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RESUMO: 

O presente trabalho constitui uma demonstração de como as modalidades da língua, a fala e a 
escrita, estão relacionadas às propostas de ensino vinculadas aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais e aos trabalhos voltados para o ensino de língua portuguesa cujos objetivos são 
trabalhar a língua na sua totalidade, vendo-a como forma de interação social e exercício da 
cidadania. A intenção é contribuir para o debate de um tema que, desde os anos 80, vem 
ganhando destaque e ainda passa por uma fase de adaptação em sala de aula, principalmente, 
o uso da linguagem oral. O trabalho em pauta relata experiências de estagiárias do PIBID 
(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) da Universidade Federal de 
Sergipe em escolas da rede estadual e tem como suporte didático as atividades desenvolvidas 
junto aos alunos.  

PALAVRAS-CHAVE: Ensino; oralidade; escrita. 

 
 

RÉSUMÉ 
 

Le present travaille constitue une démonstration de la forme comme les modalités de la 
langue, parlée et écrite, sont relacionées aux proposition d’enseignement vinculées aux 
Paramètres Curriculaires Nationals et aux travailles dirigés à l'enseignement de la langue 
portuguaise dont les objectifs sont travailler la langue par rapport à sa totalité comme forme 
d’élévation social et comme expression de la citoyenneté. L’intention est de contribuer au 
débat d’un thème que depuis la reforme educationel des annés 80 gagne notorieté et se trouve 
encore dans une phase d’adaptation en classe, principalement par rapport à la langue orale. Le 
travaille en question porte sur l’expérience des stagiaires PIBID (Programme Institutionel de 
Bourses de Base à l'Enseignement) de l’Université Fédéral de Sergipe, dans les 
écoles publiques et est appuyé en activités developpées par les élèves.  

MOTS-CLE : Enseignement, oralité, écrite. 
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1. INTRODUÇÃO 

A linguagem verbal é inerente ao homem, surgindo da necessidade natural de 

comunicação. O homem primitivo, a partir de desenhos nas superfícies de alguns objetos, 

originou a escrita que, posteriormente, passou a representar simbolicamente a fala. A fala e a 

escrita não são dicotômicas, mas dois lados de uma mesma moeda: a língua. Durante muito 

tempo se priorizou na escola a escrita respaldada pelos elementos formais, ditados pelas 

normas da gramática tradicional. A oralidade era esquecida ou omitida na organização de 

livros didáticos e no contexto de sala de aula. Somente a partir do aparecimento da 

Sociolinguística, reconhece-se que a língua sofre variações importantes, sendo que, dentre os 

responsáveis por essas variações, estão os fatores sociais. 

Estudos recentes da Lingüística e ciências afins são abordados em documentos 

governamentais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais do final da década de 90, que já 

trazem propostas do uso oral da língua como objeto de ensino e reflexão. O domínio da língua 

em ambas as modalidades é visto como uma possibilidade de promoção à cidadania, de maior 

participação social, e, em decorrência, de melhor desempenho profissional. 

Tendo em vista este contexto e com o objetivo de contribuir para que o acesso às 

modalidades da língua seja vivenciado de forma democrática e experiencial, o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS), através dos graduandos em Letras- Português e sob a coordenação da Profª Drª Maria 

Leônia Garcia Costa Carvalho, leva essas orientações anteriormente citadas às escolas 

públicas estaduais conveniadas ao referido programa,  que tem como objetivo direcionar o uso 

da língua ao contexto situacional, através da produção e recepção de diversos gêneros da 

oralidade e da escrita em sala de aula. 

2. FALA E ESCRITA  

A língua não é apenas um sistema de comunicação como pensavam os 

estruturalistas, mas é fundamentalmente uma atividade interativa (dialógica) de natureza 

sócio-cognitiva e histórica. A verdadeira substância da língua é constituída pelo fenômeno 

social da interação verbal, realizada por meio dos enunciados verbais e não por um sistema 

abstrato de formas lingüísticas. 

A escrita não pode ser concebida como um sistema de caracteres isento da 

influência da oralidade, ambas não são totalmente distintas e opostas, pois utilizam-se de um 
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princípio comum a um mesmo sistema de códigos: a língua. As diferenças entre as 

modalidades se dão nas condições de produção comunicativa. 

