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Resumo

A partir das leituras realizadas na disciplina de Saberes e Metodologias da Língua Portuguesa II, do curso de Pedagogia, da Universidade Federal de Alagoas, realizamos uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de refletir sobre o uso da oralidade no ambiente escolar e expor sua relevância para a formação educacional dos alunos enquanto agentes ativos da sociedade vigente. O
presente trabalho é resultante de uma análise do livro didático Letramento e Alfabetização, 3º ano, a fim de discutir e problematizar como a oralidade tem sido vista pelos docentes e como é trabalhada em sala de aula, além de apresentar o que citam os documentos oficiais sobre o tema em questão.
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ABSTRACT

From the measurements made in the discipline of Knowledge and Methodologies Portuguese Language II, Faculty of Education, Federal University of Alagoas, we conducted a literature search in order to reflect on the use of orality in the school environment and expose its relevance to educational training of students as active agents of the surrounding society. This work is the
result of an analysis of the textbook Literacy and Literacy, 3rd year, to discuss and problematize how orality has been seen by teachers and how it worked in the classroom, as well as presenting the official documents mentioning on the subject in question.
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Introdução

Sempre que a temática oralidade vem à tona, surgem em mais variados níveis a preocupação acerca do que se trata o objetivo do estudo, defender a oralidade acima da escrita ou o inverso. Entendemos hoje, com efeito, a importância da escrita não só como bem social, mas, como fundamental em uma sociedade classicista que busca uma homogeneidade em que transforma
sujeitos falantes de uma língua que não é a norma culta, em falantes estigmatizados colocados a margem social. É esta compreensão de escrita, muitas vezes opressora, onde uma visão elitista é tida como verdadeira e universal que identificamos em nossos livros didáticos. Contudo, não podemos deixar de compreender a importância primordial da oralidade na constituição do ser
humano, mesmo que nem sempre vejamos destinado tal valor a esta área, pois, como lembra Stubbs (1980 apud MARCUSCHI, 1997), “seria possivel definir o homem como um ser que fala, mas não como um ser que escreve, [...] todos os povos, indistintamente, têm ou tiveram uma tradição oral, mas relativamente poucos tiveram ou têm uma tradição escrita”.

Como objeto de estudo da linguística, a oralidade deve ser vista e entendida como ponto de partida para compreensão das variantes existentes em determinada língua, não devendo ser classificada em certo ou errado, mas aceita como fator intrínseco ligados não somente ao social e externos, correspondente também de condições internas e subjetivas de cada sujeito. Partindo do
que foi dito até aqui, podemos dizer que: a oralidade não é homogênica; não é estática; não trata-se apenas de código linguístico. E portanto, reduzir oralidade apenas ao estudos de gírias, dialetos, sotaques é algo que inferioriza o sentido amplo da fala humana que se traduz em um imenso e rico arsenal de possibilidades de conhecimento, ainda que tidos com informais e
inferiores.

O presente artigo, trata-se de uma pesquisa documental com intuito de trazer contribuições às discussões do eixo abordado, que, pautados na problemática acima citada, irá abordar a oralidade numa perspectiva crítica, fazendo uma análise partindo de alguns questionamentos: Qual a importância direcionada a oralidade; Como é trabalhada a oralidade nos livros didáticos; Em
sala de aula; O que nos dizem os PCN’s de Língua Portuguesa e descritores da Prova Brasil. Nosso objetivo não é apontar para algo fixo ou verdade absoluta, mas ajudar na compreensão do estudo da oralidade nos anos iniciais, visando a relevância da inclusão da mesma em sala de aula relacionada com o trabalho da escrita apresentado no livro didático (LD), para a construção
cognitiva do discente nas atividades de fala e escrita.
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Para levantarmos essa discussão, nos apoiamos nos autores Magalhães (2008), que versa sobre o trabalho da oralidade na escola em seu artigo intitulado “Por uma pedagogia do oral”; bem como consulta ao PCN de Língua Portuguesa e descritores da Prova Brasil, que nos ajudaram a compreender a importância de se trabalhar a oralidade respeitando os conhecimentos anteriores
a cultura escolarizada. Marcuschi (1997) lembra a importância irrefutável da escrita, porém traz importante ressalva sobre a imposição com que é trabalhada. Além de Braga (2008) que retrata a importância de se trabalhar oralidade em sala de aula argumentando a favor da relação da escrita e oralidade, como trabalhar o eixo em sala de aula, trazendo esclarecimentos à respeito
da linguagem. Desta forma buscamos refletir como a oralidade tem sido abordada nos espaços escolares, a fim de trazer algumas elucidações de seu uso associado com o livro didático que certamente contribuirão para reflexões mais concretas sobre a temática.

