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Resumo 

Nosso propósito nesta pesquisa é mostrar a importância da presença da oralidade nas 
produções escritas dos alunos como um processo natural. Para isso é fundamental entender-se                 
o uso dessas variedades lingüísticas (ALKMIM, 2001; CAMACHO, 2001; MOLLICA, 2003; 
BAGNO, 2007; LABOV, 2008; BORTONI-RICARDO, 2006), fenômeno crucial para o 
entendimento da complexidade da língua. As relações sociais e a posição geográfica são 
pontos definidores que vão, mediante ao processo de internalização e formação de conceitos, 
contribuir para a ocorrência de variações transcritas em textos (oral ou escrito) durante as 
práticas educacionais, momento este de interação verbal. Para isso, aplicamos questionários 
relacionando às dimensões catalisadoras tanto para professores como para alunos, além de 
termos observado o ambiente escolar, como outro influenciador desse processo sócio-
interativo e cognitivo. 

Palavras-chave: Variação lingüística. Práticas educativas. Produções escritas.  

 

 

Abstract  

Our purpose in this research is present the importance of oral stature on write output of 
students like a nature process. For this, is primordial contain the use of these linguistics 
variation(ALKMIM,2001; CAMACHO, 2001; MOLLICA, 2003; BAGNO, 2007; LABOV, 
2008; BORTONI-RICARDO, 2006), decisive phenomenon for the understanding of language 
complexity. The social relations and geographical positions are definition point that will, 
through the process of internalization and development of notions, help for incident of 
transcribed variation in text (oral or written) during the educational practices, this time of 
verbal interaction. For this, we put into practices questioners relating the catalyst dimension, 
as much teachers as students, besides we had observing the school surrounding as another 
influential of this socio-interactive and cognitive process. 

Key- words: Linguistics variation, educational practices and writing. 
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1 Introdução  

 

No nosso país, não há como negar a presença da diversidade lingüística nas atividades 

de linguagem (oral e/ou escrita), principalmente, nas escolas públicas que recebem alunos de 

diferentes realidades. Infelizmente, ainda hoje, apesar do avanço que se tem registrado em 

pesquisas de sociolingüística, o ensino de língua portuguesa tem ignorado o fenômeno da 

heterogeneidade lingüística, uma vez que o professor do ensino público, em muitas das 

escolas do Brasil, ainda continua ministrando suas aulas sob a ótica homogênea. O que 

significa dizer que o ensino de língua materna não tem conseguido atender ou reconhecer 

essas diferenças lingüísticas. “Até hoje, os professores não sabem muito bem como agir 

diante dos chamados ‘erros de português’” (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 37). A autora 

coloca a expressão lingüística “erros de português” entre aspas, porque a considera 

inadequada e preconceituosa. Em decorrência de tudo isso se tem altos índices de fracasso 

escolar, devido à ausência de uma política de ensino mais adequada ao contexto sociocultural, 

econômico e lingüístico dos alunos. 

Diante do exposto, sob a concepção da sociolingüística de que há maneiras diferentes de 

se dizer a mesma coisa, com o mesmo valor de verdade (TARALLO, 1995), o presente 

trabalho tem como foco central mostrar a presença da modalidade oral (variação lingüística) 

na construção dos sentidos de textos escritos por alunos do sexto ano do ensino fundamental. 

Além disso, propomo-nos a verificar o tratamento dado a essas diferenças lingüísticas e 

culturais que ocorrem na produção dos textos desses alunos durante as aulas de língua 

portuguesa não como um aspecto negativo da linguagem, mas como resultado natural de 

atividades, social e discursiva, vivenciadas no interior da comunidade à qual pertencem. Para 

tanto, é fundamental o entendimento de estudos que tratam da Sociolinguística Variacionista 

(cf. MONTEIRO, 2000; LIMA; FREITAG, 2010) ou melhor, da diversidade lingüística, fator 

crucial que muito tem contribuído para uma melhor compreensão da complexidade da 

linguagem. Como sabemos, a Sociolinguística Variacionista é um dos ramos da 

Sociolinguística. E é a partir dos estudos pioneiros de William Labov que esse ramo dos 

estudos lingüísticos se afirma. É uma área não só muito produtiva no cenário brasileiro da 

pesquisa linguística, como também tem trazido contribuições significativas para o ensino de 

língua materna.  

