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RESUMO 

 

Visto que vivemos em um mundo em constantes transformações, se faz necessário um 
estudo aprofundado, acerca da influência da oralidade no processo de aquisição da 
escrita, dos alunos do Ensino Fundamental, pois nessa fase é bem provável que a 
criança escreva como fala, ou ainda que apresente influências da fala em sua grafia. 
Partindo desse pressuposto, a presente pesquisa tem como intuito contribuir para uma 
reflexão sobre a prática docente, objetivando Investigar a influência da oralidade no 
processo de aquisição da escrita dos alunos do Ensino Fundamental da Escola 
Municipal Dante Martins de Oliveira, localizada no município de Novo Mundo - MT; 
Averiguar, se a criança, em fase de aquisição da escrita, tende a escrever como fala; 
Constatar, se influências da fala na grafia de alunos em processo de aquisição da 
escrita é conseqüência da falta de leitura; Verificar na visão dos professores, se há 
ocorrências de marcas da oralidade na escrita dos alunos e Observar se os professores 
concordam que a aquisição da escrita é de suma importância para a vida acadêmica do 
aluno. O estudo possui características descritivas e exploratórias, com abordagem 
qualitativa, pois levantamos os dados e analisamos a partir do referencial teórico. 
Sendo que, para chegar aos resultados realizamos várias leituras para a obtenção de 
um embasamento teórico rico e fundamentado em diversos autores. Na coleta de dados 
foi aplicado um questionário contendo 08 perguntas fechadas. Conclui-se por meio 
desta pesquisa que é de suma importância que estudar sobre a oralidade nas escolas, 
ter um pouco mais de conhecimento sobre como trabalhar com os alunos nesse 
contexto. Portanto é correto afirmar que a falta de leitura faz com que a fala influencie 
no modo de escrever do aluno e este trabalho é de grande importância para sanar 
algumas dúvidas dos docentes já que a escrita, a leitura e a fala estão diariamente 
sendo trabalhadas em sala de aula.  
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RESUMEM 

 

Partiendo de esta premisa, creyendo que este proyecto nos permite ver que es 

extremadamente importante y necesario llevar el estudio de la escritura y del habla al 

aula, tratando de colaborar con el desarrollo lingüístico del alumno, podemos creer que 

la falta de lectura gran interferencia en esto, ya que hoy en día existe una gran variedad 

sociolingüística, cultural, regional y social existente dentro del mismo salón de clases y 

si el estudiante no tiene la costumbre de leer constantemente, tendrá grandes 

dificultades para producir una producción textual correcta. A menudo, algunos 

profesores terminan juzgando a sus alumnos porque hablan de forma inapropiada, pero 

esto no es culpa del alumno, sino de los muchos factores que lo rodean. Por lo tanto, es 

correcto decir que la falta de lectura hace que el discurso influya en la forma de 

escritura del alumno y este trabajo es de gran importancia para resolver algunas de las 

dudas de los profesores ya que escribir, leer y hablar se trabajan diariamente en el 

clase de clase. Para llevar a cabo esta investigación utilizaremos las más variadas 

técnicas de investigación posibles gracias a la forma en que se construyó nuestro 

marco teórico-metodológico. Como ya se mencionó, inicialmente ubicamos, a partir de 

una investigación bibliográfica, obras y producciones científicas de varios autores que 

nos ayudaron en la producción de la referencia teórica y que nos permitieron analizar 

los resultados que se plantearon. Mostrar, a juicio del profesor, cómo la falta de lectura 

puede vincularse en la influencia oral de la forma de escribir de los alumnos de 7 ° 

grado de la Escuela Dante Martins de Oliveira, Nuevo Mundo. 
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1. INTRODUÇÂO  

 

A oralidade e a escrita é um assunto comum na nossa sociedade, é um 

instrumento de comunicação, é um dos aspectos mais importante da nossa vida, 

pois através dela que socializamos, construímos conhecimento, organizamos nossos 

pensamentos e ingressamos no mundo. Assim, ela amplia nossas possibilidades de 

inserção e de participação nas diversas práticas sociais. A escolha deste tema 

aconteceu por motivo dos estágios realizados nas salas de aulas, durante esse 

processo o tema chamou a atenção. Esta pesquisa tem como a influência da 

oralidade no processo de aquisição da escrita no ensino fundamental de nove anos 

da Escola Dante Martins de Oliveira, no município de Novo Mundo-MT.  

 Sabe-se que a maioria dos alunos tem dificuldades em escrever 

corretamente e acaba escrevendo da mesma maneira como se fala, ou seja, a 

linguagem coloquial tem muita interferência na língua materna devido a várias 

questões, sendo algumas delas relacionadas com as variações linguísticas falta de 

leitura devido aos alunos não possuírem esse hábito, e também ao fato de falarem a 

linguagem caipira por causa da sua localização, mais especificamente devido alguns 

alunos morarem no campo. 

 Sendo assim é de suma importância entender como isso ocorre e o que 

pode ser interessante trabalhar com esses alunos tentando diminuir suas 

dificuldades. Como sabemos que a interferência da oralidade na escrita é grande e 

complexa, este projeto visa mostrar alguns pontos específicos do porque isso acaba 

ocorrendo.  

 Na atualidade vem sendo questionado a comparação da língua falada com a 

escrita, mas é interessante sabermos mais sobre elas. Linguistas, professores e 

psicólogos vem estudando as características da fala e da escrita, mas chegaram à 

conclusão de que a concordância entre elas é pequena. A escrita de fato é 

complexa e cheia de regras já a linguagem falada é considerada coloquial, sem 

regras e sempre depende do contexto no qual o indivíduo está inserido. 

Este trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa de campo na Escola 

Dante Martins de Oliveira. Após a definição do tema e o recorte do objeto de 

pesquisa, buscou-se através da pesquisa bibliográfica reunir as produções 

existentes sobre o tema para construção do referencial teórico e análise dos dados 

coletados. 
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Como meio para resolver a problemática e alcançar os objetivos foram 

utilizados estudos com pesquisas bibliográficas e análises dos questionários 

aplicados na pesquisa de campo, permitindo assim construir novas hipóteses e 

aprofundar o entendimento acerca do assunto.  

Nesta perspectiva mostraremos na visão do professor que trabalha a 

oralidade como fator primordial, de que maneira a leitura pode estar ligada na 

influência da oralidade modo de escrever dos alunos do 7° ano do Ensino 

Fundamental da Escola Dante Martins de Oliveira, Novo Mundo. Será realizada uma 

pesquisa na qual será feita questões relevantes ao tema como; de que maneira a 

oralidade interfere na escrita, se os alunos têm o habito de leitura frequente, se a 

falta de leitura está ligada a influência da língua falada quando é transformada em 

escrita.  

Pretende-se através dos objetivos específicos averiguar, se a criança, em 

fase de aquisição da escrita, tende a escrever como fala; constatar, se influências da 

fala na grafia de alunos em processo de aquisição da escrita é consequência da falta 

de leitura. Verificar na visão dos professores, se há ocorrências de marcas da 

oralidade na escrita dos alunos; observar se os professores concordam que a 

aquisição da escrita é de suma importância para a vida acadêmica do aluno. 

O presente trabalho contribuirá para o processo de conclusão de curso do 8º 

semestre de letras na instituição UNIFLOR, contudo para a construção do 

aprendizado durante esse período de muitas leituras e escrita, para a contribuição 

dos professores e sociedades sobre a oralidade.   
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2. CAPITULO I 

 

2.1 Noções Básicas e Algumas Confusões 

 

Na antiguidade as pessoas apenas falavam, pois não sabiam escrever e 

nem ler, mas com o passar do tempo elas puderam perceber que as palavras eram 

levadas pelo vento, então as mesmas começaram a desenhar nas rochas das 

cavernas, isso para deixarem as marcas de seus feitos para os outros verem e 

assim eles conseguiam se comunicar, surgindo assim às primeiras escritas em 

forma de desenhos. 

Após algum tempo surgiu o papel e com seu surgimento veio às mudanças 

na escrita. Essas mudanças não ficaram apenas na escrita, a fala sofreu alterações, 

devido a fatores que ocorreram e ocorrem no cotidiano e acarretam as diversidades 

existentes. 

Diante desses fatos podemos afirmar que essas diversidades são de cunho 

cultural, regional e social, no entanto, esses fatores podem trazer diferenças e 

semelhanças na fala de um indivíduo, linguisticamente falando e também 

escrevendo, como diz Barbalho (2009) “podemos destacar as influências regionais, 

culturais e sociais. Essas influências ocasionam diferenças e semelhanças 

linguísticas pautadas na fala e na escrita”. Todas as pessoas do mundo tiveram um 

aprendizado de como falar, mas nem todos conseguiram ter um ensinamento de 

como escrever. Sendo assim o homem pode ser considerado um ser que fala, mas 

não podemos considera-lo um ser que escreve como diz: 

 

Não obstante isso, sobre o ponto de vista mais central da realidade                                                 
humana seria possível definir o homem como um ser que fala, mas não 
como um ser que escreve, o que traduz a convicção, hoje tão generalizada 
quanto trivial de que a escrita é derivada e a fala é primária. (MARCUSCHI 
2007, p.120). 

