concordância verbal – o verbo sofre as marcas de número e pessoa do sujeito 

com o qual se relaciona. 

Quando a ela se faz pelo subordinante, fala-se em concordância 

gramatical; se o ajustamento se faz pela ideia, a concordância será ideológica; 
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em caso de ajustamento pelo termo mais vizinho, a concordância será por 

atração. 

São exemplos dos três tipos: 

a) Gramatical: O aluno chegou. Os alunos chegaram. 

b) Ideológica: Os brasileiros somos inteligentes. 

c) Atrativa: Chegou o professor e o aluno. 

Erros encontrados nas redações: 

Ø Redação 07: 

 “A oportunidade para todas as classes ter as mesmas 

informações...” 

Correção: “A oportunidade para todas as classes terem as mesmas 

informações...” 

2.2.6. Regência Verbal 

Segundo Ribeiro (2009, p. 300), “regência é a relação de 

dependência que os vocábulos mantêm na frase”.  

Na regência verbal, essa relação se estabelece entre o verbo e o 

seu complemento. Deve-se, portanto, considerar a classificação do verbo 

quanto ao complemento, ou seja, a predicação verbal. O verbo, quanto ao 

complemento, pode ser: 

01) Transitivo Direto: não tem sentido completo e o seu 

complemento não vem, obrigatoriamente, acompanhado de preposição. 

Ex: Compramos vários livros de Filosofia. 

02) Transitivo Indireto: não tem sentido completo e o seu 

complemento vem obrigatoriamente acompanhado de preposição.  
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Ex: Gostamos de Literatura. 

03) Transitivo Direto e Indireto: não tem sentido completo e vem 

acompanhado de objeto direto e indireto, este significando a pessoa que 

recebe o objeto indireto. 

Ex: Ele entregou a mercadoria ao funcionário. 

04) Intransitivo: tem sentido completo, não precisando, pois, de 

complemento. 

Ex: O diretor de futebol chegou. 

O erro de regência verbal se estabelece quando acrescentamos uma 

preposição a um verbo que não a exige: “Aspiramos a um ar poluído”, ou 

quando deixamos de colocar uma preposição exigida pelo verbo: 

“Obedeceremos o regulamento”. No primeiro caso, o verbo aspirar tem o 

sentido de respirar, é transitivo direto, não pedindo preposição; no segundo, o 

verbo obedecer é transitivo indireto, tendo de vir acompanhado de preposição. 

Erros encontrados nas redações: 

Ø Redação 03: 

 “Cabe o usuário ter discernimento...” 

Correção: “Cabe ao usuário ter discernimento...” 

Ø Redação 04: 

 “Existe a possibilidade da foto de um neném ser hospedada em um 

site...” 

Correção: “Existe a possibilidade de a foto de um neném ser 

hospedada em um site...” 

Ø Redação 10: 

 “Apesar da internet ser importante em muitos aspectos...” 
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Correção: “Apesar de a internet ser importante em muitos 

aspectos...” 

“... assistir shows, filmes...” 

Correção: “... assistir a shows, filmes...” 

2.2.7. Crase 

“A crase não foi feita para humilhar ninguém.” (Ferreira Gullar). 

Segundo Cegalla (2009, p. 179), a palavra crase (do grego krásis = 

mistura, fusão) designa, em gramática normativa, a contração da preposição a 

com: 

01) o artigo a ou as: Fomos à cidade. Assistimos às festas. 

02) o pronome demonstrativo a ou as: Fez referência à que estava 

com a mochila. 

03) o a inicial dos pronomes aquele(s), aquela(s), aquilo: Refiro-me 

àquele fato. 

Fato muito comum é se confundir o acento grave (`) com a crase. 

Esta é um fenômeno fonético, a fusão de dois sons iguais, e, no caso da 

Língua Portuguesa de dois as.  Usa-se o acento grave para marcar a crase, ou 

seja, para indicar que houve a fusão. Não é correto, portanto, dizer-se “este a 

tem crase”, “esse a é craseado” para indicar a presença do acento. 

Erros encontrados nas redações: 

Ø Redação 03: 

Ele tem a disposição um universo...” 

Correção: “Ele tem à disposição um universo...” 

Ø Redação 06: 
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 “... e uma das mais drásticas foi graças a internet...” 

Correção: “... e uma das mais drásticas foi graças à internet...” 

Ø Redação 07: 

 “... está vinculada a internet...” 

Correção: “... está vinculada à internet...” 

Ø Redação 10: 

 “Hoje não precisamos ir à uma biblioteca para fazer uma 

pesquisa, ir à uma casa de eventos, nem mesmo ir à um banco...” 

Correção: “Hoje não precisamos ir a uma biblioteca para fazer uma 

pesquisa, ir a uma casa de eventos, nem mesmo ir a um banco...” 

2.2.8. Pontuação (Vírgula) 

A importância da vírgula pode ser vista nesta imagem publicitária, 

que, de forma criativa, mostrou como uma mensagem pode ter o seu sentido 

modificado única e exclusivamente pelo emprego de uma vírgula. 

