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Pois é. U purtuguêis é muito fáciu di aprender, purqui é uma língua qui a genti
iscrevi ixatamenti cumu si fala. Num é cumu inglêis qui dá até vontadi di ri quandu
a genti discobri cumu é qui si iscrevi algumas palavras. Im portuguêis, é só
prestátenção. U alemão pur exemplu. Qué coisa mais doida? Num bate nada cum
nada. Até nu espanhol qui é parecidu, si iscrevi muito diferenti. Qui bom qui a
minha lingua é u purtuguêis. Quem soubé falá, sabi iscrevê.

Jô Soares. Revista Veja, 28 de novembro de 1990

Este trabalho tem como proposta discutir a influência da oralidade no processo de aprendizagem
da escrita. Temos como objetivo descrever, verificar e analisar, de forma sintética e reflexiva,
alguns desvios da norma padrão na produção textual de alunos do ensino fundamental, do 6º ao
9º ano, em duas escolas públicas. Para explicar os desvios encontrados nos textos, recorremos aos
estudos sobre fonologia, variação e ensino, nas concepções de Hora (2004, 2012) e Oliveira
(1989, 1990, 2005), dentre outros. Escolhemos trabalhar com essa temática devido à recorrência
de alguns lapsos na escrita, uma vez que os alunos tendem a escrever a partir do som da letra,
incluindo aspectos da linguagem informal. Após a análise dos textos, classificamos alguns
“desvios” ortográficos mais comuns nas séries citadas, tornando-se evidente que a escrita para
esse grupo em estudo é vista como transcrição da oralidade e não como sistema de representação
próprio. Além disso, esse estudo investiga alguns elementos textuais que passam despercebidos
pelos alunos do ensino fundamental, como a paragrafação, escrita adequada (maiúsculas e
minúsculas), sinais de pontuação, acentuação e repetição de ideias de modo desnecessário. Com
isso, a análise dos desvios na produção textual dos alunos, induzir-nos-á a formulação de
estratégias no sentido de aperfeiçoar a produção textual quanto aos tipos de desvios encontrados.

Palavras-chaves: Escrita. Oralidade. Texto.

1 INTRODUÇÃO

Uma certeza que se pode ter é que os alunos quando chegam à escola já têm uma
competência linguística que lhes permitem manter comunicação com a família, amigos etc.
Assim, é inegável que há uma relação íntima entre língua e sociedade, sendo essa separação
simplesmente impossível. Evidentemente, essa relação é suscetível a variações, sendo estas
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ocasionadas por diversos fatores, tais como região, faixa etária, condições socioeconômicas, grau
de escolaridade, entre outros.

Desse modo, a maneira de falar de cada indivíduo depende muito da sociedade na qual ele
está inserido e causa grande repercussão na escrita, pois o aluno, principalmente aquele iniciante
na escrita, tem a tendência de escrever conforme os sons produzidos pela fala. No entanto, a
escrita e o domínio da ortografia é processual e requer maior contato com as “regras”
convencionadas pelos gramáticos. A partir disso, o trabalho com a ortografia requer tempo e deve
sempre está coligado à oralidade, valendo salientar que nem sempre esses sons, produzidos pelos
falantes, correspondem aos mesmos sinais gráficos.

Vale salientar que quando trabalhamos com textos estamos usando a língua como
instrumento de comunicação. Assim, considerando que a língua não é homogênea e que ela varia
por diferentes fatores, é necessário que nós, os falantes desse código linguístico, sejamos capazes
de estabelecer relações entre o conteúdo que está sendo dito e a forma como dizemos
determinada informação. Sobre essa questão Oliveira (2005, p. 15), diz que