                

 Então podemos afirmar que a fala chegou primeiro que a escrita, pois uma 

criança aprende primeiro a falar e depois a escrever. Porém isso não é o que tem 

mais relevância no estudo da fala e da escrita e sim mostrar com clareza as 

diferenças e o porquê elas ocorrem quando falamos de linguagem seja ela oral ou 

escrita, como diz Marcuschi (2007), contudo, mais urgente (e relevante) do que 

identificar primazias ou supremacias entre oralidade e escrita, e até mesmo mais 

importante do que observar oralidade e escrita como simples modos de uso da 
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língua, é a tarefa de esclarecer a natureza das práticas sociais que envolvem o uso 

da língua (escrita e oral) de um modo geral. 

                Sendo assim, não podemos dizer que uma pessoa mesmo sendo analfabeta 

é “iletrada”, pois ela desempenha estratégias da escrita em sua comunicação oral. 

   A escrita é derivada da fala e a fala também não é considerada um fator 

para ser estudado devido ao fato dela sempre estar instável, por sua variação.  

 Para Bloomfield (1933) o objeto de estudo mais importante deveria ser a fala 

pois todos falam, mas ne todos escrevem, porém em todos os casos, nas nossas 

gramáticas entre fala e escrita sempre usa como exemplo a linguagem escrita que 

de certa maneira não deixa de ser preconceito, pois não só a escrita deve ser 

considerada certa, mas também a fala como explica Marcuschi (2007) “os 

gramáticos imaginam a fala como o lugar do erro, incorrendo no equívoco de 

confundir a língua com a gramática codificada”. Contudo, se torna difícil para os 

docentes ensinarem à escrita, pois os alunos chegam à escola com uma linguagem 

muito longe de ser a forma padrão e assim fica muito mais difícil para eles 

absorverem essa norma.  

 

 2.2 A Diversidade Linguística e a Pluralidade Cultural Influenciando a Escrita. 

 

Sem dúvida, a pessoa não escreve exatamente como fala, mas a fala 

influencia sim na hora de escrever e essas diferenças são bem perceptíveis, pois o 

que ocorre é que como o aluno não tem o hábito de ler com frequência ele não tem 

tanta facilidade em conseguir distinguir as falhas na escrita e com isso a maneira de 

falar interfere na escrita pelo fato do Brasil ter uma grande variedade linguística e 

dificuldades que muitas pessoas tem em falar a língua padrão. 

 Essa variedade linguística está ligada com inúmeros fatores como os grupos 

etários, ou seja, os avós geralmente falam diferente dos filhos e dos seus netos etc. 

Os gêneros também mostram grandes diferenças na fala do homem com a mulher. 

As mulheres costumam dizer algumas palavras no diminutivo e usam mais 

partículas, já os homens usam falar mais palavrões e vocabulários chulos como por 

exemplo Bortoni-Ricardo (2004 pag. 47) mostra nessa fala dela: Também sabemos 

que homens e mulheres falam de maneira mais distinta. As mulheres costumam usar 

mais diminutivos: ‘Trouxe esta lembrancinha para você; é uma coisinha de nada``. 

Usam também mais partículas como ´´né? ´´, ´´tá´´?`´ tá bom?´´, que sã chamados 



17 
 

de marcadores conversacionais e que cumprem varias funções na conversa. No 

caso dos marcadores que são mais usados pelas mulheres, eles têm principalmente 

a função de obter aquiescência e concordância do interlocutor. A linguagem dos 

homens, por outro lado, é mais marcada pelos palavrões e gírias mais chulas. 

              Também dificultam a escrita os anos de escolaridade do individuo, a 

qualidade da escola frequentada pode ter influência também em seu modo de falar e 

assim, atrapalhando na hora de escrever. 

 As redes sociais hoje nos colocam num grande dilema, “o internetes”, que 

não é nada mais que as abreviações que as pessoas fazem para se comunicar e 

nos traz grande influência de sociolinguística quanto as diferentes relações trazidas 

pela internet. A aquisição da linguagem oral e também escrita é de suma 

importância na vida do ser humano e na construção do mundo e essas linguagens 

estão ligadas em muitas análises e estudos na atualidade já que saber ler e escrever 

é de grande valia em sua inserção na sociedade. De acordo com Ellis (1995), a 

aprendizagem da escrita é precisa ser bem trabalhada, já que envolve o domínio de 

distintas habilidades, tanto no desenvolvimento motor, quanto nas habilidades 

ortográficas, e trata-se de um pouco de um processo relacionado com o estilo de 

aprendizagem, por meio dos níveis estruturais. 

 O texto escrito deve ser escrito na norma padrão, mas a maioria dos alunos 

tem dificuldades em coloca-los em prática por terem grande dificuldade em 

absorverem essas normas, e assim são levados a errarem na hora de escrever, 

tanto na ordem gramatical quanto na ordem ortográfica. 

 A maioria dos erros ocorre pela influencia da fala na escrita as regras 

fonológicas interferem de grande maneira na hora do indivíduo escrever sem fugir 

das regras, já que essa norma não pode conter variedade linguística, assim cabe ao 

professor, de maneira respeitosa, corrigir seus alunos.  

 

Considerar uma transgressão à ortografia como um erro não significa 
considerá-la uma deficiência do aluno que dê ensejo a críticas ou a um 
tratamento que o deixe humilhado. 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. (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 274). 

  

 Quando se fala do professor, sua estratégia deve incluir dois componentes: 

o primeiro a identificação da diferença que acaba ficando prejudicada pela falta de 
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atenção ou até mesmo pelo desconhecimento que os docentes tenham a respeito 

daquela regra. Para muitos professores, principalmente aqueles que têm 

antecedentes rurais, algumas regras de português acabam passando despercebido, 

pois eles carregam costumes e vícios de linguagem em sua oralidade própria e não 

percebem alguns eventos que fogem da regra padrão.  

 Já o segundo componente que é a conscientização se torna mais complexo. 

È necessário auxiliar o aluno para que o mesmo tome posse de seu próprio estilo, 

mas sem deixar de monitorá-lo. Essa conscientização deve ser feita 

cuidadosamente e sem prejudicar o ensino aprendizagem do aluno, talvez o 

professor possa até adiantar uma intervenção para que o erro não se concretize ou 

não se interrompa o raciocínio e torne a intervenção constrangedora. Então como já 

foi dito, é melhor o professor não intervir de forma brusca, pois além de trazer 

insegurança ao aluno, pode provocar desinteresse ou até mesmo revolta.  

 De acordo com Nielsen (1999) a leitura é de fundamental importância para a 

obtenção de novas aprendizagens, é necessário observar com atenção os sinais de 

dificuldades neste elemento de formação de ideias e opiniões, tendo por finalidade 

de evitar dificuldades e comprometimentos das aprendizagens escolares.  

A leitura constante é também uma boa forma de se chegar ao modelo de 

linguagem e escrita brasileira, que é a forma padrão, visto que não são todas as 

pessoas que conseguem ter acesso a ela, por exemplo, o modo de falar do campo é 

considerado inadequado pelo fato de as pessoas que vivem nessas localidades não 

usam muito a linguagem escrita e acaba falando de qualquer modo já quem moram 

na zona urbana usam muito dessa forma de comunicação, pois as localidades mais 

afastadas não acompanharam as mudanças tecnológicas entre outras das grandes 

cidades.  

 

Hoje, ele (o dialeto caipira) acha-se acantonado em pequenas   localidades 
que não acompanharam de perto o movimento geral do progresso e 
subsiste, fora daí, na boca de pessoas idosas, indelevelmente influenciadas 
pela antiga educação. Entretanto, certos remanescentes do seu predomínio 
de outrora ainda flutuam na linguagem corrente de todo o Estado, em luta 
com outras tendências, criadas pelas novas condições. (AMARAL, 1920, p. 
42). 

  

 Na escola, o aluno começa a ter intimidade com a leitura quando começa a 

ler e dar atenção mais aprofundada nas palavras e regras do que se lê, analisando 

os recursos usados, e até mesmo os efeitos na passagem de cada informação. E 
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assim começa a se formar um bom escritor, juntando esse dois ingredientes 

fundamentais, a leitura e a escrita, se percebe que uma leitura mais atenciosa 

favorece uma boa escrita, mas para isso acontecer não basta somente ler, mas 

também obter o hábito de escrever diariamente, aí sim o indivíduo terá facilidade em 

escrever e ao mesmo tempo a leitura ajudará a organizar suas ideias perfeitamente. 