             A expressão oral possui muitos traços que vão além do uso propriamente 

linguístico, ausentes na escrita, como entonação e gesticulação por exemplo. Câmara (1977) 

afirma que, na escrita, esses recursos da oralidade são substituídos por outros que exigem 

conhecimento, estudo e experiência para sua eficácia: “escrever bem resulta de uma técnica 

elaborada, que tem de ser cuidadosamente adquirida”. (CÂMARA, 1997, p.17)  

Segundo Kato (1995), as diferenças formais entre fala e escrita estão relacionadas 

às condições de produção comunicativa e ao uso da linguagem. Assim sendo, fala e escrita 

devem ser vistas como um contínuo que podem variar a depender da situação, formal ou 

informal. 

Algumas instituições, segundo Naiane França (2009), ainda trabalham o ensino de 

língua materna sem a inter-relação entre as modalidades e destacam a importância de 

trabalhar a expressão oral utilizando a escrita como suporte da fala. Leva-se em conta a 

variação que o aluno traz de casa como pretexto para as atividades de análise da língua ou de 

metalinguagem. É importante que o aluno tenha uma boa noção de língua escrita e língua 

falada, sem distinção de valor entre ambas, apenas atentando para as situações de uso. 

Kato (1995) resume algumas das condições de uso da linguagem escrita em 

relação à falada, destacando quatro diferenças funcionais: 

a) a escrita é menos dependente do contexto situacional; 
 b) a escrita permite um planejamento verbal mais cuidadoso; 
 c) a escrita é mais sujeita a convenções prescritivas; 
 d) a escrita é um produto permanente”   ( KATO, p.31, 1995) 
 

Os PCN’S de língua portuguesa declaram que: “A questão não é falar certo ou 

errado, mas saber qual forma de falar utilizar, considerando as características do contexto de 

comunicação, ou seja, saber adequar o registro às diferentes situações comunicativas”. 

(BRASIL, p.32, 1997). Conclui-se, neste sentido, que “adequação” é a palavra chave para o 

uso da língua, pois tudo depende do contexto. 
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3. A ORALIDADE COMO OBJETO DE ESTUDO NA SALA DE AULA 

                 Como se sabe, durante muito tempo a escola priorizou o ensino da língua 

escrita em detrimento da língua oral; o que a levava a focalizar o ensino da língua padrão 

numa tentativa de valorizar uma variedade da língua, a de maior prestígio social.  

                 Graças aos estudos lingüísticos modernos, a linguagem oral tem granjeado o 

seu devido espaço na sala de aula, considerada como complementar da escrita porque o 

conhecimento lingüístico adquirido pelo aluno, antes do ingresso na escola, lhe permitirá 

desenvolver, ou melhor, ampliar as habilidades lingüísticas (ouvir, falar, ler e escrever) que 

são vistas como continuidade do processo de aquisição da língua, ou de letramento. 

                  A redemocratização do ensino no Brasil tornou possível a aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nos anos 80 e, desde então, o país passa por 

uma reforma educacional, que é um deslocamento no modelo de ensino-aprendizagem. Surge 

então uma nova proposta, uma reestruturação do ensino de língua portuguesa no Brasil. 

Políticas de ensino mais responsáveis surgem como uma necessidade de trazer o aluno para a 

sociedade, instruindo-o com todo conhecimento necessário para exercer sua cidadania. 

                  Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) fazem parte dessa política de 

ensino do governo. Criados na segunda metade da década de 90, os PCN’s são referências 

para o ensino Fundamental e Médio do Brasil. Especialmente no tocante à língua portuguesa, 

os PCN’s (1997, p.21) afirmam que “o aluno precisa construir um conceito sobre a 

linguagem, refletir sobre ela e aprender as várias possibilidades de uso da língua, tanto oral 

como escrita.” 

                  Esse conhecimento das possibilidades de uso da língua é uma necessidade 

natural devido às transformações da sociedade, em que saber se expressar oralmente é saber 

se colocar diante da sociedade, emitir seu ponto de vista e reinvidicar seus direitos, em suma, 

exercer seu papel de sujeito cidadão. 