Oralidade x escrita: conhecimentos que se completam

Não se tem dúvidas da importância da escrita em nossas vidas – principalmente em um mundo globalizado – porém, há que se entender o papel da oralidade na formação humana e humanizadora, nunca houve ou haverá seres humanos que não utilizem a fala como meio de comunicação entre os seus. Na história da humanidade a escrita surge como meio de perpetuar o que se
fala e pensa, porém como nos lembra Marcuschi (1997),

[...] a escrita é mais do que uma tecnologia. Ela se tornou um bem social indispensavél para enfrentar o dia-a-dia, seja nos centros urbanos ou na zona rural. Neste sentido, pode ser vista como essencial à própria sobrevivência. Não por virtudes que lhe são imanentes, mas pela forma como se impôs e a violência com que penetrou. (p.120)

O sentido desta preocupação em colocar por escrito o que se fala, parece estar vinculado mais a perpetuação de poder do que a verdadeira intencionalidade de socialização de conhecimento, visto que a escrita – enquanto conhecimento sistematizado pela humanidade – é num sentido mais amplo, algo para poucos.

Talvez não por desconhecimento, mas por um verdadeiro comodismo somos direcionados a trabalhar com ênfase na escrita, precisamos alfabetizar – o mais rápido possível, nossas crianças – demonstrando a “verdadeira” forma de falar e escrever, desconsideramos totalmente neste ponto as vivências do falante (discente), utilizamos muitas das vezes a visão de recipiente vazio e
tábula rasa. Sabemos que a escrita é algo relativamente novo – se comparado a história da humanidade – por que então tratamos oralidade e escrita como coisas distanciadas e dicotomizadas, se estas estão ligadas intrinsecamente E devem caminhar em um sentido único na busca de objetivos singulares.

Em um país continental como o Brasil a oralidade e variação linguística são fatores que enriquecem a cultura em seus pilares mais sofisticados e clássicos. Somos um conjunto de diversidades e berço de várias culturas, povo oriundo de misturas étnicas, trazemos em nossa gênese elementos conflitantes que renegam nossas raízes e buscam identidade de fora para dentro. A
aceitação de cultura própria não quer dizer que não reconhecemos a primazia também da escrita e do saber sistematizado pela humanidade, mas descartando uma cultura oral em detrimento da escrita que recrimina e subjulga a riqueza da fala, esquecemos que antes de tudo somos falantes por natureza, segundo Castilho (2005, p. 2).

[...] Por meio da língua falada poderíamos chegar à língua escrita, num percurso mais proveitoso, porque fundamentado no que o aluno já sabe para chegar a domínios que ele não conhece. [...] Aproveitar o conhecimento lingüístico já disponível pelos alunos das camadas socioculturais baixas é uma ótima estratégia para conjurar a evasão escolar. Ora,
nossa identidade está em nossa língua. Se a vemos respeitada e aproveitada na escola para o início de nosso percurso, tudo bem. Mas se de cara vão te dizendo que sua linguagem é uma lástima, tchau mesmo! Aqui reside a maior importância da incorporação da língua falada no ensino.

Assim como foi citado, vê-se a relevância de trabalhar a oralidade a partir do conhecimento do aluno, para que possa tornar o processo de ensino-aprendizagem mais significativo e prazeroso para ambos (professor/aluno).

