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RESUMO

A pesquisa trata de um estudo de caso, e analisou a oralidade dos estudantes do 

Campus Amílcar Ferreira Sobral - CAFS em Floriano, Piauí. Apresenta de forma precisa as 

transgressões lingüísticas, diversidades, semelhanças e significações que caracterizam os 

discursos daqueles estudantes. Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre linguagem oral, 

sua relação com a educação, prática e linguagem como participação social. Os sujeitos foram 

30 alunos do CAFS, divididos em 3 grupos de 10 de acordo com a série em que estão 

matriculados. Eles assistiram a filmes, jornais televisivos, ouviram relatos, casos, músicas, 

canções e a seguir reproduziram oralmente em uma entrevista individual gravada. O resultado 

da investigação indica que as práticas de oralidade desenvolvidas na escola não estão 

contrbuindo para o bom desempenho da lígua oral. Os distúrbios lingüísticos encontrados 

foram: narrativas com seqüência indevida dos fatos, vícios de linguagem, concordância 

inadequada, além de marcadores conversacionais. Conclui-se que os alunos utilizam mais o 

código restrito que o elaborado.



ABSTRACT

The research is case's study. The study analyzes the orality of students of the Campus 

Amílcar Ferreira Sobral - CAFS in Floriano, Piauí. It presents the ligüísticas trespasses, 

diversities, similarities and meaning that characterize the speeches of those students. A 

bibliographical revision on verbal language and its relation with the education, and language 

as social participation was carried. The subjects were 30 pupils of the CAFS, divided in 3 

groups of 10 in accordance with the series where they are registered. They had attended 

televising fílms and news, had heard stories, cases, musics, and songs. After that experience 

they were asked to verbally reproduced their impressions in a recorded individual interview. 

The results of the inquiry indicate that the pupils do not demonstrate good performance in its 

speeches. The linguistic problems found were: narratives with improper sequence of the facts, 

vices of language, inadequate agreement, and conversational markers. One concludes that the 

pupils use more the restricted code that the elaborated.



FLORIANO E O CAMPUS AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL

PÁTIO DO CAMPUS AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL

Quando teu navio
Ancorado muito tempo no porto 
Te deixar a impressão enganosa 
De ser uma casa,
Quando teu navio
Começar a criar raízes
Na estagnação do cais
Faze-te ao largo.
É preciso criar a qualquer preço 
A alma viaj adora de teu barco
E tua alma de peregrino.

(Dom Hélder Câmara)
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1. INTRODUÇÃO

Aula de Português

A linguagem

na ponta da língua 

tão fácil de falar 

e de entender.

A linguagem

na superfície estrelada de letras, 

sabe lá o que ela quer dizer?

Professor Carlos Góis,ele é quem sabe,

E vai desmatando

O amazonas de minha ignorância.

Figuras de gramática, esquipáticas, 

atropelam-me, aturdem-me, seqüestram-me.

Já esqueci a língua em que comia,

em que pedia para ir lá fora,

em que levava e dava pontapé, 

a língua, breve língua entrecortada 

do namoro com a prima.

O português são dois; o outro, mistério.

Andrade, Carlos Drummond de. Esquecer para 
lembrar. Rio de Janeiro: Record. 1979.

É notório o número de alunos que chega ao ensino médio e não é capaz de escrever 

corretamente, compreender textos, falar uma linguagem elaborada.

Os professores das diferentes áreas são unânimes em reconhecer a importância da 

prática da linguagem na escola, no entanto, consideram que o desenvolvimento desta, é tarefa 

exclusiva do professor de Língua Portuguesa.

Há muito identifico as inquietações em investigar a linguagem de meus alunos do 

ensino médio, uma vez que no cotidiano da minha prática educativo-pedagógica deparo-me

_____ „ J—:----i------------------kt„ —_______ .1,. —í:—.. —i-----vum aineuiuaucs c ucsiguaiuaucs íinguisuvas. ímu uainpu ua cuucaçau imguisuva, a picna 
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cidadania exige o domínio da língua, o que confere à área de Língua Portuguesa um papel de 

destaque no cenário educacional atual.Tendo em vista este fato, por que não investigar?

Alguns estudos demonstram que apesar de o foco de interesse das pesquisas sobre o 

ensino da língua portuguesa ter mudado através dos anos, por muito tempo foram priorizadas 

as questões relacionadas a métodos, processos de aprendizagem e contexto de sala de aula, 

tendo o papel do professor permanecido como um componente relativamente periférico.

Soares (1986) desenvolveu um substancial estudo que aponta para a distância entre a 

linguagem dos indivíduos pertencentes aos grupos sócio-econômicos privilegiados e aos 

pertencentes às camadas populares. Essa distância pode ser o fator que explica a chamada 

“crise” no ensino da língua materna. Com relação ao estudo da língua na escola, não se pode 

entender o variante padrão como superior, em detrimento de outros variantes lingüísticos, pois 

diferenças lingüísticas não podem ser avaliadas como diferenças. Da mesma forma que não se 

pode dizer que uma linguagem é superior, ou melhor, que a outra.

Bagno (2002) relata que não se pode tentar impor um padrão lingüístico, se isso 

acontece estamos promovendo o “complexo de incompetência lingüística”.

Acontece que os jovens não apresentam o desempenho lingüístico esperado. As 

práticas de oralidade desenvolvidas na escola concorrem para formação de não falantes de 

uma boa linguagem.

O objetivo em tentar entender as diversidades lingüísticas de meus alunos começou em 

1992, ao ingressar no CAFS - Campus Amílcar Ferreira Sobral. Consciente da importância da 

linguagem oral na formação intelectual e na adaptação individual e social do ser humano, 

decidi realizar este trabalho que se caracteriza como um Estudo de Caso de caráter teórico- 

prático, tentando com isso detectar pontos de estrangulamento na prática da linguagem na sua 

forma usual de ocorrência em sala de aula. Minha rotina diária nas turmas permite-me 

verificar de maneira empírica, a prática da oralidade desenvolvida pelos alunos do Ensino 

Médio do CAFS. Investigarei a linguagem oral dos meus alunos, considerando não apenas os 
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aspectos cognitivos inerentes a ela, mas os aspectos sociais, com a finalidade de compreender 

o vocábulo, hábitos gramaticais e códigos elaborados, pois sabemos que o aluno apresenta 

dificuldades na articulação da linguagem característica da escola e o objetivo deste trabalho 

foi o de analisar a oralidade dos discentes do CAFS, identificando as transgressões 

lingüísticas, diversidades, semelhanças e significações que caracterizam seus discursos.

Ouvir e discutir produções orais dos alunos, ouvir narrativas orais tais como: causos, 

relatos, notícias etc, certamente me encaminharia a encontrar respostas para as nossas 

questões, foco deste estudo.

Um número bem grande de objetivos pode dar início a uma investigação. Larsen e 

Freeman (1996, p.163) apresentam inúmeros em relação à sala de aula. Na minha pesquisa, 

por exemplo, identifico motivos que variam desde realçar melhor a compreensão sobre 

ensino-aprendizagem da língua materna, até documentar o desempenho dos alunos ou ainda 

avaliar soluções de problemas. Fui levada, ao longo desta investigação a identificar problemas 

e escolher soluções, monitorá-las, avaliá-las; e transformar o produto de meu conhecimento 

em algo concreto, susceptível de mudar a prática.
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Claro que não se trata aqui de aprimorar ou mudar a escola como um todo, mas é um 

esforço para aumentar o conhecimento dos alunos. Além de pesquisadora sou uma das 

participantes do processo de ensino-aprendizagem e ciente do meu papel nos dois processos - 

de ensinar e investigar - encontro-me, portanto, numa posição que me toma capaz de 

incorporar os resultados à prática e, assim, aprimorá-la. Olhar-me em sala de aula fez me 

refletir sobre o que faço no dia-a-dia.

Subjaz implícito, portanto, como todo o processo de investigação, um objetivo que irá 

beneficiar a mim e também aos meus alunos.As respostas às perguntas, onde se realiza e o 

que investigar poderíam, sem dúvida, ser a mesma: minhas salas de aula do CAFS, já que 

meus alunos são os sujeitos deste estudo.

Para melhor compreender os sujeitos da pesquisa, faz-se necessário esclarecer o que é o 

CAFS e onde está situado.

O CAFS, escola de Ensino Médio está localizado na zona periférica da cidade de 

Floriano (município situado na Mesorregião do sul piauiense e na Microrregião de Floriano, 

com área de 3.673 km2, distante 248 Km da capital do estado, Teresina) e conta com uma 

população de 56.180 habitantes (Fonte: PNAD - Programa Nacional por Amostragem de 

Habitantes por Domicílio - 01.02.2004), situado na avenida BR-343, a quatro quilômetros do 

centro da cidade e atende uma comunidade estudantil de diversas cidades circunvizinhas, pois 

poucas dispõem de escola de segundo grau.

Em janeiro de 1979, a UFPI instalou o “Campus Irapuá”, com a finalidade de implantar 

cursos de nível superior para formação de professores de Io e 2o graus, entretanto, o marco 

inicial da atuação da UFPI em Floriano foi a implantação, em março de 1979, do Curso 

Técnico em Agropecuária. Em março de 1981, foi implantado o curso Técnico em 

Enfermagem. Em 2002 o CAFS realizou teste seletivo para outra modalidade de ensino: o 

Ensino Médio. O curso conta com a coordenadora, responsável pelo acompanhamento do 
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desempenho escolar dos alunos e pelas atividades desenvolvidas por 15 (quinze) professores 

de áreas diversas, visando atender a 473 alunos, sendo 30% destes, em regime de internato.

De acordo com a matriz curricular, o ensino médio atinge uma carga horária total de 

2.516 h, assim distribuída: Ia série: 884 h; 2a série: 816 h; 3a série: 816 h.

A clientela do CAFS é formada, em sua grande maioria, por alunos de classe social 

média baixa e é possível supor que o ingresso nesta escola representa acesso ao ensino médio 

em uma escola federal de qualidade.

Para as famílias desses alunos, o estudo tem grande importância, considera a escola um 

meio indispensável para que os filhos tenham uma vida melhor.

Quanto ao ensino da língua portuguesa não há qualquer comportamento inusitado, o 

modelo adotado é uma prática corrente na maioria das escolas do país.

Dessa forma, segue-se no CAFS uma tradição escolar continuada, com estudo de 

gramática, literatura e redação com a seguinte carga horária: Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira - Ia série: 102 h; 2a série: 102 h; 3a série: 68 h. Redação - Ia série: 34 h; 2a série: 

102h; 3a série: 102 h.

No que constatei, não há uma inter-relação entre essas partes, ficando o ensino 

fragmentado e o aluno sem condições de entender sua utilidade imediata e mediata. 

Ilari(l 985, p.55) tratando sobre o ensino gramatical e de redação mostra a desvinculação dos 

conteúdos, afirmando que "parece difícil imaginar que a criança ou o adolescente seja capaz 

de preencher por si esta lacuna entre as aulas de redação e as aulas de gramática

Essa constatação ele faz após comentar que "dedica-se uma parte preponderante das 

aulas de gramática à assimilação de uma nomenclatura gramatical cuja funcionalidade é 

lingüisticamente discutível e que, aliás, não encontra aplicação imediata fora dos exercícios 

de análise

Na redação, visa-se à correção com que o aluno se exprime ao escrever suas próprias 

frases, nas aulas de gramática, ao contrário, visa-se à correção com que ele emprega a 
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terminologia (a metalinguagem) da gramática para caracterizar as frases que lhe são 

propostas. (ILARI, 1985,p.55)

Sobre o lazer desses alunos, descobri que está centrado em grande maioria apenas na 

televisão e no rádio, ficando a audiência dividida entre novelas, programas de auditório e 

programas musicais apresentados por disque-jóqueis. A conseqüência natural disso é que eles 

cada vez mais são influenciados por fatores geradores de uma linguagem que não é 

característica da escola e há certa decepção por parte dos professores quando eles não se 

expressam de maneira correta.

O número de palavras erradas e construções mal elaboradas são muitas. Mas a 

linguagem desses alunos tem muito sentido porque exatamente faz parte do mundo deles, pois 

conforme descreve Fazenda (1994, p.54), “todo homem que nasce, redefine através da 

palavra todo o universo, a partir do que foi falado e do acréscimo do mundo de sua própria 

palavra, de sua própria experiência Passamos a entender as linguagens nossas e de nossos 

alunos - não apenas como instrumento, mas uma revelação de nós mesmos e de nossa relação 

com o mundo.

Hubbard e Power (1993:XIV), destacam: “por estarmos presentes constantemente no 

local de pesquisa, nós professores, trazemos para a investigação e para os próprios dados 

uma consciência bem mais profunda, que não se compara à de pesquisadores externos".

O presente estudo está organizado em três capítulos.

No capitulo I apresento uma revisão bibliográfica sobre linguagem, relacionando-a 

com a educação, sua prática e participação social, observando o mercado lingüístico e a 

escola, fazendo também algumas considerações sobre letramento.

No Capítulo II, descrevo a metodologia empregada na pesquisa.Nele descrevo como a 

investigação foi conduzida, a escolha dos participantes, e as técnicas utilizadas na coleta de 

dados, observando sobre interação em sala de aula.
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No capitulo III, através da análise e discussão de dados procurei demonstrar como se 

efetiva a oralidade dos alunos.

Para finalizar, apresento algumas considerações sobre o processo de investigação, 

buscando articular a teoria discutida com os dados coletados. Foram feitas algumas sugestões, 

tendo em vista o redimensionamento das práticas de oralidade na escola de nível médio.

Ao final desse trabalho, pretendemos que as vozes nele contidas possam de alguma 

forma, iluminar efetivamente as práticas da linguagem oral nas salas de aula.
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2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE A LINGUAGEM

“Uma escola transformadora é uma escola 
consciente de seu papel político na luta contra as 
desigualdades sociais e econômicas, e que, por 
isso, assume a função de proporcionar às 
camadas populares, através de um ensino 
eficiente os instrumentos que lhe permitam 
conquistar mais amplas condições de 
participação cultural e política e de 
reivindicação social. ”

(SOARES, 1986,p 73)

2.1. Linguagem e Educação

Tratar das relações entre linguagem e escola é passar por caminhos já percorridos, pois

já existem vários trabalhos que objetivam assinalar este problema. A sociedade através da 

escola apregoa filosofias e teorias pouco condizentes com a clientela escolar.

De acordo com as intenções deste trabalho, considero necessário referir-me aos

estudos científicos, que têm ligações com os objetivos deste, mencionados gradativamente, a 

alterar à visão da língua, até entendê-la como sendo heterogênea, multifacetada e influenciada 

por diversos fatores que afetam os falantes em razão de condicionamentos situacionais, tais 

como momento histórico em que se acham, o espaço geográfico, social e temático em que se 

movem.

Inúmeros estudos e denúncias têm sido feitas, assim como propostas para uma 

reformulação do ensino da língua têm estado presente nos debates sobre educação sempre 

levantando a hipótese de que a educação popular tem como objetivo a igualdade social, mas o 

que tem ocorrido é o empobrecimento da qualidade do ensino apesar das reformas, mudanças 

de metodologia, aperfeiçoamento de professores, dentre outras propostas.

A escola hoje não oferece possibilidades de o aluno adaptar-se a ela mesmo 

favorecendo o ensino de matérias principalmente da língua portuguesa de forma acessível. A 

escola não propõe tarefas que levem à compreensão, ou que possibilitem a reflexão e tomada 
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de posição, despertada pelo ato de utilizar a linguagem coerentemente. Não incentiva o aluno 

a dialogar, participar de rodas de conversas, debater, manifestar críticas, expressar 

sentimentos e opiniões. Ao contrário disso, os professores que ensinam língua portuguesa nas 

escolas seguem inteiramente apenas as prescrições da gramática normativa.

Sabemos que a função da escola tem sido sim, a de ensinar a língua padrão, a língua 

reconhecida socialmente, levando os alunos das camadas populares a reconhecerem que existe 

uma maneira considerada “certa” de falar, diferente daquela utilizada por eles. Na verdade ela 

cumpre com eficiência a sua função de manter e perpetuar a estrutura social, a discriminação 

entre as classes e as desigualdades, não levando em conta que o acervo lingüístico oral do 

aluno é peculiar ao seu meio e supre suas necessidades independentemente de origem social. 

A fala, esta sim, estimula a expressão com desinibição, a espontaneidade, ritmo e entonação 

de voz adequada, desenvolvendo a criatividade e ampliando o vocabulário. Falando adquire o 

hábito de ouvir, de se fazer entender e de organizar o pensamento lógico, atributos 

indispensáveis para uma boa comunicação, pois o processo de ensino - aprendizagem é 

complexo.

2.2. A Linguagem e Participação Social
Revendo os estudos de Ferdinand de Saussure que deram à Lingüística seu estatuto 

científico, o advento da lingüística na primeira metade do século XX sob o impulso do 

estruturalismo apresentou uma concepção própria da língua, vista como um sistema 

autônomo, um todo homogêneo, psíquico, virtual e social. À língua (langue) Saussure opõe a 

fala (parole ) - a concreta e individual realização da língua . Ao contrário daquela, esta é 

multifacetada e heterogênea (SAUSSURE, 1975). Essa dicotomia fundamental para teoria de 

Saussure revela a inconteste influência do sociólogo Durkheim e sua idéia de fato social. A 

língua como instituição social, exerce força coercitiva sobre o indivíduo, sendo ao mesmo 

tempo elemento sócio-organizacional.
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E aqui lembramos Paulo Freire (1980, p.58), quando nos diz que há pluralidade nas 

relações do homem com o mundo à proporção que ele responde aos vários desafios que este 

lhe oferece. Não são apenas os diferentes desafios que partem do seu contexto, mas também, 

ao jogo constante de suas respostas, alterando-se ao responder, organizando-se, escolhendo, 

testando, agindo e também criticando.

Lispector (1979), mostra, com grande sensibilidade, as dificuldades de Macabéa, 

protagonista de A Hora da Estrela, uma moça simples que não compreende as linguagens e 

os códigos da cidade grande, uma cidade, nas palavras da autora, toda feita contra ela. Ela 

representa milhares de jovens e adultos que sem a formação escolar fundamental se 

movimentam nas grandes cidades captando apenas parte das mensagens e dos códigos.Vivem 

por isso, infelizes, e se sentem inferiores em relação aos demais.

O homem, ao criticar-se como impotente diante daquilo que a escola se lhe apresenta, 

não se vê como participante da realidade da qual faz parte, não percebe que ele é fazedor, não 

compreende que é capaz de dominar a realidade, modificá-la, humanizá-la, simplesmente 

porque se sente derrotado pelos desafios da escola. E a escola, conforme Soares (1986), 

oculta-se na ideologia do dom, acreditando na existência de desigualdades naturais e, 

obviamente, eximindo-se da responsabilidade pelo fracasso do aluno por não ser capaz de 

adaptar-se, ajustar-se, de responder positivamente às oportunidades que esta acredita 

firmemente estar oferecendo.

É nesse momento que a escola pode cumprir um de seus papéis principais, o de ajudar o 

estudante a se desenvolver melhor nesse mundo, dotando-o de instrumentos e recursos 

lingüísticos que lhe permitirão viver de um modo mais participativo na dinâmica da 

sociedade.

A linguagem tem como função na sociedade expressar sentimentos e pensamentos, dar 

ordens e receber mensagens. Daí ela ter papel primordial na escola, pois favorece o 

desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno possibilitando também o desenvolvimento da 
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própria linguagem, que por sua vez, é muito importante na formação do pensamento e na 

capacidade de bem transmiti-lo. Linguagem e pensamento são considerados elos de uma 

mesma corrente no círculo genético (PIAGET, 1986,p 39), visto que a formação do 

pensamento, no que concerne à representação de conceitos, se desenvolve paralela à aquisição 

da linguagem podendo, no entanto se modificar mediante as condições de interação com o 

grupo social ou sociedade.

A gente chegamos não é uma construção errada na gestão de Paulo Freire, referente à 

entrevista concedida pelo célebre educador, então Secretário de Educação de São Paulo. A 

provocação decorria de falas em que o professor Freire defendia uma outra visão para um 

ensino da Língua Portuguesa: o aluno terá uma escola na qual sua linguagem seja respeitada 

(...). Uma escola em que o aluno aprenda a sintaxe dominante, mas sem desprezo da sua, dizia 

ele; e também: precisamos respeitar a sua sintaxe mostrando que sua linguagem é bonita e 

gostosa, às vezes é mais bonita que a minha. E mostrando tudo isso, dizer: mas, para tua 

própria vida tu precisas dizer “a gente chegou”. Isso é diferente, a abordagem é diferente: é 

assim que queremos trabalhar, mas dizendo a verdade.

O uso da “boa” linguagem, da linguagem imposta pela escola, supostamente gera maior 

tendência ao ajustamento social entre os indivíduos, pois facilita o entrosamento, a vida em 

comum. A disciplina Língua Portuguesa está para desenvolver a oralidade dos estudantes, 

equilibrando-a com a escrita, duas faces igualmente importantes de uma mesma prática 

social, a linguagem. E ainda: a escola deverá reconhecer a diversidade cultural presente nos 

grupos de estudantes que se reflete diretamente no uso que cada um deles faz da língua. 

Reconhecer que há também diferenças entre os contextos lingüísticos de professores e de 

alunos e que palavras e expressões usuais para os primeiros talvez não sejam compreendidas. 

Como é possível, na sala de aula, sem deixar de reconhecer as diferenças lingüísticas superá- 

las e oferecer um ensino que desenvolva a capacidade de expressão dos estudantes?
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A livre expressão desempenha relevante papel na sociedade uma vez que o sujeito 

falante constrói significado, integrando todo ato de enunciação individual num contexto mais 

amplo, revelando as relações intrínsecas entre o lingüístico e o social, buscando as relações 

que vinculam a linguagem à ideologia. Assim, o aluno poderá usar uma variedade social em 

casa, a variedade padrão na escola, e outra no lazer com seus amigos. Esses falantes usam 

essa variedade de acordo com o contexto e a situação. A essas variedades que ocorrem de 

acordo com os papéis dos falantes e as situações, Gumperz (1972) e Fisher (1974) 

denominaram de “repertório verbal” e Halliday (1982) de “registros”.