Como se sabe, as diferenças lingüísticas, no nosso país, socialmente condicionadas não 

são levadas muito a sério (cf. BORTONI-RICARDO, 2005). Segundo a autora, as escolas são 

orientadas para ensinar a língua da cultura dominante, argumentando que tudo o que se 
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distancia do sistema lingüístico previsto é defeituoso e, conseqüentemente, deve ser excluído, 

já que o ensino sistemático da língua é realmente um processo de imposição. Portanto, neste 

presente estudo, como já foi mencionado, investigamos o uso de variações lingüísticas nas 

produções escritas dos alunos do sexto ano das escolas selecionadas. Esses “usos são 

controlados por variáveis estruturais e sociais. Eles podem ser agentes internos e externos ao 

sistema lingüístico” (MOLLICA, 2003, p. 27).  Os fatores lingüísticos que estão fora do 

espaço geográfico do falante são chamados de variações externas (LABOV, 1972). Ele 

também conceitua de variantes as diversidades dentro do próprio espaço do falante. 

Para a realização desta pesquisa, selecionamos duas escolas, localizadas na região 

centro-oeste do Estado de Sergipe, sendo uma da rede pública estadual (da cidade de 

Itabaiana-SE) e outra da rede privada (de Campo do Brito-SE). Em cada uma dessas escolas, 

pudemos observar o tratamento dado à diversidade lingüística (linguagem oral) presente nos 

textos produzidos, na aula de Língua Portuguesa, por alunos do sexto ano do ensino 

fundamental, com faixa etária entre 10 e 15 anos. Durante quatro semanas, foi observado o 

desempenho na produção escrita de alunos pertencentes às duas escolas; sendo 25 alunos da 

escola “Municipal Padre Freire de Menezes” de Campo do Brito/Se e 15 alunos da escola 

“Monteiro Lobato” de Itabaiana/Se, compreendendo assim um total de 40 alunos (17 do sexo 

masculino e 23 do sexo feminino). Durante a coleta dos dados, além das aulas observadas, 

dialogamos com os estudantes sobre a metodologia de ensino adotada pelo professor de 

língua materna em cada uma das escolas pesquisadas. 

 Durante quatro semanas, foi observado o desempenho na produção escrita de alunos 

pertencentes às duas escolas; sendo 25 alunos da escola “Municipal Padre Freire de Menezes” 

de Campo do Brito- Se e 15 alunos da escola “Monteiro Lobato” de Itabaiana -Se, 

compreendendo assim um total de 40 alunos; sendo 17 do sexo masculino e 23 do sexo 

feminino.  

O percurso teórico-metodológico da pesquisa se constrói a partir da Teoria da Variação 

e Mudança de William Labov (2008). Além dos pressupostos dessa teoria laboviana, como já 

colocado, consideramos relevante apontar, entre outros estudiosos, os trabalhos de lingüistas, 

como Bortoni-Ricardo (2006; 2004); Alkmim (2001); Lemle (1984); Camacho (2001); Soares 

(1996); Margotti e Vieira (2006); Mollica e Braga (2003); Lucchesi (2004). Nesta 

investigação, priorizamos, também, a perspectiva cognitiva que postula a linguagem como 

atividade discursiva (KOCH; MARCUSCHI, 1998; VAN DIJK, 2004; MONDADA; 

DUBOIS, 2003). 
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Portanto, no presente texto, daremos destaque, em linhas gerais, a alguns aspectos da 

variação lingüística presentes nas produções escritas dos alunos do sexto ano. Com o objetivo 

de evidenciar a necessidade de novas perspectivas para o ensino de língua materna, 

enfatizamos que esta modalidade da linguagem é uma prática discursivo-social muito 

importante para o desenvolvimento das habilidades sociocognitivas do educando no 

processamento verbal das atividades discursivas para a formação do leitor/ autor. No próximo 

tópico, seguem considerações acerca do tema proposto, tendo como orientação teórica, vários 

textos discutidos por vários lingüistas.  

