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RESUMO

As modalidades de uso da língua, oral e escrita, e os aspectos gramaticais presentes nos enunciados das
crianças na primeira infância constituem os objetos principais em análise neste artigo. A partir de
incursões científicas, problematizo o interesse de compreender os caminhos da língua, considerando
aspectos de natureza linguística e cognitiva em diferentes etapas do desenvolvimento infantil. A criança,
nesta discussão, revela-se participante de diversificadas experiências linguísticas construídas desde o seu
nascimento até atingir as primeiras etapas de escolarização formal. Os argumentos são construídos
sustentados por concepções que tomam a língua e o sujeito da linguagem como lugar de interação. As
pesquisas revelam que as crianças aprendem as regras da língua pelo seu uso efetivo, embora a escola
legitime a supremacia da cultura escrita sobre as culturas orais.

Palavras-chave: Língua(gem). Primeira infância. Oralidade e escrita.

ABSTRACT

The modalities of language use, oral and written ones, and grammatical aspects present in the statements
of children in early childhood are the main objects under consideration in this article. From scientific
forays, I analyze the interest to understand the ways of language, by considering linguistic and cognitive
aspects at different stages of childhood. The child in this discussion reveals itself a partaker of diverse
linguistic experiences built from his birth until the early stages of formal schooling. The arguments are set
up supported by concepts that take the language and the subject of language as an enplacement of
interaction. Research developed shows that children learn the rules of the language by its effective use,
although the school legitimize the supremacy of literacy over oral cultures.

Keywords: Language. Early childhood. Orality and literacy.
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Os estudos científicos desenvolvidos em formação acadêmica na pós-graduação nos últimos cinco anos
têm me possibilitado compreender os caminhos da língua na primeira infância. Tais estudos me
aproximaram de discussões a respeito das modalidades de uso da língua, especialmente a linguagem oral,
com algumas incursões em discussões sobre a linguagem escrita e aspectos gramaticais presentes nos
enunciados de crianças.

A pesquisa Aquisição das primeiras palavras: um estudo sobre aspectos linguísticos em interação com
ações intelectuais, desenvolvida durante o Curso de Mestrado, me possibilitou iniciar a compreensão sobre
os caminhos da língua na primeira infância. A investigação se direcionou para a compreensão e a produção
das primeiras palavras verbalizadas por quatro bebês, com idades entre quatorze e dezesseis meses, e a
interação de aspectos linguísticos (lexicais, semânticos e sintáticos) (ALMEIDA, 2007) com os esquemas
simbólicos descritos por Jean Piaget (PIAGET, 1971, 1973, 1979), ou seja, as ações formadas por
condutas que constituem formas de expressão da criança construídas a partir de sua representação
interna do mundo.

Entre significativos aspectos, de natureza cognitiva e linguística, revelados na pesquisa, destaco as
condutas de compreensão e produção percebidas através da linguagem oral das crianças. Tais condutas
revelavam a ampliação da capacidade do pensamento infantil que permitia às crianças transitar no tempo
e no espaço através das palavras utilizando amplo vocabulário, indiciando, portanto, a compreensão e
produção de enunciados, a expressão de significados, além da presença das primeiras configurações da
gramática (ALMEIDA, 2007).

Esse resultado da referida pesquisa representou base empírica e fundamentos para uma nova investigação
sobre a linguagem das crianças no âmbito de Doutoramento. Sobretudo, trouxe esclarecimentos a respeito
de como a língua falada se constrói desde o nascimento da criança, e sobre os diferentes fenômenos
linguísticos que antecedem a capacidade de conceituar, própria de todo ser humano. Interessante foi
verificar que os caminhos da língua são reveladores da construção de uma gramática que já deixa
indicativos que logo despontará de construções mais simples para construções mais complexas, antes
mesmo do ingresso da criança na escola.