Já Bemstein (1996), em sua teoria dos “códigos” (elaborado e restrito), nos anos 60, 

defende que os fatos lingüísticos condicionam, isto é, regulam os fatos sociais. O estudo 

bemsteiniano representou um dos primeiros esforços para resolver a questão de como 

subgrupos, residentes numa unidade social mais ampla desenvolveram modos diferentes de 

fala. Seu ponto de vista é que numa sociedade dividida em classes é possível observar duas 

variedades lingüísticas, dois códigos: O “restrito” - próprio da classe operária e o “elaborado” 

pertencente à classe média. O uso de um ou outro código denota formas de pensamento 

diferentes capazes de adequar ou não a linguagem ao contexto, para Bemstein, as crianças de 

classe média são submetidas a um processo de socialização que lhes permite usar os dois 

códigos, exprimindo significados universalistas ou particularistas, conforme o contexto. O 

mesmo não se dá com os usuários (MARCUSCHI, 1975). Os trabalhos que encaram a relação 

lingüístico/social não se limitam apenas às visões supracitadas.

2.3. A Linguagem e sua prática
A questão da linguagem verbal está relacionada a princípios que envolvem discussões 

sobre sua natureza. É evidente o papel de destaque atribuído à comunicação verbal, aos signos 

e aos instrumentos mediadores.Os diferentes perfis do professor nos processos de ensino- 

aprendizagem podem ou não conceder à linguagem maior ou menor importância. Isso não tem 
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um peso tão relevante no modelo pedagógico fundamentado na premissa de que a origem do 

raciocínio lógico não está no discurso ou no diálogo, mas na ação (EDWARDS e MERCER, 

1987, p.20).

A linguagem, contudo, desempenha papel diferente em outros modelos educacionais. 

A forma como os professores conceituam a natureza da linguagem parece ser crucial em 

determinar de que maneira o conhecimento e o sentido são gerados na sociedade. Assim, em 

sala de aula, assume-se que só há um sentido - aquele que é determinado pelo professor 

desconsiderando-se, portanto, o comunicativo, o uso feito da linguagem, o contexto em que é 

usada e o processo de interesse entre os participantes, - o discurso, enfim.

Todavia, é justamente o conceito de discurso, ou seja, de linguagem como objeto vivo, 

que predomina no modelo pedagógico que vê a construção do conhecimento como produto de 

um processo de co-participação e colaboração, no qual se toma fundamental a mediação pelo 

outro e pela palavra, e para o qual contribuem aqueles envolvidos na prática de sala de 

aula (MOITA LOPES, 1996, p.95 ).

Este modelo tem a visão de que a linguagem não ocorre em um vácuo: daí se prioriza 

sua natureza social e dialógica. Relembro, em relação a este conceito, o pensamento e os 

argumentos de Bakhtin (1979, p. 279), que identifica uma estreita relação entre o discurso e as 

atividades humanas: todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, 

estão sempre relacionadas com a utilização da linguagem.

E claro que em relação à sala de aula, este conceito implica olhar ambos, professor e 

alunos, como agentes sociais, ativos e criativos.

De fato, os argumentos de Bakhtin(1979), assim como os de Vigotski (1978/1984; 

1961/1993) valorizam o discurso, colocando-o indissoluvelmente ligados às condições de 

comunicação, as quais, por sua vez estão ligadas às estruturas sociais (BAKHTIN, 1929 / 

1997). Bakhtin situa a linguagem na fala da vida cotidiana. Em seus estudos, procurou 

entender a linguagem em sua totalidade, sem se abstrair de vários aspectos da vida concreta 
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do mundo. Deste modo, o objeto de seu estudo é a realidade fundamental da língua, a 

enunciação, isto é, a interação verbal e não o enunciado (BAKHTIN, 1929 / 97).

A verdadeira substancia da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo 
fenômeno social da interação verbal realizada através da 
enunciação.

A partir destes pressupostos, podemos inferir que o discurso é polissêmico. Os 

significados são passíveis de variação, criados por diferentes intenções discursivas ou 

contexto da vida cotidiana. São também estes princípios que me permitem entender e explicar 

o conceito de que “é a interação desenvolvida por participantes no discurso que leva à 

construção da aprendizagem” (MOITA LOPES, 1995, p. 6). Subjaz a este conceito que o 

sentido não está no que se diz, mas acontece na relação entre as pessoas como um fruto de um 

processo colaborativo. É, portanto, construído pelos participantes através da interação social e 

afetado pela intersubjetividade de seus usuários. Estes argumentos me permitem pontuar na 

linguagem sua função dialógica.

Tendo em vista a valorização da fala e do diálogo, é de se esperar que, como 

investigadora, eu procure observar de que modo se realiza a oralidade em minha escola.

2.4. A Linguagem na Escola
...na escola só me ensinavam (...) ‘vovô viu a uva’. Eu não era 
medido pela sensibilidade que tinha como conhecimento do mundo, 
era medido por ‘vovô viu a uva’. O ‘vovô viu a uva’ não me ajudava 
a entender o que eu estava sentindo em relação ao mundo. 
(Dimenstein e Alves, 2003, p.60/p.l8 - 19)

O sujeito discursivo pode ser visualizado de três maneiras diferentes, de acordo com as 

fases. Num primeiro momento entende-se que o discurso é produzido por um sujeito 

assujeitado, isto é, esse sujeito produz um discurso que não é dele, mas produto de uma 

ideologia que fala que através dele é que estabelece o que pode ser dito e como. No segundo 

momento, já consciente de sua função enquanto produtor do discurso -“sujeito função”-, o 
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sujeito apresenta-se de forma dispersa, adquirindo características e discursos diferentes 

dependendo da posição que está exercendo no ato discursivo. Apesar de sua dispersão, o 

sujeito não é totalmente livre, mas continua condicionado às imposições da formação 

discursiva em que está inserido, a qual permanece regulada por uma formação ideológica. Por 

fim, na terceira fase, o sujeito apresenta-se entre o “eu” (consciente) e o “outro” (inconsciente, 

desconhecido), sendo seu discurso clivado, descentrado, ou seja: marcado pela 

heterogeneidade, pelo fenômeno social da interação verbal (BAKHTIN, 1929).

Na sala de aula, os locutores (sobretudo professores e alunos) instauram relações de 

comunicação lingüística em condições sociais concretas que segundo Bourdieu (1998,p.29) 

funcionam como um mercado lingüístico. Desde os primeiros anos de escola, a criança 

(sobretudo das camadas populares) começa a aprender uma língua estranha, que raramente é a 

sua ou de seus pais: trata-se da língua escolar padrão, a única reconhecida pela escola como 

correta.

Toda a maneira espontânea de falar da criança (expressões, frases, pronúncia, etc.), 

que não correspondem às normas da língua escolar, é constantemente corrigida, reprimida, 

penalizada pelo professor para que, de correção em correção, todas as crianças falem a língua 

exigida pela escola.Se a criança demonstrar não saber exprimir o que deseja, se não consegue 

entender direito às explicações da professora, nem consegue fixar instruções um pouco 

longas, ou se tem vergonha de falar na escola, muitas vezes a dificuldade é entendida como 

tendo origem na criança e que ela deve ser corrigida. Entretanto, em sua casa, essa criança 

consegue se comunicar perfeitamente, falar a língua portuguesa com desembaraço em várias 

circunstâncias de sua vida. (BOURDIEU, 1998,p.32).

A língua oficial esta enredada com o Estado, tanto em sua gênese como em seus usos 

sociais. É no processo de constituição do Estado que se criam às condições da constituição de 

um mercado lingüístico unificado e dominado pela língua oficial: obrigatória em ocasiões e 

espaços oficiais (escolas, entidades públicas, instituições políticas, etc.) esta língua de Estado 

escola.Se
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toma-se a norma teórica pela qual todas as práticas lingüísticas são objetivamente medidas.

Ninguém pode ignorar a lei lingüística que dispõe de seu corpo de juristas (a gramática) e de 

seus agentes de imposições e controle (os professores), investidos do poder de submeter 

universalmente ao exame e a sanção jurídica do título escolar o desempenho lingüístico dos 

sujeitos falantes.

Muitas crianças, para não correrem o risco de serem criticadas por falar “errado”, 

preferem calar-se e reduzir o que tiverem de escrever ao mínimo possível, para não se expor 

às observações do tipo “pobreza de vocabulário”, “falta de sentido”, erro ortográfico, etc,. 

Segundo a perspectiva de Bourdieu, as palavras são bens que são trocados na escola. O falante 

(o aluno) coloca seus produtos no mercado lingüístico que é:

Estritamente sujeito aos veredictos dos guardiões da cultura legítima, o 
mercado escolar encontra-se estritamente dominado pelos produtos 
lingüísticos da classe dominante e tende a sancionar as diferenças de capital 
preexistentes. O efeito acumulado de um fraco capital escolar e de uma fraca 
propensão e aumentá-lo através do investimento escolar que lhe é inerente 
condena as classes mais destituídas às sanções negativas do mercado escolar, 
ou seja, à eliminação ou à auto-eliminação precoce acarretada por um êxito 
apagado. Os desvios iniciais tendem,portanto, a se produzir, pelo fato de que a 
duração da inculcação tende a variar tanto quanto seu rendimento, fazendo 
com que os menos inclinados e menos aptos a aceitar e a adotar a linguagem 
escolar sejam também os que se expõem menos tempo a essa linguagem, bem 
como aos controles e sansões escolares (BOURDIEU, 1998,p.50).

Com efeito, Bourdieu reflete sobre a relação professor-aluno, mostrando-a como tensa 

e não instaurada sobre a singularidade dos alunos. Caminhando nessa direção da análise 

Alckmin et al (1991, p.22) afirmam que é necessário muito mais:

pensar mais a realidade social do que a realidade lingüística. Sabemos que a 
utilização da língua é regida por um conjunto de regras sociais que regulam a 
pertinência ou não, a adequação ou não dos comportamentos lingüísticos. Ou 
seja, tanto para a escrita como para a fala, existe restrições e assentimentos 
quanto ao seu uso:há punições previstas para quem infringe essas regras que 
vão desde estar exposto à galhofa até não ser aceito em empregos por 
exemplo. Não podemos perder de vista que a hierarquização das formas 
lingüísticas é calçada em valores que refletem a estrutura de uma sociedade, 
no caso da nossa, a de uma sociedade de classes.

No mercado lingüístico, por exemplo, o escolar, em que a modalidade de linguagem 

legítima domina e se impõe, o aluno aprende também as condições de sua aceitabilidade de 
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que Bourdieu (1998) chama de aceitabilidade sociológica e não lingüisticamente como faz 

Chomsky (1965, p.69) para ele, aceitabilidade não é apenas o uso da língua intuitivamente 

“gramatical” ou “normal, mas um uso da língua que engloba tanto as leis propriamente 

lingüísticas da gramaticalidade internalizadas pelo falante quanto a formação de preços 

característicos do mercado em questão. Isto significa que “as condições de recepção 

antecipadas fazem parte das condições de produção, e antecipação das sanções do mercado 

contribui para determinar a produção do discurso” (BOURDIEU, 1998:64).

Em suma, a escola é lugar onde a aquisição do capital cultural e do capital lingüístico 

pelo falante acontece por meio de um processo formal e intencional de inculcação de regras 

explícitas. O mercado lingüístico escolar tem a especificidade de ser uma instância social a 

serviço do mercado cultural e lingüístico dominante para reproduzir e difundir a linguagem 

legítima que confere a aceitabilidade. Dessa forma, é oportuno verificar como a escola trata as 

diferenças dialetais.

Todo falante nativo usa sua língua de acordo com as regras específicas de seu dialeto, 

reflexo da comunidade lingüística a que pertence. Dessa forma, há diferenças entre as regras 

de um modo de falar de um dialeto e o de outro. Como afirma Alckmin (1991,p.25), “[...] a 

língua é um complexo de variantes e não existe superioridade de uma variedade sobre a 

outra”. No entanto nem todos possuem o mesmo valor no mercado, visto que a presença de 

grupos hierarquizados é a condição para a instauração de relações de dominação lingüística. 

Como explica Bourdieu(1998), no mercado lingüístico, o valor dos produtos lingüísticos 

rende lucro para o falante, cujas características lingüísticas correspondem às posições 

econômicas e sociais privilegiadas. A linguagem legitima é aquela de grupos dominantes. Ela 

se converte em capital lingüístico, favorecendo a obtenção de lucros por aqueles que o detém. 

Com efeito, conforme Bourdieu (1998,p.41):

Ao privilegiar as constantes lingüisticamente pertinentes em 
detrimento das variações sociologicamente significativas para 
construir este artefato que é a língua ‘comum’, tudo se passa como 
se a capacidade de falar, mais ou menos universalmente difundida, 
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fosse identificável à maneira socialmente condicionada de realizar 
esta capacidade natural, cujas variedades são tantas quanto as 
condições sociais de aquisição.

Para Bourdieu (1998), as diferenças lingüísticas de pessoas provenientes de diferentes 

regiões se encontram relegadas ao inferno dos regionalismos, das expressões viciosas e de 

erros de pronúncias que os professores corrigem. “Reduzidos ao estatuto de jargões 

idiomáticos ou vulgares, igualmente impróprios em ocasiões oficiais, os usos populares da 

língua oficial sofrem uma sistemática desvalorização (p.40-1)”.

No mesmo mercado lingüístico, as pessoas podem ter a mesma competência 

lingüística. No entanto, o discurso depende da posição do falante e do mercado lingüístico 

para poder ser reconhecido como “linguagem legitima e assim se transformar em capital 

lingüístico”. Em decorrência disso, Bourdieu critica o conceito de competência lingüística 

como formulado por Chomsky porque '"escamoteia a questão das condições econômicas e 

sociais de aquisição da competência legítima e de constituição do mercado onde se 

estabelece e se impõem estas definições”. Contra competência lingüística (abstrata) de 

Chomsky, sugere o conceito de capital lingüístico, que remete a competência necessária para 

falar a língua legítima, visto que esta tem um mercado lingüístico que confere autoridade, 

poder e dominação ao falante.

2.5.Mercado  Lingüístico e a Escola

O mercado cultural e lingüístico é socialmente dotado de critérios de avaliação que 

conferem legitimidade aos bens simbólicos, como a própria linguagem dos grupos dominantes 

econômica e socialmente. Com efeito, a cultura e a linguagem desses grupos são 

transformadas em capital cultural e lingüístico e sua aquisição e domínio toma-se uma 

exigência nos mercados dos bens simbólicos enquanto que a cultura e a linguagem dos grupos 

dominados são depreciadas.
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Uma das especificidades mais importantes da escola é ser um mercado lingüístico 

que usa e ensina a linguagem legítima por meio da comunicação pedagógica, que tem como 

característica distintiva a de ser uma relação de força simbólica no grupo constituído pelos 

professores e pelos alunos.

O papel do professor, na comunicação pedagógica, é o de inculcação da cultura 

(capital cultural) e da linguagem legítima (capital lingüístico). No entanto, essa comunicação 

pedagógica é fundamentada em bases desiguais.

Os alunos das classes dominantes ao chegarem à escola estão em condições de usar 

o capital cultural e o capital lingüístico escolarmente rentável, visto que estão familiarizados 

com eles em seu grupo social; já dominam, ou podem facilmente dominá-los.

Entretanto, os alunos das camadas populares familiarizadas com sua linguagem que é 

considerada pelo mercado lingüístico como não-legítima - como relata Bourdieu (1998), não 

reconhecida socialmente - ao chegarem à escola fracassam, visto que a comunicação 

pedagógica não atinge o objetivo de fazê-los adquirir os bens simbólicos que constituem o 

capital cultural e lingüístico legítimos.

A comunicação pedagógica envolve atividades que, em geral, caracterizam-se muito 

mais pelo reconhecimento da linguagem legítima. O ensino da língua caracteriza-se pelo 

estudo da gramática da língua normativa, leitura de textos sempre escritos em língua legítima, 

correção da linguagem oral e escrita dos alunos conforme os variantes padrões. 

Conseqüentemente, para os alunos das classes dominantes, o ensino constitui além de uma 

didática do reconhecimento que já possuem da língua legítima, um aperfeiçoamento da 

capacidade de produção e de consumo do conhecimento.

Todavia, para os alunos pertencentes às camadas populares, a escola possibilita, em 

geral, apenas o reconhecimento que existe uma maneira de falar e escrever considerada 

legítima e que é diferente daquele que conhecem e dominam. Tal reconhecimento se inscreve, 

para Bourdieu (1998,p.37-8), “em estado prático nas disposições insensivelmente inculcadas
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pelas sanções do mercado lingüístico Com efeito, a escola não leva esses alunos a

conhecer essa outra maneira, isto é, não os leva a produzi-la e consumi-la eficientemente, 

aumentando, assim, a distância entre a linguagem das classes populares e o capital 

lingüisticamente social e escolarmente rentável. Segundo Bourdieu (1998,p.5O), “[...] os 

mecanismos sociais da transmissão tendem a garantir a reprodução da defasagem estrutural 

entre distribuição (bastante desigual) do conhecimento desta língua legítima e a distribuição 

(muito mais uniforme) do reconhecimento desta língua

Dessa forma, os bens simbólicos das classes dominantes e a comunicação pedagógica 

legítima são instrumentos para o fracasso escolar das classes populares, contribuindo, assim, 

para a perpetuação dessas classes dominadas e para manutenção da estratificação social.

A análise de Bourdieu fomece-nos importantes esclarecimentos a respeito do sistema 

educacional e dos processos de ensino e seleção, especialmente com relação à natureza 

“classista” desses processos.

Entretanto, do ponto de vista do desenvolvimento de uma sociolingüística alternativa 

para compreender a educação, há limitações. Substancialmente, uma educação vista à luz da 

linguagem como um mercado lingüístico não sugere uma disponibilidade para a mudança, na 

medida em que implica dispor o aluno numa relação estereotipada com a precariedade do 

próprio momento. Logo, não é possível pensar-se num processo educacional com fronteiras 

determinadas entre educação e o mercado lingüístico, sem o risco de alijar da escola o próprio 

processo constitutivo de sujeitos.

Nessa perspectiva, a escola não é o campo de luta contra o fracasso escolar das 

camadas e sim um instrumento e causa para a divisão da sociedade de classes. A solução dos 

problemas está na eliminação das discriminações e das desigualdades sociais e econômicas. E 

inegável a relação entre escola e sociedade, mas também é verdade que muitas “dificuldades e 

problemas do ensino de língua materna podem ser resolvidos no âmbito de discussões 

pedagógicas e didáticas” (ALCKMIN et al, 1991,p.26).



30

2.6. Relações entre Oralidade e Escrita

Desde as críticas de Paulo Freire (1986) sobre a concepção instrumental e a política 

da língua escrita, muitas foram as contribuições que, nos últimos anos, revolucionaram a 

compreensão que hoje temos sobre processo de alfabetização. Na década de 80 os estudos 

lingüísticos, psicolingüístico e sociolingüístico redimensionaram as relações entre o falar e o 

escrever, revendo os princípios que sustentavam a discriminação e a correção da língua. 

Paralelamente, pesquisas psicogenéticas lideradas por Emilia Ferreiro e colaboradores, 

esforçaram-se por evidenciar os processos cognitivos de aprendizagem de um sistema que, 

longe de ser um código, merece ser tomado como efetivo conhecimento,.

A tradução e divulgação das obras de pesquisadores soviéticos situaram a dimensão 

social inerente à aprendizagem da escrita. Por um lado, Vygotsky e Luria (1930) chamando a 

atenção para a relação dialética entre o homem e seu mundo, situando o contexto sócio- 

cultural como importante referencial para a aprendizagem e valoração da escrita; por outro, 

Bakhtin (1990) enfatizando o caráter dialógico de ler e escrever. Finalmente, nos anos 90, os 

estudos sobre o letramento apontam para a relevância das práticas sociais na consideração dos 

registros, meios e metas como ensino da língua escrita.

Os estudos lingüísticos e psicolingüísticos que se destinaram a pesquisar a natureza da 

linguagem escrita, serviram, em muito, para demonstrar a fragilidade de pressupostos mais 

restritos e restritivos e também promoveram uma melhor compreensão do objeto “escrita”. 

Alguns desses estudos, sobretudo os que assumem uma concepção autônoma de letramento, 

acabaram de promover uma fragmentação do objeto “linguagem verbal” ainda maior - entre 

modalidade oral e escrita -, o que pode ser improdutivo, pois, confinada ao isolamento 

(oralidade e escrita), acentuado pelo olhar crítico das diferenças, perde-se a dinâmica de sua 

inter-relação, a historicidade, o significado e implicações de seus usos e a dialética do seu 

desenvolvimento. O que a maioria desses estudos parecem considerar é mais a empíria das 
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manifestações das modalidades de linguagem e menos as condições de produção dos 

discursos. Há, em alguns casos, um deslocamento da questão, que pode ser flagrado quando 

vemos, num bilhete, numa carta ou em um e-mail, marcas de oralidade ou quando vemos, 

num seminário, numa conferência ou numa palestra, marcas de escrita. Bakhtin (1990) 

propõe que se distingam apenas os gêneros (primários e secundários) e que a questão não está 

exatamente na forma de materialização (oral ou escrita), nem num suposto contexto material 

de escrita ou fala, mas sim nas condições de produção de discursos ou, mais especificamente, 

de enunciados.

A perspectiva desses estudos lingüísticos e psicolingüísticos, que acentuam diferenças 

entre escrita e oralidade em termos de modalidades, aparece refletida em muitos dos 

programas escolares, quando da definição de objetivos ou quando do elenco de conteúdo1. - 

Tal consideração deu origem a algumas práticas centradas na insistência em se diferenciar a 

oralidade da escrita. Traduzidas em alertas pedagógicos do tipo “não escrevemos como 

falamos” e em atividades que visam aspecto dessa diferenciação, esta posição acaba gerando, 

quando muito, uma certa intemalização da figuras de leitores ausentes no contexto, para quem 

é preciso ser claro, contextualizar suas idéias, explicar melhor etc., sem, entretanto, dar pistas 

mais sólidas a propósito de como fazê-lo. Ora, não se pode ensinar linguagem oral em geral, 

da mesma forma que não se pode ensinar linguagem escrita em geral.