Como docentes, salientamos a importância de expor aos alunos em sala de aula, especificamente nas aulas de português, que existem determinadas situações em que o mais pertinente é se usar a norma culta, porém não discriminar o indivíduo que não a utiliza. Ainda de acordo com Magalhães (2008), partindo da oralidade para a escrita o processo de aprendizado seria mais
enriquecido,

[...] se partirmos da lingua falada não-padrão, seu falantes podem se ver no processo de construção de conhecimento já que seus “falares” estarão sendo analisados e transcritos como manifestações possíveis. Como consequência, isso permitiria maior reflexão não só sobre a língua como também sobre suas váriações, de forma mais natural, sem o estigma
do preconceito. (p.141)

Salientamos novamente que não se trata de sobrepor a oralidade em contrapartida da escrita, embora muitas vezes o contrário seja feito de forma opressora e desrespeitosa. Aqui apresentamos a possibilidade de trabalhar de forma diferenciada, reflexiva e construtiva para formação de sujeitos que se reconhecem enquanto pertencentes e construtores do conhecimento humano.

Oralidade na sala de aula

Com as leituras e análises de obras sobre este eixo, percebemos que o emprego da oralidade nas salas de aula irá depender da concepção do próprio professor sobre, pois como cita Braga (2008).

A questão da oralidade muitas vezes não ser trabalhada em sala de aula, envolve o conhecimento e a visão de mundo do educador, pois trabalhar o oral do discente vai além de conversas, é apresentar situações reais que ele poderá enfrentar, e mostrar o tipo de linguagem que aquela situação exigirá, porque a linguagem não é homogênea (p.2).

Entretanto, há por tantas vezes equívocos na prática docente de empenhar-se apenas no ensino da escrita, apoiados literalmente no livro didático, deixando por falta de suporte de “como fazer” a oralidade é anulada nas práticas pedagógicas.

Uma das maneiras que encontramos por meio dos estudos realizados de implantar a oralidade sob forma crítica para a classe discente, se faz em colocar o aluno em situações que os confrontem para uma tomada de posição em relação à sua linguagem, refletindo sobre como deve se colocar mediante ao confrontamento lançado pelo professor e é claro com os direcionamentos
devidos quando necessário, para que a partir de sua realidade, do confronto e do conhecimento prévio sobre a oralidade, possa ser construído em seu cognitivo outras maneiras, muitas vezes mais adequadas de falar em determinadas situações.

Conforme a análise feita no LD “Letramento e Alfabetização 3º ano” a atividade deve levar o aluno a perceber como se deve agir em variados momentos do cotidiano escolar, na vida comum e em vários ambientes sociais, possibilitando sua inserção em quaisquer ambientes. A atividade proposta como base para essa etapa está em ênfase na página 211.

Aprender a Fazer

Seminário

Você sabe o que é um seminário Seminário é uma apresentação oral em que as pessoas expõem informações sobre determinado assunto.

Na unidade 5, você pesquisou personagens do folclore e deve ter descoberto muitas informações interessantes. Que tal transformar essa pesquisa em um seminário Desse modo você pode compartilhar suas descobertas com outras pessoas.

Mas é importante saber: um seminário necessita de preparação, pois você precisará escolher que informação vai transmitir, além de ter de falar em público. Veja as orientações.

O LD apresenta nessa atividade uma experiência com a apresentação de seminário. Essa atividade induz o aluno a participar mais ativamente da sala de aula, interagindo com outros alunos, criando laços de companheirismo e numa maneira sutil aprendendo a se relacionar com outras pessoas de outros meios. Para que, apresentado em sala ou aproveitando possíveis situações
entre os alunos, possam construir em seu intelecto a oralidade conhecida por diversos ângulos e saber se portar verbalmente da maneira mais adequada nos lugares que estiver e com os indivíduos com quem se comunicar, além de ser aprimorada a capacidade de se expressar. O livro atua também orientando o professor como se proceder diante às atividades, como indicado na
página 211.
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Professor, promova um ou dois “ensaios” para que os alunos sejam orientados sobre o tom de voz e a postura adequada para o momento do seminário.

Se for necessário, os alunos podem preparar um papel para consultar informações complementares. Diga a eles que é melhor que não leiam essas informações, pois a função do paple é a de servir como lembrete. Contudo, é importante lembrar que os alunos estão apenas começando a vivenciar esse tipo de situação e é natural que eles esqueçam o que vão
dizer e acabem lendo algumas informações, mesmo que tenham se preparado antes. Assim, é importante combinar com a turam e cultivar um clima de respeito e apoio no momento das apresentações.