Mais que isso, verificar a significativa ampliação de vocabulário das crianças com idades entre 14 e 16
meses, com enunciados de mais de uma palavra, além de indicar que a criança aprende a língua
interagindo em contextos discursivos significativos para ela, deixa claro que a relação das palavras, por
elas utilizadas, já revelava a presença de funções sintáticas e semânticas. Tal conduta começa a se fazer
possível, uma vez que a criança torna-se capaz de acessar os símbolos e significar (inicialmente através
dos gestos corporais e objetais), mas, também, em virtude da internalização de regras construídas nas
interações mediadas pela fala.

Algumas atitudes das crianças, sujeitos da referida pesquisa, exemplificam a presença das condutas e
funções supracitadas quando demonstravam a identificação da relação de um agente ou de um objeto com
uma ação ou ações específicas, mas, principalmente, ao responder ao adulto através da linguagem oral,
revelando a capacidade de discriminar funções semânticas e sintáticas representativas, tais como:
performativa, agente, objeto, dativo, estado e locativo.

Observei, portanto, que a criança com pouco mais de um ano de vida, além de possuir condições
biológicas e cognitivas, já possui condições linguísticas para expressar os sentidos do mundo à sua volta
através da linguagem oral, fazendo uso de estruturas gramaticais, inicialmente amparada pela
internalização de símbolos representativos de uma cultura limitada à “língua materna” (BAGNO, 2011) e
ao vínculo afetivo-linguístico com a mãe ou outro responsável.

Esses aspectos de natureza linguística, e outros de natureza cognitiva, me mobilizaram para o interesse de
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estudar a linguagem da criança em uma etapa na qual, além de já ter desenvolvido as estruturas
gramaticais para expressão oral através também do nível narrativo, ela já se encontre participante da
cultura escolar (SILVA, 2006), portanto, com maior ampliação das relações sociais e inserida em novos
contextos discursivos.

Assim, o interesse científico agora se direciona para a pesquisa de Doutorado Representações Simbólicas
na Educação Infantil: o lugar da expressão oral, com atenção voltada para as representações simbólicas
de crianças que já se encontram no Grupo 5, na Educação Infantil e iniciam o processo de aprendizagem
da leitura e da escrita. A atenção se volta para a expressão oral (enunciados, diálogos...) e para os
sentidos construídos pela criança, considerando que para ela construir, conceitualmente, o mundo
constituído de linguagens, é preciso que estabeleça relações com os significados atribuídos por ela própria
(ALMEIDA, 2007).

A pesquisa desenvolvida nessa etapa de aprendizagem e com atenção para a expressão oral considera a
criança participante de uma diversidade de experiências linguísticas e culturais que vem sendo construídas
desde o seu nascimento até atingir as primeiras etapas de escolarização formal. A definição do contexto e
o grupo com o qual a pesquisa é desenvolvida e que se insere na pré-escola da Educação Infantil, formado
por crianças de 4-5 anos, reúne aspectos que justificam a escolha. Em primeiro lugar, as categorias da
pesquisa que compõem o objeto de pesquisa: expressão da oralidade, representações simbólicas e
educação infantil já justificam por si e concorrem de maneira significativa.

A expressão da oralidade nesta pesquisa, ou seja, os enunciados orais produzidos pelas crianças do grupo
5, toma como referência a fase de instalação do discurso narrativo que se inicia por volta de quatro anos
de idade. Outro aspecto que concorre é a possibilidade da criança de 5 anos já se encontrar na fase de
desenvolvimento do período objetivo-simbólico, portanto, período marcado por representações de
natureza simbólica com utilização da linguagem expressiva oral. O terceiro aspecto representa uma
preocupação e se direciona para a criança como protagonista dos desafios da fase inicial de escolaridade,
com possibilidade de ter suas leituras simbólicas silenciadas, pela excessiva preocupação com o processo
da escrita formal.