O leitor se torna mais crítico mediante a um texto, assim ele consegue identificar o 

problema no texto lido e também se a leitura é de boa qualidade.  

Isso mostra que todo bom escritor se torna um crítico na hora de escolher 

um livro para ler, pois além de observar melhor a leitura, ele busca também 

compreender o autor e ao mesmo tempo observa o estilo do autor e se ele não 

concorda com o que o autor diz ele expõe, em seu íntimo, sua opinião, e com isso 

sua escrita só vai enriquecendo juntamente com sua fala. Isso deixe bem claro que 

não só a oralidade e a escrita, mas também as leituras são muito importantes para 

que o individuo se mantenha na sociedade, pois cada uma delas te sua função em 

cada situação, e é de suma importância que o ser humano saiba domina-las e usar 

cada uma em seu momento certo. 

 

O domínio da língua, oral e escrita, é fundamental para a participação social 
efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à 
informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões 
de mundo, produz conhecimento. (PCNs. 2001, p.15). 

 

Há diversas discordâncias de escritores, professores e pesquisadores a 

respeito desse tema “a influencia da oralidade na escrita”. Alguns acham que o 

modo que se fala não interfere em nada com a língua escrita e que os alunos têm si 

que lidar com a diversidade linguística. O livro “por uma vida melhor” que é um livro 

distribuído pelo MEC trouxe grande repercussão em alguns jornais pois continha um 

capitulo que trazia uma linguagem mais “popular” sem se preocupar com a norma 

padrão, apesar de deixar bem claro que na hora de escrever deve-se respeitar a 

norma padrão , e vários escritores defendiam a ideia e diziam que escrever é 

diferente de falar e o livro mostra varias maneira de falar trazendo para a sala de 

aula a pluralidade linguística e o não preconceito linguístico para não excluir nem 

humilhar ninguém. Num trecho do livro traz o seguinte fragmento: - “mas eu posso 

falar os livros? ”-“Claro que pode, mas fique atento porque dependendo da situação 

você corre o risco de ser vítima de preconceito linguístico”. Segundo uma das 
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autoras do livro Heloisa Ramos, em nenhum momento ela diz que é para escrever 

assim, apenas diz que na língua falada existe essa possibilidade. 

 Outros não concordam com esse estilo e dizem que na língua padrão não 

devem haver exceções. Alguns discordam dizendo que o ensino da língua 

portuguesa deve ter norma culta. O professor e escritor Dionísio da Silva diz que 

deve-se dar prioridade a norma culta, pois já temos tão pouco tempo de aula de 

língua portuguesa, e que não devemos usar  esse tempo para ensinar a disciplina da 

linguística até porque a mesmo não entra na grade de disciplinas do ensino médio e 

afirma também que isso é um meio de incluir a linguagem sem esforço, facilitar, mas 

sabemos que aprender é difícil até porque o professor está ali para ensinar a língua 

portuguesa na norma culta e os alunos estão ali para isso. 

 O professor e colunista do G1, Sergio Nogueira, diz que lutar contra o 

preconceito linguístico é  obrigação não somente do professor de português, mas de 

todos e relata que esse livro não foi o único a tratar da linguística, porem foi sem 

duvidas o mais ousado e o medo dele é de a obra que é um livro didático ser usado 

de forma inadequada, diz também que deve sim manter a língua padrão também na 

oralidade dos alunos visto que a linguagem oral influencia e muita na maneira dos 

indivíduos falarem. 

 

2.3 O Ensino da Fala Deve Ser Relacionado à Escrita 

 

A fala nós adquirimos em conversas informais do dia a dia com amigos, com 

os pais, vizinhos, entre outros, já a escrita obtemos através do estudo e 

principalmente da leitura que é indispensável na vida de um estudante, seja ela de 

textos formais, livros, enfim, mais precisamente na escola e talvez por esse motivo 

seja um fator tão desejado entre as pessoas, afinal, todos querem ter uma boa 

escrita para conseguir redigir textos coerentes ao que se pede até porque a 

sociedade em si cobra muito através dos concursos, ENEM, ENADE, monografias e 

muitos outros fatores. 

 A escrita a leitura e a oralidade caminham juntas em alguns contextos como 

a escola, o dia a dia, o trabalho, a família, enfim, sempre haverá variação e relação 

entre ambas as formas. 

 Então diante desses fatores deve ser feita a seguinte pergunta: 

É dever das escolas estar trabalhando a língua falada em na sala de aula? 



21 
 

 O que deve ser levado em consideração é que a língua falada traz dois tipos 

de propostas que podem ser exploradas pelo professor; o estudo da linguística com 

a descrição da fala e a atenção severamente redobrada com a pluralidade linguística 

existente em nosso país quando o tema for texto escrito com norma padrão, como 

explica Fávero apud Marcuschi (2007 pag. 11). Representa uma dupla proposta de 

trabalho: por um lado trata-se de uma missão para a ciência linguística que deveria 

dedicar-se á descrição da fala e, por outro lado, é um convite a que a escola amplie 

seu leque de atenção.       

Foram inclusos nos PCNS (2001) de língua portuguesa esse tema, mas nem 

todos os professores estão preparados para trabalhar oralidade, porém não 

devemos colocar a culpa nos professores e nem dizer que isso vem de uma falha 

na formação dos mesmos, pois não se chegará a lugar algum, da mesma forma que 

ficar criticando o formato do livro didático que não traz muitas propostas de 

atividades neste sentido, não trará resultados concretos. Cabe ao professor buscar 

uma melhor maneira de ensinar seus alunos através de pesquisas e planejamentos 

voltados a linguagem oral, pode ser usar também de jornais, entrevistas, 

seminários, enfim, existe um leque de variedades de atividades interessantes para 

buscar levar conhecimento para seus alunos.  

[...] cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral no 
planejamento e realização de apresentações públicas: realização de 
entrevistas, debates, seminários, apresentações teatrais etc. Trata-se de 
propor situações didáticas nas quais essas atividades façam sentido de fato, 
pois é descabido treinar um nível mais formal da fala, tomado como mais 
apropriado para todas as situações. (PCNS, 2001, p. 25).                                                                                                                                                                

                              

Pode ser trabalhado de várias formas e uma delas, relatadas por Marcuschi 

(2007) é a que um aluno relate um texto oral e os outros transcrevam o mesmo para 

a escrita não mudando o assunto e mantendo as informações originais. Essa 

atividade é simples por não ser usado materiais áudio visuais, mas, no entanto, traz 

aquilo que uma boa aula se espera: A participação ativa dos alunos. 

              Em nosso mundo contemporâneo é de suma importância o indivíduo saber 

escrever, então para estar sempre a frente da concorrência no mercado de trabalho 

é preciso falar, e também escrever bem. Quanto á escola, não seria o caso de 

somente ensinar a língua falada, mas também de mostrar a grande variedade 

linguística e seus usos, conscientizando-os que a língua não é homogênea e muito 
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menos monolítica trabalhando com eles diferentes níveis seja eles o mais coloquial 

até o mais formal. 

 

Não se acredita mais que a função da escola deve concentrar-se apenas no 
ensino da língua escrita, a pretexto de que o aluno já aprendeu a língua 
falada em casa. Ora, se essa disciplina se concentrasse mais na reflexão 
sobre a língua que falamos, deixando de lado a reprodução de esquemas 
classificatórios, logo se descobriria a importância da língua falada, mesmo 
para a aquisição da língua escrita. (CASTILHO, 1998, p. 13). 

  

 Portanto entende-se que a língua falada é variada, pois são ricas e criativas, 

no entanto, a defender um vale-tudo, pois a variação tem um limite que não pode ser 

ignorado. Podemos considerar que ela é um conjunto de práticas discursivas, nela 

existe regras que devem ser obedecidas, se não as pessoas não se entenderiam. 

Se cada um pudesse fazer o que quisesse e construísse os textos a seu bel-prazer, 

isso não daria certo porque não propiciaria a interação entre os interlocutores. 

 No entanto, as regras a serem observadas tanto na fala como na escrita, 

mas essas regras são bastante elásticas e não impedem a criatividade e a liberdade 

na ação linguística das pessoas. A língua tem um vocabulário, uma gramática e 

certas normas que devem ser observadas na produção dos gêneros textuais de 

acordo com as normas sociais e necessidades cognitivas adequadas à situação 

concreta e aos interlocutores. 

 Considerando que a variação linguística é normal, natural e comum em 

todas as línguas, pois todas as línguas variam, não devemos estranhar as 

diferenças existentes entre os falantes do português nas diversas regiões do Brasil. 