A Vírgula 

 

A vírgula pode ser uma pausa. Ou não. 

Não, espere. 

Não espere. 

A vírgula pode criar heróis. 

Isso só, ele resolve. 

Isso, só ele resolve. 

Ela pode forçar o que você não quer. 

Aceito, obrigado. 

Aceito obrigado. 
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Pode acusar a pessoa errada. 

Esse, juiz, é corrupto. 

Esse juiz é corrupto. 

A vírgula pode mudar uma opinião. 

Não quero ler. 

Não, quero ler. 

 

UMA VÍRGULA MUDA TUDO. ABI: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

IMPRENSA. 100 ANOS LUTANDO PARA QUE NINGUÉM MUDE NEM UMA 

VÍRGULA DA SUA INFORMAÇÃO. (Anúncio publicado na Revista Veja, 9 abr. 

2008.) 

A vírgula é um sinal utilizado para marcar uma pausa. É utilizada nos 

termos da oração quando deslocados (predicativo, objeto direto, objeto indireto, 

adjunto adverbial), no aposto explicativo e no vocativo. Também é utilizado 

para marcar a o deslocamento das orações no período composto. 

Erros encontrados nas redações: 

Ø Redação 02:  

 “Essa tecnologia que a cada segundo muda a vida das pessoas...” 

Correção: “Essa tecnologia que, a cada segundo, muda a vida das 

pessoas...” 

Ø Redação 04: 

 “Em certas maternidades existe a possibilidade...” 

Correção: “Em certas maternidades, existe a possibilidade...” 

“Suas atividades estão integradas ao computador e elas o utilizam 

com desenvoltura.” 

Correção: “Suas atividades estão integradas ao computador, e elas 

o utilizam com desenvoltura.” 
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Ø Redação 05: 

 “Veremos a seguir que com a nossa rede mundial não poderia ser 

diferente.” 

Correção: “Veremos a seguir que, com a nossa rede mundial, não 

poderia ser diferente.” 

“Por outro lado ela prejudicou de forma significativa as pessoas 

de classe média baixa que não possuem os conhecimentos mínimos 

necessários...” 

Correção: Por outro lado, ela prejudicou, de forma significativa, as 

pessoas de classe média baixa, que não possuem os conhecimentos mínimos 

necessários...” 

Ø Redação 07: 

 “... podemos notar que por mais que haja instabilidades nessa 

rede imensa que é a internet, as vantagens...” 

Correção: “... podemos notar que, por mais que haja 

instabilidades nessa rede imensa que é a internet, as vantagens...” 

“... para a nossa geração é impossível viver sem essa 

ferramenta...” 

Correção: “... para a nossa geração, é impossível viver sem essa 

ferramenta...” 

Ø Redação 08: 

 “A internet na sociedade de hoje, é mais que um entretenimento...” 

Correção: “A internet, na sociedade de hoje, é mais que um 

entretenimento...” 
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Ø Redação 09: 

 “O pensador canadense Mcluham, já falava...” 

Correção: “O pensador canadense Mcluham já falava...” 

“... que a sociedade moderna, iria... 

Correção: “... que a sociedade moderna iria... 

“Pessoas, de diferentes localidades do planeta, iriam se 

conhecer...” 

Correção: “Pessoas de diferentes localidades do planeta iriam se 

conhecer...” 

Ø Redação 10: 

 “... concluo que em muitos aspectos a internet facilita a nossa 

vida.” 

Correção: “... concluo que, em muitos aspectos, a internet facilita a 

nossa vida.” 
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CONCLUSÃO 

 

     O trabalho tem, como objetivo, apresentar os principais erros 

cometidos pelos alunos do curso de Comunicação Social, habilitação 

Jornalismo, de uma faculdade do Rio de Janeiro. 

 Após a apresentação dos conceitos de Gramática Normativa e 

Norma culta da língua, fizemos uma pesquisa em 45 redações produzidas 

pelos alunos de uma Oficina de Redação da referida faculdade. 

O que pudemos constatar é que muitas regras da Gramática 

Normativa não são observadas, principalmente no que se refere à ortografia, 

acentuação gráfica, colocação pronominal concordância nominal e verbal, 

regência verbal, crase e emprego da vírgula.    

A correção gramatical é uma exigência que deve ser observada por 

quem pretende ser jornalista, pois é isso que dele espera o seu público-leitor, 

que é escolarizado e está sempre em contato com outras mídias que 

privilegiam a forma culta do idioma. 

Os erros apresentados nas redações podem ser superados através 

de exercícios que abordem os conteúdos onde ocorrem os erros, para que os 

estudantes tomem conhecimento das formas gramaticais corretas segundo a 

Gramática Normativa.  

Este estudo pode ser complementado por uma leitura de textos 

sobre as variações linguísticas, destacando-se, entre elas, a variante padrão, 

que é a valorizada pela sociedade como forma de transmissão da cultura e do 

conhecimento. 
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