Toda língua humana se organiza em dois planos, o plano do conteúdo e o plano da expressão. O
plano do conteúdo é também chamado de plano do significado, e tem a ver com o sentido daquilo
que falamos. O plano da expressão é também chamado de plano do significante, e tem a ver com a
forma com a qual veiculamos os sentidos. Dito de outra maneira, o plano da expressão tem a ver
com os sons e o plano do conteúdo tem a ver com os sentidos. Falar uma língua é isso: juntar som
e sentido. A junção entre som e sentido não é feita de qualquer maneira. Ela é regulada por aquilo
que chamamos de gramática. É bom que se diga aqui que não estamos usando o termo gramática
para nos referirmos àqueles livros grossos que os gramáticos escrevem, ou seja, não estamos
falando sobre as gramáticas normativas (que, de modo geral, são produzidas para normatizar a
língua escrita). Por gramática estamos entendendo um conjunto de instruções abstratas que nos
permitem juntar som e sentido, um conjunto de conhecimentos que temos sobre a nossa língua, já
que somos falantes dessa língua.

Partindo desse pressuposto, essa pesquisa tem como objeto a análise dos desvios
ortográficos com foco na interferência da oralidade na escrita, sendo esta ocasionada ainda pelas
variedades linguísticas. O corpus é constituído de quarenta textos, sendo 20 de uma escola
estadual localizada na cidade de Santa Cruz – RN e 20 de uma escola municipal, no município de
Sítio Novo – RN. Esses textos foram produzidos por alunos do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental, em turmas heterogêneas de meninos e meninas que moram na zona rural e na zona
urbana desses municípios. Desse modo, a partir da reflexão das ideias apresentadas nessa
pesquisa, levantamos as seguintes questões: Quais os principais desvios encontrados na escrita
dos alunos dessa série? Quais os fatores sociais contribuem para a escrita desses alunos?

Quanto aos pressupostos teóricos, essa pesquisa se desenvolve, fundamentalmente, a
partir dos trabalhos de Hora (2004, 2012) e Oliveira (1989, 1990, 2005). Além desses, também
contribuem para essa análise de textos, os estudos de Bagno (2007, 2011), Bortoni-Ricardo
(2004), Marcuschi (2010) e Cagliari (2005), dentre outros pesquisadores do assunto.

Nesse sentido, esse trabalho se subdivide em quatro tópicos. O primeiro expõe a
fundamentação teórica, a qual está dividida em implicações da sociolinguística e da aquisição da
escrita. O segundo, explicita a relação entre Língua: Conteúdo e Expressão. Terceiro, apresenta a
discussão e resultados das análises dos textos. Em seguida, sugere algumas atividades que podem
ser realizadas em sala com o intuito de contribuir para que os alunos tornem-se proficientes na
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escrita, considerando os meios de circulação da mesma. Por último apresenta as considerações
finais sobre os dados analisados e as referências bibliográficas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: IMPLICAÇÕES DA SOCIOLINGUÍSTICA

Ao longo dos últimos anos, os estudos da linguagem vêm passando por profundas
transformações. Segundo Marcuschi (2010), a partir de 1980, a escrita e a oralidade, antes vistas
como opostas, passam a ser estudadas de maneira relacionada, uma vez que estas duas
modalidades do sistema linguístico atualmente são consideradas a partir de condições de
produção e recepção, o que provocou uma guinada nos estudos linguísticos. Nesse sentido,
segundo Hora (2009, p. 3)

a Fonética é o estudo sistemático dos sons da fala, isto é, trabalha com os sons propriamente ditos,
levando em consideração o modo como eles são produzidos, percebidos e quais aspectos físicos
estão envolvidos na sua produção.

Desse modo, a escrita e a oralidade são práticas sociais com características próprias, mas
não o suficiente para caracterizar dois sistemas linguísticos, nem ao menos considerar uma como
superior à outra. Ainda segundo Marcuschi (2010, p. 21) “A passagem da fala para a escrita não é
a passagem do caos para a ordem: é a passagem de uma ordem para outra ordem”. Ou seja, a fala
apresenta elementos, como pausas, hesitações etc. que são típicas dessa ordem, enquanto a escrita
é mais elaborada e complexa.

