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RESUMO 

O artigo propõe, aqui, a ênfase nas práticas discursivas como fenômenos sociais que ultrapassam 
os muros da escola. Partimos do princípio de que o trabalho realizado por meio da leitura e da 
produção de textos é muito mais que decodificação de signos linguísticos, ele é um processo de 
construção de significado e de atribuição de sentidos. A leitura e a escrita são atividades que 
devem ser vistas como dialógicas e que ocorrem no meio social por meio do processo histórico 
de humanização. 

 

PALAVRAS-CHAVE : 
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Introdução 

A linguagem oral e a linguagem escrita possuem características próprias, que as tornam distintas 
e ao mesmo tempo complementares. Então, por que privilegiar uma em detrimento da outra? Por 
que valorizar somente a variante escrita em vez de fazer uso das duas em sala de aula 
trabalhando suas especificidades e usos? E por que fazer uso apenas da variante formal culta da 
língua? 

As novas Diretrizes Curriculares–2007 (PCNs) apontam para três práticas discursivas: a 
oralidade, a escrita e a leitura. Portanto, se o gênero oral deve ser um dos domínios prioritários a 
ser garantido no ensino da língua materna, é preciso também que ele passe a ser, de fato, objeto 
de ensino. Precisamos entender que a função primeira da escola e também dos educadores é a de 
fornecer aos alunos caminhos para que eles aprendam os mecanismos de apropriação do 
conhecimento, de forma consciente, consistente e efetiva, bem como possibilitar que os mesmos 
atuem criticamente em seu meio social.  

Diversas pesquisas referentes à linguagem comprovam que as mais variadas práticas e mudanças 
linguísticas têm origem no oral cotidiano, ou seja, desconsiderá-lo é negar a natureza sociológica 
da língua. Segundo Bakhtin (1988), toda língua é uma construção histórica e cultural em 
constante transformação. A língua faz a intermediação entre o  indivíduo e  o  mundo e é através 
dela que conhecemos um povo. 

 

A língua falada na escola 

Observa-se frequentemente que o aprendizado fora da instituição escolar é mais motivador e 
atrativo, pois a linguagem da escola nem sempre é a do aluno. Ou seja, a própria escola exclui 
seus educandos quando determina a norma padrão culta como a única variante aceitável 
renegando qualquer outra.   

Marcuschi afirma que “a fala é uma atividade muito mais central do que a escrita no dia a dia da 
maioria das pessoas” (MARCUSCHI, 2002: 21). No entanto, essas práticas são quase ausentes 
no âmbito escolar, principalmente no ensino de língua portuguesa. 

A compreensão sobre a necessidade de aceitação e do uso de outras variantes no recinto escolar é 
um dos fatores indispensáveis para atingir o sucesso das atividades acadêmicas, podendo desta 
forma fornecer elementos riquíssimos para as discussões em sala. Portanto, faz-se necessário 
entender que as atividades de leitura e escrita não são meros atos de codificar e decodificar 
signos linguísticos e sim um processo de construção de significado e atribuição de sentidos, que 
variam de acordo com o tempo e espaço.  Mas para que esta visão seja aplicada é necessária uma 
mudança de postura no que diz respeito às diferenças na linguagem, aceitando que as mesmas 
são apenas variantes linguísticas e não erros de fala.  

 Outro aspecto fundamental e passível de análise é a existência de níveis de uso na língua, sendo 
possível abordá-la de modo coloquial ou valorizando uma referida formalidade, tanto na fala 
quanto na escrita. A observação de características como idade, sexo, atividade profissional, 



posição social, influenciam na produção da fala, portanto, podem e devem ser observadas em 
salas de aula de maneira que a oralidade seja abordada como elemento integrado e relacionado à 
escrita.  

Os meios utilizados para a comunicação do homem sofreram grandes alterações no decorrer dos 
anos. Atualmente esta comunicação é mais rápida e diversificada, pois ocorre através de 
telefones, internet, dentre outras ferramentas tecnológicas, isto prova que a tecnologia também 
pode ser utilizada a serviço da educação como um elemento de comunicação oral e escrita. Estes 
novos elementos, se abordados e bem trabalhados em sala configuram-se como apoio rápido e 
eficaz. 

A língua deve ser vista não só como um instrumento de comunicação, mas também como um 
instrumento transformador e de poder, pois quando falamos buscamos mais que compreensão, 
ansiamos por respeito, crédito, reconhecimento, aceitação, obediência, daí a definição de que a 
língua é um agente transformador capaz de transmitir uma gama de significados e promover 
ações e reações geradoras ou transformadoras numa sociedade. 

 

Conclusão 

É papel da instituição escolar ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral nas mais diversas 
situações comunicativas existentes em nossa sociedade e  especialmente nas mais formais, visto 
que esta variante é uma das menos utilizadas no seu cotidiano. Todos os gêneros orais devem ser 
valorizados e trabalhados em sala para que o aluno compreenda quando e onde deve utilizar esta 
ou aquela variante, propiciando assim sua interação com o mundo que o cerca. O problema do 
preconceito disseminado na sociedade em relação às falas dialetais deve ser enfrentado, na 
escola, como parte do objetivo educacional mais amplo de educação para o respeito à diferença. 
Para isso, e também para poder ensinar Língua Portuguesa, a escola precisa livrar-se de alguns 
mitos: o de que existe uma única forma “certa” de falar – a que se parece com a escrita – e o de 
que a escrita é o espelho da fala – e, sendo assim, seria preciso “consertar” a fala do aluno para 
evitar que ele escreva errado. Essas duas crenças produziram uma prática de mutilação cultural 
que, além de desvalorizar a forma de falar do aluno, tratando sua comunidade como se fosse 
formada por incapazes, denota desconhecimento de que a escrita de uma língua não corresponde 
inteiramente a nenhum de seus dialetos, por mais prestígio que um deles tenha em um momento 
histórico (PCN – Língua Portuguesa: 2001: 12). 
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