                  Os PCN’S propõem trabalhar a língua materna através das diversidades de 

textos que circulam socialmente. Nessa perspectiva, a abordagem recai sobre os gêneros 

textuais, pois o aluno produzindo linguagem irá aprendê-la e terá conhecimento que todo 

texto pertence a um determinado gênero: “Assim, pode-se afirmar que o texto é o produto da 

atividade discursiva oral ou escrita que forma um todo significativo e acabado qualquer que 

seja sua extensão”. (PCN’S, 1997, p. 25) 
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                 O trabalho com a linguagem oral na escola exige uma nova postura no ensino 

de língua, pois “Eleger a língua oral como conteúdo escolar exige o planejamento da ação 

pedagógica de forma a garantir, na sala de aula, atividades sistemáticas de fala, escuta e 

reflexão sobre a língua”. (PCN’S, 1997, p. 49) 

                 Essas situações de aprendizagem devem estar relacionadas ao uso efetivo da 

comunicação e precisam ser criadas pelo professor de maneira que possibilite ao aluno 

“transitar” de situações mais informais para formais, garantindo-lhe o acesso às variações 

orais da língua. Com essa proposta, a escola e os livros didáticos vêm tentando trabalhar em 

sala essa modalidade oral da língua que hoje é objeto de estudo e reflexão. 

 

1. RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 

                      Língua falada e língua escrita é um tema que vem merecendo a atenção de 

professores e estudiosos da Língua Portuguesa já há algum tempo. Trabalhamos esse tema 

com adolescentes de baixa renda, provenientes de colégios públicos do ensino fundamental da 

periferia de Aracaju (SE), alunos esses vinculados ao já referido Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), na faixa 

etária entre 10 e 12 anos de idade. Nossa intenção era partir do trabalho com a modalidade 

oral para a escrita. Para tanto, trabalhamos de início com textos orais ou de procedência orais 

(notícias, “causos”, fábulas, adivinhas, cordéis etc.), e, posteriormente, partimos para a escrita 

desses textos.   

                        O trabalho com os textos citados tinham o objetivo de dar aos alunos suporte 

para as suas produções textuais. As experiências relatadas baseiam-se nas observações de 

alguns textos escritos, produzidos pelos alunos das escolas públicas estaduais vinculadas ao 

PIBID, nos quais são notórias as marcas da oralidade. O público-alvo da referente pesquisa 

são alunos da 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Francisco Rosa e Colégio 

Estadual Olavo Bilac ambos situados em Aracaju-SE, ano letivo de 2010. 

     No início das atividades letivas, o gênero trabalhado foi a fábula, a narrativa 

em prosa. Os alunos leram algumas fábulas conhecidas como “A lebre e a tartaruga”, “A 

cigarra e a formiga” e identificaram os elementos da narrativa. Depois foi pedido que eles 

reescrevessem alguma das fábulas, trocando as personagens e o ambiente. Ficou muito 
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perceptível a tendência que eles têm de escrever como falam o que não constitui erro e sim 

uma inadequação ao texto escrito, uma vez que, segundo Kato (1995), é comum na língua oral 

a fuga do controle às regras da gramática prescritiva. Como pode ser ilustrado nesse trecho do 

texto de um aluno:  

“O peixe foi falar com a baleia quando chegou na casa da baleia o peixe disse:     

coquerum que ganhar não é o melhor do mundo”. (G. O. 11 anos) 

 

   Na ocasião, foi explicado que essa representação da escrita é a mais próxima da 

fala do aluno, mas não é a convencional, a que se adequa ao contexto escrito da fábula. 

Salientou-se que essa variação é comum e é necessário ter uma atenção maior na hora de 

escrever um texto, levando-se em conta os objetivos determinados para a produção escrita. 

Não houve uma restrição do uso e sim um chamado para alertá-lo quanto ao seu contexto de 

uso. 

É comum também nos textos o uso do advérbio de lugar “aí” como um conectivo 

do período composto:  

“Chegou o dia da aposta e a lebre dizia aí os dois começaram a comer, comeram 

aí a lebre paro para beber água e bebeu”. (L. B., 11 anos) 

Enfatizou-se que o aí pode ser muitas coisas a depender do contexto, mas 

geralmente serve para indicar um lugar. Nesse caso o aí é uma marca da linguagem oral que a 

aluna levou para escrita. Mas que deve ficar atenta mesmo no uso oral, sobretudo com a 

repetição da palavra. Em situações formais de uso, pode soar como desconhecimento de 

palavras mais apropriadas a promover a articulação vocabular. No uso cotidiano, é algo 

comum e diz respeito à variante lingüística usada na comunidade em que a aluna vive. 

Depois da narrativa em prosa, passou-se para um gênero advindo da oralidade: a 

literatura de cordel. Os alunos fizeram leituras de algumas histórias em cordel e 

posteriormente escreveram algumas sextilhas de acordo com o tema previamente proposto. A 

presença da linguagem oral também é muito comum, como podemos notar nesses versos de 

outro aluno sobre a Copa do Mundo 2010: 

 “os jogadores vão bater um bolão 

  e daí quero ver o povo animadão 

  e os jogadores com a taça na mão” 
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A repetição dos nomes e o “daí” também são comuns na língua oral. Neste caso 
da narrativa em verso, as marcas da oralidade são constituintes da origem dessa literatura. 
Mas a orientação na escrita é que haja a substituição do nome repetido por um sinônimo, o 

que representa um enriquecimento do vocabulário do aluno. O “daí”, contração da preposição 
com o advérbio, poderia continuar, uma vez que indica continuação, ou poderia ser 

substituído pelo então. 