 

2.4 Caracterizando a Fala na Oralidade no Contexto Linguístico  

 

Na medida em que falamos descobrimos novas estratégias próprias na 

relação com a escrita e como isso deve ser tratado no caso das atividades de 

textualização, aspectos, tais como a variação dialetal, a pronúncia, os idiotismos, os 

regionalismos e as gírias que são tidos como formas orais, mas que, na realidade, 

são mais do que isso. De acordo com Marcuschi (2007) constata-se hoje que, tanto 

em termos de usos como de características linguísticas, fala e escrita mantêm 

relações muito mais próximas do que se admitia então. Surgiu uma visão que 

permite observar a fala e a escrita mais em suas relações de semelhança do que de 
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diferença em certa mistura de gêneros e estilos, evitando as dicotomias em sentido 

estrito. 

A língua portuguesa comporta duas modalidades: O português escrito e o 

português falado. Num mesmo nível, as duas não têm as mesmas formas, nem a 

mesma gramática, nem os mesmos “recursos expressivos”, cada um possui 

características próprias. Isso não significa, porém, que a fala e a escrita devam ser 

vistas de forma dicotômica, estanque, como era comum até há algum tempo e, por 

vezes acontece ainda hoje. Vem-se postulando que os diversos tipos de práticas 

sociais de produção textual situam-se ao longo de um contínuo tipológico, em cujas 

extremidades estariam, de um lado a escrita formal e, de outro, a conversação 

espontânea, coloquial.  

De acordo com Bagno (2003) o erro de português é uma invenção 

sociocultural, que não tem nenhum fundamento na realidade da língua, como 

sistema de comunicação e como faculdade cognitiva do ser humano. Atualmente 

com o advento da escrita digital, a cisão entre o oral e o escrito converte-se em um 

encontro extremamente produtivo, onde as especificidades de cada uma das duas 

modalidades da língua potencializam a comunicação tornando-se um grande 

instrumento para a interatividade dos gêneros que a utilizam: como blogs, torpedos 

enviados por celulares, messenger, e-mail, Orkut, entre outros.   A oralidade pode 

intensificar a escrita, à medida que só a virtual oralização faz do escrever um ato de 

significar, ou seja, só tem sentido escrever se estiverem supostos virtuais leitores 

que irão dar ao texto os muitos sentidos possíveis, incorporando esses sentidos às 

suas falas. 

Por isso a importância da leitura em sala de aula exige que o professor vá 

além do conhecimento do conteúdo da disciplina e estabeleça o diálogo com seus 

pares, visando à socialização das dificuldades enfrentadas e a busca de referências 

que o ajude na superação dos obstáculos, mudanças exigem tempo, nos fazendo 

deparar, assim, com mais um paradoxo: a urgência da sala de aula e o tempo 

prolongado necessário à mudança. 

Segundo Oliveira (1995), o processo de ensino e aprendizagem se 

concretiza em diversos momentos e dele fazem parte diversos elementos 

interdependentes – conteúdo/forma, professor/aluno, ensino/aprendizagem, escola, 

objetivos/finalidade, sociedade/educação, ensino/pesquisa, teoria/prática. No 

entanto deve haver uma influência entre ambos para que essa ideia se concretize, 
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no contexto histórico, político, social, econômico, afetivo e cultural em que alunos e 

professores estão inseridos, para que essas ações sejam realizadas em sala de aula 

para contemplar a leitura precisam ser planejadas, visando atender as reais 

necessidades dos alunos. 

 Contudo os professores afirmaram que no planejamento existem, através de 

atividades que contemplam a leitura em suas aulas, entretanto, dos dez professores 

entrevistados, apenas sete apresentaram seus planos de curso. Esses planos, como 

cumprem uma parte burocrática, são elaborados contendo todos os elementos de 

um planejamento: identificação, conteúdos, objetivos, procedimentos, recurso, 

avaliação e referências bibliográficas. Nessa direção, a observação feita por 

Marcuschi (2001, p. 25) com relação às práticas sociais torna-se relevante para 

compreender a questão central deste estudo. A oralidade é definida como “prática 

social interativa para fins comunicativos que se apresenta sob variadas formas ou 

gêneros textuais fundados na realidade sonora; ela vai desde uma realização mais 

informal à mais formal nos mais variados contextos de uso”. 

 Isso mostra que boa parte dos professores tem a preocupação de planejar 

uma aula essencial ao aprendizado do indivíduo, além de tudo mostra que se 

importa com a oralidade e a escrita para que seus alunos possam ser sujeitos 

capazes de interpretar uma ótima leitura e ser capaz de escrever de formar clara, 

para que todos entendam aquilo que querem ler e entender. 

 

2.5 A influência da Oralidade no Processo de Aquisição da Oralidade e Escrita 

 

A partir do momento em que os indivíduos inicia o processo de aquisição da 

oralidade e bem provável que ele escreva como se fala, ou seja, ele vai apresentar a 

fala na escrita. De acordo com Marcuschi (2007), sob o ponto de vista mais central 

da realidade humana, seria possível definir o homem como um ser que fala e não 

como um ser que escreve. Entretanto, isto não significa que a oralidade seja 

superior à escrita, nem traduz a convicção, hoje tão generalizado quanto 

equivocada, de que a escrita é derivada e a fala é primaria. A escrita não pode ser 

tida como uma representação da fala. No momento da escrita, não se pode reduzir 

alguns fenômenos que são próprios da fala como por exemplo, movimentos do 

corpo e dos olhos, gestualidades, entre vários outros movimentos. Já a escrita 
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apresenta características próprias e que são ausentes na fala, como, tamanho e 

tipos de letras, cores, formatos e tantos outros. 

Portanto podemos notar que oralidade e escrita são práticas e usos da 

língua e cada uma tem características próprias, mas não o suficiente para 

caracterizar dois sistemas linguísticos diferentes, as crianças sabem diferenciar a 

escrita da fala ao entrarem na escola, pois, na escrita de um aluno, pode se 

perceber estruturas que são típicas da escrita. Ou seja, o aluno não somente 

escreve pensando na fala, ele tem um jeito próprio de escrever que faz diferenciar-

se da fala/oralidade. Marcuschi (2005) faz referências acerca do uso principal da fala 

nas atividades no dia a dia, embora as instituições escolares, ainda, não lhe deem a 

devida atenção, se comparada com as atividades realizadas na modalidade escrita. 

No geral, cabe ao professor ter visão ampliada no momento de ensinar o 

aluno, a diferenciação da fala para escrita, basta ensinar de forma dinâmica o 

português de um jeito que o aluno possa entender, sem causar certo medo na ora 

de passar uma fala para o caderno. Vivemos em uma era onde temos vários 

recursos para ensinar a oralidade aos nossos estudantes, basta ter um bom 

planejamento e dedicar ao máximo a pratica e menos teorias. Em outras palavras, 

seria, por exemplo, uma criança que está em contato direto com a escrita poderia 

demonstrar um melhor desempenho na hora de escrever, pois o meio em que ela 

está inserida, segundo o autor, influencia no seu desempenho. Já uma criança que 

não está inserida em um contexto onde a escrita está sempre em uso tende também 

a não se desenvolver na escrita. 

Nos dias de hoje podemos instigar aos alunos desenvolver a oralidade 

através da escrita, incentivar a escrever uma carta ao amigo ou até mesmo a 

alguém da família que mora distante em outras cidades, podemos leva-los a 

tecnologia a escrever um e-mail a alguém, fazer um projeto de escrita com pessoas 

da comunidade através da oralidade, ou seja, leva-los o conhecimento que eles 

podem sim falar e escrever de forma correta. De acordo com Marcuschi (2007) ao se 

propor a trabalhar com os indícios de interatividade na produção do texto oral e 

escrito, a escola estaria dando um passo no sentido de contribuir para estimular o 

debate sistemático entre as duas modalidades da língua. 

Durante esse processo de pesquisa na escola, podemos notar que a 

dificuldade existe e sempre existiu, que os indivíduos escrevem da forma de como 

se fala, nesse sentido seria pertinente aos professores trabalharem mais a escrita 
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dos alunos e estarem mais atentos e não verem somente como erros, já que como 

os autores falam é normal o aluno escrever como fala. 

 

2.6 De Que Maneira a Oralidade Interfere na Escrita 

 

Na verdade, esse fato não é novidade nem para os atores envolvidos no 

cenário educacional nem para os observadores externos. Por todos os lados, há 

comentários a respeito do “erro” no uso da língua pelos brasileiros; alguns, mais 

extremados, chegam a falar em “empobrecimento”, “decadência”, “degeneração”, 

dentre outros, do português do Brasil. 

O ensino de Língua Portuguesa, desde muito tempo, relaciona-se à 

polêmica de ensinar língua materna como sinônimo de ensinar a norma padrão da 

língua. Isso acaba por resultar no ensino exclusivo das regras gramaticais, 

excluindo-se do ensino as variedades linguísticas existentes na língua, as diferenças 

entre a modalidade escrita e a oral, e a idiossincrasia inerente a cada falante, pois 

uma fala e age (e escreve) de acordo com o lugar que ocupa na sociedade e, 

também, em consideração à situação de uso da língua.  