Assim, a criança, no processo de aquisição da escrita, geralmente, começa a escrever
inserindo elementos da fala em seus textos, sendo isso visto como uma interferência da fala na
escrita. Isso pode ser comprovado quando escrevem ‘comcerteza’ ao invés de com certeza, ‘de
mais’ para demais, ‘mais’ quando deveria escrever mas, entre outros. Esses elementos da
oralidade são diversos e, a partir do contexto da criança, podem se apresentar em menor ou maior
grau. Na atualidade, isso também pode ser observado quando em gêneros mais específicos, eles
usam as terminologias ‘vc’ para você, ‘pq’ para os porquês, ‘tb’ para também etc., o que
caracteriza um outro viés da linguagem computacional, o internetês, cabendo ao professor de
Língua Portuguesa mostrar aos alunos que existe adequações linguísticas na fala e na escrita, que
devem ser consideradas em suas produções textuais. Além desses problemas que são recorrentes
nos textos dos alunos, também podem ser encontrados, com frequência, exemplos de troca de
fonemas como, por exemplo, ‘Voi’ para foi, ‘vicava’ para ficava, ‘vosse’ para fosse etc. Nesse
sentido, Oliveira (1990, p. 22) afirma que

Um problema muito freqüente em sala de aula tem a ver exatamente com essa troca de sons: os
professores, ao darem o ditado de palavras para seus alunos, pronunciam as palavras em voz alta.
Os alunos, por sua vez, não podem repetir as palavras em voz alta e, então, sussurram as palavras
antes de escrevê-las. Ao fazerem isso, eles acabam “ensurdecendo” todos os sons (pois é isso que
acontece quando sussurramos) e, ao grafarem as palavras, utilizam letras apropriadas aos sons
surdos, mesmo quando os sons da palavra ditada são sonoros. Por exemplo, se o professor ditar,
em voz alta, a palavra jogador, onde todas as consoantes são sonoras, e o aluno repetir essa
palavra sussurrando, provavelmente ele vai grafá-la como chocator, pois essa seria a grafia
adequada se as consoantes fossem surdas. Muitas vezes se pensa que os alunos 'trocam letras'
quando, na verdade, eles são levados a uma troca de sons pelas circunstâncias de sala de aula.
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Desse modo, torna-se claro que os alunos em processo de aquisição da escrita tendem a
fazer essas substituições das consoantes sonoras pelas consoantes surdas. (Ver na tabela 1).
Devido a esse processo é que eles escrevem inadequadamente em várias situações que envolvem
a escrita.

Ainda citando Oliveira (1990, p. 1) podemos entender que “a escrita de qualquer uma
das línguas humanas - entre elas o português - envolve muitos aspectos que têm a ver com os
sons do português que o aprendiz deve dominar ao longo de seu aprendizado”. Dentre as
propostas das teorias de aprendizagem da escrita, o autor menciona a transferência de um
produto, supondo que a escrita seja um produto pronto e acabado, que o professor conhece e
passa para o aluno; o processo de construção de conhecimento baseado nas características da
própria escrita, em que o aluno aprende a partir da interação com seu objeto de aprendizagem, e
nesse processo, o aluno irá cometer alguns desvios gramaticais, e o processo de construção de
conhecimento intermediado pela oralidade, no qual há interferência da oralidade, considerando
os aspectos sociais, etários, geográficos etc.

É evidente que esses desvios gramaticais não devem ser ignorados nas aulas de Língua
Portuguesa, uma vez que os professores precisam trabalhar a diversidade linguística, sendo a
Língua culta uma variante que o aluno deve dominar e adquirir habilidades para fazer o uso da
mesma na sociedade. Cagliari (1990, p. 48) diz que

A escola não pode tomar a atitude linguística de que vale tudo, de que não existe o certo e o
errado, porque tudo comunica [...]. A língua é falada por pessoas e as pessoas usam e abusam da
língua, inclusive para justificar seus preconceitos. Portanto, a escola tem que fazer do ensino de
português uma forma de o aluno compreender melhor a sociedade em que vivemos, o que ela
espera de cada um linguisticamente e o que podemos fazer usando essa ou aquela variedade do
português.