   Estes são alguns dos exemplos que confirmam a marcante presença da oralidade 

na linguagem escrita dos alunos observados. Vale ressaltar, no entanto, que o que se pretende 

com esta pesquisa é trabalhar as modalidades da língua reciprocamente, levando-se em conta 

as diversas maneiras de utilizar a língua a depender do contexto situacional e da intenção da 

produção, a fim de formarmos cidadãos competentes linguisticamente, como ditam os PCN´S: 

“É saber, portanto, quais variedades e registros da língua oral são pertinentes em função da 

intenção comunicativa, do contexto e dos interlocutores a quem o texto de dirige” (PCN´S, 

p.32, 1997). 

     Essa análise e reflexão sobre a língua é o que visam os bolsistas do PIBID nas 

escolas públicas através do trabalho com os gêneros textuais, que está de acordo com as novas 

demandas do ensino de língua portuguesa.          

            Esses são alguns exemplos de interferência da oralidade na escrita de alunos do 

ensino fundamental. Outros problemas foram detectados, principalmente no âmbito da 

ordenação lógica das idéias, dificuldades de estabelecer relações com clareza, inabilidade de 

usar conectivos etc. Eles, ainda, não conseguem diferenciar modalidade oral da escrita em 

relação aos seus usos.  

             Tomando a aprendizagem da escrita como um processo de continuidade do 

desenvolvimento lingüístico da língua falada, verificamos o confronto dessas duas 

modalidades que sempre interferem uma na outra. Percebemos através dos trechos dos cordéis 

que muitos deles não assimilam as normas gramaticais que regem a língua padrão, não 

conseguindo, também, organizar e desenvolver suas idéias de forma lógica, clara, evidencia-

se que eles não apresentam, ainda, um bom desempenho lingüístico na escrita. 

             Levamos em conta, na análise, a idade dos alunos que ainda estão em processo 

de desenvolvimento mental, mas sem querer fazer disso uma justificativa, levamos também 

em consideração o pouco tempo de escolaridade. Mas não descartamos desta análise os 

fatores: informalidade, falta de atenção e certo desinteresse,talvez em decorrência de não 

estarem habituados à produção escrita, desde que em sua comunidade há predominância do 

uso da oralidade nas diversas situações que se apresentam. Tudo isso, colabora para a não 
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preocupação com uma expressão mais elaborada e precisa, visto que os alunos gozaram de 

tempo suficiente para produzir textos mais bem elaborados, podendo recorrer a dicionários, 

livros e outras fontes de conhecimento. 

            As produções nos permitem refletir e desenvolver ações no sentido de elaborar 

e colaborar com trabalhos orientados para o bom desenvolvimento da competência lingüística 

desses alunos. Um trabalho efetivo, voltado e vinculado às suas reais necessidades que 

relacione os usos da língua, tanto a oral como a escrita, à sua vida prática e cotidiana. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

             Oralidade e escrita são práticas discursivas que sofrem variação, a depender 

do contexto. Mas as marcas da oralidade são comuns em textos escritos como observa em 

textos dos alunos vinculados ao PIBID de Língua Portuguesa. 

              O trabalho desenvolvido é pautado na produção dos gêneros textuais dentro 

do contínuo fala - escrita em sala de aula. Procura-se adequar as modalidades da língua ao 

contexto situacional. A fala do aluno, que durante muito tempo foi “rejeitada” pela escola, é 

hoje ponto de partida para ajudá-los a desenvolver suas competências linguísticas, o que lhes 

possibilitará melhores oportunidades e uma participação efetiva na sociedade. 

                 Sabe-se que a escrita de uma língua é sempre uma tentativa de 

representação que não se assemelha a nenhuma variedade por mais prestígio social que ela 

tenha em um determinado período da história. O que vai distinguir as duas modalidades da 

língua são as condições de uso. O aluno, compreendendo isso, irá se tornar um produtor e 

leitor crítico da linguagem, adequando suas escolhas tanto à fala como à escrita e exercendo 

sua cidadania de forma consciente. 
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