De acordo com Baronas (2014), essa forma de ensino permaneceu durante 

muito tempo na escola e, ainda hoje, encontra lugar em muitas salas de aula, 

embora a Sociolinguística já tenha evidenciado a necessidade de se considerarem 

as várias maneiras de utilizar a língua, uma vez que a língua não é homogênea, 

mas, ao contrário, apresenta um conjunto imensamente heterogêneo de variedades 

linguísticas, pois não há uma variedade mais “bonita” ou mais “correta” que outra: 

todas são eficientes para os seus usuários, uma vez que eles conseguem 

estabelecer interação. 

Uma interferência bastante comum na linguagem é como os pais falam com 

os filhos quando são bebes, como por exemplo, mama, mimi, aba, ou seja, tudo isso 

influencia a oralidade, com o passar do tempo a criança pode até mudar essas 

expreções, mas a linguagem materna interfere muito nesse contexto. Apesar do 

aluno ser inserido no pré-escola e ter noções de como ler, as vezes ele acaba 

levando isso para a vida toda.  

 

Dizem os que um dos objetivos do   ensino fundamental é: utilizar as 
diferentes linguagens verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e 
corporal como meio para produzir, gráfica, plástica e corporal como 
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meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e 
usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, 
atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. (PCN, 
1998, p. 7-8) 

 

No ensino fundamental os alunos já sabem a importância de se oralizar 

corretamente, lembrando que vivemos em comunidade onde existe várias culturas e 

cada um tem um jeito especial de expressar-se, e devemos respeitar esse segmento 

linguístico. 

 

Os PCN ressaltam a necessidade de se trabalhar a modalidade oral, uma 
vez que o aluno será avaliado no seu desempenho como falante, tendo que 
responder às diferentes exigências das situações de fala, adequando-as 
aos gêneros orais e, especialmente, às situações interacionais das quais 
participa. Logo, tal como explicita o referido documento, “Ensinar língua oral 
[...] significa desenvolver o domínio dos gêneros que apoiam a 
aprendizagem escolar de Língua Portuguesa e de outras áreas e, também, 
os gêneros da vida pública no sentido mais amplo do termo” (BRASIL, 1998, 
p. 51). 

 

Portanto cabe os professores trabalhar as modalidades corretas com os 

alunos seja qual for sua série, tendo as responsabilidades de ensinar corretamente a 

linguagem para seu aluno. 
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3. CAPITULO II 

 

3.1 A ESCOLA DANTE MARTINS OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO. 

 

A escola está situada na comunidade do Rochedo, a 92 quilômetros de Novo 

mundo, teve seu início no ano de 2002, onde famílias assentadas pelo Internat 

ocuparam a área. De início vieram 222 famílias de vários municípios, e uma das 

primeiras necessidades foram construir uma escola, para atender os alunos. No 

início a escola recebeu o nome do rio Rochedo que atendia alunos de 1º ao 4º ano, 

mas já em no ano 2003, surgiu a necessidade de uma escola que atendesse alunos 

do 1º a 8º ano, pois aumentou a demanda de alunos e com isso surgiu outros 

professores. 

Em 2007 a comunidade começou a lutar por uma infraestrutura melhor para 

os alunos, juntamente com entidades políticas e nova instituição passou a ser 

chamado de Dante Martins de Oliveira, então governador de Mato Grosso naquela 

época. Hoje a escola possui 67 alunos na faixa etária de 04 a 15 anos, dispondo de 

11 funcionários, atendendo em um único período, sendo oferecidos também 

transporte escolar.  

E através da preservação novos alunos que virão poderão utilizar os bens 

materiais conservados. Pois uma vez que quando dizemos patrimônio público vem 

logo a ideia de que não nos pertence, e que não devemos fazer esforço algum para 

preservar e cuidar dos bens que estamos utilizando. Tendo em vista que, quanto 

mais jovens os alunos forem conscientizados, melhores e mais duráveis serão os 

resultados. A fim de garantir uma boa qualidade de vida escolar.  

Diante disso, o PPP segue a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, cujo 

Art. 12 estabelece as seguintes normas de ensino: 

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica;  

II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;  

III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;  

V – prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;  

VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração 

da sociedade com a escola; 
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VII – informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os 

responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a 

execução da proposta pedagógica da escola; 

VIII – notificar ao conselho tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao 

respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem 

quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual permitido em lei. 

O PPP vai além da dimensão pedagógica, pois também engloba a questão 

financeiras e administrativa da escola. Na verdade, esse instrumento expressa a 

cultura, valores, crenças, significados, assim como um modo de pensar e agir de 

todos que colaboram com sua elaboração. E também deve ser um caminho para 

que todos possam mostrar suas habilidades e enriquecer essa instituição. 

Espaço Físico da Escola: Com uma ótima estrutura física e acessibilidades 

aos cadeirantes e pessoas com outras necessidades especiais, a escola oferece um 

número grande de salas de aulas.  Salas essas que são amplas e arejadas, 

iluminadas, mas carecia de estruturas antirruídos. Há também um laboratório de 

informática e uma área para as brincadeiras das crianças com poucos brinquedos 

reciclados, como pneus e balanços.  

Departamentos: a um conselho na escolar formado pelo gestor, tesoureiro, 

secretário representante dos, representantes dos funcionários, representantes dos 

alunos e representantes dos pais. Todo o conselho se volta para determinar às 

datas de reuniões com os pais, comunicação do desempenho dos alunos por meio 

de boletim escolar, a comunicação das supostas faltas dos alunos e principalmente 

o desenvolvimento do diálogo com a família e acima de tudo, o acolhimento para a 

participação nas atividades da escola.  

Regimento Escolar e Regulamento Interno: a escola oferece uma proposta 

pedagógica curricular onde o aluno é inserido diretamente nela, para que a 

construção do projeto político pedagógico se dê dentro da própria escola com a 

participação de todos. A escola ainda conta com um regimento escolar de normas e 

regras direitas com os deveres dos alunos e dos demais profissionais. Calendário 

escolar: o calendário escolar que vai de fevereiro a dezembro e com um sistema de 

avaliação bimestral. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

Este trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa de campo na Escola 

Municipal Dante Martins de Oliveira, no Município de Novo Mundo-MT. 

Após a definição do tema e o recorte do objeto de pesquisa, buscou-se 

através da pesquisa bibliográfica reunir as produções existentes sobre o tema para 

construção do referencial teórico e análise dos dados coletados. 

 

4.2 População ou amostra de participantes no estudo 

A partir de uma abordagem qualitativa de pesquisa, nosso estudo foca em 

explicar influência da oralidade no processo de aquisição da escrita no ensino 

fundamental de nove anos a partir de vários autores, destacando pontos essenciais 

da aquisição, além de apresentar o papel do professor perante esta corrente teórica 

e, por fim apresentamos a resposta a questão proposta com professores da escola. 

 

4.3 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

Para realização desta pesquisa utilizaremos as mais variadas técnicas de 

pesquisas possibilitadas pelo modo como nosso referencial teórico-metodológico foi 

construído. Como já mencionado anteriormente, inicialmente realizou-se a 

localização, a partir de uma pesquisa bibliográfica, de obras e produções científicas 

de vários autores que nos auxiliaram na produção do referencial teórico e que nos 

permitiram analisar os resultados que foram levantados.  

O levantamento de dados deu-se através da aplicação de um questionário 

contendo dez questões. 

 

4.4 Procedimentos de coleta e análise de dados 

Para a realização da coleta de dados foi aplicado o questionário aos 

professores, da escola, localizado no Município de Novo Mundo, para obter maiores 

conhecimento da influência da oralidade no processo de aquisição da escrita no 

ensino fundamental de nove anos da escola Municipal Dante Martins de Oliveira, no 

Município de Novo Mundo-MT. Após aplicação do questionário os dados foram 

tabulados e elaborados gráficos contendo os resultados encontrados na pesquisa 

foram posteriormente discutidos com outros autores.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através da pesquisa realizada em campo verificou se por meio do 

questionário aplicado aos professores da Escola Municipal Dante Martins de 

Oliveira, que permite ter uma reflexão acerca da importância da oralidade junto ao 

estudo da escrita na sala de aula, tendo em vista contribuir para os estudos acerca 

desse tema.  

Dentre esse caso e mediante ao campo escolhido, vimos que muitos alunos 

são provenientes de famílias humildes, cujos pais são poucos instruídos ou não 

possui nenhum tipo de estudo, isso de certa forma pode intervir na fala e escrita do 

aluno. Foi pensando na influência da oralidade e da escrita que propusemos 

pesquisar e refletir sobre esse tema, de forma para contribuir com a linguagem da 

escrita, afim de termos escolas exerçam com competências seu papel de agente 

transformador, buscando sempre uma solução para os problemas dos alunos. 