Nesse enfoque, é inevitável que, em alguma medida, a atenção durante a pesquisa, também se volte para
a reflexão sobre as modalidades de uso da língua – oral e escrita, ambas com importância e papel social
definidos, e, portanto, uma não é superior nem inferior a outra. No entanto, é visível o quanto a sociedade
supervaloriza a capacidade de escrever, influenciando a escola a dar ênfase aos processos de escrita
tomados, inadequadamente, com destaque para a codificação de signos (MARCUSCHI, 2003).
Indubitavelmente, a escrita tem que ter o seu lugar, mas é preciso cuidar para que não seja a modalidade
de linguagem mais valorizada na escola.

Preocupo-me, além disso, com os que supõem que os alunos não precisam de momentos específicos para
expressão da oralidade – esta modalidade compreendida como manifestação espontânea que não merece
atenção, inclusive nas atividades pedagogicamente sistematizadas.

Sobre isso, a pesquisa de Mestrado A expressão oral na escola de primeiro grau: aspectos linguísticos e
educacionais (MUNIZ, 1986), desenvolvida em 1984, foi pioneira no sentido de compreender e divulgar os
problemas relativos à prática da expressão oral na escola. O estudo mostrou que, na década de 80 do
século XX, em muito pouco a oralidade estava sendo considerada como relevante na escola de primeiro
grau, destacando a supervalorização da escrita como um fator que estaria impedindo as manifestações
orais do aluno.

A não realização da prática da expressão oral prevalecia, sobretudo, decorrente do conceito de erro em
língua – maior relevância à exatidão, e da concepção equivocada do que se tomava por expressão na
modalidade oral da língua, ou seja, uma concepção de língua já superada, língua como expressão do
pensamento, prevalecendo a ideia de que para ser “exato” é preciso poder ser interpretado pelo professor,
em lugar de língua como interação, a concepção atualmente mais corrente entre estudiosos do campo da
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linguística (GERALDI, 2006; KOCH, 2003; TRAVAGLIA, 2001).

Muniz a partir dos resultados da pesquisa desenvolvida em 1984, sob olhar crítico, conclui destacando a
cultura grafocêntrica reproduzida na escola e sua relação com a prática de uso da língua determinada pelo
ensino da gramática normativa tradicional.

Compreender os caminhos da língua, na primeira infância, aqui entendida como fala ou expressão oral,
exige, então, considerar o inevitável hibridismo da fala e da escrita, quando Marcuschi postula a existência
de um espectro continuo que vai do mais falado para o mais escrito, espectro que perpassa pela variação
estilística, e que vai do gênero textual menos monitorado, a exemplo dos gêneros orais, sobretudo os
primários (BAKHTIN, 1992), para o gênero textual mais monitorado (MARCUSCHI, 2005). Sobre isso,
refletimos também com Bagno (2011, p.347):

Nem mesmo as diferenças devidas ao gênero textual e à variação estilística
podem servir hoje de argumentos para qualquer tipo de distinção nítida entre fala
e escrita. Toda produção textual na atualidade, falada e/ou escrita, se configura
inexoravelmente como uma manifestação semioticamente hibrida que mobiliza os
multimeios sonoros, visuais, gráficos, tridimensionais etc.

De fato, entre língua falada e língua escrita existem muito mais semelhanças do que diferenças. Se
considerar a fala espontânea em correlação com a escrita espontânea, essas duas modalidades de uso da
língua só destacam as diferenças acentuadas quanto às condições de produção: a fala é produzida e
revisada simultaneamente. As palavras ditas estão em sintonia direta com o mundo sonoro e as
representações construídas são do plano do “aqui e agora”. Isso porque o caráter evanescente da
oralidade gera eventos sonoros. Como trazer de novo à mente o que foi falado, resultado de uma
elaboração com tanta dificuldade A memória neste contexto exige artefatos exteriores ao homem que
produziu a fala: transcrições, gravações em áudio e vídeo, o que não existia antes do advento da escrita.
(ONG, 1998). A escrita permite que produção e revisão ocorram em momentos distintos.