1. Vale dizer que a inclusão de um trabalho com oralidade nos programas curriculares já representa um grande avanço, posto 
que a oralidade muitas vezes ficou - e ainda fica - de fora de muitas práticas escolares. Por trás disso, parece haver um 
pressuposto de que se aprende a usar a linguagem oral em situações cotidianas, sem necessidade de um ensino formal, dado 
que se aprende a falar em casa, antes da escolaridade. Já o aprendizado da escrita, dependería de um ensino formal, 
institucionalizado, sendo, portanto, obrigação maior da escrita.

Por essa razão, a maioria das práticas escolares de trabalho com a oralidade acaba 

sendo esvaziada, consistindo apenas em propostas genéricas de discussões coletivas, trocas de 

opiniões ou no máximo tematizam questões normativas de registro ou de diferenças em 

relação à escrita e a norma culta, muitas vezes fundidas. Essas práticas acabam sendo pouco 

producentes porque, novamente, a questão aparece desfocada: o que deveria está em questão
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são as diferentes formas de dizer, determinadas por diferentes situações comunicativas e não, 

simplesmente, o fato da materialidade do dito pertencer à modalidade oral ou escrita, regida 

por uma espécie de contexto de produção geral e indiferenciado.

Com isso, a escola acaba promovendo uma contradição básica: demanda e cobra algo 

que deveria ensinar, mas não ensina.

(...) As formas cotidianas de produção oral, especialmente nas 
crianças, funcionam principalmente sob a forma de reação imediata à 
palavra de outros interlocutores presentes; a gestão da palavra é, pois, 
coletiva; a palavra do outro constitui o ponto de partida de sua 
própria palavra. Embora igualmente escritos numa situação de 
imediatez - pelo fato de que a produção oral se faz em geral em 
presença de outros, sob forma dialogai ou (freqüentemente) 
monologal, de acordo com as situações -, as formas institucionais do 
oral implicam outros modos de gestão que são essencialmente 
individuais: o que deve ser dito não se elabora somente ‘aqui e 
agora’, mas necessita preparação, sob modalidades diversas, que 
entra em interação com o processo de produção em situação; a 
palavra dos outros não é mais somente aquela imediatamente 
presente, mas, ao mesmo tempo, é aquela proferida alhures , 
anteriormente, por outros não presentes aos quais igualmente nos 
dirigimos: a da instituição e de seus membros representantes; essas 
palavras podem (e, às vezes, devem) ser integradas sob uma forma 
enunciativamente explícita num discursos próprio; a estrutura do 
discurso é o resultado de uma intensa ação recíproca entre gestão 
local no ‘aqui e agora’ e gestão mais global do discurso. Tudo isso 
pressupõe o domínio de instrumentos semióticos complexos, que 
podem ser os das formas cotidianas - mas diversamente utilizadas - 
ou ser específicos, ligados a formas institucionais de comunicação 
oral (SCHNEUWLY,1997, p.14).

Assim, cabe dizer que uma outra vantagem da adoção da noção bakhtiniana de gêneros 

do discurso reside no fato de que esta possibilita um melhor tratamento da linguagem oral, 

que também deve ser, como bem salientam os PCNs de Língua Portuguesa, objeto de ensino- 

aprendizagem - já que o domínio dos gêneros orais públicos também é importante para o 

exercício da cidadania -, possibilitando, além disso, se não a superação, pelo menos a 

complexificação da dicotomia entre escrita e oralidade, estabelecida pelos estudos lingüísticos 

e psicolingüísticos, já que essas modalidades podem ser enquadradas sob uma ótica 

enunciativa, a partir da distinção entre gêneros primários e secundários. Poderiamos pensar, 

então, num certo continuum de gêneros, cuja apropriação garantiría uma não ruptura do 

processo de construção da linguagem. Esse continuum de gêneros relacionar-se-ia com outros 



33

contínuos, determinando suas escolhas em níveis menores, como ilustra Marcuschi (2001,

p.42):

O contimium dos gêneros textuais distingue e correlaciona os textos 
de cada modalidade (fala e escrita) quanto às estratégias de 
formulação que determinam o continuum das características de que 
produzem as variações das estruturas textuais-discursivas, seleções 
lexicais, estilo, grau de formalidade etc., que se dão num continuum 
de variações, surgindo daí semelhanças e diferenças ao longo de 
contínuos sobrepostos.

2.7 Linguagem e Letramento

Como tudo começou: Quem é o sujeito letrado?

O sujeito alfabetizado é o que sabe ler e escrever. As práticas de alfabetização e o 

ensino de língua materna é objeto de estudo de muitos pesquisadores. Num sentido restrito, o 

termo alfabetização - ensinar a ler e escrever é equacionado à aprendizagem individual do 

código ou do sistema alfabético.

Os métodos de alfabetização centrados do ensino do código - que vislumbravam 

facilitar sua aprendizagem, a partir da introdução gradual de letras e famílias silábicas num 

processo de ensino que controlava o suposto grau de dificuldade existente entre as diferentes 

unidades do sistema alfabético - começaram a ser questionados e, cada vez mais, impôs-se a 

necessidade e proclamou-se a pertinência de um trabalho com textos, desde as séries da 

educação infantil, e até mesmo antes da escolaridade.

A apropriação desse novo conceito e dos aportes da lingüística textual viabilizada 

pelas ações de formação de professores fez com que, de escribas, nas práticas tradicionais de 

alfabetização submetidos à leitura de textos simples (a grande maioria, na verdade, 

pseudotextos) que se exercitavam em inúmeras tarefas de ditados e cópias, alguns de nossos 

alunos fossem alçados à condição de sujeitos letrados, que já sabiam coisas sobre a escrita e

2
Para um maior detalhamento desse processo e para uma reflexão sobre um importante e determinante papel 

das interações sociais no processo de construção do letramento e as decorrências dessas considerações para o 
ensino aprendizagem da escrita, ver Rojo (1994 a).
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que liam ou escutavam a leitura de outros e escreviam autonomamente ou tendo o professor 

como escriba, textos propriamente ditos.

Os termos “sujeito letrado, letramento”, objeto de discussão entre muitos autores, 

visava a diferenciação entre a escrita e a oralidade, suas interpenetrações e influências 

mútuas e que criticava a concepção de escrita como transcrição da fala, já dava uma 

dimensão do que agora começava a se colocar como questão: não mais a transcrição de um 

código em outro, mas as diferenciações entre as duas modalidades de linguagem: oral e 

escrita.

A consideração de uma fala, como resultante do processo de letramento (KATO, 

1986, p.12) reflete uma das tentativas de relacionar de forma mais complexa essas duas 

modalidades, assim como o faz a noção de fala letrada em Rojo (1994. a.).

Nessa trilha, vários autores tiveram considerações sobre as relações entre essas duas 

modalidades de linguagem, alguns propondo o estabelecimento de suas diferenciações 

máximas Rojo (1985); outros propondo uma necessária solução de continuidade entre duas 

modalidades (MARCUSCHI, 2001).

Para além do estabelecimento de relações mais complexas entre essas duas 

modalidades de linguagem, - o desenvolvimento da conceitualização de letramento traz para 

o domínio da Lingüística aplicada uma reflexão sobre as relações entre escrita e cultura.

Na dicotomia entre as duas modalidades, há um certo equívoco de princípio: a escrita 

é tomada como integrante da infra-estrutura da sociedade, na medida em que aparece de 

maneira casual e mecânica, vinculada ao processo social.

Interessado nas relações entre oralidade e escrita, sobretudo no que diz respeito, à 

literatura medieval, Zumthor (1993, p.18) vai procurar distinguir três tipos de oralidade, 

correspondentes a três situações de cultura:

Convém - primeiramente - distinguir três tipos de oralidade, correspondente a três situações de 
cultura. Uma primária e imediata não comporta nenhum contato com a escritura. De fato, ela 
se encontra apenas nas sociedades desprovidas de todo o sistema de simbolização gráfica, ou 
nos grupos sociais isolados e analfabetos/...) oralidade mista, quando a influência do escrito 
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permanece externa; parcial e atrasada; e oralidade segunda, quando se recompõem com base 
na escritura num meio onde esta tende a esgotar os valores da voz no uso e no imaginário. 
Invertendo-se o ponto de vista, dir-se-ia que a oralidade mista procede da existência de uma 
cultura’escrita’ (no sentido de ‘possuidora de uma escritura’), e a oralidade segunda, de uma 
‘cultura’ letrada’ (na qual toda expressão é marcada mais ou menos pela presença da escrita).

Poderiamos pensar que essas situações não ocorrem somente em relação a culturas, 

tomadas no sentido mais amplo, mas também, com relação a diferentes grupos sociais e 

culturais representados por diferentes sujeitos aprendizes em situações escolares. Ignorar tais 

situações, desconsiderando tais diversidades ou homogeneizando os processos de letramento 

e levando em conta somente os domínios e capacidade valorizados pela escola - sem uma 

investigação da inserção dos alunos nos universos da escrita a que têm/tiveram acesso e sem 

nenhuma proposta de como valorizar o que minimamente já dominam para, a partir daí, 

elaborar um planejamento que visa levar o aluno a atingir os objetivos colocados pelo 

projeto educacional de letramento da escola -, é condenar alguns ao insucesso escolar, como 

já ocorre com certa freqüência sobretudo no ensino público. Sem essa mediação, a solução de 

continuidade entre a oralidade e a escrita e seus processos de construção tomam-se mero 

princípio teórico, só ocorrendo, na prática, para membros de grupos sociais que já possuem 

contato com as práticas de letramento valorizada pela a escola, que estariam mais próximos 

da condição de uma oralidade segunda. Isso contradiz o papel da escola que é uma 

agenciadora de letramento, pois nesse caso a escola cobraria algo - o domínio de certas 

práticas letradas- sem efetivamente ensiná-las a todos os seus alunos (apenas colaboraria 

para o desenvolvimento daqueles que já possuem contato com essas práticas), o que deveria 

ser um dos seus objetivos principais, numa perspectiva democratizante.

A perspectiva desses estudos lingüísticos e psicolingüísticos, que acentuam as 

diferenças entre escrita e oralidade em termos de modalidades, aparece refletida em muito 

dos programas escolares, quando da definição de objetivos ou quando do elenco de 

conteúdos.
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2.8. Linguagem: O Histórico e o Social

Ao destacar o valor ideológico das enunciações, Bakhtin (1990) esclarece formas que 

penetram nas interações humanas e são facilmente absorvidas pelos indivíduos.

Para Bakhtin (1995), existe uma realidade objetiva - natural ou social - que, ao passar 

por um processo de significação, resulta em símbolos - sendo o signo o mais importante 

deles, através dos quais a realidade passa a ser percebida. Esse processo é eminentemente 

ideológico, pois o significado não substitui a realidade em si e é resultado de um confronto 

entre índices de valores contraditórios social: “converte-se, assim, em signo o objeto físico, o 

qual, sem deixar de fazer parte da realidade material, passa a refletir e a refratar, numa certa 

medida, uma outra realidade” (BAKHTIN, 1929/1995). Sendo que “cada campo de 

criatividade ideológica tem seu próprio modo de orientação para a realidade e refrata a 

realidade à sua maneira”. Assim, seguindo o exemplo oferecido pelo próprio Bakhtin 

(1929/1995), quando se come uma maçã, come-se o objeto físico pertencente a uma realidade 

objetiva e não a significação da palavra maçã.

Daí se justifica a afirmação do autor de que: “A significação constitui a expressão da 

relação do signo como realidade isolada, com outra realidade, por ela substituível, 

representável, simbolizável” (BAKHTIN, 1929/1995), sendo, portanto, impossível separar 

signo de significação.

E porque não existe nenhuma inerência na significação, para Bakhtin, todo o processo 

de significação se dá no social. Segundo o autor, o signo não se forma num terreno puramente 

individual, porque para se constituir como tal, necessariamente enfrenta um processo de 

compreensão que pressupõe a interação entre indivíduos socialmente organizados a 

confrontarem o signo em construção com outros signos já conhecidos e partilhados.
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Para Bakhtin, não há como se falar nem em consciência individual pura, nem em 

consciência universal, pois a consciência encontra sua materialidade nos signos criados por 

um grupo organizado no curso de suas relações sociais.

A época, o meio social, o micromundo - o da família, dos amigos e 
conhecidos, dos colegas - que vê o homem crescer e viver, sempre 
possui seus enunciados que serve de norma; dão o tom; são obras 
cientificas, literárias, ideológicas, nas quais as pessoas se apoiam e 
as quais se referem, que são citadas, imitadas, servem de inspiração. 
Toda época, em cada uma das esferas da vida e da realidade, tem 
tradições acatadas que se expressam e se preservam sob, o invólucro 
das palavras, das obras, dos enunciados, das locuções, etc. Há 
sempre certo numero de idéias diretrizes que emanam dos 
“luminares” da época, certo numero de palavras de ordem, etc. 
(Bakhtin, 1997:313).

Bakhtin pode auxiliar muito ao demonstrar a dimensão discursiva, explorando o 

conceito de interação social e introduzindo aí a noção de dialogismo.

O conceito de interação social insere-se num contexto de crítica que Bakhtin faz em 

relação aos princípios defendidos pela corrente do subjetivismo idealista que formalizou a 

teoria da expressão. Para essa corrente, a enunciação é monológica, uma vez que é 

compreendida como um ato puramente individual, em que se exteriorizam os desejos, as 

intenções, os impulsos criadores, enfim, a consciência do indivíduo. Por isso, os subjetivistas 

idealistas enfatizam o conceito da expressão e não propriamente o da enunciação.A expressão 

é para eles, tudo aquilo que, uma vez formado e determinado no psiquismo, o indivíduo 

exterioriza objetivamente para o outro por meio de algum código de signos exteriores. A 

considerar esta idéia, a expressão abarca dois conteúdos: um conteúdo interior nascido do 

psiquismo do indivíduo, e um conteúdo exterior, que é a objetivação do conteúdo interior. A 

relação entre os dois conteúdos não é dialética, mas dual, pois se entende que a exteriorização 

é tão somente uma tradução do que está contido no interior: para os subjetivistas idealistas 

todas as forças criadoras e organizadoras da expressão estão no interior. Bakhtin considera a 

teoria da expressão radicalmente falsa, afirmando que os conteúdos a exprimir a sua 

objetivação externa são criados a partir de um único e mesmo material que advém não do 

interior do indivíduo, mas do exterior. Para ele, não é a atividade mental que organiza a 
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expressão, como prega o subjetivismo idealista, mas é a expressão que organiza a atividade 

mental; nenhuma expressão nasce do interior, ela é determinada pelas condições reais em que 

está inserida, pela situação social mais imediata, porque, além de um locutor, pressupõe 

sempre um interlocutor, ambos socialmente organizados. Nesse sentido Bakhtin propõe o 

conceito da enunciação:

Com efeito, a enunciação é o produto da interação entre dois 
indivíduos socialmente organizados e, mesmo que não haja um 
interlocutor real, este pode ser substituído pelo representante médio 
do grupo social ao qual pertence o locutor. A palavra dirigida a um 
interlocutor: variará se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social 
ou não, se estiver ligada ao locutor por laços sociais mais ou menos 
estreitos (pai, mãe, marido, etc.). Não pode haver interlocutor 
abstrato:não teríamos linguagem comum com tal interlocutor, nem 
no sentido próprio nem num figurado (Bakhtin, 1929/1995).

Bakhtin afirma que é fundamentalmente pela palavra, materializada em signo como 

produto da interação entre locutor e ouvinte, que a corrente de comunicação social se dá: “a 

palavra é o modo mais puro e sensível de relação social (...) é precisamente, na palavra que 

se revelam as formas básicas, as formas ideológicas da comunicação semiótica''’ (BAKHTIN, 

1929/1995). Todos os processos de compreensão passam pela palavra: mesmo que não ganhe 

expressão exterior, ela organiza aquilo que Bakhtin denomina de discurso interno. Assim 

como a expressão exterior, o discurso interno se organiza a partir de uma situação social 

imediata em que se buscam os seus possíveis ouvintes. No discurso interno, há uma relação 

com um ouvinte potencial, socialmente definido. Sem essa condição, não há atividade mental. 

Por isso Bakhtin (1929/1995) destaca: “todo itinerário que leva da atividade mental (‘ o 

conteúdo a exprimir ) a sua objetivação externa (‘ a enunciação ’) situa-se completamente 

em território social”.

Em forma de enunciação, a atividade mental deve submeter-se a uma orientação social 

extremamente complexa determinada pela exigência de adaptar-se ao contexto social imediato 

do ato de fala e aos interlocutores concretos da enunciação. É nesse sentido que Bakhtin se 

refere ao conceito de dialogismo, como sendo um fenômeno inerente ao discurso: o discurso 

nasce no diálogo como uma réplica em direção ao discurso do outro, no qual, por sua vez, 
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encontram-se outros discursos. Ideologicamente colocada essa orientação dialógica do 

discurso é carregada de contradição. Como afirma Bakhtin (1934-1935/1998):

Pois todo discurso concreto (enunciação) encontra aquele objeto para 
o qual está voltado sempre, por assim dizer, já desacreditado, 
contestado, avaliado, envolvido por sua névoa escura ou, pelo 
contrário, iluminado pelos discursos de outrem que já falaram sobre 
ele. O objeto está amarrado e penetrado por idéias gerais, por pontos 
de vista, por apreciações de outros e por entonações. Orientado para 
o seu objeto, o discurso penetra neste meio dialogicamente 
perturbado e tenso de discursos de outrem, de julgamentos e de 
entonações. Ele se entrelaça com eles em interações complexas, 
fundindo-se com uns, isolando-se de outros, cruzando com 
terceiros...

Existe assim, segundo Bakhtin, uma corrente de comunicação verbal ininterrupta 

(BAKHTIN, 1929/1995) em que irrompem múltiplas vozes alheias. O discurso interage com 

esse meio plurilíngüe e individualiza-se, ganhando forma própria, a partir de um processo 

responsivo que leva em conta um ouvinte concreto e o seu mundo particular. E nesse processo 

de apropriação de vozes alheias que o homem realiza a significação do mundo.

Essa orientação para o ouvinte introduz no discurso elementos completamente novos, 

resultantes da disputa colocada na situação de interação entre diversos contextos, diversos 

pontos de vista, diversos horizontes, diversas vozes sociais. Para Bakhtin, a resposta do 

ouvinte é um princípio ativo do discurso. E porque o discurso se caracteriza pela interação 

entre o falante e o ouvinte, a compreensão de sua significação está colocada nessa ponte: o 

falante conta sempre com a compreensão de sua enunciação por parte do ouvinte. Bakhtin 

denomina esse processo de compreensão ativa, afirmando que ela é o tipo genuíno de 

compreensão, pois já pressupõe em si o germe de uma resposta. A compreensão é sempre 

dialógica, isto é, a significação de uma palavra não está nela mesma, mas na interação entre 

locutor e receptor: quando procura compreender a enunciação do outro, a pessoa se orienta em 

relação a ela, inserindo-a no seu lugar adequado no contexto e a ela faz corresponder uma 

série de palavras suas, formando uma réplica. Por isso, Bakhtin (1929/1995) afirma: “ A 

significação não está na palavra nem na alma do falante, assim como não está na alma do 
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interlocutor. Ela é o efeito da interação do locutor e do receptor produzido através do 

material de um determinado complexo sonoro”. Em outras palavras, a significação de uma 

enunciação origina-se da composição entre o significado lingüístico estabelecido pelo sistema 

da língua e seu sentido atualizado na situação concreta de comunicação. Dessa noção, Bakhtin 

define os conceitos de significação e tema, enfatizando a idéia de que a evolução da língua se 

dá a partir dessa composição.

A significação se vincula mais ao aspecto estável da língua, aos elementos da 

enunciação que são reiteráveis e idênticos cada vez que são repetidos e cujo sentido é 

apreendido nas formas de suas relações morfológicas e sintáticas. O tema não se restringe às 

formas lingüísticas do enunciado, seu valor se revela na dinamicidade e complexidade 

presentes na situação em que se insere uma enunciação. O tema é parte não-reiterável da 

língua, que só pode ser compreendido na sua ligação indissolúvel com a situação histórica em 

que se dá a interação. Apreender o tema significa tomar a enunciação em toda sua plenitude 

concreta.

Na verdade, não há tema sem significação, nem significação sem tema; a significação 

é o aparato técnico no qual se sustenta o tema. Se depreendermos um do outro, nada restará de 

enunciação, pois é impossível encontrar a significação de uma palavra, sem relacioná-la ao 

seu tema. O tema, por sua vez, não ganhará sentido se não se apoiar na ‘estabilidade’ da 

significação. Bakhtin (1929/1995) nos orienta para a maneira mais correta de inter-relacionar 

tema e significação: “ o tema constitui o estágio superior real da capacidade lingüística de 

significar. De fato, apenas o tema significa de maneira determinada. A significação é o 

estágio inferior da capacidade de significar; ela não quer dizer nada em si mesma, é apenas 

um potencial, uma possibilidade de significar no interior de um tema concreto”. Para ele, 

qualquer processo de investigação de sentido que não considere essa inter-relação e caminhe 

por apenas uma das direções resultará insatisfatório.
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Além de tema e significação, toda enunciação possui uma orientação apreciativa: no 

processo de compreensão ativa e responsiva, o indivíduo, inevitavelmente, imputa à 

enunciação um certo valor, indicando se a significação entrou ou não no seu horizonte - 

particular e social. A mudança de significação, e, portanto, a evolução da língua, só pode ser 

efetivada por meio desse processo apreciativo, pois é ele que possibilita o deslocamento de 

uma determinada palavra de um contexto apreciativo para outro. Bakhtin atenta para o fato de 

que esse deslocamento não é um processo harmonioso, pois os novos aspectos da existência 

entram em conflito com os velhos, submetem-nos a uma reavaliação e os obriga a uma 

recolocação no horizonte apreciativo social. Daí afirmar que a estabilidade da significação é 

apenas provisória, porque, incessantemente absorvida pelo tema e dilacerada por suas 

contradições, ela ressurge com novas significações.
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3. ASPECTOS METODÓLOGICOS

“A aranha realiza operações que lembra o tecelão, e as caixas 
suspensas que as abelhas constroem envergonham o trabalho de 
muitos arquitetos. Mas até mesmo o pior dos arquitetos difere, 
do inicio, da mais hábil abelha, pelo fato de que, antes de fazer 
uma caixa de madeira, ela já o construiu mentalmente. No final 
do processo do trabalho, ele obtém um resultado que já existia 
em sua mente antes de começar a construção. O arquiteto não 
só modifica a forma que lhe foi dada pela natureza, como 
também realiza um plano que lhe é, definida os meios e o 
caráter da atividade aos quais ele deve subordinar sua vontade”. 
(Karl Marx, 1958)

3.1. Das questões à análise

Esta pesquisa foi desenvolvida valendo-se da etnografia como abordagem 

metodológica, uma vez que ela nos possibilita descrever e analisar as ações dos sujeitos 

envolvidos nesse estudo. A pesquisa qualitativa é aquela que toma o ambiente natural como 

sua fonte direta de dados e informações, sendo o pesquisador o principal instrumento, isto 

porque consiste no contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação 

que está sendo investigada através de um trabalho intensivo de campo. Portanto, os problemas 

são estudados no ambiente em que eles ocorrem naturalmente, sem qualquer manipulação 

intencional do pesquisador.