Com base nas categorias elencadas por Bortoni-Ricardo (2005), foi possível 

perceber, nos textos sobre a oralidade e a escrita que as várias ocorrências de 

marcas da oralidade presentes no texto escrito, como, também, ocorrências de erros 

decorrentes das dificuldades dos alunos em relação às convenções da escrita. Com 

essas análises pretendemos mostrar aos professores a importância de se trabalhar 

a oralidade e a escrita não somente nos anos iniciais como no 7º ano do ensino 

fundamental. 

Através dos gráficos podemos medir o nível de conhecimento dos 

professores sobre o determinado assunto, no ensino fundamental. 
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GRÁFICO 1. Sexo dos professores. 

37%

63%

MASCULINO

FEMININO

Fonte: SILVA, 2017. 

 

Segundo as respostas dos professores 63% são mulheres e sendo apenas 

37% homens.  Podemos notar a divisão do gráfico que as mulheres são as mais 

requisitadas, pois ainda hoje existe um paradigma que as mulheres nasceram para 

ser professoras e homens para serviços braçais que exige esforços. E seguindo 

ainda neste contexto podemos notar também um certo tipo de preconceito compra 

os homens lecionar, pois a questão hoje em dia dos abusos contra as crianças nas 

escolas.  

             De acordo com dados da Sinopse do Professor da Educação Básica, 

divulgada pelo MEC (Ministério da Educação) no fim de 2010, existem quase 2 

milhões de professores, dos quais mais de 1,6 milhão são do sexo feminino. 

Esse percentual pode ser explicado historicamente, como aponta a socióloga Magda 

de Almeida Neves, da PUC-Minas (Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais). Segundo ela, a sociedade brasileira associa a função do professor a 

características geralmente consideradas femininas, como a atenção, a delicadeza e 

a meiguice. 
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GRÁFICO 2. Qual a sua idade? 

12%

25%

63%

18 a 25 anos

26 a 30 anos

acima de 30

Fonte: SILVA, 2017 

 

  De acordo com os participantes 12% tem 18 a 25 anos, e 25% diz que 26 a 

30 anos, e 63% diz que acima de 30 anos.  

A idade dos professores mais de idade mostra que a escola possui grandes 

responsabilidades no fazer do educando, e além de ser em escola rural tem mais 

chances para lecionar, sendo que os mais jovens procuram sempre ir para a zona 

urbana em busca de novos caminhos. 
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GRÁFICO 3.  Qual o seu nível Educacional?  

 

 

50%

25%

12%

13%

Pedagogia

Letras

Magistério

Outras

 
Fonte: SILVA, 2017 

 

 Perguntamos ao professor qual era a sua formação e 50% diz que é em 

licenciatura em Pedagogia e 25% em Letras e 12% em Magistério e 13% em outras.  

 Segundo Gomes (2003), o artigo menciona a “formação de profissionais da 

educação”, sugerindo uma preocupação com a formação dos profissionais que 

trabalham na área da educação, mas deixa lacunas como: quais profissionais? 

Qualquer um? Vale ressaltar que qualquer formação é válida desde que seja voltada 

para o aprendizado do aluno. 

De acordo com a LDB: Art.62- A formação de docentes para atuar na educação 

básica superior, em curso de licenciatura de graduação plena, em universidades e 

instituições superiores de educação, admita, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro séries do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 
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GRÁFICO 4.  Qual seu tempo de atuação na Escola Dante Martins de Oliveira? 

25%

12%

0%

63%

De 2 a 5 anos

De 5 a 8 anos

De 10 anos 
acima

 
Fonte: SILVA, 2017 

 

De acordo com o gráfico 63% trabalha a mais de 10 anos, e 25% de 2 a 5 

anos e 12% de 5 a 8 anos. Podemos notar que os professores trabalham a muito 

tempo nesta escola, isso significa que conhecem bem o cotidiano da instituição e 

acima de tudo, cria um vínculo com os alunos através da oralidade, conhece os 

níveis de dificuldade dos alunos.  

Portanto o tempo de serviço dos professores proporcionam um contato 

direto com o aluno e o ensino, tal como aproximam na perspectiva dos professores, 

há reflexão sobre os métodos a serem aplicados nos alunos durante esse processo 

de aprendizagem, para que o aluno melhore seu desempenho linguístico. 
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PERGUNTA Nº 5.  Você concorda que a oralidade influencia na escrita dos alunos 

do ensino fundamental? 

 

87%

13%

0%

sim, pois como temos 
uma imensa pluralidade 
linguística no pais acaba 
influenciando a língua na 
hora do aluno escreve.

Não, pois o alunos no 
ensino fundamental já 
tem a capacidade de 
separar a língua falada 
da língua escrita

Fonte: Silva 2017 

 

De acordo com o gráfico 87% diz que sim, pois vivemos em uma cultura onde 

existe variações de línguas, e sendo que 13% diz não, pois os alunos são capazes 

de distinguir a fala da escrita. 

Segundo Franco (1997: 16); se a escola pretende a competência 

comunicativa do usuário da língua escrita, tem que instrumentalizar o aluno para tal. 

Há que trabalhar o uso da escrita em suas variadas dimensões e convenções 

(cartas, bilhetes, propagandas, receitas, textos informativos, formativos literários...). 

Qualquer fragmentação ou hierarquização da língua é reducionista e 

comprometedora. Portanto as atividades enriquecedoras aprimorar a leitura e 

ampliar o universo cultural dos alunos num processo interativo para enriquecimento 

dos conhecimento e domínio das habilidades de leitura e escrita. 

 No entanto vale relembrar que o professor tem que estar atento ao as 

dificuldades dos alunos sempre auxiliando nos momentos de dificuldade na 

oralidade e na escrita. 
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GRÁFICO 6.  Na sua Visão quanto professor, quais seriam os fatores que 

impulsionam o discente escrever da maneira como fala, muitas vezes fugindo da 

língua padrão? 

62%13%

25%
Os alunos não possuírem o 
habito da leitura frequente 

Todas as alternativas

Os alunos virem de família 
humildes com pais 
analfabetos. 

 

Fonte: SILVA, 2017 

 

De acordo com os gráficos 13% diz que todas as alternativas estão certas, e 

25% diz que é pôr os alunos virem de família humildes com pais analfabetos, e 62% 

diz que os alunos não possuírem o habito de leitura frequentemente.  

Portanto é necessário levar em conta que existem várias formas de 

comunicação e que precisam ser valorizadas por parte do professor e do aluno e 

trabalhadas para que fiquem sistematizadas dentro da capacidade de comunicação 

daquele que se expressa, seja através da fala ou da escrita. 

Segundo um artigo do site oralidade e escrita (2017) Um dos objetivos da escola é 

atender a esse anseio, propiciando aos alunos condições para que possam 

redescobrir, criar, inventar a leitura e a escrita com possibilidades de representação 

do pensamento e da ação comunicando ideias e intenções, influenciando e 

estabelecendo relações através dos diferentes níveis linguísticos, compreendendo a 
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linguagem como processo de interação interpessoal que se realiza nas práticas 

sociais, investigando as competências desenvolvidas utilizando- as em situações 

significativas envolvendo a compreensão das variedades linguísticas, possibilitando 

a expressão e a produção de oralidade e da escrita, desenvolvendo possibilidades 

de interferência valorizando as culturas dialetais, ampliando o vocabulário, criando 

formas contextualizadas com o meio social de comunicação. 
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GRÁFICO 7. De que maneira o aluno conseguira ter maior facilidades em separar a 

língua falada da língua escrita? 

  

0%

37%

25%

38%

situações significativas 
envolvendo a compreensão 
das variedades linguísticas

questões de construção e 
de reconstrução que façam 
o aluno pensar, analisar e 
propor soluções.

aprimorar a leitura e 
ampliar o universo cultural 
dos alunos num processo 
interativo

 

Fonte: SILVA, 2017 

 

 

 De acordo com as respostas dos professores 25% diz é questão de 

construção de soluções, e 38% aprimorar a leitura e ampliar o universo cultural dos 

alunos num processo interatico, e 37% diz que é situações sigficativas envolvendo a 

compreensão das variedades linguísticas. 

 Enquanto a língua falada é espontânea e natural, a língua escrita precisa 

seguir algumas regras, embora sejam expressões de um mesmo idioma, cada uma 

tem a sua especificidade, a língua falada é a mais natural, aprendemos falar 

ouvindo, a escrita por outro lado, só é aprendida depois da fala.  
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PERGUNTA Nº 8.  Você costuma orientar seus alunos de que a língua falada pode 

ser coloquial, mas a língua escrita deve ser usada de maneira padrão?  