Nesse sentido, o professor de Língua Portuguesa deve atentar para despertar no alunado
o interesse pela reflexão sobre a língua, pois existe atualmente a necessidade de entender essas
variantes e perceber que os desvios gramaticais, muitas vezes, ocorrem mais por questões
fonológicas do que mesmo pelas gramaticais. Bagno (2002, p. 32) diz que

Parece ser mais interessante (por ser mais democrático) estimular, nas aulas de Língua, um
conhecimento cada vez maior e melhor de todas as variedades sociolinguísticas, para que o espaço
da sala de aula deixe de ser o local para o espaço exclusivo das variedades de maior prestígio
social e se transforme num laboratório vivo de pesquisa do idioma em sua multiplicidade de
formas e usos.

O interessante dessa questão é o professor entender que o domínio da ortografia é
processual e exige muito estudo no que concerne aos gêneros, principalmente aqueles que têm
como característica predominante à linguagem culta. Sobre essa questão Bortoni-Ricardo (2006,
274) afirma que “O domínio da ortografia é lento e requer muito contato com a modalidade
escrita da língua. Dominar bem as regras de ortografia é um trabalho para toda a trajetória escolar
e, quem sabe, para toda a vida do indivíduo”.

Hora (2004, p. 2), refletindo sobre as variações fonológicas comenta que existem nas
sílabas algumas letras que apresenta um pico de sonoridade maior e que estes são mais relevantes
quando o aluno vai escrever. De acordo com o autor citado

Ao identificar o número de sílabas, o falante está demonstrando seu conhecimento acerca da
arquitetura envolvida na sua realização. De um ponto de vista fonético, cada sílaba tem um pico de
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sonoridade, isto é, um segmento que é mais sonoro do que outro. Logo a sonoridade é uma
propriedade relativa. Em termos auditivos, o pico da sonoridade é mais proeminente do que os
segmentos vizinhos, e forma o elemento silábico. No caso do Português, por exemplo, as vogais
são inerentemente mais sonoras do que as consoantes e só elas constituem o pico silábico.

Isso justifica o fato de no processo de alfabetização, o aluno escrever as vogais como
representante de uma sílaba, estabelecendo relações biunívocas, relações cruzadas, ou relações
arbitrárias.

Oliveira (1990, apud Ferreiro e Teberosky, 1985, p. 29) apresenta essa questão da
aprendizagem da escrita, como algo que parte não do externo, mas, principalmente do sujeito
aprendiz. Sobre isso, afirma que

O ponto de partida de toda a aprendizagem é o próprio sujeito (definido em função de seus
esquemas assimiladores à disposição) e não o conteúdo a ser abordado (...) a obtenção do
conhecimento é um resultado da própria atividade do sujeito (...). Um sujeito intelectualmente
ativo não é um “sujeito que faz muitas coisas”, nem um sujeito que tem uma atividade observável.
Um sujeito ativo é um sujeito que compara, exclui, ordena, categoriza, reformula, comprova,
formula hipótese, reorganiza, etc., em ação interiorizada (pensamento) ou em ação efetiva
(segundo seu nível de desenvolvimento).

Nesse sentido, as aulas de Língua Portuguesa devem entender e conceber o aluno como
sujeito aprendiz que reflete sobre o processo de aquisição da escrita. Um sujeito que tem
condições de indagar sobre a sua própria escrita e refletir sobre os sons produzidos pelas letras,
para, a partir disso, estabelecer relações com as normas prescritas pela gramática normativa, haja
vista que esta também é uma variação indispensável e privilegiada socialmente.