O estudo dos fenômenos diretamente no local onde ocorre deve-se ao fato de que estes 

são influenciados pelo contexto geral. Desse modo, o pesquisador deve manter um contato 

intenso e exaustivo com toda a realidade em estudo, permitindo, inclusive, a compreensão das 

particularidades em que um determinado trabalho se insere.

No tipo de pesquisa como a que realizei, o material coletado consta de descrições de 

situações de atores sociais e acontecimentos, bem como, de transcrições de depoimentos, 

relatos, notícias, causos, entrevistas, falas informais, dentre outros necessários.

Conforme Lüdke e André (1996), na pesquisa qualitativa o interesse do pesquisador ao 

observar um determinado problema é verificar como ele se manifesta nas atividades, nos 
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procedimentos e nas interações do cotidiano. O significado que as pessoas dão às coisas e à 

sua própria vida sendo a retratação da perspectiva dos participantes uma preocupação do 

pesquisador durante todo processo, conforme as recomendações da etnografia como modelo 

de investigação aqui adotado.

De modo geral, a etnografia pode ser entendida como o estudo da cultura do outro, 

sendo concebida pela tradição antropológica como um tipo de pesquisa qualitativa “onde a 

descrição minudente, cuidadosa e atilada é muito importante, uma vez que deve captar o 

universo das percepções dos informantes em seu contexto” (SEVERINO, 1991 p. 82) e as 

manifestações/ práticas socioculturais observadas.

As concepções de estudiosos em relação a etnografia, bem como a utilização desta no

campo de pesquisa social, tiveram início da seguinte maneira:

Na Antropologia o seu destaque se faz enquanto método, mesmo 
entre aqueles que primeiro a utilizavam e a idealizavam como, por 
exemplo, Malinowski. Segundo estes, a etnografia constituiu-se em 
um campo de conhecimento, em que teoria e descrição caminharam 
juntos, distinguindo-se então das atividades de pesquisa das 
anotações de viajantes e missionários (LIMA, 1996 p.93-94).

A abordagem etnográfica começou a ser adequada à educação a partir do início da 

década de setenta, dando origem a uma nova linha de pesquisas. Esta ocorrência deu-se 

porque a educação apesar de sempre ter sido considerada como fato social, foi estudada, até 

então, de maneira separada do contexto sociocultural, visando impedir completamente a 

influência de valores e interesses do pesquisador na produção dos conhecimentos.

Assim, os estudos da área da educação ao serem isolados do campo em que ocorrem 

fenômenos, não dão conta de responder satisfatoriamente a certos questionamentos e 

indagações, sendo muitos deles submetidos à etnografia como abordagem alternativa de status 

em ascensão.Para tanto, o referido método sofreu uma série de adaptações que exige todo o 

cuidado para que não venha afastar-se do sentido original. O uso deste método na área da 

educação possibilitou a realização dos estudos educacionais de maneira ampla e, portanto, 
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uma nova compreensão do referido fato social. A esse repeito, Lüdke e André, (1986, p.14)

relatam que:

O uso da etnografia em educação deve envolver uma preocupação 
em pensar o ensino e a aprendizagem dentro de um contexto cultural 
amplo. Da mesma maneira, as pesquisas sobre a escola não devem 
se restringir ao que se passa no âmbito da escola, mas sim relacionar 
o que é aprendido dentro e fora da escola.

Portanto, na realização de uma pesquisa etnográfica na área de educação, além de ser 

dada atenção especial ao contexto particular em que se desenvolvem as práticas escolares, 

devem também ser levadas em conta as dimensões sociais, culturais, institucionais que 

cercam cada situação investigada e devem ser retratados os pontos de vista dos diferentes 

grupos envolvidos.

Entre as diversas contribuições da pesquisa etnográfica aplicada à educação, podemos 

destacar como uma das principais, a seguinte:

Fez com que a investigação da prática pedagógica deixasse de lado o 
enfoque nas variáveis isoladas para considerá-las em seu conjunto e 
em sua relação dinâmica. Deslocou, assim, o foco de atenção das 
partes para o todo e dos elementos isolados para a sua inter-relação 
(ANDRÉ, 1995 p.103).

Dentro dessas mesmas condições e modos como a etnografia é utilizada para focalizar 

qualquer fato socioeducacional como a escrita, a leitura, o ensino, e aprendizagem, dentre 

outras se pode utilizá-la também para focalizar a linguagem e a fala como prática 

estreitamente ligada aos próprios indivíduos em sua comunidade. Nesta particularidade, a 

tarefa da etnografia é revelar e registrar a fala dos alunos na escola.

Essa adaptação de métodos de pesquisa ao referido objeto de estudo, é aqui entendido,

como um composto teórico-metodológico capaz de dar conta da complexa relação existente 

entre escola, fala e comunidade. Pois, esse fato “constitui um sistema da cultura, uma vez que 

funciona no contexto holístico de uma cultura relacionando padrões nos demais sistemas que 

a compõem”. Por isso, o reconhecimento ou negação da referida relação pode facilitar ou 
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dificultar a formação de falantes na escola, bem como viabilizar ou inviabilizar a criação do 

hábito do diálogo em uma comunidade.

Desse modo, entendo que esta abordagem permite guiar uma coleta e análise de dados 

referentes à utilização da oralidade nos contextos escolar e social da comunidade em estudo. 

Por outro lado, esta é uma abordagem que impõem algumas dificuldades ao pesquisador, e 

possíveis limitações ao conhecimento produzido.

Uma das dificuldades com que pode se deparar o pesquisador é a exigência feita pela 

Antropologia, do conhecimento e apreensão das várias conotações do termo cultura: modo de 

vida; maneiras de pensar; sentir e agir; teias de significado; valores, crenças e costumes; 

práticas e produções sociais humanas simbólicas; entre outros que nem sempre estão ao 

alcance de pesquisadores das áreas mais afastadas da Antropologia. Outra dificuldade 

encontrada por parte de pesquisadores de pouca experiência principalmente neste estudo 

etnográfico é o grande risco de conduzir o trabalho de campo de maneira que possibilite 

apenas uma confirmação de resultados de outros estudos, sem uma ênfase na tentativa de 

novas descobertas e / ou questões. Isto é, geralmente provocado pelo divórcio que os referidos 

pesquisadores fazem entre o referencial teórico enunciado no início do trabalho e o processo 

de coleta e análise dos dados. Conforme André (1995) esse aspecto pode levar muitos estudos 

a uma enorme fragilidade teórica, além de pequenas dificuldades como a necessidade de 

intensa revisão dos materiais coletados, outros problemas que vêm sendo apontados nas 

pesquisas etnográficas que focalizam a vida escolar cotidiana parecem decorrer de uma falta 

de maior entendimento por parte dos pesquisadores sobre os princípios básicos da etnografia e 

de uma dificuldade como tratar metodologicamente da complexa questão objetividade- 

participação.

Essa é uma das grandes questões discutidas hoje no mundo da ciência, principalmente 

entre aqueles que fazem pesquisas qualitativas como esta. A esse respeito, diversos autores, 

preocupados com a ‘objetividade’ dos dados discutem qual a posição que permite maior 
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objetividade às observações do pesquisador - quanto maior a participação maior o perigo de 

envolvimento, porém o que se perde em objetividade, ganha-se em riqueza (...) mas, diz 

Cicourel, “é possível controlar a objetividade dos dados conseguidos na participação, 

mediante revisões crítica do trabalho de campo, e a explicitação dos papéis representados, 

estruturando-os de tal modo que seja possível, posteriormente, testar alguma hipótese mais 

específica que se tenha em mente”. (GUIMARÃES, 1980 p. 19)

Apesar das limitações aqui apontadas, o método qualitativo etnográfico se revela mais 

promissor que os quantitativos, em relação ao estudo da oralidade dos estudantes de uma 

escola, porque uma pesquisa qualitativa-etnográfica privilegia a complexidade da vida 

humana e as evidências de significações de acordo com cada contexto. Enquanto os métodos 

quantitativos privilegiam “a busca da estabilidade constante dos fenômenos humanos, a 

estrutura fixa das relações e a ordem permanente dos vínculos sociais” (SEVERINO, 1991, 

p.78), o que não permite explicar o nosso objeto de estudo por ser marcado pela 

imprevisibilidade ou por uma série de condicionantes de múltiplas dimensões.

A etnografia, no entanto, vai proporcionar um enriquecimento tanto do ponto de vista 

metodológico pela possibilidade de ajustes durante o processo do estudo, quanto do ponto de 

vista teórico, pela identificação de elementos não previstos no planejamento inicial desta 

pesquisa, mostrando diversos significados culturais da comunidade.

Desse modo, entendo que a caracterização sociocultural em uma comunidade ou em 

grupos sociais ou ainda mais especificamente, em uma escola (sala de aula), pode ser feita 

através de uma abordagem do tipo etnográfica por permitir o desvelamento dos interesses 

(preferências) existentes em um determinado meio social.

A abordagem etnográfica ofereceu a conservação da complexidade do fenômeno fala e 

a riqueza de seu contexto peculiar que me possibilitou observar, descrever, analisar e 

interpretar criticamente o objeto de estudo nas seguintes dimensões: a sala de aula, e a escola.
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A preocupação em estabelecer as várias relações do objeto estudado com os múltiplos fatores

de ordens diversificadas, consiste no fato de que:

O importante é interpretar o fenômeno estudado a partir de suas 
relações com o contexto social mais amplo e não apenas em função 
de suas relações internas. Metodologicamente isto implica, por um 
lado, complementar a informação de campo com a informação 
relativa a outras ordens sociais (por exemplo, a estrutura e políticas 
educacionais do país) e, por outro lado, buscar interpretações a partir 
de elementos externos à situação particular. (EZPELETA, 1989 
p.47).

Assim, a abordagem de tipo etnográfica do modo utilizado permitiu compreender as 

diferenças existentes na oralidade dos atores da pesquisa. Do mesmo modo, permitiu também 

verificar a presença ou ausência de relações entre as práticas de linguagem adotadas pela 

escola dos referidos atores, e as condições objetivas de existência destes, dentro das ordens ou 

forças sociais típicas de uma comunidade.

Segundo André (1995), a pesquisa etnográfica prevê uma interação entre o pesquisador 

e a situação estudada, pois se interessa em compreender as maneiras particulares com que os 

sujeitos de pesquisa interpretam as situações vividas e as relações nas quais estão envolvidas. 

Esse tipo de pesquisa enfatiza o processo e não os resultados finais, porque mais do que testar 

teorias, interessa-se em buscar novas formas de entender a realidade.

A pesquisa exigiu um semestre de observação participante, entrevistas, e atividades 

foram propostas com intenção de captar o pretendido. Portanto, foram criadas categorias 

especificas às formas de linguagem ali desenvolvidas.

É um trabalho calcado na realidade que, na busca de informações claras e precisas visa 

também poder contribuir para informar, despertar e possibilitar reflexão por parte dos 

professores que atuam na área.
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3.2. Etnografia de Fala

A Etnografia da fala se volta para os vários aspectos envolvidos nos discursos 

lingüísticos que são dispostos como modos ou estilos de fala - por exemplo, a fala dos 

adolescentes.

Pesquisadores mostram que o papel da linguagem não pode ser considerado o mesmo, 

pois cada falante de uma língua ou variante lingüística faz parte de uma organização social, 

política, econômica, religiosa etc., diferente de outras.

Sherzer questiona: "'Quais são os modos de comunicação verbal e não verbal da 

comunidade focalizada e como eles interagem no contexto de atos e eventos comunicativos 

atuais nas teorias de comunicação globais de sociedade? ” (SHERZER, Op.cif).

Quando se faz um estudo etnográfico de uma comunidade em particular, observam-se 

muitas situações relacionadas à fala, tais como jogos, cerimônias, festas, reuniões e outros 

mais, considerando, em termos sociolingüísticos como situações de fala.

Entretanto, evento de fala é algo mais restrito a atividades que são governadas por 

regras referentes ao uso da fala. Hymes (Apud SHERZER, (op.cit.)) esclarece muito bem as 

diferenças entre esses três aspectos, quando diz que “uma festa é uma situação de fala, uma 

conversação durante esta festa é um evento de fala e um gracejo dentro desta conversação é 

um ato de fala".

Os modos de fala, contudo, são considerados mais amplos porque nos dão a idéia do 

comportamento comunicativo existente em uma comunidade e as formas de mensagem, quer 

dizer, as formas como as coisas são ditas devem ser analisadas cuidadosamente para que se 

possa inferir o conteúdo da mensagem, ou seja, ao se analisar a forma como as coisas são 

ditas pode se chegar ao significado real da fala dos membros dos grupos em observação. De 

acordo com Hymes (1974) “modo de fala pode ser tomado para referir as relações entre 



49

eventos de fala, ato e estilo por um lado e habilidades pessoais, papéis, contextos e 

instituições e crenças, valores e atitudes, por outro lado

As formas de falar estão relacionadas a alguns critérios de aquisição de uma língua em 

combinação com outras das quais derivam e que formam os vários modos de se comunicar, 

sendo essas variações lingüísticas fundamentais para o estudo sociolingüístico.

Através de estudos etnográficos ao redor do mundo percebe-se que em cada sociedade 

investigada por pesquisadores da fala, há um novo estudo sobre padrões de fala, não sendo, 

portanto, possível fazer-se uma comparação com estudos realizados por outros pesquisadores 

em sociedades diferentes devido aos padrões sócioculturais encontrados na sociedade em 

foco, ou seja, aspectos sociais, econômicos, educacionais, políticos, etc., que variam de 

sociedade a sociedade. Tudo isso impossibilita a generalização universal, pois cada universo 

teria de observar diferentes aspectos da fala, tais como os componentes envolvidos na fala, os 

atos e eventos, as formas de falar, os conteúdos da mensagem, a aquisição da linguagem e fala 

(nomeados por Hymes como competência comunicativa), fala cerimonial e coloquial, uma 

vez que cada aspecto pode tomar formas e ter significados diferentes em sociedades diversas.

A Etnografia da fala é de suma importância para pesquisadores sociolingüistas porque 

enquanto “ser sociais” estamos sempre interagindo uns com os outros. A linguagem em 

qualquer forma de expressão é o maior veículo de comunicação entre as pessoas e, ao 

realizarmos estudos etnográficos da fala, ajudamos a solucionar problemas sociais, 

principalmente aqueles referentes à comunicação, compreendendo mais e melhor as razões 

dos conflitos e fracassos no âmbito social, educacional.

3.3. Entrada no campo e escolha dos participantes da pesquisa

Minha atuação como pesquisadora desenvolveu-se progressivamente. A princípio 

conversei informalmente com meus alunos e somente a seguir comecei as entrevistas semi- 
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estruturadas, fazendo uso de gravadores e registros escritos com o consentimento de todos os 

envolvidos.

Não há duvidas de que descobrir a visão dos participantes é de extrema importância 

como recurso para minha atividade pedagógica e para chegar às respostas das questões que 

investigo.

Sendo assim, como fonte de coletas de dados, fiz entrevistas. A entrevista tem sido 

usada freqüentemente em pesquisas de sala de aula como recurso para se obterem 

informações mais detalhadas, profundas e precisas sobre tópicos previamente determinados 

(SPRADLEY, 1979; NUNAN, 1992). Portanto, certamente não causam surpresa que para a 

elucidação de algumas questões, confirmar ou não asserções feitas na pré-análise, eu tenha 

optado por usar entrevistas também como instrumentos de coleta de dados. Tendo em vista o 

tipo de investigação que faço e as escolhas teóricas em que me fundamento, minha opção é 

por um instrumento que me possibilite um contato íntimo, pessoal e informal com os alunos, 

que lhes permita expressar suas idéias.

Vejo vantagens em conduzir a entrevista semi-estruturada. O entrevistador não fica 

limitado por uma ordem ou um número definido de perguntas, o que lhe possibilita dividir 

com o entrevistado o poder de controlar o curso da entrevista e além de proporcionar a ambos 

mais liberdade e flexibilidade. Assim como, permite que o pesquisador saiba o que os sujeitos 

pensam e sentem. Por ser relativamente fácil de conseguir conhecimentos, percepções, 

sentimento e emoções ela é muito usada.

As entrevistas individuais foram feitas no início da investigação. Todas as entrevistas 

ocorreram na escola e para manter a privacidade da conversa, foi usada a sala dos professores 

nos horários em que estava vazia. Foram entrevistados trinta sujeitos.

Elaboramos um roteiro com cinco perguntas para cada informante. Seus depoimentos 

foram gravados e a seguir transcritos na íntegra.
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Os informantes ficavam inibidos no início das entrevistas em virtude da presença do 

gravador, mas depois a conversa desenrolava.

Dos 30 sujeitos selecionados, todos foram entrevistados e as dificuldades de expressão 

foram detectadas e colocadas em discussão em sala de aula.

Na sala de aula fiz questão em demonstrar que não era nossa intenção apontar as falhas 

nas oralidades dos alunos se por acaso isso ocorresse. Passei então a desenvolver com eles 

algumas atividades, tais como: filmes,(documentários) e telejomais foram asssitidos com a 

finalidade de selecionar o que fosse de interesse dos alunos e provocar situações de debate.

Além de observar diariamente as minhas aulas e algumas de redação, documentar as 

atividades, estive presente em todos os momentos da investigação, conduzindo atividades e 

questionando como parceira nas interações. O registro contínuo dos acontecimentos foi feito 

através de notas de campo registrada em meu diário, e também através de gravações em 

áudio. Estas gravações foram transcritas para melhor estudar a linguagem dos alunos durante 

a análise de dados.

No período dos encontros extra-classe, propus tarefas específicas aos alunos como: 

narrar em língua oral, histórias, reportagens, músicas ouvidas, exercício repetido após 

assistirem sessões cinematográficas e notícias de jornais televisivos; relatar fatos ocorridos 

com eles e re-contar estórias já conhecidas. Com essas tarefas comunicativas completei as 

gravações em áudio.

Quero com isso enfatizar que o percurso seguido só tomou forma mais concreta ao 

longo do processo de ensino aprendizagem e da investigação.

Devido a variedade de assuntos abordados, os sujeitos da pesquisa tiveram 

oportunidade não só de falar a respeito do que mais lhe interessava, como também de emitir 

opiniões.
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A pesquisa - A escola e os sujeitos
Poder falar. Eis uma questão que se coloca para toda a sociedade, notadamente às 

parcelas que não têm acesso a esse direito. “Quanto mais conheço, quanto mais conceitos 

posso articular, maior é o meu mundo, maior é o alcance da minha consciência ” (DUARTE, 

1984 p.23).

Esta reflexão é muito importante na compreensão do sujeito histórico e toma a 

discussão bastante atual à medida que nos leva a pensar na nossa tolhida forma de expressão.

As práticas de linguagem oral, em sala de aula, deveríam ser uma forma de treinar o 

aluno para se expressar melhor, todavia, ao que parece, eles não seguem essas práticas. 

Inicialmente pensei que as dificuldades dos alunos no que se referiam à linguagem oral 

deviam-se ao fato de está passando para os alunos um ensino do qual eles não faziam parte, e 

mais um universo no qual eles não queriam ingressar. Não percebí que essa não era a 

linguagem vivenciada por eles, e sim imposta pela escola, sendo o professor o agente que lhes 

impunha diretamente aceitação e apreensão de algo que eles não queriam. A linguagem da 

escola nem sempre é a do aluno. Dessa maneira percebi que a escola exclui, reduz, limita e 

expulsa sua clientela: seja pelo aspecto físico, seja pelas condições de trabalho dos 

professores, seja pelos altos índices de repetência e evasão escolar ou pela inadaptabilidade 

dos alunos, pois, a norma culta padrão é a única variante aceita, e os mecanismos de 

naturalização dessa ordem da linguagem são apagados (SOARES, 1995 p.36).“É o ensinar o 

mundo longe do mundo”.

As práticas escolares que, supostamente, ensinam a ler e a escrever 
e, pretensamente, distribuem conhecimento funcionam como 
mecanismos silenciadores de uma grande maioria de alunos que, 
roubados na sua forma viva de expressão, perdem o direito de 
manifestação de diálogo.
Ao ingressar na escola, o aluno que, em anos de convivência social, 
aprendeu a falar, a se comunicar, expressando sentimentos e 
opiniões, percebe, muito cedo que a escola não fala a sua língua, 
nem está disposta a lidar com os seus saberes. Na prática, ao 
incorporar os mecanismos sociais / ou políticos de discriminação 
linguística a escola estende o estigma para além da esfera pessoal da 
fala do aluno, alcançando igualmente a sua família, a sua 
comunidade, os seus valores, o seu passado e presente, deixando 
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poucas perspectivas para o futuro (GNERRE, 1991; COLELLO, 
1995).

Objetivando conhecer mais de perto essa realidade, coloquei-lhes as seguintes questões: 

O que você diz das aulas de Língua Portuguesa e Redação e da forma como discurso é 

trabalhado em sala de aula? O que você não gosta nestas aulas?

Observei, nos discursos dos alunos, um certo receio em emitir juízos sobre as aulas de 

Língua Portuguesa e Redação. Mas, queixaram-se da falta de um espaço só para o diálogo e 

debates, assim como, a pressão existente em fazê-los aprender as regras gramaticais .

Rubem Alves (1984), em seu texto “Mestres e Cozinheiros”, diz que a escola utiliza 

uma metodologia semelhante ao artifício usado na criação de gansos, ou seja, coloca-se um 

funil na goela para empurrar o alimento, sem a preocupação com o sabor e o prazer. 