 

29%

71%

Sempre que 
possível

Frequentemente 

Fonte: Silva 2017 

 

  De acordo com os professores 29 % diz que sempre que possível fala sobre 

a importância de se falar corretamente, com 71% diz que com frequência explica aos 

alunos que falar corretamente a língua padrão ajudara ele a ser mais crítico nas 

palavras e contribuirá para seu processo linguístico.  

  Porta cabe aos professores instruir os alunos a falarem a linguagem certa, a 

importância de se falar o português correto, deve incentivar os alunos a ler muito 

para falar correto. Vale ressaltar que o trabalho com a oralidade em sala de aula é 

primordial, pois a fala é parte integrante de nossa vida. Considerando, portanto, que 

o desenvolvimento da linguagem oral se dá mediante a vivência de experiências 

diversificadas, ricas, envolvendo os usos possíveis da linguagem oral, cabe aos 

profissionais atuantes da educação, planejarem a ação de forma a garantir, na sala 

de aula, atividades sistemáticas de fala, escuta e reflexão sobre a língua. 

 

 

 



41 
 

GRÁFICO 09. Você concorda que no início do processo de aquisição da escrita a 

criança tende a escrever como fala? 

37%

38%

25%

Sim, pois a criança em fase de 
aquisição da escrita escreve 
como fala, ou apresenta 
influências da fala em sua 
escrita

Sim, pois o texto que a criança 
tem em mente no processo de 
aquisição da escrita é o texto 
oral, ou seja, o falado, sendo a 
escrita uma extensão da fala. 

Ás vezes, pois a escrita não 
pode ser tida como uma 
representação da fala. 

  

Fonte: Silva 2017 

 

 Quando questionados se concordam que no início do processo de aquisição 

da escrita a criança tende a escrever como fala, 37 % responderam que sim, pois a 

criança em fase de aquisição da escrita escreve como fala, ou apresenta influências 

da fala em sua escrita, 38% afirmaram sim, pois o texto que a criança tem em mente 

no processo de aquisição da escrita é o texto oral, ou seja, o falado, sendo a escrita 

uma extensão da fala e os outros 25% disseram que ás vezes, pois a escrita não 

pode ser tida como uma representação da fala. Isso nos mostra que realmente a 

criança em processo de aquisição da língua escrita, tende a escrever como fala. 

Dessa forma (CAPISTRANO, 2007) vem dizer que, quando a criança está no 

processo de aquisição da escrita, o modelo de texto que ela tem é o de texto oral, ou 

seja, a criança escreve da maneira como fala, o que é visto pela como interferência 

da fala na escrita. Isso nos mostra que realmente a oralidade esta presente na 

escrita, deixando claro que o som que sai da fala é representado pela criança na 

escrita. 
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GRÁFICO 10. Qual a importância dada a leitura, no processo de aquisição da 

escrita? 

62%

38%

Muito importante

importante

 

Fonte: Silva 2017 

 

 
 De acordo com os dados do gráfico, pode-se afirmar que a leitura é 

fundamental no processo de aquisição da escrita, pois 62 % dos professores 

responderam que a mesma é muito importante e 38% afirmaram que a leitura é 

importante no processo de aquisição da escrita. Cagliari (1999) afirma que, as 

atividades de leitura e escrita têm um papel expressivo no desenvolvimento da 

criança, pois a leitura e a escrita é a base para a aquisição de uma cultura de toda a 

aprendizagem escolar, visto que é a partir dela que o indivíduo tem acesso ao 

conhecimento de forma preciosa. Portanto como educadores comprometidos 

devemos sempre priorizar atividades de leitura para nossos alunos, pois o aluno que 

lê com fluência terá uma linguagem escrita satisfatória. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente trabalho visou um aprofundamento a respeito da influência ou 

não, da oralidade no processo de aquisição da linguagem escrita, pois vivemos uma 

era, onde nossas crianças escrevem tal qual como falam. 

Diante das análises, concluímos que realmente a oralidade tem grande 

influência na linguagem escrita dos alunos e para mudar essa realidade, precisamos 

trabalhar a oralidade em sala de aula.   É necessário trabalhar a oralidade na vida 

dos alunos de forma que eles possam entender que as dificuldades existem, mas 

somos aptos a mudanças. Esse trabalhar é importante, pois auxilia o 

desenvolvimento do processo educativo, já que a alfabetização é um processo 

decisivo na vida do indivíduo, é através dela que o aluno inicia o seu processo de 

construção de saberes formais, lhe possibilitando produzir, ler e interpretar textos de 

forma crítica, tornando-se capaz de ampliar o seu conhecimento. 

 Durante o processo de construção dessa pesquisa, podemos perceber que 

os alunos são capazes de construir uma fala correta, através da influência da 

oralidade no processo de aquisição da escrita independente de pertencer ou não a 

famílias humildes, são capazes de adquirir o conhecimento de forma ampla e 

flexível. 

Diante das respostas obtidas pode-se perceber que realmente os alunos 

tendem a escrever como falam, pois as marcas da oralidade estão presente no texto 

escrito, portanto faz-se necessário um trabalho árduo dos professores em sala de 

aula, para que assim consigamos mudar essa nossa realidade.  

Vivemos numa era onde a leitura e escrita da população brasileira de acordo 

com dados do PISA são catastróficas, mas nem tudo está perdido, as dificuldades 

existem nas leituras e nas escritas, mas com um projeto de qualidade e excelência 

os alunos poderão ser grandes leitores e serem capazes de ter uma oralidade 

perfeita. 

Embora é notável que muito se tem a fazer, é valido ressaltar que sempre há 

uma solução. E através dos questionários aplicados pode-se perceber que os 

professores acreditam que a leitura é de suma importância para o desenvolvimento 

dos alunos. A leitura envolve sentimentos, informação, experiências; sinaliza certas 

respostas, apaga outras, problematiza e permite acrescentar novas informações. 

Satisfaz curiosidades mediatas e imediatas. Pode-se dizer que é uma atividade 

eficaz a qualquer campo do conhecimento e à própria vida do ser humano   
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Esse estudo serviu de base para o conhecimento adquirido nesta instituição, 

durante esses quatro anos, servirá de construção para outros professores e 

sociedade em geral para a formação de um pensamento crítico e construtivo, uma 

vez que conseguimos alcançar nossos objetivos através desta pesquisa.  

Finalizo com a convicção de que o professor é a chave para a solução de 

todos os problemas. Uma aula bem aplicada reflete em resultados positivos para a 

aprendizagem significativa dos alunos. Somente o professor é capaz de formar 

leitores assíduos e atuantes na sociedade ao qual estão inseridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

REFERÊNCIAS  

 

AMARAL, Amadeu. O dialeto caipira. São Paulo: Anhembi, 1920.  
 
ASSIS, M.B.A.C. Aspectos afetivos do desempenho escolar: alguns 
processos inconscientes. Boletim da Associação Brasileira de Psicopedagogia, n. 
20, 1990. 
 
BAGNO, Marcos. A norma culta: língua e poder na sociedades Brasileira. São 
Paulo.Parabola editoral. 2003. 
 
BARBALHO, Aparecida Mendes. A influência da oralidade na escrita. Disponível 
em >http://webartigos.com/artigos/a-influencia-da-oralidade-na-escrita/51073. 
Acessado em 25 de Maio, 2017- 17h 58min. 
 
BARONAS, Joyce Elaine de Almeida. Interferências da oralidade na produção 
escrita acadêmicos de letras. Uel.2014 /Users/Windows%2010/Downloads/15696-
88998-1-PB.pdf 
 
_________. Marcas de oralidade no texto escrito. Disponível em>http://www 
.uel.br/revistas/uel/index.php/view/4174. Acessado em: 03 de abril de 2017. 15h 
28min 
 
BARBALHO, Aparecida Mendes. A influência da oralidade na escrita. Licenciada 
em Letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT 2009/1. 
http://webartigos.com/artigos/a-influencia-da-oralidade-na-escrita/51073. Acessado  
em 09 de outubro de 2017.14h07min.  
 
BRASIL. Lei nº9.394, de 20 dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. disponível www.planalto.gov.br/ccivil. Data 21/11/2017 
 
__________. Parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa. Brasília; 
MEC/SESP, 1997. 
 
__________. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394, de 20 de 
dezembro de 1996. 
 
BLOOMFIELD, L. Language. New York, Holt, Rinehart and Winston. 1933. 
 
BORTONI-RICARDO, Stella Maris. O estatuto do erro na língua oral e escrita. In:  
GORSKI, Edair Maria; COELHO, Izete Lehmkuhl (Orgs.) Sociolingüística e ensino: 
contribuições para formação do professor de língua. Florianópolis: EdUFSC, 2006. 
 
__________. Educação em Língua Materna; A Sociolinguística Na Sala de Aula. 
São Paulo; Parábola, 2004. 
 
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e Lingüística. São Paulo: Scipione, 1999. 
   