3 ANÁLISE DO CORPUS

Em se tratando da sílaba e da sonoridade produzida, Hora (2004, p. 2) diz que “O sistema
fonológico do Português Brasileiro (PB) varia de acordo com a posição que elas ocupam na
sílaba”. Nesse sentido, cada sílaba tem um pico de sonoridade, ou seja, um segmento que é mais
sonoro do que outra. No caso dos textos produzidos nas salas de 7º ano do ensino fundamental foi
possível identificar que a sonoridade influencia a escrita, principalmente, na posição da coda
(ausência da coda) e na posição de ataque, além de uma grande tendência à substituição, inserção,
apagamento de sílaba e de vogal, juntura intervocabular etc. Veja os exemplos na tabela 1:

Oliveira (1990, p. 37) ao tratar sobre o erro, afirma que

A ortografia se ocupa da escrita correta das palavras. Podemos concluir, então, que cada palavra
tem uma forma correta (e n formas incorretas) de ser escrita. Nesse sentido, uma grafia como
moça pode ser considerada correta, enquanto que uma grafia como mosça não pode ser
considerada correta. Note-se que tanto moça quanto mosça seriam lidas do mesmo jeito, i. é.,
tanto ç quanto sç estariam representando o mesmo  som, [s]. O que subjaz ao que foi dito acima é
uma noção muito particular de palavra. Por palavra estamos entendendo aqui um morfema
(mínimo ou não), conforme registrado num dicionário. Neste sentido, as formas corretas do tipo
asso e aço são palavras diferentes, muito embora tenham pronúncias semelhantes.

Assim, para cada palavra que o aluno escreve em suas produções existe uma única forma
considerada correta pela norma culta. No entanto, é necessário que o aluno não apenas decore
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essas regras, mas estabeleça relações de sentido para entender por que ‘moça’ não deve ser
escrita de duas formas, enquanto que ‘aço’ e ‘asso’ são permitidas.

Nesse sentido, Hora (2005, p. 28) ainda cita que

Ao identificar o número de sílabas, o falante está demonstrando seu conhecimento acerca da
arquitetura envolvida na sua realização. De um ponto de vista fonético, cada sílaba tem um pico de
sonoridade, isto é, um segmento que é mais sonoro do que outro. Logo, a sonoridade é uma
propriedade relativa. Em termos auditivos, o pico de sonoridade é mais proeminente do que os
segmentos vizinhos, e forma o elemento silábico. No caso do Português, por exemplo, as vogais
são inerentemente mais sonoras do que as consoantes e só elas constituem o pico silábico. Há
línguas, como o Inglês, em que os segmentos com sonoridade espontânea, como o /r/ e o /l/ podem
ser o pico silábico.

A seguir, na tabela 1, está a descrição dos desvios ortográficos mais recorrentes nos textos
analisados, o que comprova que a oralidade, e consequentemente, a variação linguística, mantêm
uma relação dialógica com a produção escrita, principalmente desses alunos que são escritores
principiantes.

Tabela 1. ESPECIFICAÇÃO DOS “ERROS” MAIS RECORRENTES

“ERROS” EXEMPLOS TIPIFICAÇÃO
* O aluno não escreve o "r" por não
haver som correspondente em sua fala.

Parabeniza (parabenizar);
Da (dar);
Fala (Falar);
Luga (lugar);
Mata (matar)
Morra (morar)

Supressão

* Escrita alfabética com
correspondência trocada pela mudança
de sons

Voi (foi)
Vicava (ficava)
Vosse (fosse)
Corioso (curioso)
Vavoravel (favorável)
Coizas (coisas)
Aus (aos)
Jovems (jovens)
Conida (comidta)
Fugueira (fogeira)
bunita (bonita)
Vesis (vezes)
Pom (bom)
Tiracem (tirassem)
Custureiro (costureiro)
Acustmado (acostumado)
Vugitivo (fugitivo)
Vísio (vício)
Pagagem (bagagem)

Substituição

* O aluno insere um fonema a partir do
som produzido.