No entanto, a escola, desde a educação infantil, parece desconsiderar que existe fala espontânea e escrita
espontânea, como também existe fala formal e escrita formal. Há, portanto, uma equivocada disposição de
educadores e de usuários da língua a considerar a fala espontânea em correlação com a escrita formal,
polarizando em todos os aspectos estas modalidades de linguagem. Isso acontece porque a doutrina
gramatical tradicional está marcada, desde suas origens, por um apego exclusivo à língua escrita e, mais
restritamente ainda, à língua formal sustentada pela escrita literária. (BAGNO, 2011).

Tal equívoco deve-se, ainda, a outro pressuposto errôneo sustentado pela doutrina gramatical tradicional -
“a língua falada era caótica e desregrada, não tinha organização gramatical”. (BAGNO, 2011, p. 345). É
esta língua, falada e ouvida, que cada pessoa começa a adquirir tão logo nasce e cria o vínculo
afetivo-linguístico com a mãe – a língua materna. A língua falada foi assim denominada,
preconceituosamente, em referência à mãe e à mulher, e em alusão a “lugar do erro, do desvio, do frágil,
do pouco confiável, do instável, do inconvenientemente sensível e sensitivo” (BAGNO, 2011, p. 100). A
língua materna não vive confinada e à margem da Lei no interior das casas, tal como preconiza e deseja
as forças centrípetas, a exemplo da escola. Ela nasce no interior das casas e é “nesse mundo desprezado
que pulsa a força vital da língua, seus processos de mudança, suas metáforas, sua interminável poética”
(BAGNO, 2011, p. 102) para avançar em direção a outros contextos discursivos.

No outro extremo da polarização aludida se encontra a língua paterna, “fortemente” associada à figura do
pai, tal como nos postulados da psicanálise freudiana. Uma língua essencialmente escrita, ortográfica,
canônica, literária, certa, ereta, oficial, uniforme, culta, monitorada, letrada, normatizada (BAGNO, 2011).
Nessa direção, inscreve- se uma língua escrita formal.

Ora, basta tomar a fala espontânea de crianças a partir de pouco mais de um ano de idade como exame
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conceitual para observar que a língua é produzida a partir de regras que de fato a governam, regras estas
que serão incorporadas, primeiro, na escrita espontânea da criança e avançará sempre em adequação aos
demais contextos de uso da língua próprios de cada fase de desenvolvimento, de diferentes etapas de
escolaridade e, especialmente, correspondentes à diversidade linguística, social e cultural.

Portanto, é contestável que as regras da língua se aprendem apenas a partir da língua escrita, na escola,
através de ensino tradicional formal. O que cabe à escola é acolher as ocorrências linguísticas dos alunos,
respeitando suas origens e as variedades linguísticas próprias de seus contextos sociais e culturais,
considerando também os fatores geradores da diversidade, tais como: localização geográfica, faixa etária,
escolaridade, situação socioeconômica... (POSSENTI, 2010).

O fato observável é que todos os seres humanos – eliminados problemas de ordem central ou periférica
que comprometa a fala -, aprendem a falar e todos, já por volta de três anos de idade, falam, falam
muito, e falam bem (POSSENTI, 2010). Ao observar o desenvolvimento da linguagem infantil, constata-se
o fato inegável, o aprender não é um processo fácil. Aprender a falar é resultado de um trabalho de trocas
sociais e linguísticas constantes, algumas vezes até difícil, mas com resultados assegurados.

Mães, pais, babás, tias, avós, irmãos... realizam com as crianças atividades linguísticas significativas, mas
não propõem exercícios de linguagem na vida cotidiana. Segue-se, portanto, uma Lei – “não se aprende
por exercícios, mas por práticas significativas” (POSSENTI, 2010, p. 47). De certo, um adulto nunca vai
propor a uma criança de dois anos práticas de separar sílabas, fazer frases negativas, decorar conjugações
verbais, por exemplo. Espera-se, também, que o mesmo não ocorra com relação às crianças que já se
encontram na pré-escola.