__________. Alfabetizando sem o Bá-Bé-Bi-Bó-Bu. São Paulo: Scipione, 2004 

http://www/
http://webartigos.com/artigos/a-influencia-da-oralidade-na-escrita/51073.%20Acessado
http://www.planalto.gov.br/ccivil.%20Data%2021/11/2017


46 
 

 
 
CASTILHO, A. T. de. A língua Falada no Ensino de Português. São Paulo; 
Contexto, 1998. 
 
CAVALCANTI, Marina Pereira. Os desafios da Produção Textual e a Importância 
do Revisor na Análise de Texto. Disponível Acessado em 26 de mail de 
201http://bdm.unb.br/bitstream/10483/1941/1/2011_MarinaPereiraCavalcante.pdf 
 

CAPISTRANO, C. C. Segmentação na Escrita Infantil. São Paulo: Martins Fontes, 
2007. 
 
ESCORIZA Nieto, J. Dificultades en el proceso de composición del discurso 
escrito. Madrid: Editorial Sintesis, 1998. 
 
FÁVERO, Leonor Lopes. Oralidade e Escrita: Perspectiva para o Ensino de 
Língua Materna. 3. Ed. São Paulo; Cortez, 2002. 
 
FRANCO, Ângela; ALVES, Ângela Christina Souza; ANDRADE, Rosamaria Calaes 
de. Construtivismo: Uma Ajuda ao Professor. 4ª ed. Belo Horizonte, MG. Ed. Lê, 
1997. 
 
GERHARDT,Tatiana Engel Métodos de Pesquisa. disponível 
emhttp://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf. Acessado em 21 de 
junho de 2017 – 12h 45min. 
 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6ªedição. São 
Paulo, editora Atlas S.A.-2008. 
 
GOMES, Rita de Cássia M. Formação de Professores: Um Olhar ao Discurso do 
Docente Formador. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas-PUC/SP ,2003. 
 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Oralidade e Escrita. Disponível em 
>http://teleduc4.letras.ufmg.br:8000/cursos/diretorio/leituras_13_1/1%20Marcuschi%
20Oralidade%20e%20Esrita.pdf.Acessado 03 de Abril, 2017- 09h 40min. 
 
___________. Produção Textual: Análise de Gêneros e Compreensão. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
 
NOBRE, Lucélia Lopes. Influência da Linguagem Oral na Escrita - lume ufrgs 
Disponivel em https://www.google.com.br/search  Acessado em 09 de outubro de 
17.14h53min. 
 
ORALIDADE E ESCRITA Disponível em>https://www.todamateria.com.br/oralidade-
e-escrita/.Acessado em 03-04-2017 
 
SANTOS, Leonor Werneck dos.Oralidade e Escrita nos PCNS de Língua 
Portuguesa. Disponível em: http://comunicaoeexpresso.blogspot. com.br/2011/12/ 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiLqbL7meTWAhVJgJAKHb_IBTUQFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.lume.ufrgs.br%2Fhandle%2F10183%2F60697&usg=AOvVaw3sFTbutSizYLeZz0LSUtmE
https://www.google.com.br/search


47 
 

oralidade-e-escrita-nos-pcn-de-lingua.html. Acessado em 09 de outubro de 17.15h 
40min. 
 
https://educacao.uol.com.br/noticias/2011/03/03/brasil-8-em-10-professores-da-
educacao-basica-sao-mulheres.htm 
 
https://www.google.com.br/search?q=videos+sobre+a+influencia+da+oralidade+na+
escrita&oq=videos+sobre++a+influencia+da+oralidade+&aqs=chrome.1.69i57j35i39.
199TV Brasil - A lingua falada e a lingua escrita (24/05/2011) - YouTube  

 
         
https://www.google.com.br/search?q=castilho+1998+nao+se+acredita+mais+que+a 
uncao+da+escola&oq=castilho+1998+nao+se+acredita+mais+que+a+funcao+da+es
cola&aqs=chrome..69i57. modalidade oral e escrita na perspectiva do uso e o ... - 
Editora Realize acessado em 30 de outubro de 2017 as 15h e 28min. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://educacao.uol.com.br/noticias/2011/03/03/brasil-8-em-10-professores-da-educacao-basica-sao-mulheres.htm
https://educacao.uol.com.br/noticias/2011/03/03/brasil-8-em-10-professores-da-educacao-basica-sao-mulheres.htm
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjZ1OPg5Y7XAhVHjZAKHcUOCVkQtwIIQjAF&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg_YB5fr-RZg&usg=AOvVaw3vPiQ--bCa039moSAyOkzn
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjZ1OPg5Y7XAhVHjZAKHcUOCVkQtwIIQjAF&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg_YB5fr-RZg&usg=AOvVaw3vPiQ--bCa039moSAyOkzn
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjZ1OPg5Y7XAhVHjZAKHcUOCVkQtwIIQjAF&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg_YB5fr-RZg&usg=AOvVaw3vPiQ--bCa039moSAyOkzn
https://www.google.com.br/search?q=castilho+1998+nao+se+acredita+mais+que+a
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJ0dT3-5jXAhXCD5AKHT6nA_0QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.editorarealize.com.br%2Frevistas%2Fconedu%2Ftrabalhos%2FTRABALHO_EV045_MD1_SA15_ID6192_08092015161630.pdf&usg=AOvVaw35ncXnWQSyCRTB860KVjcH
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJ0dT3-5jXAhXCD5AKHT6nA_0QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.editorarealize.com.br%2Frevistas%2Fconedu%2Ftrabalhos%2FTRABALHO_EV045_MD1_SA15_ID6192_08092015161630.pdf&usg=AOvVaw35ncXnWQSyCRTB860KVjcH


48 
 

APÊNDICES 

 

8º SEMESTRE LETRAS/ESPANHOL 

                            MARILENE LOPES DA SILVA 

Este questionário é parte de uma pesquisa sobre Meu Trabalho de 

Conclusão de Curso e suas respostas serão muito importantes para esta 

etapa do meu estudo. 

Desde já agradeço sua colaboração.  

1) Sexo 

(  ) Feminino     (  ) Masculino  

 

2) Qual a sua Idade? 

(   ) 18 a 25 anos (  ) 26 a 30 anos (  ) Acima de 30 anos  

 

3)  Qual o seu nível educacional? 

(   ) Magistério  (   ) Graduação (   )  Pós Graduação  (   ) Outros   

 

4) Qual é sua área de formação? 

(   )  Pedagogia 

(   ) Letras  

(   )  Magistério 

(   ) Outras  

 

5.  Você concorda que a oralidade influencia na escrita dos alunos do ensino 

fundamental? 

 (  )  sim, pois como temos uma imensa pluralidade linguística no pais acaba influenciando a 

língua na hora do aluno escreve. 

(   )   Não, pois o alunos no ensino fundamental já tem a capacidade de separar a língua 

falada da língua escrita. 

(  ) As vezes  
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6.  Na sua Visão quanto professor, quais seriam os fatores que impulsionam o 

discente escrever da maneira como fala, muitas vezes fugindo da língua 

padrão? 

 

(   )  Os alunos não possuírem o habito da leitura frequente  

(    ) Os alunos possuírem uma linguagem “caipira” devido serem moradores de 

áreas rurais 

(   ) Os alunos virem de família humildes com pais analfabetos.  

 

 

7.  De que maneira o aluno conseguira ter maior facilidades em separar a 

língua falada da língua escrita? 

 

(   )  Através de leitura diárias  

(   ) situações significativas envolvendo a compreensão das variedades linguísticas 

(   ) questões de construção e de reconstrução que façam o aluno pensar, analisar e 

propor soluções. 

(   ) aprimorar a leitura e ampliar o universo cultural dos alunos num processo 

interativo  

 

8. Você costuma orientar seus alunos de que a língua falada pode ser 

coloquial, mas a língua escrita deve ser usada de maneira padrão?  

 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Sempre que possível 

(  ) Frequentemente  

 

 

9. Você acredita que no início do processo de aquisição da escrita a criança 

tende a escrever como fala? 

(   ) Sim, pois a criança em fase de aquisição da escrita escreve como fala, ou 
apresenta influências da fala em sua escrita. 
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(   ) Sim, pois o texto que a criança tem em mente no processo de aquisição da 
escrita é o texto oral, ou seja, o falado, sendo a escrita uma extensão da fala.  
 
(   ) Não, pois a criança consegue separar a fala da escrita e assim ela não escreve 

como fala. 

(   ) Ás vezes, pois a escrita não pode ser tida como uma representação da fala.  
 
10. Qual importância você dá a leitura, no processo de aquisição da escrita? 
 
(   ) Muito importante 
 
(   ) Importante 
 
(   ) pouco importante 
 
(   ) nenhuma importância 
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