 

2 O paradigma da sociolingüística variacionista  

 

O paradigma da teoria da variação visa à descrição, análise e sistematização do sistema 

lingüístico. Parte da concepção de língua como um conjunto de variedades lingüísticas e de 

gramática como um conjunto de regras que o falante utiliza ao falar. Mollica (2003), ao se 

referir ao objeto de estudo da Sociolinguistica, a língua em uso no interior das comunidades 

de fala, ressalta a importância da investigação desse ramo da lingüística ao correlacionar os 

aspectos lingüísticos aos sociais, situando-os na fronteira entre língua e sociedade. Salienta a 

autora a importância da compreensão desse caráter heterogêneo da língua em razão da 

dinamicidade que lhe é inerente. Essa heterogeneidade revela a fertilidade de coexistência de 

formas distintas que em princípio se equivalem semanticamente no nível do léxico, da 

morfossintaxe, do subsistema fonético-fonológico e no domínio pragmático-discursivo.  E é 

essa variação o objeto de estudo considerado, em especial, pela Sociolingüística, por entendê-

la como princípio geral e/ou universal de todas as línguas. Para Bagno (2007), o conceito de 

variação lingüística é a espinha dorsal dessa ciência. 

Desde que a sociolingüística veio mostrar que a língua é heterogênia, vários estudos 

vêm defendendo a aplicabilidade dos princípios dessa teoria ao ensino de línguas. No caso 

especifico do Português do Brasil (PB), pesquisadores brasileiros estão apostando que o 

professor de língua materna não pode ensinar a língua portuguesa para um falante nativo, 

ignorando as diversidades lingüísticas e os condicionamentos que o levam ao uso de uma ou 

de outra forma. 

Estudar variações lingüísticas no contexto sócio-econômico-cultural brasileiro é 

gratificante. Um país heterogêneo em todos os setores: social, econômico, cultural, histórico e 

racial não poderia ser diferente com a linguagem, ou seja, temos um rico linguajar. Os 
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docentes precisam deixar claro para seus alunos o enorme valor dos diversos tipos de dialetos 

(diferenças regionais relacionadas à fala), o que realmente é norma-padrão e o porquê das 

falas populares. Isso com base em pesquisas de campo feitas diretamente em salas de aula, 

das redes públicas e privadas, principalmente, das séries iniciais do ensino fundamental.  

Vê-se claramente que a atual realidade dos conceitos escolares não condiz com o que 

seria ideal. As escolas querem apenas seguir o que é pedido na norma culta sem questionar 

nada, o que é muito prejudicial à educação, é preciso mudar. A escola tenta impor a sua 

norma lingüística como se realmente ela fosse a única para todos os brasileiros, pois a idéia de 

“homogeneidade lingüística” é falsa. Bortoni-Ricardo, citada por Bagno (2006), alerta que 

não pode ser confundida a idéia de “monolinguismo” com “homogeneidade lingüística”. 

Como diz Marcos Bagno (2006) em seu livro “preconceito lingüístico” falar de língua é falar 

de política, isso porque não existe língua sem que haja seres humanos para que a fale, e os 

seres humanos são seres políticos, então essa conclusão é lógica, para falar de língua é preciso 

falar de política. Assim sendo, é necessário que haja nas escolas um trabalho politizado, já 

que são várias as teorias para explicar o fenômeno da linguagem, essa discussão é abrangente 

e complexa. Neste texto, os pressupostos teórico-metodológicos que seguimos são os de base 

sociolingüística, que levam em conta o meio em que o usuário da língua vive, o contexto 

social. 

Labov (2008) estabelece uma relação entre classe social e formas lingüísticas ao estudar 

a linguagem no contexto social. A partir de investigações feitas por ele na cidade de Nova 

Iorque, consegue mostrar que as variedades lingüísticas eram determinadas por um padrão de 

normas sociais e estilísticas, resultantes de fatores como nível social, nível de instrução, idade 

e sexo. Fatores estes capazes de distinguir os indivíduos pertencentes a grupos sociais na 

mesma comunidade de fala.  