Observemos as opiniões:

P 'ssora às vezes as aulas são boas, mas às vezes ruins. Quem ajuda ser boa a aula é os 

professores. Quando eles pedem a gente pra falar, dar opinião, contar estórias, eu 

gosto. (Aluno do Io ano).

Antigamente eu era bom de português e redação. Agora hoje eu não gosto muito, é só 

lê texto, interpretá texto,., só gosto quando a professora pede pra nóis lê a redação dos 

outros. (Aluno do 2o ano).

As aulas de português, eu acho que são boas sim, assim desse jeito, mas às vezes são 

cansativas porque o professor vai falando o assunto lá, e a gente só vai engolindo o que ele 

diz. A gente não discute o assunto... de vez em quando, a gente discute. Mais devia discutir 

mais (Aluno do 3o ano).

As aulas de português e redação, Ah! Os professores são ótimos, mas eu acho só que, 

quer dizer, nem sempre o professor consegue prender a atenção do alunos... acho que deveria 

ter... em vez da gente decorar regras, uma forma de comunicar mais. (Aluno do 3° ano)
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Através destes depoimentos, notei que as atividades mais freqüentes desenvolvidas nas

aulas de português e redação são: leitura e interpretação de texto e memorização de regras

gramaticais. Isso deixa claro que predomina o ensino tradicional.

Na busca de analisar a fala dos alunos do CAMPUS AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL-

CAFS, destaquei numa perspectiva microssocial, dentro do universo da pesquisa, apenas 30 

alunos que foram estudados tendo em vista as condições de prática da oralidade. Escolhi de 

forma intencional dez de cada série do Ensino Médio.

3.4. Coleta e Organização de Dados

“Para entender e descrever este universo, o 
pesquisador deve usar a observação participante, 
que envolve registro de campo, entrevistas, análise 
de documentos, fotografias e gravações” 
(FAZENDA, 1995 p.100).

Durante todo o processo de coleta de dados tentei não influenciar muito o grupo. Na

perspectiva de caracterizar o perfil do grupo de falantes em estudo fiz uma coleta de dados

divididos nas seguintes etapas:

1. Gravação das aulas de Língua Portuguesa e Redação em que estão registradas

as interações verbais, os diálogos realizados em sala-de-aula entre professor e 

alunos;

2. Entrevistas com alunos escolhidos como amostra da pesquisa para que eles 

falassem sobre suas preferências nas atividades desenvolvidas nas aulas de 

português dando liberdade para emitirem opiniões sobre diversos assuntos.

3. Acompanhamentos extraclasse desses 30 (trinta) sujeitos da pesquisa para 

observarmos a fala deles dentro da escola, mas fora da sala de aula.

4. Atividades narrativas orais, ou seja, produções discursivas individuais, livres

propostas com a finalidade de captar o nível da oralidade desses sujeitos.
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O método do tipo etnográfico e as estratégias aqui adotadas rendeu um conjunto de 

dados que pressupõe e fundamenta uma visão da comunidade escolar pesquisada.

Alguns critérios para efetivar a análise e interpretação de dados desta pesquisa 

tomaram-se necessários. Foram critérios adequados à natureza e especificidade do nosso 

objeto de estudo e adoção metodológica.

Para analisar esses dados dividimos o material coletado em 02 grupos de informações 

correspondentes às principais questões a serem respondidas com a conclusão desse estudo. 

Assim, tomei como critérios de análise os seguintes pares de grupos demarcadores e 

organizadores desta investigação:

a. Análise da oralidade dos alunos do ensino médio do CAFS.

b. Práticas escolares utilizadas no ensino da língua materna.

Após essa divisão de dados empenhei-me em analisar as falas dos sujeitos para 

avaliação da expressão verbal aprendida na escola e do aluno em seu vernáculo.

Escolhi o gênero narrativo, pois ele permite uma exploração mais próxima do cotidiano 

do aluno.

Observei os seguintes aspectos:

• Que espaços ocupam, na escola, a modalidade oral e a variedade não-padrão;

• Como os alunos narram histórias, ficções, relatos e causos e interpretam 

músicas.

Durante as elocuções fizeram-se presentes em graus distintos, olhares, gestos, sorrisos 

que marcaram a participação interativa da audiência.

3.5. Sala de Aula: lugar de construção do saber

Nesta pesquisa aprendi que não só o ensinar, mas também o pesquisar é cumulativo: a 

observação de um fenômeno, a descoberta da resposta a uma indagação, expectativa a novo 

questionamento que é enriquecido com o saber de antes, o temor de ser pesquisador, de inovar 

na prática da sala de aula, deu lugar à experiência, à busca de minhas próprias soluções de 
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forma sistemática, consciente. Com isso foi possível vivenciar o aqui e o agora da realidade, a 

importância da experiência, do cotidiano e da sala de aula como local de construção do saber 

prático e teórico.

A pesquisa em sala de aula e sua necessidade são um fato reconhecido no ensino de 

línguas. Ao fazer um relato retrospectivo das tradições de pesquisa em sala de aula de línguas 

no Brasil, Moita Lopes (1996, p.90) opõe dois grupos: no primeiro, inclui as pesquisas 

teórico-especulativas e as que têm o foco no produto da aprendizagem, “estas há apenas uma 

orientação para a sala de aula; o foco da investigação fica fora do contexto, ou seja, do 

processo de ensino aprendizagem”. Já no segundo, identificado com o de estudos mais 

recentes, ou seja, que seguem uma tendência atual, agrupam-se as pesquisas de diagnóstico e 

de intervenção; são investigações que têm por focos o processo, a prática no contexto de sala 

de aula, originando, finalmente, a pesquisa-ação em que o foco está na percepção interna do 

processo por parte do professor / pesquisador.

3.6. Sala de Aula: um Espaço para Desenvolvimento da Oralidade

Segundo Freitas (1999), a sala de aula, sob uma visão bakhtiniana, é uma arena onde 

podemos visualizar a função social da linguagem em plena atividade, pois nesse local 

emergem discussões, opiniões, conflitos, possibilitados pelo diálogo. Entretanto, essa 

constituição só será possível por meio da linguagem. Destaca-se a importância desse espaço 

como local de construção da subjetividade através do diálogo que é, ou deveria ser uma 

atividade aí sempre presente, constante. Este é um espaço peculiar, pois, a posse da palavra e 

oportunidade de manifestar a contra-palavra qualifica este local como singular, pois os 

falantes aí presentes têm, no mínimo, cinqüenta minutos para trocarem informações. A sala de 

aula é, portanto um espaço de encontros e confrontos.
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Nós, professores, realizamos nossa condição de seres sociais, interagindo por meio da 

palavra, pois damos oportunidades da construção da subjetividade de cada um dos atores do 

processo educativo, valorizando também o que cada um possui de particular que é a sua 

identidade enquanto falante e indivíduo, o qual está em constante busca de significados por 

meio do uso das palavras, utilizadas nas interações concretas do seu dia-a-dia. Faraco destaca 

a importância da participação como condição fundamental do homem enquanto ser social, 

advertindo que “Trata-se de aprender o homem como um ser que se constitui na e pela 

interação, isto é, sempre em meio à complexa e intrincada rede de relações sociais de que 

participa permanentemente”. (FARACO, 1996, p. 118)

Aprendemos a nossa língua por meio de um entrecruzamento de vozes, vozes já 

produzidas em outros contextos que sempre reaparecem em outros discursos “nós a 

adquirimos mediante anunciados concretos que ouvimos e reproduzimos durante a 

comunicação verbal viva com os indivíduos que nos cercam ".(BAKHTIN, 199, p.301). 

Portanto, é só através da dinâmica interlocutiva presente na sala de aula que nós 

conseguiremos chegar à significação, ou seja, a compreensão do que ali ocorre, através da 

observância das formas de interação entre esses indivíduos. O entendimento do que os nossos 

alunos dizem por meio de manifestações, muitas vezes inteligíveis para nós, professores, é de 

grande importância. Bakhtin (1992) declara que tanto os sujeitos, o conhecimento e a 

consciência são frutos destas interações verbais sociais. Essas interações entre indivíduos 

ocorrem sempre em situações concretas. Portanto, a interação entre docente e discentes 

encontra-se em situações concretas, num ambiente concreto que é a sala de aula.

Práticas desenvolvidas em sala de aula demonstram que esse espaço singular é um local 

onde ambos os atores - professor e aluno - assumem seus lugares como falantes da língua 

materna, realizando interações significativas e produtoras de sentido através da linguagem.
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Nessa pluralidade de vozes, é construída coletivamente a aula de Língua Portuguesa por 

meio de atividades diversas que privilegiam a leitura e a produção de textos verbais e não 

verbais.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais são bem claros com relação à principal 

preocupação do professor de Língua Portuguesa no Ensino Médio. Dentro dos PCNs está 

destacada a função do aluno, que deve ser ouvido a ter sua opinião e gosto valorizados.

3.7. Interação em sala de aula

Segundo Bronckart (1997), a situação de ação de linguagem deve ser analisada sob dois 

aspectos: um exterior, em que estão inseridos os mundos representados tais como se 

constituíram socialmente, e outro interior, que se refere às representações dos mundos 

segundo maneiras particulares ao que o indivíduo as interiorizou. Para melhor entender, 

descreví e analisei a oralidade dos alunos do ensino médio do CAFS no processo interativo 

ocorrido dentro da sala de aula e na própria escola, dando ênfase a minha postura como 

professora de Língua Portuguesa e a dos alunos da Ia, 2a e 3a séries.

Alguns estudos mostram que na educação a questão não é escolha ou impor um modo 

único de interagir, mas, sim, providenciar para que haja continuidade do estudo e 

monitoramento a fim de se descobrir o valor, motivo ou meta desejada com cada uma das 

formas de interagir. E que também não deve haver nenhuma base ou mecanismo 

sociolingüístico para avaliar o tipo de discurso ou de comunicação em sala de aula como 

melhor, mais genuína ou mais natural.



59

3.8. Ser Professora e Pesquisadora

Fui formada para buscar na minha área de especialização, o conhecimento formal, 

amplo, para utilizá-lo, mas não para gerar conhecimento na prática. Para minha vida 

profissional, trouxe o conceito de que o professor deve ser um constante estudioso, mas não 

um pesquisador ou um inovador. Sem saber os cânones do exercício da pesquisa e 

desconhecendo a malha de conhecimentos básicos de abordagem, sobre o qual se toma 

possível construir um conhecimento novo e avaliar as soluções para os problemas práticos, 

sentia-me apenas professora.

Um dos problemas que nós professores enfrentamos é a falta de uma leitura aplicada 

aos fatos de sala de aula. Não é que não se disponha de informações teóricas, porém entre 

saber a teoria e tomá-la uma prática eficiente, existe a distância que só a prática efetivada 

pode superar. Faltam-nos (aos professores) oportunidades de troca de experiência com os 

pesquisadores da linguagem. Talvez a falha esteja em o professor do Ensino Médio não se ver 

como pesquisador.

Esta pesquisa levou-me a criar em sala de aula novas estruturas de participação, com 

relações dialógicas, a partir da interação verbal entre os alunos e professores, de modo a 

intensificar o processo de busca e construção de conhecimentos.

3.9. A Oralidade dos Alunos do CAFS

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de uma análise de textos orais 

produzidos por alunos do ensino médio do CAFS.

O material lingüístico que serviu de suporte para a análise compreende entrevistas, 

relatos, causos, músicas ouvidas e interpretadas e notícias de jornais televisivos recontados. 

Ele foi produzido em contextos de uso em sala de aula e algumas vezes em outro ambiente 
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dentro da própria escola. As Elocuções Narrativas Informais Orais - ENIs, foram gravadas em 

áudio, perfazendo um total de 15 horas de gravação.

Sendo a finalidade deste estudo descrever as formas de falar do aluno do ensino médio 

do CAFS, observando sua diversidade e significações vocabulares, investiguei o estilo, os 

marcadores conversacionais, as transgressões lingüísticas em textos orais, bem como a 

existência de traços específicos próprios dos adolescentes.

3.10. Por uma análise interacionista

Marcuschi (apud ROSA, 1992), referindo-se a aspectos textuais-interativos, especifica 

duas classes de eventos interacionais correspondentes aos pólos de um continuum 

conversações casuais e encontros institucionalizados.

As conversações casuais precisam de uma preparação prévia e de um tema definido; os 

participantes em geral se conhecem; as possibilidades de interação são, em princípio, 

igualitárias ocorrendo em situações variadas. Os encontros institucionalizados, ao contrário, 

via de regra, possuem um objetivo definido, acontecendo em situações e contextos regidos por 

normas convencionalizadas em que os participantes nem sempre se conhecem, cabendo a um 

deles um papel derivado de sua opinião.

As ENIs são eventos interacionais que se aproximam da classe das conversações casuais, 

não exigem uma preparação antecipada, entre expositor (aluno) e ouvintes (alunos e 

pesquisadores), há estreito conhecimento e relacionamento entre os participantes que 

possibilitam princípios igualitários de interação.

Nas elocuções aqui estudadas há marcas do discurso informal.
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3.11. Conversação e Narração

Vai (apud URBANO, 1988) observa que o colóquio, em comparação com a narração, 

apresenta um conjunto de elementos lingüísticos e extralingüísticos que se chama simpragma 

coloquial, isto é, pluralidade de interlocutores, não linearidade (reciprocidade emissão / 

recepção, esta como “resposta” e não como simples recepção), tensão coloquial (informativa, 

dialética, afetiva), atualização ao ato verbal, “nexos coloquiais” ou “palavras de apoio” etc.

Castilho sobre tal diferença diz que “O essencial na conversação é a intersubjetividade, 

a qual acarreta um grau de envolvimento dos parceiros sem cuja participação ativa a 

estrutura dialógica da conversação se altera para a (...) estrutura monológica de caráter 

descritivo, dissertativo narrativo” (CASTILHO, apud URBANO, 1988 p.5).

Embora as elocuções estudadas apresentem uma estrutura monológica de caráter 

narrativo, conforme a distinção narração/conversação nos termos propostos, ressaltamos, 

como Urbano, que essa distinção é mais um elemento auxiliar na caracterização ou não da 

formalidade. (URBANO, 1938)

Nesse sentido, as ENIs, conquanto produção propriamente individual a presença de 

interlocutores face a face, toma-as mais natural e mais informal, mais envolvente, 

peculiaridades bem próximas da conversação.

Os fatores já apresentados que assinalaram as particularidades das ENIs, evidenciaram 

acentuada influência sobre a organização discursiva.

O texto falado emergindo no momento da interação é localmente planejado, 

“desnudando” o próprio processo de sua construção que se apresenta “em se fazendo” 

(KOCH, 1992).

Portanto, concluí que as elocuções narrativas orais, enquadram-se nos discursos 

relativamente não-planejados.
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Centrei o foco da análise na organização do discurso oral no nível da organização 

discursiva especifícamente no plano de sua formulação - pelo estudo das hesitações, 

repetições, correções, paráfrases e dos marcadores conversacionais.

A análise dos discursos orais aponta sinais evidentes da ausência de um pré- 

planejamento, ou seja, planejamento anterior à sua produção. Nesse caso, dentre as marcas 

específicas observadas, chamaram minha atenção o modo como se manifestam a organização 

do texto oral e a acentuada ocorrência de marcadores específicos da conversação. Antecipo ao 

estudo em apreço algumas considerações teóricas.

Tomei como ponto de apoio os estudos de Koch e Silva (1996); de Koch et al (1991) e 

de Hilgert (1993) sobre a formulação textual. Os citados trabalhos respaldam-se em Motsch e 

Pasch que redefinem o ato elocucional na perspectiva da interação dialogai. Para esses 

autores, “o texto falado pode ser concebido com uma sequência hierarquicamente organizada 

de atividades lingüísticas, mas especificamente, de atividade elocucionais” (HILGERT, 1993 

p.101).

A atividade lingüística (AL) reúne os seguintes componentes: ejenunciação); int 

(intenção do enunciador de atingir determinado objetivo); cond (as condições necessárias 

para que o objetivo seja alcançado); cons (as conseqüências decorrentes do objetivo 

alcançado), seguindo à formula: AL = (e, int, cond, cons).

Segundo Mostch e Pasch, (apud KOCH, 1996 p.380) “para alcançar o objetivo 

elocucionário fundamental, exige-se que o enunciador assegure ao enunciatário as condições 

para que esse reconheça sua intenção (compreendendo a formulação da enunciação) e aceite 

realizar o objetivo a que ele visa”.

Esses autores relacionam aos objetivos parciais as atividades de composição textual, 

tais como: fundamentar, justificar, explicar, completar, repetir, parafrasear, corrigir, resumir, 

enfatizar.
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Hilgert considera as atividades de composição textual como uma conduta necessária

para resolver problemas:

se, em sentido lato, se admitiu que as atividades de formulação são iniciativas 
de construção lingüísticas-comunicativa de um enunciador, para fornecer 
uma ‘proPosta de compreensão’ ao enunciatário, em interação com o qual o 
processo comunicial se realiza; e se, como Rath, só considerar que na ‘língua 
falada, um texto consiste, ao menos em parte, na própria produção do texto 
(...)’, onde fenômenos específicos como interrupções, reinícios, correções, 
paráfrases, repetições e outros o apresentam em constante statu nascendi, 
então se pode admitir que as atividades de formulação são desencadeadas por 
problemas de compreensão decorrentes de problemas de formulação. 
(HILGERT, 1993 p.107)

Acentuar, completar, corrigir, exemplificar, parafrasear, precisar, repetir, resumir são 

procedimentos que Hilgert (1993) considera comuns para os fins acima explicitados.

Koch e Silva (1996) considerando as atividades de formulação textual propõem uma 

classificação que adotei para análises dos textos orais. Optei por uma formulação disfluente 

que consta de retificações, hesitações, alongamentos, repetições, paráfrases, além de erros de 

concordância, coesão e coerência. O estudo dessas autoras tem como objetivo “... refinar as 

classificações...” “no caso das atividades de composição intervenientes na conversação do 

texto falado”, propondo, inclusive, algumas considerações de ordem tipológica.

Observei que as ENIs, apresentam uma freqüência acentuada de formas lingüísticas 

convencionais sobre as quais detive minha análise, a saber, os marcadores conversacionais. 

Nesse caso, minha atenção se volta exclusivamente para os sinais do falante. Categoria 

descritiva de unidades que podem ou não coincidir com a frase”. Rath (apud MARCUSCHI 

1986 p.61-2). Traduz nossa experiência comunicativa do ponto de vista do que seja uma frase

Esses “Marcadores Conversacionais” são ordenados de acordo com o seu envolvimento 

com a organização da informação por Risso e Urbano (1992), conforme Risso (1996) em dois 

planos nem sempre exclusivos, pelo contrário, via de regra, inter-relacionados na estrutura 

interpessoal.
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O parecer desses autores é de que esses planos não são forçosamente exclusivos, de 

preferência, quase sempre inter-relacionados.

Dentre os marcadores situados no primeiro plano inventariam-se, entre outros, as 

conjunções e os advérbios dêiticos locativos ou temporais, mas, aí, lá, agora, assim, que 

ocorrendo na língua falada e na língua escrita, articulam as partes das elocuções,tomado-as 

coesas.

Atendendo às prerrogativas do segundo plano, empregos repetitivos de né (?), bom... 

certo... sabe... firmam as relações entre os interlocutores e favorecem o desenvolvimento da 

ocorrência discursiva.O marcador “ah” e seus correlatos(“bom...”, “por exemplo”, “quer 

dizer”, “eu acho/penso/que”, “seguinte”, “primeiramente”, “depois” etc.,) funcionam como 

ponto de partida interacional.
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS

Conforme explicitado na Metodologia da Pesquisa, fazem parte de minha análise, 

interações desenvolvidas no espaço da sala de aula, entre os alunos e mim. Portanto, os dados 

estão fortemente vinculados ao espaço institucional da escola e, mais particularmente, ao da 

sala de aula. Todos os participantes das interações verbais em questão estão de uma maneira 

ou de outra, cercados pelos limites impostos a esse tipo de atividade.

As significações tecidas nas interações verbais devem ser analisadas à luz das 

limitações e possibilidades postas pelo seu contexto de produção entendido como uma 

composição de parâmetros objetivos e subjetivos, pelos quais se pautam os agentes da ação 

verbal. Em termos bakhtiniano: as enunciações devem se adequar ao contexto social dado e 

aos interlocutores concretos da situação comunicativa, numa perspectiva dialógica.

Na análise das interações verbais o procedimento foi o seguinte: considerei a própria 

relação lógica, primeiro analisei na oralidade como se deu a formulação dos elementos 

dissolventes, como tratado por Koch et al e a seguir o papel do marcadores conversacionais. 

Finalizei analisando as marcas particulares da diversidade lingüística dos sujeitos.

■ O lugar da oralidade na sala de aula:

Assistir à TV é algo que, de modo geral, faz parte do cotidiano do aluno e do professor.

Sabemos que os noticiários televisivos apresentam informações sobre diversos 

assuntos. Pedi que os alunos selecionassem uma notícia que fosse de interesse e anotassem. 

Uma vez registrada em fita cassete a notícia podería ser apresentada e comentada em sala de 

aula. Desse modo foi instaurada uma interlocução entre os alunos e o professor pesquisador 

(eu), de modo natural, a partir do texto da mídia.
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Os passos seguidos foram os seguintes:

• Audição da fita: visando o entendimento da notícia.

• Discussão da notícia: visando à explicitação do conteúdo informacional e a 

avaliação desse conteúdo em função da experiência do aluno: seus valores e 

conhecimento prévio.

• Reprodução oral da notícia: visando captar as transgressões à norma culta, os 

marcadores conversacionais, traços supra-segmentais e gestuais (qualidade de 

voz entoação, expressão do rosto, etc). Esse conjunto de atividades contribuiu 

para tomar a sala de aula um espaço em que é possível ser flexível, natural e 

espontâneo.

Em aulas subseqüentes, duas versões de uma mesma notícia, veiculadas pela imprensa, 

poderíam ser comparadas e discutidas.

Atividades semelhantes a estas despertaria o senso crítico do aluno enquanto usuário 

da língua e telespectador de TV. Por fim, lembramos que textos de noticiários de TV foi 

apenas um dos muitos tipos de texto que poderam ser utilizados em aula como amostragem do 

que seja a língua oral. Devido à variedade dos assuntos abordados, os diferentes alunos 

tiveram oportunidade não só de falar a respeito do que mais lhe agradava e interessava, como 

também de emitir opiniões a respeito com base em sua experiência.