As práticas de ensino gramatical, no sentido de tarefas como as mencionadas na passagem anterior,
tornam-se desnecessárias. As crianças aprendem as regras pelo uso efetivo da linguagem. Observemos
como crianças[ii] a partir de quatro anos de idade já desenvolvem uma narrativa, acionando complexas
regras da língua materna:

Eu gosto muito da escola. E eu brinco muito com amigos. E eu gostei... com a pró
eu entendo . Eu gosto muito com o aprender e a pró é muito bonita. Se meus
coleguinhas pede[iii] pra brincar com os meus brinquedos, eu deixo, ai eu brinco,
deixo. Aí depois que ele traz, ele deixa eu brincar também. Aí quando eu vou
brincar, eu deixo ele brincar comigo. Quando ele brinca, eu não peço... eu não
bato nele, eu não faço nada nele, porque eu não sou homem de bater não, nem
um lutador. (T. 4 anos e 2 meses).

Gosto de falar em casa. Falo em casa com a parede. Eu mando ela ir pra rua, aí a
parede anda. Ano passado, quando eu não tava estudando, aí eu falei com a
parede. Aí eu falei com a parede de meu pai, falei com a parede de nenê, falei
com a parede de mim, falei que eu brinquei de pega-pega. A parede nem falou,
ela andou. Na escola eu não falo com a parede porque a parede é dura. (L.C. 4
anos e 5 meses).

Tais ocorrências, certamente, são resultantes de aprendizagem pelo uso contextualizado. As crianças
aprendem sempre na tentativa de dar sentido ao que o outro diz e ao que se diz. Elas aprendem as regras
das línguas, pois falamos tantos e as regras são tão poucas que acabam por aprender. E elas utilizam o
tempo todo, com propriedade, formas que sequer ensinamos (POSSENTI, 2010).

A transcrição das falas das crianças, destacadas acima, revelam que elas afirmam, negam, produzem
períodos complexos, fazem concordância nominal e verbal, utilizam adequadamente diferentes tempos
verbais na mesma narrativa, constroem argumentos, acionam conectivos, fazem uso de condicionais,
revelam marcadores de hesitações, entre outras ocorrências que podem ser destacadas. Enfim, as crianças
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ao falar consideram significativamente o contexto sempre que lhes parecer relevante ou tiverem
oportunidade.

É lamentável que os caminhos da língua na primeira infância se esbarrem com uma escola com grande
poder centrípeto, capaz de exercer força determinante para negação das manifestações espontâneas da
criança. A instituição escolar se encontra entre os mecanismos mais marcantes de difusão e legitimação do
ideário dominante, e o faz, marcadamente, em relação aos princípios da linguagem. A escola legitima a
supremacia da cultura escrita sobre as culturas orais. Ao relacionar o ensino da linguagem com as regras
gramaticais, reforça a compreensão de que a norma válida é a dos padrões escritos formais, a norma
culta. Reforça, ainda, a idéia de que “o uso popular, local, vernacular, é percebido como um desvio de
norma [...] uma falta que precisa ser corrigida” (GRIGNON, 1995, p. 180).

A escola tende, assim, ao monoculturalismo, contribuindo diretamente para o reforço das características
uniformes e homogeneizantes da cultura dominante, e ao enfraquecimento dos princípios de diversificação
das culturas populares. A práxis pedagógica se reduz a uma transmissão de conhecimento que busca a
hegemonia do discurso dominante (nem sempre o da comunidade escolar). Significa dizer que a escola
“reduz a autonomia das culturas populares e converte a cultura dominante em cultura de referência, em
cultura padrão” (GRIGNON, 1995, p. 180).