Levando em conta tudo isso, devemos perceber a língua, na concepção dos 

sociolingistas, como um sistema variável, instável, dinâmico, heterogêneo, que está sempre 

em reconstrução e desconstrução e não como um produto homogêneo, acabado, fixo. Koch, 

citada por Lima (2008, p. 108), postula que a língua “não existe fora dos sujeitos sociais que a 

falam, e fora dos eventos discursivos nos quais eles intervêm e nos quais mobilizam seus 

saberes quer de ordem lingüística, quer de ordem sociocognitiva, ou seja, seus modelos de 

mundo”. A língua é vista aqui como uma atividade social, uma prática coletiva realizada, 

interativamente, por todos os seus falantes. 
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Devido a essas concepções, as variações no sistema lingüístico são controladas por um 

conjunto de fatores que levam a heterogeneidade a se delinear de forma sistemática e 

previsível. Essas variações podem apresentar motivações de ordem internas (fatores 

fonomorfossintáticos, semânticos, discursivos, lexicais) ou de ordem externas, como: (i) 

fatores inerentes ao individuo (sexo, idade, etnia); (ii) sociogeográficos (região, escolarização, 

nível de renda, profissão, classe social) e (iii) contextuais (grau de formalidade e tensão 

discursiva). São essas diversas motivações que levam os indivíduos a construir e reconstruir, 

interativamente, os sentidos de seu texto/discurso. Para as crianças, a escolha de tais 

motivações é feita a partir do principio básico da maior familiaridade e do maior contato com 

essas motivações. A pesquisadora Bortoni-Ricardo (2008), ao tratar desse assunto, advoga em 

sua obra que há três ambientes onde a criança começa a desenvolver o fenômeno da 

socialização: 

a família, os amigos e a escola. Podemos chamar esses ambientes, usando 
uma termologia que vem da tradição sociológica, de domínios sociais. Um 
domínio social é um espaço físico onde as pessoas interagem assumindo 
certos papéis sociais. Os papéis sociais são um conjunto de obrigações e de 
direitos definidos por normas socioculturais. Quando usamos a linguagem 
para nos comunicar, também estamos construindo e reforçando os papéis 
sociais próprios de cada domínio. (BORTONI- RICARDO, 2008, p. 23). 

Segundo o ponto de vista da autora, é no domínio do lar que os indivíduos exercem suas 

funções, ou melhor, seus papéis sociais (de marido, de pai, de filho). A transição desse 

domínio para o da escola “é também uma transição de uma cultura predominantemente oral 

para uma cultura permeada pela escrita” (BORTONI-RICARDO, 2008, p.24) No ambiente 

familiar o sujeito se sente mais à vontade para interagir com os pais, os irmãos, os primos, 

com outras pessoas, a fim de se comunicar, de conversar, de dialogar nas práticas sociais que 

são indispensáveis para a sua formação social e cognitiva. É durante esse período (domínio 

familiar) que se forma a grande maioria das variações lingüísticas apresentadas pelos 

indivíduos. Mesmo depois do contato com outros usuários da língua materna, com outras 

culturas, o falante continua usando aquelas formas já cristalizadas, adquiridas no convívio 

com os familiares. 

Já no ambiente da escola, na sala de aula, o sistema de convenções proposto pelo ensino 

tradicional que se restringe a modalidade padrão da língua contribui para criar insegurança 

lingüística nos alunos, por isso o medo que eles têm de se expressar, então, calam, temendo 

não estar falando ou escrevendo à altura da formalidade do professor. Como sabemos, não é 
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raro ouvir de professores certas expressões reveladoras da representação social e cognitiva 

que eles fazem de seus alunos, como: “falta de interesse”, “preguiça de estudar”, “não querem 

nada”, “relaxados”. Vemos, pois, que é um ambiente completamente oposto ao referido 

anteriormente. No domínio da escola são impostas formas pré-determinadas, e as diversidades 

lingüísticas que ocorrem não são aceitas da mesma maneira que as aceitas no domínio do lar. 

Devido a isso, muitos encaram a escrita como um árduo e complicado meio de comunicação. 

A função da escola é, sobretudo, servir de mediador entre o saber lingüístico padrão e outras 

variedades lingüísticas, mais simples, presentes nas práticas sócio-interativas do dia-a-dia dos 

alunos. Essas variedades já fazem parte de sua competência comunicativa. Os parâmetros 

curriculares nacionais enfatizam a importância   

[...] de a escola constituir-se num ambiente que respeite e escolha a vez e a 
voz, a diferença e a diversidade. Mas, sobretudo, depende de a escola ensinar-
lhes os usos da língua adequados a diferentes situações comunicativas 
(BRASIL, 1997, p. 38). 