O LD informa ao professor como ele deve proceder para que a atividade tenha um valor significativo, orientando o professor a expor ao aluno como a atividade pode ser feita de maneira prazerosa envolvendo todos num só contexto. Com o auxilio do professor, o aluno se sente mais confiante para interagir e para efetuar qualquer tarefa que lhe seja designado. Na atividade
proposta no livro podemos ver que esse procedimento foi muito agradável através das observações que contempla o LD.

Os que dizem os documentos oficiais sobre oralidade

A escola tem primordialmente a função de transmitir o conhecimento sistematizado pela humanidade, ou pelo menos, uma gama de conhecimento que a sociedade julga necessário. Muito embora, não possamos ficar presos a este restrito modo de compreender a função da escola. Esta deve orientar-se para contribuir para além disso, com o pleno desenvolvimento do educando em
outras dimensões, “as formas de convivência com o outro, o respeito às diferenças, a cultura escolar, entrando em questão as diferentes aprendizagem requeridas ao cidadão do século XXI” (PENIN e VIEIRA, 2001, p. 37).

Seguindo esta linha de pensamento encontramos apoio no Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE/SAEB, nas palavras de Antônio Nóvoa (apud PDE/SAEB, 2008),

vale a pena ser ensinado tudo o que une e tudo o que liberta. Tudo o que une, isto é, tudo o que integra cada indivíduo num espaço de cultura e de sentidos. Tudo o que liberta, isto é, tudo o que promove a aquisição de conhecimentos, o despertar do espírito científico. [...] e tudo o que torna a vida mais decente (p. 11).

Neste sentido, o respeito ao modo de cultura de cada falante deve ser compreendido não como uma questão apenas de cumprir o que está prescrito nos documentos guias da educação, mas como reconhecimento de que cada indivíduo carrega consigo uma formação anterior ao ambiente escolar.

Anterior à escrita, a oralidade destaca-se como processo primário de pertencimento a sociedade, visto que, independente de ser letrado o sujeito é antes de tudo um falante por natureza. Vejamos esse pensamento reafirmado no PCN (1997, p. 67) “É pela mediação da linguagem que a criança aprende os sentidos atribuídos pela cultura às coisas, ao mundo e às pessoas; é usando
a linguagem que constrói sentidos sobre a vida, sobre si mesma, sobre a própria linguagem”.

A análise feita do LD demonstra que diversas atividades que trabalham a fala – seções: A voz e a vez; Conviver; Ler para compreender; Olá, oralidade; além das pequenas introduções que são solicitadas do professor antes dos textos – buscam desenvolver aspectos ligados mais a instrumentalidade da linguagem, os questionamentos que são observados traduzem poucas
oportunidades de reflexão da função social que a oralidade oportuniza na obtenção da escrita, apesar disso, avaliamos que pelo menos, a relação oralidade/escrita tem uma grande parte da obra em aspectos gráficos.

Considerações Finais

A partir do que foi exposto sobre a importância da oralidade, acreditamos que a mesma deve ser trabalhada juntamente com a escrita em sala de aula, relacionando os dois eixos, para o aprimoramento integral do aluno e não só aperfeiçoamento da escrita isoladamente ou vice-versa. A construção do conhecimento deve ser compreendida em um constante entrelaçar de oral e
escrito, sem preconceito de certo e errado. Vislumbrando para além da instrumentalização do sujeito, a formação humanizadora do sujeito reflexivo que se quer.

Através da análise feita no LD, podemos considerar que esse material contém algumas defasagens que abrangem a oralidade – de acordo com o que foi discutido em nosso artigo a oralidade é apresentada no LD de maneira superficial – cabe ao professor trabalhar de uma forma mais atrativa e dinâmica que direcione o aluno a refletir e desenvolver o cognitivo através das
atividades nele expostas, no intuito de que o aluno aprenda através da oralidade e da escrita.

Nos dias atuais o saber sistematizado pela humanidade não constitui-se apenas do escrito mas, através do interagir entre os pares, que tornam os sujeitos pertencentes de uma mesma raça “humana”, onde a fala é instrumento elementar.
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