É preciso, portanto, reconhecer a importância de compreender o caráter oral da Linguagem como caminho
para construção de linguagens. Esta importância já vem sendo reconhecida desde Saussure e os estudos
da linguística sobre fonêmica e o modo como a linguagem está enraizada no som, passando pelas escolas
da linguística moderna, abordando, embora com pouca ênfase, os modos como a oralidade primária se
diferenciam da cultura escrita. Mais recentemente, a Linguística Aplicada e a Sociolinguística têm se
ocupado cada vez mais da comparação entre a dinâmica da verbalização oral primária e a da verbalização
escrita. Isso se justifica por ser a linguagem oralresponsável por habilidades que hoje são projetadas na
escrita (ONG, 1998).

Contudo, os textos escritos se encontram, de algum modo, relacionados ao mundo sonoro para comunicar
seus significados. Nesse sentido, a escrita ganha uma voz diferenciada, dependente de um sistema
primário anterior, a linguagem falada. A leitura de um registro escrito significa “a conversão de um texto
em som, sílaba por sílaba na leitura lenta, ou de modo superficial na leitura rápida, comum a cultura de
alta tecnologia” (ONG, 1998, p. 16). A leitura é sempre uma leitura em voz alta. Mesmo quando lemos em
silêncio, a voz sempre será ouvida e pode ficar registrada em pensamento e memória.

Oralidade e escrita estarão sempre juntas na cultura escrita. Quando o estudo da linguagem se torna
possível, a partir da interiorização da escrita, momento em que surge um pensamento mais abstrato, os
letrados logo se interessaram pela própria linguagem e seus usos. A fala é inseparável da nossa
consciência e tem fascinado os seres humanos, além de trazer à tona reflexões importantes sobre si
mesma, desde os mais antigos estágios da consciência, muito tempo antes do surgimento da escrita.

Observa-se que a escrita, desde o início, não levou a oralidade a um encolhimento. A cultura oral primária,
no sentido restrito, praticamente não existe atualmente, uma vez que todas as culturas têm conhecimento
da escrita e sofreram alguns de seus efeitos. Contudo, em diferentes graus, muitas culturas e subculturas,
até mesmo num meio de alta tecnologia, preservam muito da estrutura mental da oralidade primária.
“Felizmente, a cultura escrita – não obstante devore seus próprios antecedentes orais e, a menos que seja
cuidadosamente monitorada, até mesmo destrua sua memória – é também infinitamente adaptável”
(ONG, 1998, p. 24).

Respeitar a oralidade e a escrita exige compreender, antes, que estamos falando de práticas dialógicas.
Exige respeitar o espaço do outro, do professor, do aluno, da comunidade, do papel, da voz, da televisão,
do computador. Uma tecnologia nunca vem para excluir outra, mas sim para ampliar, uma vez que em
diferentes aspectos há sempre a mutualidade dos resquícios. Para Walter Ong a volta da expressão da
oralidade torna-se possível graças à própria cultura escrita que a sufocou. (ONG, 1998).
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É urgente compreender que a presença da oralidade na Educação Infantil não pode ser sustentada pela
noção de língua apenas como código para comunicação; não deve ser restrito às atividades que
reproduzem, através da fala, a escrita codificada. Perceber como a fala mantém com a escrita relações
mútuas e diferenciadas, esclarecer aspectos relativos ao preconceito e à discriminação linguística, bem
como suas formas de disseminação, oferecer um conjunto mais variado de gêneros textuais da fala são
formas de legitimar as práticas de oralidade como atividades interativas de natureza sócio-cognitiva e
histórica (MARCUSCHI, 2003).