Nois (nós)
Corrupitos (Corruptos)
Mais (mas)
Peguar (pegar)
Ajuntarem (juntarem)

Agente ( a gente)
Onlaine (online)
Ingnorar (ignorar)

Inserção
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Distanciar (distância)
Morra (morar)

• O aluno omite a sílaba inicial e
parte da sílaba seguinte

Efísios     (benefícios) Apagamento de sílaba

* Apagamento de vogal Pra (para) Apagamento de vogal

*O aluno junta duas palavras em uma só Porisso (por isso)
Dimenor (de menor – menor de
idade)
Derepente (de repente)
Aminha (a minha)

Juntura intervocabular

O aluno insere a letra N em função da
nasalização da sílaba

Muinto (muito) Nasalização

*O aluno substitui o som do SS/RR por
um único S/R.

Tivesem (tivessem) Apagamento de dígrafo

* O aluno não escreveu o ditongo nasal Tambe (Também)
Chegado (chegando)

Apagamento do som nasal

O aluno escreve uma vogal em vez de
duas

ropa (roupa) Monotongação

Falta de pontuação, acentuação e
concordância encontrados em 30 textos

Usuários
Queremos que eles curtam,
compartilhem e comentem

Conhecimentos gramaticais que
repercutem no sentido do texto

Letras maiúsculas inseridas
indevidamente em 35 textos

Ex: As redes sociais tem Suas
Vantagens

Conhecimentos gramaticais que não
influenciam diretamente no sentido
do texto

Paragrafação inadequada encontrado em
22 textos.

- Estrutura do texto

Tabela I: Desvios encontrados nos textos dos alunos

Ao analisar as produções dos alunos, percebemos que foram encontrados vários tipos de
“erros”. Dentre estes, vimos que os mais recorrentes estão associados à supressão, quando há
falta de letras, a substituição que se dá pela mudança de sons e a inserção, quando o aluno
escreve uma vogal ou consoante onde ortograficamente não há. Os demais casos também
aparecem, mas em menor frequência. O gráfico 1, logo abaixo, mostra claramente esses dados.

Gráfico 1: “Erros” mais recorrentes.
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Outro aspecto que nos chamou atenção foi à recorrência quanto aos elementos gramaticais
que caracterizam a pontuação, acentuação e concordância entre os termos das orações, além das
letras maiúsculas inseridas indevidamente. Também foi recorrente a paragrafação inadequada, o
que ocorreu em grande parte das produções dos alunos. O gráfico 2, mostra essas informações
considerando-os como Conhecimentos gramaticais que repercutem no sentido do texto,
Conhecimentos gramaticais que não influenciam diretamente no sentido do texto e estrutura o
texto. Veja no gráfico 2.

Gráfico II: Elementos gramaticais

4 ESTRATÉGIAS

As aulas de Língua Portuguesa devem voltar-se para a produção e compreensão de textos.
Assim, torna-se necessário que os professores de Língua materna façam reflexões acerca da
linguagem de modo que os alunos possam entender e respeitar a variação linguística do
Português Brasileiro (PB). Considerando que a língua não é um objeto estático, parece óbvio que
a reflexão sobre a língua passe por questões relacionadas à diversidade linguística que pode ser
encontrada a partir de circunstâncias, tais como faixa etária, condições socioeconômicas, grau de
escolaridade etc.

Evidentemente, o professor deve mostrar aos alunos que essas variações existentes na língua
são adequadas para determinadas situações e determinados gêneros orais ou escritos e
inadequados para outros. Assim, deve mostrar que a variante culta ainda é considerada uma
forma privilegiada de linguagem e que é necessário o seu conhecimento para ascender
socialmente, exemplo disso são os concursos e vestibulares que cobram do candidato o
conhecimento da norma culta, seja em questões de múltipla escolha, seja em questões
discursivas.