ATIVIDADE 1

Segue aqui algumas notícias re-contadas do Jornal Nacional, REDE-GLOBO, de 

08/11/2004.
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• E... o que mais me chamou a atenção, foi a notícia de saúde de Yasser-Arafat. 

Já deram ele como morto e ele, por enquanto está em coma profundo e ...aí, aí, aí, 

vão achar outro pra substituir ele. (Alberto - Io ano Ens. Médio)

• ...Bom, eu... o homem que ele é juiz e que ele mora num prédio, ele...ele... quer 

que todo mundo trate ele de doutor. Mas... mas... eu acho isso besteira. (Aline - Io 

ano do Ens. Médio)

• Bom, é a notícia de Yasser-Arafat que tá pra morrer. Tá em coma e ...isso me 

chamou atenção (Aristócrates - 1 ° ano do Ens. Médio)

• A notícia é sobre o sequestro a mãe de Robim que aconteceu. Ela, ela estava 

no churrasco, e ...foi sequestrada. O Robim não quis...não quis gravar entrevistas. 

(Fernando - 2o ano Ens. Médio)

• Foi...foi...acerca da saúde do ditador Yasser Arafat. A... a... saúde dele não se 

encontra bem. Já... discutem quem pode ocupar o cargo. (Jorge Mayron -2o ano 

Ens. Médio)

• Ontem no JN, o presidente da Palestina acabou tendo...um enfarto celebrai. 

Uma comissão de médicos de Israel veio visitá-lo. (Rodolfo - 2o ano Ens. Médio)

• A notícia de um prédio que esta prá cair. Foi decretado calamidade na Bahia.

72 famílias estão em risco de perder tudo o que tem e eles não quer sair de lá 

deixando os móves. E os engenheiros já disseram que a qualquer hora pode 

acontecer a tragédia. (Antônia - 2o ano Ens. Médio).

• A notícia do sequestro da mãe de Robim, ele tava pronto pra ir, ir... jogar, ir 

para o jogo, só que com essa notícia ele teve que vim, ele foi dispensado...não sabe 

como foi direito, mais simulam qui dois sequestradores pularam o muro e 

sequestrar o a mulher. (Joana - 3o ano Ens. Médio)

• Falar sobre o sequestro da mãe do Robinho na... último domingo, 9h da

manhã. Ela estava na favela, só que Robinho pediu sigilo total da imprensa, não 
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quiria que a imprensa atrapalhasse nas investigações e nesse dia recebeu a visita 

do presidente do clube que confortou ele, prá ele não ficar totalmente arrasado, 

que ele é jogador de muita fama. (Ravena -3o ano Ens. Médio)

• Aí, a notícia melhor foi da acusação do prefeito José Henrique de Pimentel, do 

estado do Amapá, que foi acusado de receber propina de Luís Eduardo, por obras 

inacabadas como pontes e hospitais de prevenção ao câncer, este foi ontem 

indiciado à delegacia a depor sobre os fatos, mas foram encontradas provas sobre 

os mesmos. (Tereza Cristina - 3°ano Ens. Médio)

• Sobre o estado de saúde de Yasser Arafat, que esta no coma profunda, 

respirando por aparelhos e no começo suspeitavam de hemorragia cerebral, mas 

foi descartada essa idéia e ...o ministro das relações exteriores, ele acha que as 

condições precárias que ele passou confinado tem muito a ver com ele hoje e o 

enterro dele se dará em casa, talvez mas, o governo só aprova, se... como é que se 

diz, se for no mesmo túmulo que o pai dele. (Jussivaldo - 3o ano Ens. Médio)

As notícias foram transcritas na íntegra tal como na gravação feita em áudio pela 

pesquisadora (eu). Essa atividade visou abrir espaço para o uso efetivo da linguagem oral em 

diferentes situações.

ATIVIDADE 2

Em sala de aula no dia 18/11/2004 a professora-pesquisadora (eu) expliquei sobre os 

tipos de gêneros literários dando ênfase ao gênero narrativo e a seguir coloquei a música 

“FAROESTE CABOCLO” do cantor-compositor Renato Russo para ser ouvida, exercício 

repetido por 03 vezes. A seguir pedi que a turma fizesse a análise da narrativa e a 

reproduzisse oralmente.

Eis alguns depoimentos:
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• É... minha opinião em relação a música, ela não descreve uma pessoa má, mas 

uma pessoa que foi influenciada pelo meio e através dessa influência, 

disenvolveu uma certa... não, não é dinsenvolver... através dessa influencia do 

meio...é...sei lá, acho que houve outras transformação na vida. (James - 3o ano 

Ens. Médio)

• A música “Faroeste Caboclo” fala de discriminação, sonhos e da corrupção da 

cidade grande. Ah!... fala também dos crime que a gente é obrigada a cometer 

na cidade grande para sobreviver.Isto é, nem todos. (Ravena - 2o ano Ens. 

Médio)

• Nessa história podemos identificar o personagem principal que era João de 

Santo Cristo. Ele não era mau só ficou assim por causa da vida na cidade 

grande. O distino dele era ser bandido. Aí....aí.... encontrou os outros, né? Se 

ferrou. (Alberto - Io ano Ens. Médio)

• Santo Cristo tava cansado da vida de interior e deu jeito de ir pra cidade 

grande, só pra cidade grande só pra se perder. Chegou até a matar gente por 

causa do seu amor. A todo instante inventava coisa, briga. (Aline - 2o Ens. 

Médio)

• A história de Santo Cristo é uma história comum hoje em dia. Muitos jovens 

saem de casa em busca de vida melhor e entra no mundo do crime. O 

problema...é todo social. Santo Cristo quis vencer da maneira mais fácil... 

aí...dançou. Ele namorava com uma minina que ficou com outro. (Aristócrates - 

2°ano Ens. Médio)

• Santo Cristo e seus colegas na cidade grande eram...como dizer...traficantes. 

Mais ele não chegou lá assim. Ele procurou a maneira mais rápida de se dá 

bem. O governo deve olhar pra isso. (Yuri - 2°ano Ens. Médio).
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• Essa história é nosso dia-a-dia .É atual. Todo dia a gente vê gente como o 

Santo Cristo ...qui ...vaipara a cidade grande e se dá logo no crime . Fica rico 

mais depois acaba morreno (Fernando - 2o ano Ensino Médio ).

• Faroeste Caboclo narra uma história comovente . O jovem sonhador Santo 

Cristo , cansando da vida do sertão ,vai pra cidade grande e se dá com todo 

tipo de gente ruim . Termina ficano rico mais se ferrando .(Jorge Mairon - 2o 

ano)

• Santo Cristo sofreu muito na cidade grande, pois ele perdeu seus valores. Foi 

fazer crime e aí não deu certo sua vida depois de rico. Nem seu amor ficou. Foi 

traído. (Jolânio - Io ano Ens. Médio)

• A música fala de um assunto que deveria preocupar mais as autoridades. Fala 

de má condição de vida, do descaso do sertão, que os jovens são obrigados a 

sair para vencer. Alguns deles têm bom procedimento, agora, outros, vão logo 

caí no crime . Mas, Santo Cristo não era ruim, ele era muito era bom. (Rodolfo 

- 3o ano Ens. Médio)

Conforme podemos observar ao longo dos depoimentos dos alunos sobre a música: 

FAROESTE CABOCLO, algumas transgressões caracterizaram a fala deles, além de traços 

específicos da linguagem própria do jovem. Certos da limitação da prática da oralidade em 

sala de aula, perguntamos: O que estes alunos estão falando? Com que tipos de falantes estão 

convivendo? A escola está abrindo um espaço para a oralidade na sala de aula?

4.1 Exemplos do Variante Não-Padrão Empregados pelos Alunos

4.1.1 Ausência de Concordância

(1 ) “ Acho que houve outras transformação na vida "(James 3o ano Ensino Médio).

( 2 ) “Fala também dos crime ” (Ravena 2o Ano Ensino Médio).
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( 3 )“Que os jovens são obrigado a sair para vencer. Alguns dele tem bom 

procedimento ”. (Rodolfo 3o ano Ensino Médio).

( 4 ) “Muitos jovens saem de casa e entra no mundo do crime ”. (Aristócrates 2o ano 

Ensino Médio).

4.1.2- Traços específicos da linguagem.
(5 ) “Através dessa influência do meio... é... sei lá... ”

(6 ) “O distino dele era ser bandido.  Aí... encontrou os outros, né ? Se ferrou. ”

(7 ) “A todo insttante invetava coisa, briga. ”

(8 ) “Santo Cristo quis vencer de maneira mais fácil..., aí... dançou. ”

(9 ) “Santo Cr sito e seus colegas na cidade grande eram... como dizer... traficantes. ”

(10) ”Todo dia a gente vê gente como o Santo Cristo... qui vaiprá cidade grande e se 

dá logo no crime. ”

Há duas variantes que caracterizam a linguagem utilizada pelos alunos em relação à 

forma: Admissível e Não Admissível. A primeira diz respeito à utilização da linguagem 

elaborada em termos próximos da “norma culta”, exigida pela escola, e a segunda diz respeito 

à não consideração dessa forma de linguagem, ou seja, se refere à linguagem que o aluno 

utiliza coloquialmente em casa ou na rua.

Esta linguagem é condizente com a fase, porém, a sociedade de modo geral, tende a 

estigmatizar a imagem desses alunos, como grupos em que a maioria não sabe falar.

Sabemos que mesmo as pessoas cultas empregam a regra de concordância 

variavelmente em sua fala, conforme mostram os estudos sociolingüísticos. Seria importante 

para nós, professores de língua portuguesa, que ao observar a presença desse fenômeno, falta 

de concordância na modalidade oral, pedirmos aos alunos que façam comentários e 

substituições pela forma correta e também solicitar para que eles observem esse fenômeno na 

fala de pessoas menos instruídas.
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A análise a seguir prende-se ao que denominamos de “marcas específicas”, referentes à 

linguagem dos alunos que remetem a particularidades próprias a suas comunidades de fala. O 

conhecimento desses fatores contextualizados afeta a recepção da mensagem, tomando seu 

entendimento restrito, visto que os sentidos extrapolam os significados léxicos, a própria 

estrutura semântica dos enunciados. Nessa visão, Gumperz (1984) ao estudar os usos da 

linguagem faz correspondência com que Hymes(1972) chama de significados de fala, 

incluindo informação no repertório lingüístico local e variedades lingüísticas distintas.

Buscamos especificar algumas situações:

4.1.3. Traços Específicos da Linguagem dos Jovens do Ensino Médio.
4.1.3.1. Gírias-O que eles dizem:

(11 ) A professora tora-me todo.(desanima).

(12 ) Vamos moer cana, (beber bebida alcoólica).

( 13 ) Passa um careta (cigarro).

( 14 ) Vou brocar (matar a fome).

(15) Isso miou (relaxou, deu errado).

(15) Pedro rodou (se deu mal).

(17) Sangue bom (pessoa legal).

( 18 ) A prova de português tá osso (difícil).

( 19 ) E aí véio? (amigo chegado).

(20) E o Edson? ( é de sua conta).

(21 ) Eu tô na níssi. (necessidade).

(22) Tá sissi. (se sentindo).

( 23 ) Mandou bem (acertou).

(24 ) Ele é gaiola, (gay).

( 25 ) E a mancha de hoje? (manchete)

(26) Tô crachazado. (identificado).
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4.1.3.2 Construções Típicas:Ausência de Concordância

( 27 ) “O carro virou deu três tombo. Duas pessoas morrer o”. (ENI relato oral)

(28 ) “ No natal a gente ficamos juntos todos”. (ENI relato oral)

( 29 ) “Eles foro embora porque nóis ia demora”... (ENI relato oral)

( 30 ) “Hoje é trinta de outubro, no dia primeiro eu vou...(ENI relato oral)

(31 )“ Quando eu tinha assim uns dez anos... ” (ENIrelato oral)

( 32 ) “Um dia tava assim... ” (ENIrelato oral)

( 33 ) “Aí, cachaça vai, cachaça vem, meu amigo (João) começou a dar uma de 

dançarina (ENI relato oral)

( 34 ) “Eu cheguei em casa só os bagaços ” (ENI relato oral)

( 35 ) “Ele largou o pau no cara quando deu fé que não... (ENI relato oral)

( 36 ) “No qui ele já ia voltando pra casa dele... ” (ENI relato oral)

( 37 ) “A briga foi o maior pegá pra capar...Porrada mesmo... (ENI relato oral)

( 38 ) “Ele rodou a baiana” (ENIrelato oral)

( 39 ) “ A mãe dele disse pra ele : lá vem o bicho ”. (ENI relato oral)

( 40 ) “Oguarda roupa da mulher escalamuchou na hora” (ENIrelato oral)

(41 ) “Ele repetiu de novo a história”(ENIrelato oral)

(42 ) “ Comprei o livro, mas deixei ele no escritório ” (ENI relato oral)

( 43 ) “ Ele lhe deu um esculacho quando eu contei a verdade ” (ENI relato oral)

( 44 ) “Isso faz um cara metido a besta como tu ” (ENI relato oral)

( 45 ) “Eu tava ino numa festa que ia te na Universidade” (ENI relato oral)

( 46 ) “ Eu num tô nem aí”. (ENI relato oral)

( 47 ) “Mais nunca eu quis vê ele ”. ( ENI relato oral)

( 48 ) “ Ele encarou o bicho de frente (ENI relato oral)

( 49 ) “Queria fazer desde faz hora”. (ENI relato oral)

( 50 ) “Ele vem vindo apanhá o carro ”. (ENI relato oral)
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(51) “Elas proporam pra vir desde onte (ENI relato oral)

(52) “Foi o jeito eu ir na casa dele trocar as bicicleta (relato oral).

(53 ) “Eu vinha na maior alegria com meus amigo e eles inventaro... ” (relato oral).

(54) “Os jovem tem muito mais chance de aprender” (relato oral).

(55) “A gente fomspara uma seresta” (relato oral)

(56) “Todo mundo começaram a zoar da cara dele. Cara, tu já sentiste isso ? ” (relato 

oral)

4.1.4. Marcadores Em Textos Orais
4.1.4.1. Relatos

( 57 ) “ Aí_ descobrí qui minha melhor amiga tava a fim dele. Aí eu puxei o tapete dela.

Aí ela zangou comigo... ”

( 58 ) “ Alguns bandidos veio a me seqüestrar em S. Paulo e isso foi por pouco tempo, 

cerca de 45 minutos e me fizeram refém, me torturaram, né? Mataram 03 rapazes e 

logo foram dizer que conhecia toda a minha família Aí a gente deu um jeito de sair de

S. Paulo e viemos morar no Piauí. Aí nós estamos aqui, né? E com fé em Deus é mais 

tranquilo. ”

( 59 ) “Quando eu passei aqui pru teste do CAFS, sabe? ”. Quando saiu o resultado, eu 

chorei. Aí uma semana depois fui comemorar com a família e os amigos. Nesse dia eu sai com 

a turma efui zoar. Aí eu bebi muito efiz besteira, aí eu disse... ”

( 60 ) “ A minha festa de aniversário foi legal. Só que a luz foi embora e ficou só eu 

e meu pai e minha mãe em casa. Aí no outro dia a turma voltou pra beber o que tinha 

sobrado. Aí eu disse: Ah! Não. Aí todo mundo foi embora. ”

(61 ) “ Ocorreu dez e meia, no sábado antes de meu pai viajar. Eu tinha 

problema respiratório e eu tarra só cum minha mãe. Aí eu passei mal. E ela ficou 
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aguniada e ela chamou a vizinha. Aí ela não sabia se dava inalação em mim ou 

se desmaiava...e ela ficou aguniada. Também, né_? “Aí quando meu pai soube ele 

me mandou para Teresina pra fazer tratamento, né?

( 62 ) “Isso foi com um amigo meu, né? Eu tava ino numa festa que ia té na 

Universidade. Aí eu tava lá parado. Aí chega um cara fumano. Aí como tava 

escuro eu não conheci.AL sei que chego lá dentro da festa, eu passo por ele, ele 

tá mais uma menina conversando. Aá não é que vi ele e minha namorada 

beijando? Aí vi que não era meu amigo. ”

( 63 ) “ Em julho, tarra começano a beber. Aí eu tarra lá embriagado já, aí 

começou um concurso de dança lá, aí eu fui lá em cima de ré, aí comecei a 

dançar lá. Aí até hoje o povo manga deu! ”

( 64 ) “Fiz um fato aqui na escola assim por impusso. O fato é de ter cometido um 

delito. Eu coloquei uma bomba no banheiro, fazendo um ato muito errado. Aí a 

coordenação descobriu e chamou meus pais e deu suspensão e fez eu me 

retratar, Aí eu pedi desculpas, aí a gente se arrependeu.

( 65 ) “ No natal quando foi à noite, né... a gente se reuniu em casa. Aí minha tia 

que matém nós tudo unido fez a ceia. Aí a gente comeu pra valer. Aí, depois nós 

fomos dormir em paz. ”

( 66 ) “No dia Io de abril, quando foi de manhã né...aja gente saiu de casa eu e 

meus amigos .E eu ia na maior alegria. E eu não sabia que era dia da mentira. Aí 

o cara falou que mamãe que tava viajando tinha morrido. Cara, fiquei aguniado, 

aí fui ligar. Liguei pra ela e aí ela me aliviou. ”

( 67 ) “Na Semana Santa, eu tava no interior, aí tava, nós tinha que fazer um 

trabalho de campo. Aj uma pessoa me acordou, né...Aí eu fui pegar o cavalo, aí 

eu fui pra casa do vizim, né?... pra fugir da roça. ”
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( 68 ) Aí o cara morreu com o acidente da vaca, né? Aí ele bateu na vaca com 

a moto e morreu. Aí, nós né... que tava perto do local, né...ficamo olhando o 

corpo. Aí a policia chegou_e levou ele pro hospital e ele já tinha murrido. Aí 

babau, né?”

4.1.4.2. Causos

( 69 ) “Tem um povoado a 40km de Carolina que o mais são familiares lá. Tudo 

parente. Aí tinha uns velhinhos lá que sumiro. Até hoje a tapera táláeé mal assombrada. 

Como eu digo...né... os véios sumiro né? e fica assombrando o povoado. ”

( 70 ) “ Dois rapaz um dia viam do interior, né? isso meu tio que contava... que lá no 

interior tem um bicho que já botou pessoas pra correr. Aí dois rapaz quando viro foi o bicho 

pulando...né...na frente deles. Aí puxou a faca, certo? O bicho sumiu, né? ”

( 71 ) “Um dia, eu... sonhava com meu avô... certo? Aí eu fui logo na casa dele. Era de 

tarde, aí... quando eu cheguei lá né... estava chovendo, certo? Meu avô tava morto no quintal, 

sabe? Eu nunca me acostumei com isso. Sabe como éné... o avô da gente éprecioso, né? ”

(72 ) “Era uma vez... né dois pescadores que viro uma luz no...no meio do rio...né...aí... 

um falou pro outro... vamos lá vê? Não é que quando chegou lá a luz se afastou e se 

transformou numa tocha de fogo? Um disse pro outro. Cumpade isso é alma do ôto mundo, 

né? Vamu se mandá...Aí o outro disse: qui nada, vamu é chegar perto dela e perguntá o qui 

ela qué né? E foro, aí chegando mais perto a tocha aumentou. Eles voltaro pra trás e nunca 

mais pescaram ”.

( 73 ) “ Um viado foi dá uma festa...uma festa...aí... ele convidou os bicho tudinho...aí 

na hora de fazer o bolo ... aí tinha o material tudinho... aí faltava o trigo...aí chama a 

camarada preguiça pra ir comprar o trigo. ”

( 74 ) “A tia minha tian um fio. Ele era disobediente. Xingava ela e tudo. Aj um dia ela 

jogou uma praga nele, certo? Bom, aí um dia ele foi pra uma festa e passou perto do 
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Cimitério. Aí ele viu uma luz. Essa luz se transforma numa coisa lá. Do meio pró fim ele viu 

as lavaredas de fogo. Aí ele correu pra casa, né? Se deitou com a mãe dele e a assombração 

assombrando, aí... nunca mais ele desobedeceu.

( 75 ) “Bom... no camim da Guia (povoado próximo a Floriano) tem uma porca do 

dente de ouro qui aparece, sabe? Ôtro dia mesmo minha colega ia passano e viu 

ela. Ela só aparece de noite, aí corre pra cima do povo, né? Aí se você rezá, ela 

desaparece, né? ”

Observamos também as paráfrases nas elocuções narrativas orais.

A paráfrase, de acordo com Hilgert (1993:14), é a atividade lingüística de reformulação 

por meio da qual se estabelece entre dois enunciados (o enunciado de origem e o enunciado 

reformulador.) uma relação de equivalência semântica. Essa relação é estabelecida sem que 

haja retomada de itens léxicos ou estruturas sintáticas.

A paráfrase é, via de regra, mais um dos modos de construção do texto oral. Esse 

mecanismo tem por base a relação de equivalência semântica com o enunciado anterior. 

Considerando que a paráfrase exige do enunciador uma certa versatilidade ou fluência 

vocabular, pareceu-me que os enunciadores, neste estudo, não atingiram um grau de 

conhecimento semântico que lhes permitisse fazer retomadas significativas da matriz, razão 

pela qual a paráfrase foi empregada com parcimônia .

4.2. Paráfrases
4.2.1. Relatos

( 76 ) “Foi no ano de 98... minha tia... eu moro com meus tios... eu, ela e minha tia

( 77 ) “Mamãe te 60 e quatro anos, divido a idade dela, o coração quase parou outro 

dia. ”

( 78 ) “Aía sente foipra festa... era eu e mais três colegas meus. ”
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( 79 ) “Eu moro no bairro malária , nós que mora nesse bairro malária sofre muito. E 

todo tipo de inseto. É muriçoca, barata, bichos de nojo... ”

( 80 ) “Eu sou um cara esquentado, às vezes eu esquento com tudo... ”

( 81 ) “O tiro acertou bem no peito do homem... o outro matô ele... aí morreu

( 82 ) “Os alunos novatos são influenciados pelos outros... sofrem influência dos 

veteranos... ”

( 83 ) “Um dia eu saí para a casa de minhas amigas como todo dia eu saía e 

chegava... ”

4.2.2. Causos
( 84 ) “Bom, meu pai estava sonhando com meu avô e... estava sonhando com ele, 

quando minha mãe acordou assustada . Aí ela se assustou porque meu avô tava 

na cabeceira da cama, e ele já tinha morrido ”.