A esse respeito, os estudos de Belintane (2005, 2006), com aproximações entre Linguística, Psicanálise e
Educação, creditam aos gêneros textuais presentes na infância (parlendas, brincadeiras e mnemônicas),
originalmente de base oral, as contribuições na aquisição de habilidades linguageiras que permitem uma
boa entrada na escrita e a formação de bons leitores. Defende, assim, que a criança seja incentivada a
utilizar a diversidade possível da oralidade infantil:

O Brasil possui uma rica herança oral. Nossa revolução educacional consiste em
revisitá-la, trazê-la para a sala de aula primeiramente na forma performática (do
contar, do brincar presencialmente) e depois nos suportes e portadores
contemporâneos: livro, computador, redes etc. Sonho com o dia em que a minha
trupe predileta, Saci, Curupira, Mapinguari, Jurupari, Cobra Norato, Boto e outros
ganhem as salas de aula trazendo sustos e surpresas às crianças e que se tornem
os personagens principais dos vídeos-game e das outras maquininhas de brincar
(BELINTANE, 2010, p.2).

Incentivar a utilização de textos originários da tradição oral, presentes na memória do aluno, significa
compreender que o processo de aprendizagem da leitura e da escrita deve acontecer sem se distanciar da
realidade experimentada em algum momento da vida. Mais ainda, significa validar o processo numa
relação mais implicada com a oralidade e com o desejo de significar a sua cultura.

O desejo de ler e de escrever é mobilizado pela oportunidade de rememorar momentos prazerosos de
brincadeiras com palavras: parlendas, mnemônicas, rimas, adivinhas, contação de histórias...
(BELINTANE, 2005). É nessa oportunidade que a atividade intelectual pode acionar a diversidade de
repertórios linguísticos construídos a partir das interações permitidas.

A discussão sobre o desejo de ler por Muniz (2000) adverte sobre as práticas pedagógicas e interlocuções
necessárias. É importante que o lugar do aluno não seja o da passividade e que o professor não seja o
único interlocutor dos textos. O espaço para o desejo de ler reclama a presença de práticas de escuta das
possibilidades de leitura dos alunos, o que, uma vez mais, valida a necessária presença da oralidade e
suas manifestações simbólicas. Valida não tão somente o espaço da expressão oral, mas a consciência de
que a imposição da escrita, nos primeiros passos da infância, sobretudo por esta ser imediata, torna a
comunicação difícil e silencia a criança. Assim, reflito com Muniz (2007, p. 44):

[...] acredito que seria preciso devolver a palavra ao aluno, para que ele, de fato,
construísse o seu próprio conhecimento e a sua subjetividade, sem que lhe fosse
imposto imitar o comportamento verbal do professor. Isso é que seria uma real
devolução da palavra que poderia se dar não só através do ensino da língua na
modalidade escrita, mas através da prática da modalidade oral.

Devolver a palavra ao aluno significa compreender que os registros escritos, por exemplo, estão nos
muros e nas paredes de casas e ruas, antes de entrar na escola. Podem, antes, ter origem nos textos
orais, no mundo criado do imaginário. A leitura e a compreensão dos sentidos não são apenas aqueles dos
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textos escritos. Escrita e Oralidade se visitam. Marisa Lajolo nos lembra que nós lemos para entender o
mundo, pois em nossa cultura:

Quanto mais abrangente a concepção de mundo e de vida, mais intensamente se
lê, numa espiral quase sem fim, que pode começar na escola, mas não pode
encerrar-se nela. Do mundo da leitura para a leitura do mundo, o trajeto se
cumpre sempre, refazendo-se, inclusive, por um vice-versa que transforma a
leitura em prática circular e infinita. Como fonte de prazer e de sabedoria, a
leitura não esgota seu poder de sedução nos estreitos limites da escola (LAJOLO,
2008, p.7).

Observa-se que as relações sociais (dentro e fora da escola) atuam sobre o discurso e, assim, geram
diferentes “códigos” linguísticos. Estes, por sua vez, criam para o falante diferentes significações e ordens
de relevância e de organização da realidade (SOARES, 2000). O uso da linguagem é, portanto,
determinado pelas relações sociais e a criança ao entrar na escola deve ter este aspecto validado.
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