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INTRODUÇÃO 

          Apesar das novas orientações para o ensino da Língua Portuguesa, acontecidas, 

principalmente, a partir da década de 1980, através de produções teóricas que, de certa 

forma, foram incorporadas a diretrizes curriculares em níveis nacional, estadual e 

municipal, não foram observadas, na prática, mudanças significativas quanto ao ensino-

aprendizagem da língua materna . 

          Tais mudanças levariam o ensino da gramática da língua para o campo da sociolingüística, no qual, 

a questão da correção do registro passaria para o campo da adequação do mesmo, considerando-se as 

condições de produção da linguagem. A abordagem das micro-unidades lingüísticas faria, então, parte de 

um contexto maior: o texto e sua adequação às condições de produção . 

          Apoiando-se nos referenciais do teórico russo Mikhail Bakhtin, principalmente, 

no que se refere às concepções de língua e linguagem como produto da interação verbal, 

de  texto e gêneros do discurso é que pretendemos enfocar nosso objeto de estudo. 

Buscamos, também, na psicologia histórico-cultural de Vigotski, concepções 

primordiais para nosso trabalho, como o conceito de mediação e de zona de 

desenvolvimento próxima. 

          Através do enfoque das relações oralidade e escrita, serão colocadas em pauta as 

questões das variedades lingüísticas, do uso de uma linguagem informal ou formal e, 

conseqüentemente, da norma padrão. Conceberemos as modalidades escrita e oral da 

língua não como duas instâncias dicotômicas, mas como modalidades que possuem 

tanto diferenças quanto semelhanças, dependentes das condições de produção e dos 

gêneros textuais. Para tal, teremos como embasamento principal os referencias de 

Marcuschi (2004) e Fávero (2003).   

          Nossa pesquisa acontece num contexto de educação escolar indígena:duas turmas de 5ª série de 

uma escola de uma aldeia Tupinikim do município de Aracruz/ES. Para esse povo, a língua materna é a 

Portuguesa, devido ao processo de colonização, porém há o desejo do resgate de sua língua de origem, o 

Tupi, que vem sendo ensinada na escola. A diversidade cultural é fator fundamental em nosso trabalho. 

 

AS MICRO-UNIDADES LINGÜÍSTICAS 

          Em nosso sistema de escrita, temos um número reduzido de símbolos gráficos para representar  os 

aspectos sonoros da fala (as vogais) e suas articulações (as consoantes). Em conseqüência desse aspecto, a 
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escrita não é a representação direta da fala. Assim, ao enfocarmos as unidades micro-lingüísticas, 

devemos pensar no funcionamento do próprio sistema de escrita, uma vez que é na totalidade da 

compreensão desse funcionamento que entendemos “residir”  parte da  apropriação dessas unidades. 

          No bojo da apropriação do nosso sistema de escrita, entram a compreensão de quatro princípios 

básicos: os princípios fonográfico, ortográfico, acrofônico e o da reestruturação da cadeia sonora.. 

(Mugrabi, 2005) 

         Considerando a complexidade do funcionamento de nosso sistema de escrita e os princípios acerca 

do mesmo, é que entendemos essencial enfocarmos as relações entre fala e escrita ao tratarmos da 

apropriação das unidades micro.(a segmentação e grafia das palavra(ortografia), a pontuação, a 

acentuação, as questões de concordância nominal e verbal, ...). 

          Assim, ao ser analisado o aspecto discursivo, colocaremos em “pauta” os aspectos relativos ao 

código lingüístico (micro-unidades), juntamente com aqueles relativos ao nível da enunciação (contexto 

de produção) que se referem ao estilo, organização tópica e todos os demais processos de formulação 

característicos  de cada modalidade e que dizem respeito ao sentido ( nível do discurso).  

          Consideramos que um estudo nesse sentido, possibilitaria trabalhar com a língua 

em contextos situacionais, operando com gêneros textuais diversos. Nossa hipótese é de 

que as atividades de transcrição e, principalmente de transformação1 criariam condições 

para que os alunos desenvolvam capacidades de observação das especificidades tanto da 

fala quanto da escrita e, a partir daí, saibam proceder com conhecimento para organizar 

sua atividade lingüística de modo“consciente” , sem que “ façam interferir uma 

formulação de língua falada em outra de língua escrita se assim não o 

desejarem”.(Fávero, 2003, pp.82 e 83) .  

 

AS RELAÇÕES ENTRE ORALIDADE E ESCRITA 

          Partimos do pressuposto de que nas sociedades ocidentais ou ocidentalizadas, usamos a língua, 

cotidianamente, tanto em sua modalidade oral quanto escrita, operando/passando, da fala à escrita e da 

escrita à fala.   

          Nessa perspectiva, tratar os processos lingüísticos  de oralidade  e escrita  sob a ótica  de um 

trabalho interativo, estabelecendo relações entre suas semelhanças, diferenças e, conseqüentemente, as  

influências exercidas entre os mesmos, poderá ser muito interessante para o processo de ensino-

aprendizagem da língua.  

          É óbvio que o professor não vai ensinar o aluno a falar; isto ele já o faz quando chega à escola.“É 

necessário mostrar que há diferentes níveis de fala e escrita, isto é, diferentes níveis de uso da língua, e 

que a noção de dialeto padrão uniforme é teórica, já que isso não ocorre na prática”.Fávero (2003 , p.115). 

Portanto, é necessária a mediação do professor no sentido de mostrar ao aluno que fala e escrita 

                                                        
1Chamamos de atividades de transcrição a “ tradução”  ipsis liters do oral para o escrito e atividades 
de“transformação”  as modificações que forem realizadas na passagem do texto oral para o escrito. 
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influenciam-se mutuamente e, também, valorizar a linguagem presente nos textos falados dos alunos 

como partida para a reflexão sobre a língua materna. 