Desse modo, o professor deve estar atento às pistas encontradas nas produções textuais, para
utilizá-las como ações construtivas na aprendizagem, na busca da identificação e resolução dos
problemas linguísticos encontrados nos textos dos alunos. De acordo com Bortoni-Ricardo
(2005) “a identificação dos erros nos textos dos alunos é fundamental para racionalizar e explicar
as avaliações, atendendo áreas cruciais de incidência” (p.53).
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Importante ainda é destacar que essa concepção de erro, muitas vezes apontadas pelas
gramáticas tradicionais, é na verdade um desvio da norma culta para uma linguagem mais
cotidiana, muito marcante na oralidade, a qual acarreta uma escrita que foge ao ideal do
português europeu (PE). Por isso, é tão recorrente nos textos dos alunos expressões como ‘mais’
para ‘mas’ e ‘ingual’ para igual. Necessário é construir reflexões capazes de transmitir aos alunos
o significado dessas palavras e a sua relação de sentidos quando produzem um texto.

A leitura e a elaboração de materiais didáticos específicos podem ser utilizados como uma
metodologia diferenciada de ensino com vistas à redução de recorrências dos “erros” nas
redações dos alunos. Nesse sentido, é essencial que se construa uma diagnose dos erros, com o
propósito de realizar um trabalho mais direcionado em sala de aula. Como sugestões de
atividades, o professor de Língua Portuguesa pode fazer uso de textos que apresentem exemplos
da linguagem formal e da linguagem informal, sendo essencial que haja esclarecimentos acerca
desses diferentes níveis de linguagem, o gênero textual, o seu meio de circulação etc., fatores que
são essenciais para evitar o que chamamos de preconceito linguístico.

O uso do dicionário também é relevante nesse aspecto, pois, além de direcionar o aluno para a
escrita ‘correta’ da palavra também o leva a construir significados para o léxico de um texto.
Com isso, poderia fazer uma leitura que vai além do código linguístico, uma vez que no próprio
dicionário não há uma definição, um conceito único para uma palavra, sendo necessária uma
leitura mais atenta, considerando o contexto e o cotexto, para que haja um entendimento sobre as
ideias do texto.

Nesse sentido, é essencial que o trabalho envolvendo as variações linguísticas, seja construído
com práticas de letramento, que tenham o objetivo de fazer o aluno construir e reconstruir seus
textos, adequando-os as diferentes situações. Assim, haverá uma reflexão mais consistente sobre
o “certo” e o “errado”, o adequado e o inadequado e, principalmente, identificar as características
do texto escrito e do texto oral.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante o exposto, vimos que esse trabalho é de grande relevância já que seu objetivo e
mostrar a influência da oralidade na escrita dos alunos. Para tanto, apresentamos as implicações
da sociolinguística, analisamos o corpus para identificar os “erros” mais recorrentes e, por último
sugerimos algumas estratégias necessárias para o ensino da produção textual, de forma a
amenizar essa interferência do oral no escrito, criando uma autonomia no aluno e esperando que
ele seja capaz de distinguir as modalidades falada e escrita no momento da produção textual.

Após a análise dos dados foi possível observar que o ensino de língua portuguesa deve
abordar as práticas e adequações da linguagem, pois é inadmissível que grande parte dos alunos,
após anos de vida escolar, reincida em “erros” básicos. Erros esses que não ocorreriam se, desde
os primeiros anos de alfabetização, o professor apresentasse uma proposta de escrita e leitura
mais adequada e comprometida com uma pedagogia culturalmente sensível.
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Além disso, é importante perceber ainda que essa pedagogia sensível não é simplesmente
passar por cima do que diz a gramática normativa. A gramática da Língua Portuguesa não pode
ser ignorada. Ela faz parte do sistema linguístico, mas sozinha não é suficiente para explicar todas
as ocorrências linguísticas. Assim, é necessário partir do pressuposto de que a língua é, em
essência, heterogênea e, desse modo, permeia tanto pelo nível da norma-padrão quanto da
linguagem mais informal.

Assim, concluímos que o professor deve apresentar ao aluno uma visão contextualizada
do ensino de língua e gramática, além de incentivar e estimular a leitura, para que este venha a
conhecer as diversas formas de linguagem. Desse modo, ele faria ligações de ideias e iria
construindo conceitos para que não apresentar certos preconceitos em relação a uma variante
linguística, apenas por não se tratar da variante que ele considera a mais adequada.
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