Como o presente trabalho tem como proposta mostrar a presença da modalidade oral na 

construção dos sentidos de textos escritos por alunos do sexto ano do ensino fundamental das 

escolas supracitadas, no tópico a seguir, apresentamos algumas considerações acerca da 

presença da oralidade em produções escritas desses alunos. 

 

3 Marcas da oralidade nos textos escritos por alunos do sexto ano do ensino  fundamental 

 

É verdade que o falante deve dominar diversas normas de sua própria língua e que todo 

cidadão deve ter acesso à norma padrão, culta. Ninguém nega isso. O que os lingüistas negam 

é a intolerância que alguns têm quanto ao uso de outras normas que não a padrão. Nesse caso, 

vê-se que a cultura e a língua do povo não são valorizadas. O professor de língua materna 

deve partir da premissa de que ensinar uma língua “é partir da língua em uso, nas suas duas 

modalidades, falada e escrita, e em todos os gêneros textuais, para daí alcançar outras 

possibilidades de realização lingüística que não são dominadas pelos alunos (LEITE, 2008). 

O sujeito quando chega à escola, já domina a língua falada. Ao entrar em contato com o 

ambiente escolar, e em especial com a escrita, precisa adequar-se às exigências desta 

modalidade da linguagem, o que não é fácil. Em conseqüência disso, os textos escritos dos 

alunos apresentam uma multiplicidade de marcas da oralidade. Cabe ao professor de língua 

materna conscientizá-los das peculiaridades da situação da produção do texto escrito e das 
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exigências e recursos que lhe são próprios. É claro que isso não acontece de um momento 

para outro, levando, por vezes, anos e mais anos, uma vez que o ensino da escrita na escola 

tem sido visto como “defasado, combinado a carências do sistema educacional, como a má-

qualidade e defasagem de materiais didáticos adotados (quando adotados) e a falta de 

aderência entre currículo escolar e vida cotidiana” (TRINDADE et al, 2008, 17). 

Para a concretização desta pesquisa, fizemos, inicialmente, um questionário relacionado 

às dimensões catalisadoras tanto para professores quanto para alunos, além de termos 

observado, nesse primeiro momento de interação com os pesquisados, que o ambiente escolar, 

também, pode ser visto como outro influenciador do uso da oralidade durante as práticas 

educativas. Depois realizamos as entrevistas e, por fim, solicitamos textos escritos pelos 

alunos do sexto ano das escolas escolhidas. Só para uso didático neste trabalho, tomamos os 

seguintes dados como referência: 

 (A1): aluno do sexto ano da escola pública, oriundo da zona rural de Itabaiana, 
pertencente à classe D. 

 (A2): aluno do sexto ano da escola particular, oriundo da zona urbana de Itabaiana, 
pertencente à classe C. 

 

Para evidenciar as marcas da oralidade na sala de aula de língua portuguesa, a seguir, 

apresentaremos alguns exemplos de textos escritos pelos alunos do sexto ano durante a 

realização desta investigação nas duas escolas envolvidas no processo. Foi pedido aos alunos 

que produzissem um texto escrito, tendo como base as figuras de uma maçã, uma laranja e 

uma casa e como resultado temos, entre outros, os seguintes textos:   

(1) O tijolo e a fazenda 

       Eu comprei está casa no sitio e eu plantei Pe de laranja e de maça e toda semana nois 

arancamos laranja para fazer suco de laranja nos outro dia nois tramos 5 maçam e nois dividi 

mas uma para cada quem ai na frente da casa tinha pes de mato ai nos arrancamos ai nois 

pitamos a casa de laranja representando os frutos ai nos pintamos a frente da casa de azul 

(A1). 

 

(2) Lá em minha casa tem pé de laranja e de maçã e todos os dias tiro laranjas e maçãs para 

vender e eu ganho muito vendendo essas frutas até já comprei uma casa com este dinheiro e 

eletro domesticos essas frutas são muito boas porque mim dá lucro (A2). 
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(3) Era uma vez uma menina chamada Lucy ela tem 4 anos mora com o pai a mão e a irmã ela e 

a família são muitos felizes.Lucy como seu pai sua mãe sua irmã saíram de carro para o 

restaurante para tomar seu café da manhã e assim segui a vida de Lucy junto com sua família 

(A3)  

 

(4)  A mulher tomou café, pegou sua bolsa e foi e foi pegar seu carro na garagem e foi para seu 

trabalho. Com um uniforme com uma bolsa verde uma calça azul. Ela é muito elegante seu 

carro seu carro também muito chique e o café estava maravilhoso. E depois do trabalhos. 