( 85 ) “Bem tava numa festa e ficamos até a hora de acabar... e aí quando a festa 

acabou, fomos pra casa ”.

( 86 ) “E os homens prenderam o bicho no quarto e não deixaram ele sair. ”

( 87 ) “ A mulher era prostituta, vendia seu próprio corpo. O parceiro dela pinicou ela 

em 200 pedaços porque ela traiu ”.

4.2.3. Sessões Cinematográficas Re-Contadas - Filme: A Cidade de Deus
( 88 ) “ O filme se inicia com a narração de um pequeno jovem que mora na favela. A 

cidade do crime é chamada Cidade de Deus que cresce no tráfico".

( 89 ) “/I história é contada pelo jovem Buscapé. É a guerra entre gangues... seu irmão 

é criminoso, é traficante profissional.



79

( 90 ) “ A história da cidade de Deus, tudo inicia na década de 60 a 70, com o trio 

ternura. Nos anos sessenta e setenta o trio ternura era constituído pelo Marreco, 

Alicate e Cabeleira.

( 91 ) “O filme retrata a história de jovens que viviam em torno do tráfico, assaltos e 

das drogas. Esses jovens viviam das drogas e não sabiam o que era escola, o que 

era educação ”.

( 92 ) “A história se dá com o clima de violência, tráfico, drogas e brigas. O tipo 

ternura agride e mata pra ser o dono do pedaço. Aí... ”

( 93 ) “Buscapé conta a história da cidade de Deus. É uma história que fala do tráfico, 

das drogas. Zé Piqueno e o Cenoura foram presos. Eles eram colegas e faziam 

parte do mesmo grupo.

4.3. Marcas de Estruturação Sintática
4.3.1 Hesitações
4.3.1.1 Relatos

a) Alongamentos
( 1) “isso foi a realização de um sonho muito gRANde...assistí um show de Sandy e 

Júnior fez eu me sentir aSSIm... nas nuvens... Meu Deus!”

( 2 ) “eu aprontava um MONte quando eu era pequena. Aí...Aí... eu era muito 

daNADA. Eu aMAva um menino”...

( 3 ) “aí quando eu passei pro teste do CAFS...chorei MUIto. Foi muita emoção. 

Foi...o dia MAIs feliz da minha vida”.

( 4 ) “então meu pai foi embora. A priMEIra notícia que eu soube...quando cheguei de 

viagem. Nossa! Foi ...mUito Chato”.
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b) Marcadores de modalização:
( 5 ) “eu não vou dizer assim que foi um sonho... eu acho que quando se sonha se 

pode tornar isso realidade ”,

( 6) “eu tinha onze anos..., não sei. Só sei qui me apaixoneipra valer. O menino não 

me queria..., você sabe, talvez me quisesse. ”

(7) “meu pai pediu conta do emprego porque estava ameaçado. Assim... viemos para 

o Piauí. ”

( 8 ) “foi interessante porque começou assim...Eu levava recados de amigas minhas 

para o rapaz que hoje estou namorando. Tenho a impressão... que sempre ele me quis, não

c) Marcadores de retificação:
(9) “...porque eu nunca tinha namorado alguém da escola. Quer dizer,... só uma vez. 

Foi um garoto do EMTA-1 ”,

(10 ) “...e aí foi a maior confusão, assim... ele teve que me contar a verdade. Quer 

Dizer..., ele acabou contando tudo... ”

( 11) “ estava lá fora, aí uma moça assim de boa altura, isto é..., de altura mediana 

me chamoupra dançar... ”

( 12 ) “eu, veja bem... toda assustada, ali embrulhada com medo, não muito medo, 

assim, assim (gestos), quando minha avó chegou. Aliás, ela já estava em casa, só que eu não

•VI.

d) Repetições
( 13 ) “ Aí... ela tinha medo...medo de assumir o caso. Então ela foi pra... 

pro...convento.

(14) “é...o fato é...é de eu ter cometido um...um...delito. Isso atrapalhou não só...só a 

mim, como a escola inteira. ”
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(15 ) “eu não estava dando muita atenção pra ele. Nem ele pra mim. Eu....eu tenho 

até culpa...

( 16) “mas foi..., mas tá sendo... interessante, então pra... pra mim quando eu fiquei 

sabendo foi...foi. uma surpresa”.

(17 ) “Aí encontrei no CAFS condições favoráveis para que... que a gente crescesse .A 

escola tá... tá boa”.

4.3.1.2- Causos

a) Alongamentos
(18 ) “Aí...tava tudo escuro. Tive um sonho hoRRIvel com uma tia minha. ”

(19) “e...de repente meu irmão falou: Mãe, tá pegando fOGO em tudo. ”

(20) “Aí ele soltou aquela estória. Tudo menTIRa, professora... ”.

b) Marcadores de modalização
(21) “O bicho botou as pessoas pra correr... Acho que ele não existe. Mas, sei lá... ”

(22 ) “A mulher era da altura do poste e tava fumando..., Não sei se é verdade,... só 

sei que dizem que ela aparece. Tenho a impressão que é tudo só medo. ”

(23 ) “O povo aumenta as estórias. Essa é verdade. O fogo afastou-se na água, 

quando os pescadores chegaram perto. Eu acho que... era alma que quiria reza. ”

c) Marcadores de retificação
(24) “ ...foi na estrada de S. José do Peixe... Meu pai viu uma mulher de branco, quer 

dizer, uma alma toda de branco ”.

( 25 ) “Na Semana Santa eu tava com meu pessoal no interior..., quer dizer, não era só 

meu pessoal......assim, tinha uns amigos também. ”

(26) “...tem um bicho rondando a região aqui,... aliás são dois bichos. Um casal de 

bichos que assombram a gente. Isto é, só os medrosos. ”
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(27) “...o homem foi enterrado com um santo e ficou assombrando o povo. Só deixou 

quando...desenterraram ele. Assim..., desenterraram e ele deu faz aos viventes. ”

d) Repetições
(28) “Aí botou o ...o ... meninozinho na sela do animal aí...aí... o menino passando 

mal...né... ”

(29) “ começaram a luta lá, aí o pai correu lá por que o filho estava com a faca. Ele 

ameaçou ele lá... Aí ele deu uma volta e veio com um...um... revólver. ”

(30) “Só sei que passei por ele, ele tá... tá... se transformando em... em... outra coisa. 

E eu...eu...logo, logo abri. ”

4.3.1.3 -Notícias - JN: 14/10/2004

a) Alongamentos
( 31) “mais de duzentos pilotos estão sendo treinados para derrubar aviões, que 

levam contrabandos...Isso é ótimo. vaLEU. O comandante... ”

( 32 ) “...Depois de oito dias em recuperação e... sete jogos sem marcar, Ronaldinho 

fez um LINdo GOOL. Isso é que é RonalDINho ”.

( 33 ) “Nas escolas particulares... os pais são obrigados a pagar uma taxa de 

mensalidade extra prapoder garantir a vaga de seu filho.AbSUrdo isso. ”

( 34 ) “O avião que aparecer no radar e for identificado como ilegal, prmeiRAMENte 

ele receberá um aviso. Aí dePOIS... ”

b) Marcadores de modalização
( 35 ) "... e foram descobertas varias fraudes. Todos os funcionários do hospital 

estavam roubando, eu acho que é fácil fazer isso no Serviço público. ”

(36) “...a crise na VA SP é grande. A dívida pode chegar a catorze milhões. Tenho a 

impressão que faz tempo que...vem em crise. ”

(37) “... três hotéis sofreram explosões no Egito sei lá, p’ssora. Isso devia acabar. ”
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(38) “... eu acho que o candidato a vereador eleito em 3o lugar, Luis Cezar Lazoni,... 

tem que responder porque pratica prostituição. Não sei bem, mas é melhor dá cadeia nele. ”

c) Marcadores de retificação
(39) “Bom... um hospital do Ceará que é controlado por uma ONG, presta conta do 

dinheiro que é gasto ou seja, os pacientes ficam cientes do que verdadeiramente gostaram ”...

(40) “A comissão do Ministério de Saúde ainda investiga várias obras que causam 

infrações, quer dizer, que foram abandonadas... ”

(41) “A força aérea tá treinando seus pilotos para operação de busca, isto é, para 

derrubar avião com contrabando. ”

d) Repetições
(42) “Aí... o governo não l igava pro.. .pro.. .pro que eles fazia.

( 43 ) “Os aviões,_é...é...são muito importantes para abater esse contrabando.

(44) “Acho que a lesão do Ronaldinho, já tá ...já tá curada. Ele, tá de volta e e com 

sede de gol ”.

4.3.1.4 Sessão Cinematográfica: Reprodução Oral

a)Alongamentos
( 45 ) “ ao fazer dezoito anos, Zé Piqueno já era bandido mAlS, respeitado da Cidade 

de Deus. AsSIM, ó...”

( 46) “Zé Piqueno pegou a mulher de Mané Galinha à fORça, humilhando. ”

( 47) “quando adulto, Zé Piqueno toma a liderança de tODA a favela... ”

( 48) “os traficante Zé Piqueno e Cenoura ganhava mUIto dinHEIRO... ”
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b) Marcadores de modalização
( 49) “Bom, o filme mostra a violência, o crime, só que nada é perfeito. Sei lá, devia 

ser proibido mostrar essas coisas. ”

(50) “ eu acho que ...a sociedade deve ser mais dura com os traficantes. Assim, 

prender, traficante dono de favela como Zé Piqueno ”.

(51) “É o seguinte: o Zé Piqueno, que antes era Dadinho, mata por prazer. Sei lá, se 

fosse outro governo, eliminava ele. ”

( 52) “Tem gente boa no filme, por exemplo, o Buscapé queria ser gente. Tenho a 

impressão que conseguiu. ”

c) Marcadores de retificação
(53 ) “após uma guerra travada entre Zé Piqueno e Cenoura, os dois acabaram 

mortos, quer dizer,...presos. ”

(54) “Aí um deles resolve sair desse mundo, isto é, do mundo dos crimes... ”

d) Repetições
( 55) “Aí Buscapé conta a história do bandido Zé Piqueno, que,... que... lá ele vendia 

droga. Era um trio e, esse esse trio... ”

( 56 ) “quando ele tinha dezoito anos, ele...ele, já era o mais... mais respeitado da 

área. ”

( 57) “Ai esses dois rapazes faziam tudo... tudo junto. E, eum deles resolve sair dessa 

vida. O filme mostra a ...a ... através de flash back a infância, a juventude dessas 

pessoas. ”

Constatamos que alguns tipos de hesitações são mais freqüentes em algumas ENIs do 

que em outras. Por exemplo: Nas notícias quase não há ocorrências de hesitações, mas, nos 

causos e relatos elas estão presentes com freqüência.
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Os exemplos inventariados demonstram que, no curso formulativo, os enunciadores 

das ENIs, procuram uma ou outra maneira de prosseguir na formulação de suas elocuções. 

Dessa maneira, vão gerando as descontinuidades que se patenteiam nas hesitações. Essas 

hesitações são manifestadas por meio de diferentes recursos: marcas prosódicas 

(alongamentos), pausas, retificações, repetições, modalizações, etc.

O locutor pára o fluxo da formulação, preenche-o com pausa, alongamento ou outro 

recurso, enquanto define a formulação dando o prosseguimento à sua fala. Esse mecanismo de 

hesitação mostra as descontinuidades próprias do texto oral. Ao mesmo tempo em que a 

hesitação atua na discursividade, assegurando a continuidade contextual, funciona como meio 

de suprir falhas de memória ou de outros problemas ocorrentes no planejamento da 

mensagem. As hesitações observadas indicam problemas prospectivos do falante, sem 

interferências do interlocutor.

Observamos nas ENIs que em todas ocorreram retificações. A retificação, enquanto 

procedimento próprio da língua falada, esteve presente nos exemplos apresentados. A 

retificação faz-se presente na modalidade oral em virtude da não possibilidade de apagamento 

do que foi dito. Elas têm funções de fazer com que o enunciador seja mais bem compreendido 

ao expressar suas opiniões, sensações, etc.

O fato de a língua ser planejada localmente, no momento da execução mostra um dos 

traços mais marcantes da língua falada que é a repetição. Ela pode ser vista como um processo 

para manter em evidencia algo discutido. Este mecanismo de composição textual fez-se 

presente também em todas as ENIs. Em alguns casos a ocorrência foi maior que em outros, 

como no caso dos relatos e notícias.

As repetições observadas ocorreram literalmente, as lexicais e as sintagmáticas em 

níveis proporcionais, enquanto que as repetições oracionais apareceram em escala mais 

reduzida.

Notamos também as repetições enfáticas.
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4.4. Interações entre as professoras de Português e Redação e seus alunos

Os comportamentos verbais e não-verbais ocorridos em sala de aula tanto por parte da 

professora pesquisadora - (eu), como por parte da professora de Redação foram semelhantes. 

A comunicação era mais verbal. Circulávamos pela sala dando chance aos alunos de ouvirem 

explicações. A fim de exemplificarmos esses comportamentos descrevo a seguir alguns 

eventos ocorridos em sala de aula.

AULA N° 1 - REDAÇÃO (11.10.2004)

A professora ao chegar na sala de aula do 2o ano cumprimentou a turma e começa a 

falar sobre o conteúdo a ser ministrado naquela aula: CONCORDÂNCIA.

- Prof3: Quem não emprega bem a concordância verbal e nominal não sabe falar direito.

A professora explica sobre os dois tipos de concordância dando ênfase às regras.

A turma tem 45 alunos e apenas 20 estão atentos. Ela movimenta-se na sala, fala alto e 

pede atenção. Cita oralmente alguns exemplos de concordância. Observei nessa aula a 

concessão da palavra aos alunos e que a professora reagiu negativamente ao uso da 

concordância inadequada, porém a professora jamais tomou os alunos em interlocutores 

ratificados, identificando-os pelo nome. Ela os tomava interlocutores ratificados com o olhar 

direcionado para aquele aluno, ou então dirigia as perguntas generalizadamente.

- Prof1: A gente fomos é uma concordância certa?

AL. 1 - Não.

AL. 2 — A gente foi, porque gente é coletivo, né p ’ssora?

- Prof3: Os verbos impessoais ficam sempre na 3 a pessoa, certo?

AL. 3 - P 'ssora, sempre vou trocar esse negócio de verbo haver, existir, deverá...

AL. 4 - P’ssora, ele tinha é..., que prestar atenção nas regra.
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AL. 1 - Eu só troco as concordância nesses negócios de sujeito com que e quem.

A professora de Redação dirigindo-se à pesquisadora:

- Prof: A concordância é a pior coisa pra eles, parece assim que eles não têm um estudo 

aprofundado de concordância. Eles estão acostumados a conversar só nos grupinhos deles. As 

vezes a gente tenta dialogar, mas eles não querem falar. A gente percebe que eles sabem falar 

um pouco, mas eles não têm o dom da oralidade, não organizam o pensamento.

É preciso fortalecer esse conhecimento pra que eles possam entender bem que só fala 

bem quem lê muito e aprende as regras gramaticais. Sem isso eles vão ter sempre dificuldades 

pra produzir um texto oral. É como eu falei, numa sala só tem umas três pessoas é... que 

debatem comigo.

AULA N° 2 (13.10.2004)

Interações entre a professora de redação e seus alunos do Io ano em sala aula:

Serão aqui, inicialmente, analisadas as interações empreendidas entre a professora de 

Redação e seus alunos.Realização de atividade de redação, tendo por base o gênero 

DESCRIÇÃO.

Inicio a análise das aulas de Redação considerando a professora em virtude do papel 

que lhe é atribuído pela instituição escolar, como agente que possui em grande medida a 

autoridade de organizar as interações da sala de aula, segundo os objetivos que propõe para a 
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realização da tarefa pedagógica. Em outras palavras, o professor é aqui considerado como um 

textualizador por excelência, responsável pelo gerenciamento geral da atividade que se 

organiza em sala de aula. Em virtude disso, o discurso do professor aparece bem mais.

A prof3 iniciou a aula entregando textos aos alunos e citando seus autores. A seguir 

sugeriu:

- Prof3 : Eu vou lendo e vocês vão lendo também. É texto descritivo, você estabelece 

diferenças entre a maneira de um e de outro, isto é: observar o que caracteriza o objeto ou a 

pessoa. Mas eu posso também observar o objeto de maneira diferente. Agora, vamos fazer a 

descrição de uma pessoa bem popular.

- Alunos: xxx

A professora anda pela sala, observa os alunos e pede que um deles descreva a 

realidade do relógio.

Elizângela levanta o dedo:

- O relógio tem uns que tem vidro, ôtos pulseiras, ôtos com números menor. Quase todo 

mundo usa pra num ficar perdido. Se não tiver o relógio como é que a gente vai saber os 

nossos compromisso? Tem relógio oval, redondo...

- Prof*: Quem pode fazer a descrição desta sala?

Alunos: xxx

- Prof3 - (dirigindo à pesquisadora) Ah, é o EM -1. Aqui tem 35 alunos, tem uns 

interessados, outros que não querem nada. A sala é de cor amarela, tem 04 janelas, uma 

porta ar condicionado, tem a mesa, a cadeira, a parede, 02 ventiladores e luzes.

A cada interação a professora gesticula, andava, expunha o assunto e procurava chamar 

a atenção dos alunos para os tipos de descrição.

Temos descrição objetiva (explicava) e a subjetiva (explicava com exemplos).
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AULA N° 3 (18.10.004) - LÍNGUA PORTUGUESA 
Interações entre a professora de português (eu) e os alunos do 2o ano

Após cumprimentar os alunos falei sobre o conteúdo a ser trabalhado (GÊNERO DOS 

DISCURSOS) e quais as atividades propostas para aquele assunto.

É importante que o professor, ao iniciar a aula, dê pistas do que será trabalhado, como 

será desenvolvida a aula para que os alunos se sintam co-participantes do processo 

interacional dos eventos de sala de aula. Quando o professor não fornece informações sobre as 

atividades e tampouco prepara seus interlocutores para o evento é pouco provável que haja 

resultados positivos nesse processo interativo e que também os alunos se integrem ao contexto 

situacional.

Como forma de subsidiar nossas palavras, falei sobre os Gêneros e apresentei os 

seguintes agrupamentos enfatizando cada um.

GÊNEROS PRIVILEGIADOS PARA A PRÁTICA DE
PRODUÇÃO DE TEXTOS ORAIS E ESCRITOS

Linguagem Oral Linguagem Escrita

Literários
• Canção
• Texto dramático Literários

• Crônica
• Conto
• Poema

De Imprensa
• Notícia
• Entrevista
• Debate
• Depoimento

De Imprensa
• Notícia
• Artigo
• Carta do leitor
• Entrevista

De Divulgação Científica
• Exposição
• Seminário
• Debate

De divulgação 
científica

• Relatório de 
experiência.

• Esquema e resumo 
de artigos ou 
verbetes de 
enciclopédia.

Fiz algumas observações sobre a divisão Linguagem Oral X Linguagem Escrita. A 

seguir falei sobre as práticas de Produção X Práticas de Compreensão / Escuta - justificando o 

fato de se levar em conta os tipos de práticas sociais mais freqüentes que envolvem o uso 

desses gêneros.
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Propus a atividade seguinte:

1. Leia o texto abaixo e identifique o tipo e o assunto.

2. De onde este texto foi extraído? Justifique sua resposta.

3. Leia o texto mais uma vez e reproduza-o oralmente.

“COMUNIDADE DO BAIRRO ILHOTAS PEDE SEGURANÇA”
(Jornal Meio Norte, 15.09.2004)

Moradores do bairro Ilhotas reclamam da falta de segurança nas ruas. Eles solicitam 

policiamento ostensivo para evitar a ação dos vândalos, que, além de assaltar residências, 

também atacam moradores nas vias públicas. Eles afirmam que fazer “cooper” constitui 

perigo, considerando que assaltantes têm aproveitado o momento em que as pessoas estão 

descontraídas para praticar os assaltos.

“£ preciso muito cuidado ao caminhar por essas ruas, pois são muitas as histórias de 

pessoas que são assaltadas”, disse o estudante Maurício Bezerra, acrescentando que o 

policiamento ostensivo podería contribuir para a redução do índice de violência.

“Os assaltantes chegam de carro, de moto e até de bicicleta. Quem circula por essas 

ruas à noite corre sério perigo”, adverte o estudante. O trabalhador autônomo Luciano 

Nogueira declarou que a violência cresce em todos os bairros da cidade. “Ao bairro Ilhotas, a 

situação não é diferente”, acrescenta, lembrando que os assaltantes atacam as pessoas a plena 

luz do dia e, principalmente, à noite.

“O policiamento ostensivo contribui para diminuir a violência, mas não resolve o 

problema, pois o que falta mesmo é emprego para os jovens que cometem infrações”, diz 

Luciano.

Reprodução oral da matéria:
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“E o seguinte, moradores de um bairro de Teresina reclamam sobre a falta de... de... 

policiamento. Eles alega que assaltantes de todos os níveis sociais os assaltam quando estão 

fazendo... caminhada tanto durante o dia quanto à noite. E mais, que isso teria uma baixa 

dando emprego aos menores infratores. Isso não ocorre só neste bairro. Mas também em toda 

Teresina

Y.G (Io ano Ens. Médio)

“Os moradores do bairro Ilhotas reclamam que o bairro Ilhotas falta policiamento. E 

além de invadirem as casa eles estão assaltando as pessoas que fazem Cooper , afirma 

Maurício Bezerra,estudante. Que diz ainda que eles agem de manhã a noite. Mas Maurício 

diz que para acabar com isso não precisava aumentar o policiamento e sim dá um emprego, 

uma oportunidade pra esses jovens infratores ”.

J. M (1o ano Ens. Médio)
“Em Teresina os moradores estão traumatizados com os assaltos que vêm 

acontecendo constantemente na maioria dos bairros. E....e...no Ilhotas é o local de maior 

destaque para esses assaltos. Os assaltantes chegam de carro, moto e até de bicicleta.