          Para esse trabalho torna-se primordial a consideração e a explicitação das 

condições de produção de uma e outra modalidade.  

 

O “ CONTINUUM”  DOS  GÊNEROS TEXTUAIS: 

          Como há a necessidade da explicitação das condições de produção, a questão do 

gênero textual a ser trabalhado encontra-se, intimamente, ligada a essas relações. Em 

outras palavras, falamos e/ou escrevemos diferentemente, de acordo com as condições 

de produção e o gênero textual escolhido. Neste sentido, para o trabalho com a fala e a 

escrita, há que se levar em conta o continuum dos gêneros textuais, evitando, dicotomias 

extremas entre as duas modalidades. 

          Com relação a esse aspecto, Marcuschi, (2004), vem explicitar-nos que, não se 

pode tratar as relações entre fala e escrita de maneira estanque e dicotômica, mas sim, 

dentro de um quadro mais amplo no contexto das práticas comunicativas e dos gêneros 

textuais.“[...]as diferenças (entre ambas) não são polares e sim graduais e 

contínuas” .(Ibidem, p.46). 

 

AS VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 

           Nas comparações entre a fala e escrita devem ser, também, consideradas as dimensões das 

variações lingüísticas  e sua relação com  o gênero textual em questão. 

          Consideramos, enfim, que não é possível definir a escrita como um conjunto de propriedades 

formais, imune às influências da oralidade, de cujas propriedades se distingue completamente, pois ambas 

inscrevem-se num mesmo sistema de possibilidades lingüísticas: a língua em seus contextos de produção. 

          Assim, ao enfocarmos as relações entre fala e escrita, também, serão colocadas as variações 

lingüísticas e o que entende-se por norma padrão e convenções gramaticais, necessárias em momentos 

que a enunciação acontecer em instâncias de produção que “pedirem” o uso de tais variações.  

 

A PEDAGOGIA DO TEXTO E AS OFICINAS DE APRENDIZAGEM  

          Vemos na  Pedagogia do Texto ( PdT) a viabilização de uma possível dialética entre micro e macro 

universos lingüísticos. Uma vez que essa abordagem indica que “a  produção de um texto requer um bom 

domínio não só de regras  macro-estruturais,  mas  também de regras que conformam a língua enquanto 

sistema de signos” , as micro-unidades.(Mugrabi,2002,p.125).O enfoque dessas unidades exige uma 

“sensibilização”  do aluno com relação ao funcionamento da língua em suas variadas modalidades, ou 

seja,“um estudo contrastivo dos registros coloquial e formal de uma língua e suas variações dialetais” 

(Ibidem , p 125).  
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          Atualmente as escolas das aldeias Tupinikim de Aracruz/ES, possuem um 

currículo próprio, cuja abordagem pedagógica é a Pedagogia do Texto; adoção 

justificada pelos próprios educadores no corpo do currículo.  

            Pensamos que o trabalho com o texto do aluno vai além da reflexão e da reescrita 

dos mesmos, partindo para “momentos mais específicos”  nos quais as dificuldades dos 

aprendizes, seja em nível macro ou micro-lingüístico, possam ser trabalhadas sem 

desvinculação da atividade de produção textual. Esses momentos podem, também 

entremear uma e outra versão de um texto. Estamos remetendo-nos às oficinas de 

aprendizagem, que podem ser melhor entendidas a partir da abordagem textual 

preconizada pela PdT. Daí, ser um de nossos objetivos específicos:construir e testar 

dispositivos didáticos que serão mais apropriados para a realização de oficinas de 

aprendizagem para o estudo das micro-unidades lingüísticas, sem que haja uma 

desvinculação das mesmas com o gênero textual em estudo. 

 

A COLETA DE DADOS  

          A coleta incidirá sobre o estudo dos gêneros textuais conto e  relato histórico. 

Assim, constituíremos nosso corpus com os textos orais, as transcrições desses textos 

orais, as transformações dos mesmos e as suas reescritas, após a realização das oficinas 

de aprendizagem. Portanto, serão 03 versões de cada gênero textual, sendo que o texto 

oral será colhido em áudio e/ou vídeo de membros da própria comunidade indígena. 

 

A ANÁLISE DOS DADOS   

Os textos dos alunos serão organizados com o auxílio de quatro“quadros/fichas” : 

• 1ª: Ficha de Controle da Produção Textual dos Alunos. 

• 2ª: Ficha Individual do Aluno . 

• 3ª: Ficha de Categorização das dificuldades encontradas e caracterizadas na 

Ficha Individual do Aluno . 

• 4ª: Ficha de “ Operações de produção do texto escrito a partir do texto falado” , 

preenchida  após a coleta dos textos transformados; contém 5 operações propostas 

por Fávero, (2003, p.90). Acrescentaremos uma 6.ªoperação correspondente às 

unidades micro-lingüísticas . 
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           À medida que coletamos e analisamos os dados, percebemos o quanto a 

explicitação das relações entre oralidade e escrita está sendo significativa para que o 

aluno perceba as influências de sua variedade lingüística oral em seu texto escrito.  

          Quanto às micro-unidades lingüísticas, percebemos um avanço significativo do 

aluno ao “usá-las”  em seu texto, todavia, para muitas dessas unidades, observamos a 

necessidade de atividades específicas, devidamente contextualizadas, de acordo com o 

gênero textual em questão, para que as mesmas sejam eficazmente apropriadas. 
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