(Aluno A4) 

 

(5)  Lucas cade o cachorro=ta com minha familiar=fazendo o que comendo de baixo da mesa 

balinhas vamos brincar na praça de eventos. Lucas você foi para casa da sua família mais 

bolinhas e você brinco muito lar na praça brinquei de bola com a minha. (Aluno A5) 

 

(6) A família reunida 

      Era uma fez uma família muito reunida, eles so jantavam juntos. Na hora do almoço a 

mamãe gostava de fazer no almoço salada, frango,arroz,suco,ela gostava de ver seus filinhos 

fortes e saudáveis. 

Ela tinha um filho chamado junior e sua filha Macela. E eles tinha um lindo cachorrinho 

chamado Bethouve, eles gostava muito de seu cachorrinho. 

O cahorrinho de Junior gostava muito de namorar a cachorrinha da vizinha, e essa vizinha 

tinha um filho chamado João, e Junior gostava muito de brincar com ele (6).  

Tomemos apenas os dois primeiros textos para fazermos algumas considerações. No 

Primeiro (1), vemos claramente o quanto o aluno A1 usa a sua bagagem oral na construção 

dos sentidos do seu texto, ao se utilizar das variações lingüísticas “nois” “ai” “pra” que são de 

uso exclusivo da oralidade e considerados no meio escrito como formas inadequadas de 

colocação de idéias. Na verdade, o aluno tenta colocar maior coerência no seu texto, buscando 

unir idéias como faz no seu cotidiano oral e, para isso, utiliza-se desses artifícios, acima 

citados, transferiu-os ao papel. Como sabemos, ao se tentar convencer alguém sobre 

determinado ponto de vista acerca de um dado tema, o sujeito se utiliza de argumentos que 

consegue dominá-los com maior facilidade e precisão. E como conseqüência disso, A1 foi 

buscar na sua bagagem oral, nas suas práticas sócio-duscursivas, os recursos necessárias à 

produção do seu texto, por ainda não ter um bom domínio da escrita. 
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Já A2 mostra-se mais familiarizado com a forma escrita, em seu texto já não 

percebemos com a mesma clareza que a do primeiro texto na utilização de recursos orais para 

o auxilio na coerência e ligação entre idéias. Labov considera a classe social e o espaço 

geográfico como fatores determinantes ao aparecimento dessas variações, pois os indivíduos 

que mais apresentam variações lingüísticas são oriundos de classes não favorecidas e da zona 

rural. Desconsiderar esses fatores é tentar ir contra a forma natural do homem, segundo Olsen 

em sua obra Cultura Escrita e Oralidade, o ser humano natural não é escritor ou leitor, mas 

falante e ouvinte.  

 
A cultura escrita, em qualquer estágio de seu desenvolvimento, e em termos 
de tempo evolutivo, é mera “presunção, um exercício artificial, um produto de 
cultura, não da natureza, imposta ao homem natural (OLSEN, 1997, 27) 
 

A sociedade, à medida que se torna cada vez mais dependente do conhecimento, 

precisa questionar mais e mudar certos pressupostos que fundamentam as práticas 

educacionais da contemporaneidade. A aprendizagem é uma atividade contínua, iniciada nos 

primeiros minutos de vida e se estendendo ao longo desta, o que significa expandir o conceito 

de aprendizagem. Convém ressaltar que o conhecimento vai se costurando como uma 

produção de muitas mãos. Assim sendo, ocorre a tessitura da teia de saberes que implica uma 

leitura de mundo não linear, na qual cada tema, cada conceito, remete para conexões com 

outros saberes, outros sentidos.  

 
Minha proposição é a de que o desenvolvimento da criança deveria de alguma 
forma, reviver as condições de nosso legado oral, ou seja, o ensino de cultura 
escrita deveria ser desenvolvido com base na suposição de que seja precedido 
por um currículo que inclua canções, danças e recitações, além de vim 
acompanhado pela continua instrução nessas artes orais (OLSEN, 1997, p. 
28). 

 
Para isso, é útil adotarmos a análise proposta por Soares (2005), que distingue 

basicamente duas dimensões de letramento: a individual e a social. Para ela, a dimensão 

individual diz respeito à posse individual de capacidades relacionadas à escrita e à leitura, que 

inclui não só a habilidade de decodificação de palavras, mas também um amplo conjunto de 

habilidades de compreensão e interpretação, por exemplo, estabelecer relações entre idéias; 

fazer inferências; reconhecer a linguagem figurada; combinar a informação textual com a 

informação extra textual. Tais habilidades podem, ainda, ser aplicadas a uma ampla gama de 

textos. Por outro lado, a dimensão social do letramento diz respeito às práticas sociais que 

envolvem a escrita e a leitura em contextos determinados. O que está em jogo, nesse âmbito, 
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são os objetivos práticos de quem utiliza a leitura e a escrita, as interações que se estabelecem 

entre os participantes da situação discursiva, as demandas que os contextos sociais colocam 

para as representações e os valores associados à leitura e à escrita que um determinado grupo 

cultural assume e dissemina. 

 

4 Considerações finais 

 

Temos que fazer uma distinção de empregos, visto que encontramos as modalidades 

escrita e falada. Nesse sentido, é possível dizer que a escrita se aproxima da variedade 

chamada padrão, ou seja, da que goza de maior prestígio social, uma vez que há a 

preocupação de retomar o que foi produzido e, assim, corrigi-lo ou adequá-lo às normas tidas 

como padrão. 

A modalidade falada, por sua vez, vincula-se mais ao estilo informal, já que exige 

menor grau de consciência na escolha do léxico, do repertório lingüístico dos falantes. Após 

essa primeira distinção, queremos lembrar que a língua escrita e a língua falada não estão 

necessariamente ligadas ao estilo formal e informal respectivamente. Uma vez que estamos 

tratando da variação, temos de ater-nos às condições que determinam o uso de uma 

formalidade ou não. Podemos ilustrar esse fato levando em consideração que uma carta ou um 

bilhete pode conter informações coloquiais, isto é, uma linguagem produzida em uma situação 

de comunicação espontânea. Nesse contexto, os interlocutores utilizam a língua tal qual é 

falada no cotidiano, ou seja, o vernáculo. 

Por outro lado, existem circunstâncias de oralidade que requerem dos falantes um 

maior grau de reflexão na elaboração do discurso. É o que ocorre, em conferências, discursos 

televisionados e outros. Nesses casos, o locutor, devido à platéia seleta, recorre à variedade 

lingüística tida como padrão. Isso mostra que tanto a oralidade como a escrita estão 

interligadas em um caminho de duas vias de sentidos contrários, tanto vai como vem. A 

respeito dessas duas modalidades e desses dois estilos, Perini observa que o vernáculo é a 

língua falada do Brasil e que o português é a língua escrita do Brasil. Nas palavras do autor: 

As duas línguas do Brasil têm cada uma seu domínio próprio e, na 
prática, não interferem uma na outra. O vernáculo se usa em geral na fala 
informal e em certos textos escritos, como em peças de teatro, onde o 
realismo é importante; já o português é usado na escrita formal, e só se 
fala mesmo em situações engravatadas como discursos de formatura ou 
de posse em cargos públicos (PERINI, 1997, p. 37). 
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Considerar, portanto, a variação como aspecto fundamental no desenvolvimento da 

competência discursiva do aluno é reconhecer o fato de que sua fala e escrita são construídas 

discursivamente por formas lingüísticas que competem entre si. Trata-se do que a 

Sociolinguistica chama de variantes lingüísticas, ou seja: “as diversas maneiras de se dizer a 

mesma coisa em um mesmo contexto, e com o mesmo valor de verdade” (Tarallo, 1985, p. 8). 

O aluno não apenas tem que saber a forma padrão ou somente a coloquial, mas saber adequar-

se a escolha dessas dependendo da situação na qual se encontra, e isso é de exclusivo dever da 

escola mostrar ao aluno no decorrer das atividades de linguagem. A partir dessas considerações, 

esperamos que outros, em outras pesquisas, venham a desenvolver mais a fundo as questões que 

levantamos aqui, no intuito de enfatizar a importância da variação linguística nas práticas 

educacionais. 
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