Os assaltos vêm acontecendo de noite e de dia, é interiço, e... os moradores quase não 

saem de casa

J.P.R.(1° ano, Ens. Médio)

“O estudante Maurício afirma que no bairro Ilhotas em Teresina estão ocorrendo 

assaltos na luz do dia, pois os ladrões estão aproveitando os momentos que os moradores 

estão distraído ”.

A.M. S (2o ano, Ens. Médio)

“Os moradores do bairro Ilhotas não güentam mais as violência que está passando no 

seu bairro. Os vândalos estão demais neste bairro que gera brigas de gangues, assaltos e até 

tiroteios. A r>o!icia não está dando mais conta de acabar ”.
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F.G.S (2o ano, Ens.Médio)

“Os moradores do bairro Ilhotas reclamam da falta de segurança nas ruas e solicitam 

a vigilância da policia ostensiva, devido aos frequentes assaltos ocorrentes no bairro.

Os assaltantes surgem de carro, moto e até de bicicleta, aproveitam de um instante de 

descontração dos moradores para dar o golpe.

As pessoas correm grande risco de serem assaltadas que circulam por essas ruas.

Sabe-se que esse tipo de violência ocorre em todos os lugares, mas, segundo 

depoimentos, o que falta é oportunidade de emprego a esses cometedores desse tipo de 

infração ”.

J. M (2° ano, Ens. Médio)

“Moradores do bairro Ilhotas, pede segurança, devido a onda muito grande de 

violência. A falta de policiamento nas ruas fazem aumentar ainda mais os assaltos. Acontecem 

muitos assaltos durante o dia, imagine à noite a violência é muito grande em lojas, rodovia 

em todos os lugares daqui do bairro Ilhotas em Teresina.

Assaltantes em pleno dia, nos ataca nas lojas onde trabalham ou vão comprar alguma 

coisa”.

R. B (3o ano, Ens. Médio)

“Afirmam os moradores do bairro Ihotas; que há um grande número de assaltantes 

por lá, uma imensa falta de segurança onde, estes assaltam não só nas casa, como também 

quando estão fazendo cuper, pois acham que uma pessoa quando esta fazendo cuper fica mais 

tranqüila. E eles não assaltam só à noite, como também durante o dia, assaltam a pé, de 

bicicleta, moto, carro. Para melhorar a situação, os moradores deste bairro pedem 

policiamento ostensivo

M.S.A (3o ano, Ens. Médio)
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“A violência em Teresina cresceu muito nos últimos anos em todos os bairros e não e 

diferente no bairro Ilhotas. Onde moradores assustados clamam para que haja menos 

violência.

O estudante Maurício Bezerra afirma que faz medo andar de noite e que os ladrões 

roubam de carro, de moto até de bicicleta agridem os moradores.

O Trabalhador autônomo Luciano Nogueira afirma que está desse jeito por não ter 

emprego para os jovens.

F.M.S (3o ano, Ens. Médio )

ATIVIDADES ORAIS FORA DA SALA DE AULA

Os atores em estudo foram por mim observados, também, fora do contexto da sala de

aula. A seguir apresento trechos de uma conversa informal na hora do recreio.

Ao ser questionada sobre a instituição CAFS, uma aluna emitiu o seguinte juízo:

“Bom, a escola é boa, só qui... nada éperfeito, né? Então eu acho assim 

qui a direção é, tá buscando a humanização. Só qui... ainda num chegou 

lá num ponto ideal e acho qui é isso qui a escola tem qui pensar né? 

Porque um ambiente em qui... pessoas que convivem grande parte de sua 

vida e qui não se dão bem uma com as outras, não é um ambiente 

ideal”.
(M.C. - 3o ano)

A conversa prossegue e também foi pedido que os alunos emitissem opiniões sobre a 

linguagem utilizada por eles.
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Eu acho que os jovens curte é ser diferente dos outros né? As 

pessoas mais velhas acho legal o jeito que eles falam, ele busca ser 

diferente, busca, busca... seu próprio jeito, sua própria ginga e assim é 

uma forma que agente encontra de... de comunicação entre a gente, nós 

mesmo ”.
(D.B. — 2°ano)

‘‘Eu acho que o jovem, ele é muito, ele se influencia muito, assim, sua 

vida, suas amizades. Se ele vê uma pessoa que ele é, se identifica com 

ela falando alguma gíria ele vai achar aquilo assim próprio pra ele 

também. Aí começa a usar aquilo”.

(J.A —3o ano)

“Qual é p’ssora? O que vale é entender... É, se você tá num meio de 

amigos, qualquer gíria se há compreensão, então... então num é errada. 

Agora, a partir se você vai, com um nível cultural, você tem que se 

adaptar a novas práticas pra si fazer entender ”.

(Y.S.-2° ano)

“Bom, mais falar errado chega ao cúmulo dá pessoa ser burra mesmo, 

do... do Igor olhar pra mim e dizer assim: Esse sanduíche é para mim 

comer. E eu dizer pra ele: não, pra eu comer. E... ele não entender. 

Num pode existir intendeu? Ele tem que intender que eu tô corrigindo 

ele ”.

(P.M. - 3o ano)

Nesta conversa informal o discurso foi espontâneo. Os atores não se preocuparam com 

a boa dicção e algumas características já analisadas nas falas anteriores como: hesitação, 
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imprecisão, desconexidade e impropriedade vocabular foram constantes. As falas 

demonstraram falta de estrutura organizacional subjacente que fez palavras e sentenças sem 

sentido, não havendo as amarras necessárias que evidenciassem as relações entre os elementos 

do texto discursivo produzidos por eles.

Observou-se que os alunos utilizaram o código restrito e não o elaborado.

Os registros foram feitos na íntegra para que se possa discutir e pesquisar os fatos 

lingüísticos presentes. É preciso analisar e interpretar os recursos expressivos na linguagem 

dos jovens. Não se trata aqui de “ensinar a fala”, mas de mostrar aos alunos a grande 

variedade dos usos da fala, dando-lhes a consciência de que a língua não é homogênea e 

monolítica.

De maneira em geral o que se pode perceber é que a evolução das produções textual 

decorre da orientação feita pelo professor e da consciência do aluno sobre vários fatores que 

interferem na situação de produção, como: o lugar social, o destinatário, o enunciador e os 

fins. Além desses fatores podemos afirmar que:

“O uso é produto da ação e o uso verbal é mais particularmente o produto de 
interações linguajares; essas interações se concretizam em discursos de diversos tipos 
e é no quadro de funcionamento de cada tipo de discurso que se realiza a articulação 
sutil entre parâmetros da comunicação e parâmetros da referencialização dotando cada 
unidade lingüística de sua significação”. (BRANDÃO, 2000, p. 25).

Dessa forma, as ações de linguagem se processam dentro de um gênero discursivo 

como um processo de decisão. Cabe à escola, dar-lhe uma dimensão discursiva pressupondo 

uma concepção sócio-interacionista de linguagem voltada para a interlocução.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todo o trajeto desta pesquisa foi, de uma maneira ou de outra, marcado pela minha 

experiência como professora de língua portuguesa. Iniciei o trabalho estimulada pelo desejo 

de compreender a oralidade dos meus alunos e tentar aperfeiçoá-la em termo daquilo que 

considero uma linguagem oral correta, coesa e coerente. Havia em mim um incômodo: eu, que 

sempre ensinava a linguagem padrão não conseguia fazê-los se expressar corretamente.

As discussões teóricas aqui colocadas apontam para um aspecto relevante neste 

trabalho, tais como: conhecer a realidade lingüística cultural dos alunos; a visão de mundo dos 

alunos é nitidamente refletida em suas “falas” deixando clara a inter-relação entre língua e 

participação social, conforme se comentou no capitulo I.

Sendo a língua um instrumento sócio-cultural há de se admitir que ela reflete a 

variedade social. Enquanto a variedade social se manifesta em variedades de classes, no 

tocante à fala, deparamo-nos com a variedade lingüística. A variedade padrão (com seu 

pretendido ensino pela instituição escolar) mostrou, ao longo deste estudo, a desvantajosa e 

improdutiva situação de uso que dela fizeram os alunos do Ensino Médio do CAFS.

O trabalho com a linguagem oral, bem como as novas exigências postas nas propostas 

e diretrizes curriculares - como a vinculação dos conteúdos com as práticas sociais, a 

contextualização do conhecimento, uma certa flexibilidade de organização, o respeito e 

consideração pelas diversidades etc. - exigem novas posturas, novas metodologias, novas 

práticas e novos materiais didáticos.
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Durante o processo de investigação foi possível encontrar situações ricas e oportunas 

que permitiram a compreensão e análise da oralidade dos alunos enquanto fato social 

determinado pelas múltiplas atividades de interação verbal propostas.

Através da etnografia da fala, procurei descrever o comportamento verbal dos alunos e 

analisá-los para obtenção das respostas às nossas questões básicas. Após a análise observei 

que, embora muitos sejam os fatores que influenciam diretamente no processo ensino- 

aprendizagem, alguns têm maior relevância; por exemplo: a manutenção das práticas escolares 

que segue apenas a gramática normativa, a falta de espaço nas aulas de Língua Portuguesa e 

Redação para que o aluno possa interagir por meio da palavra através de debates, contos, 

depoimentos, diálogo, discursos e outros, oportunizando a construção da subjetividade dos 

alunos, valorizando também o que cada um possui de particular que é a sua identidade 

enquanto falante e indivíduo, o qual está em constante busca de significados por meio do uso 

das palavras utilizadas nas interações concretas do seu dia-a-dia. (BAKHTIN, 1992, p.301) 

relata: “é só através da dinâmica interlocutiva presente na sala de aula que nós 

conseguiremos chegar à significação, ou seja, à compreensão do que ali ocorre, através da 

observância das formas de interação entre esses indivíduos. Ao lermos a dinâmica presente 

em sala de aula seremos capazes de observar os propósitos das interações que ali ocorrem e 

suas consequências para o sucesso do processo ensino-aprendizagem”. É interessante 

descobrir o que nossos alunos estão querendo dizer. Essa descoberta instigante para o docente 

comprometido nos leva a compreender a dinâmica viva, presente na sala de aula, através do 

uso da linguagem. Essa proposição é reforçada por Bakhtin(1990), o qual declara que tanto os 

sujeitos, o conhecimento e a conseqüência são frutos destas interações verbais sociais. Essas 

interações ocorrem sempre em situações concretas num ambiente concreto que é a sala de 

aula.

Após essas considerações genéricas, passo a apresentar os principais resultados a que 

cheguei neste estudo.
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A manifestação da oralidade se deu de uma maneira informal por meio de narrativas. 

Colaboraram efetivamente os marcadores discursivos e expressões coloquiais/informais tão 

comuns nesse tipo de registro.

Inicialmente falaremos sobre as repetições. Elas estiveram presentes nas ENIs orais 

auxiliando na construção de novo conteúdo e/ou retomada ao mesmo para dar seqüência ao 

seguimento discursivo. Marcuschi (1992 p.177) observa em seu estudo sobre formas e funções 

de repetição em Língua Falada “a repetição mostrou ser um indicador claro e relevante para 

determinação do denominado ‘estilo falado isto é, o modo típico de a fala se apresentar”.

As hesitações predominaram em todas as ENIs orais. Essas interrupções da fala são o 

mecanismo que garante, ao mesmo tempo, a continuidade textual.

No tocante às retificações, observei que elas apareceram parcialmente em todas as 

modalidades textuais produzidas.

Quanto às paráfrases constatei que foram pouco freqüentes nas ENIs, assim como os 

alongamentos.

Este estudo ainda que limitado, pois observamos apenas uma escola, mostra que os 

alunos observados não conseguem empregar bem estruturas discursivas da fala, porém, não 

invalida os resultados encontrados, uma vez que as questões norteadoras deste trabalho, quais 

sejam: (1) - as práticas escolares interferem no sentido de manter ou alterar a oralidade dos 

alunos do Ensino Médio do CAFS? (2) - que funções sociais são atribuídas à língua falada no 

contexto das atividades na sala de aula? (3) - os alunos do CAFS utilizam mais o código 

restrito ou elaborado? Encontram respostas que ora apresentam com o objetivo de contribuir 

na busca de caminhos para melhor desenvolver o nosso trabalho na área de linguagem.

Freire (1996 p.26; 38; 60) afirma que: sou educador à medida que me reconheço 

inacabado e justamente o que me ensina esta pesquisa - ação é que, apesar dos vários anos em 

sala de aula, não estou ainda pronta. Mas, se me mostrou que ainda há o que mudar ensinou- 

me também que sou “educável” em meu olhar, ouvir, calar.
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Posso dizer que passei por um processo de transformações: algumas lentas e quase 

imperceptíveis. Não descobri o melhor método de ensinar meus alunos a articulação da 

linguagem, mas minha percepção pedagógica das dificuldades que meus alunos enfrentam 

referente à oralidade foi aguçada; adquiri uma melhor compreensão do que seja ensinar a 

Língua Portuguesa. Finalmente sinto-me mais rica de experiências e mais bem preparada para 

interagir com outros professores da área em busca de soluções para os problemas de nossa 

prática pedagógica.
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ANEXO 1

I - ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM OS ALUNOS

1 - Qual a sua opinião a respeito da oralidade dos jovens?

2- O que você acha das aulas de Português e Redação e como discurso é trabalhado em 

sala de aula?

3- Como você gostaria que fossem as aulas de Português?

4- Você acha que fala bem?

5- O jovem que utiliza o código lingüístico elaborado é mais bem aceito socialmente?

II-ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES DE OUTRAS ÁREAS
1- Como você vê a forma de falar dos jovens?

2- É a estrutura social que determina o comportamento lingüístico do falante?

3- Como você trabalha o discurso em sala de aula?

4- A escola impõe um “código elaborado”, o jovem utiliza um código restrito; você acha 

que o código restrito é considerado inferior? Como a escola deve agir?

5- Os jovens que utilizam uma linguagem próxima a norma-padrão têm mais chances de

ascender socialmente?
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ANEXO 2

QUESTIONÁRIOS

Dados de Identificação:

Nome:______________________________________________________________________

Escola:______________________________________________________________________

Série:__________________________ Idade___________ Sexo________________________

Profissão do pai:______________________________________________________________

Profissão da mãe:____________________________________________________________

PREENCHA O QUE É PEDIDO:

1. Numere, por ordem de preferência (Io, 2°, 3o...), as diversões que mais lhe agradam:

( ) televisão

( ) cinema

( ) esporte

( ) música

( ) leitura

( ) dança

( ) vídeo game

( ) computador/ INTERNET

( ) outra (especificar)

2. Em sua casa costuma-se comprar:

( )livros ( ) livros e jornais

( ) jornais ( ) livros e revistas

( ) revistas informativas(VEJA, ISTO É...) ( ) todos

( ) jornais e revistas ( ) nenhum
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3. Enumere, por ordem de preferência (Io, 2o, 3o...), o programa de televisão que você

gosta de assistir:

( ) desenhos

( ) novelas

( ) jornais

( ) programas de auditório

4. Você conversa preferencialmente (marque só uma opção):

( ) em casa (com a família)

( ) na escola (com seus professores)

( ) com amigos (com sua turma)

( ) outros (especificar)

5. Você participa de debates?

( ) sempre

( ) às vezes

( ) raramente

( ) nunca
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ANEXO 3

Faroeste Caboclo
Legião Urbana

Não tinha medo um tal João de Santo Cristo
Era o que todos diziam quando ele se perdeu.
Deixou pra trás todo marasmo da fazenda
Só para sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu
Quando criança só pensava em ser bandido
Ainda, mas quando com um tiro de soldado o pai morreu. 
Era o terror da sertania onde morava
E na escola até o professor com ele aprendeu;
Ia para a igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas
Colocavam na caixinha do altar
Sentia mesmo que era diferente
E sentia que aquilo ali não era o seu lugar
Ele queria sair para ver o mar
E as coisas que ele via na televisão
Juntou dinheiro para poder viajar
De escolha própria escolheu a solidão
Comia todas menininhas da cidade
De tanto brincar de médico aos doze era professor
Aos quinze foi mandado pro reformatório
Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror
Não entendia como a vida funcionava
Discriminação por causa da sua classe, sua cor
Ficou cansado de tentar achar resposta
E comprou uma passagem e foi direto a Salvador
E lá chegando foi tomar um cafezinho
E encontrou um boiadeiro com quem foi falar
E o boiadeiro tinha uma passagem ia perder a viagem
Mas João foi lhe salvar
Dizia ele estou indo pra Brasília
Nesse país lugar melhor não há,
Tô precisando visitar a minha filha
Eu fico aqui e você vai no meu lugar
E João aceitou sua proposta
E no ônibus entrou no Planalto Central
Ele ficou bestificado com a cidade
Saindo da rodoviária viu as luzes de natal
Meu Deus mas que cidade linda
No ano novo começo a trabalhar
Cortar madeira, aprendiz de carpinteiro
Ganhava 100 mil por mês em Taguatinga
Na sexta-feira ia pra zona da cidade
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Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador
E conhecia muita gente interessante
Até um neto bastardo de seu bisavô
Um peruano que vivia na Bolívia
E muita coisa trazia de lá
Seu nome era Pablo ele dizia
E que um negocio ele ia começar
Mas Santo Cristo até a morte trabalhava
Mas o dinheiro não dava tem que se alimentar
E ouvia as 7:00h no noticiário que sempre
Dizia que o seu ministro ia ajudar
Mas ele não queria, mas conversa;
E decidiu que como Pablo ele ia se virar
E elaborou mais uma vez seu plano santo
E sem ser crucificado a plantação foi começar
E logo, logo os malucos da cidade;
Souberam da novidade, tem bagulho bom ai...
E João de Santo Cristo ficou rico
E acabou com todos traficantes dali
Fez amigos, freqüentava zona norte
Ia para festa de rock pra se libertar
Mas de repente sobre uma má influência
Dos boyzinhos da cidade começou a roubar
Já no primeiro roubo ele dançou
E no inferno ele foi pela primeira vez
Violência, estupro no seu corpo
Vocês vão ver eu vou pegar vocês
Agora Santo Cristo era bandido
Destemido e temido no Distrito Federal
Não tinha nem um medo de policia
Capitão ou traficante, playboy ou general
Foi quando conheceu uma menina
E de todos os seu pecados ele se arrependeu
Maria Lúcia era uma menina linda
E o coração dele para ela Santo Cristo prometeu 
Elç dizia que queria se casar e carpinteiro ele 
Voltou a ser, Maria Lucia eu pra sempre vou 
Te amar, e um filho com você eu quero ter.
O tempo passa e um dia vem na porta
Um senhor de alta classe, com dinheiro na mão
E ele faz uma proposta indecorosa
E diz espero uma resposta
Uma resposta de João
Não boto bomba em banca de jornal
E nem em criança isso eu não faço não
E não protejo general de 10 estrelas
Que fica atrás da mesa com o cu na mão
E é melhor o senhor sai da minh# çft^a
Nunca brinque com qs peixes a ascehdehtès escofpiâô 
Más áHfôVdc saír cotti bdíófib - U
U Véíiití alsse voçç pêfaéü U Vida hteti lifiiâb
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Você perdeu a sua vida meu irmão 
Você perdeu a sua vida meu irmão 
Essas palavras vão entrar no coração 
Eu vou sofrer as conseqüências como um cão 
Não era que o Santo Cristo estava certo 
O seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar 
Se embebedou e no meio da bebedeira
Descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar 
Falou com Pablo que queria um parceiro
E também tinha dinheiro e queria se armar 
Pablo trazia o contrabando da Bolívia e 
E Santo Cristo revendia em Planaltina 
Mas acontece que um tal de Jeremias 
Traficante de renome apareceu por lá 
Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo 
E decidiu que com João ele ia acabar 
Mas Pablo trouxe uma winchester 22 
E Santo Cristo já sabia atirar e decidiu usar a arma 
Só depois que Jeremias começasse a brigar 
E Jeremias maconheiro sem vergonha 
Organizou a roganha fez todo mundo dançar 
Desvirginavas mocinhas inocentes 
E dizia que era crente e não sabia rezar 
E Santo Cristo muito não ia pra casa 
E a saudade começou apertar
Eu vou embora, vou ver Maria Lúcia 
Já ta em tempo de a gente se casar 
Chegando em casa então ele chorou 
E pro inferno ele foi pela segunda vez 
Com Maria Lúcia Jeremias se casou 
E um filho nela ele fez
E Santo Cristo era só ódio por dentro
E então Jeremias pra um duelo ele chamou 
Amanhã as 2:00h na Ceilândia em frete 
Ao lote 14 que é pra lá que eu vou 
E você pode escolher as suas armas 
Que eu acabo com você seu porco traidor 
E mato também Maria Lúcia aquela menina falsa 
Para quem jurei o meu amor
E o Santo Cristo não sabia o que fazer 
Quando viu o reporte na televisão 
Que deu noticia do duelo na tv 
Dizendo a hora, o local e a razão
No sábado então as 2:00h todo povo sem memória 
Foram lá só pra assistir
Um homem que atirava pelas costas
E acertou o Santo Cristo e começou a sorrir 
Sentindo o sangue na garganta
João olhou para bandeirinha e pro povo aplaudir 
E olhou pros sorveteiros e pras câmeras 
De agente de tv que filmava tudo ali
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E se lembrou de quando era uma criança
E de tudo que viveu ate ali
E decidiu entrar de vez naquela dança
Se havia cruz virou circo estou aqui
E nisso o sol segou seus olhos
E então Maria Lucia ele reconheceu
Ela trazia a winchester 22
A arma que seu primo Pablo lhe deu
Jeremias eu sou homem coisa que você não é 
E não atiro pelas costas não
Olha pra cá filha da puta sem vergonha
E dá uma olhada no meu sangue
E vem sentir o seu perdão
E Santo Cristo com a winchester 22
Deu cinco tiros no bandido traidor

Maria Lucia se arrependeu depois
E morreu junto com João seu protetor
O povo declarava que João do Santo Cristo
Era Santo por que sabia morrer
E a alta burguesia da cidade
Não acreditou na historia que eles viram na tv
E João não conseguiu o que queria
Quando veio pra Brasília com o diabo ter
Ele queria era falar com o Presidente
Pra ajudar toda essa gente
Que só faz sofrer...
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ANEXO 4

LISTA DE CONVENÇÕES DAS TRANSCRIÇÕES 

(Símbolos usados nas transcrições das aulas e entrevistas)

(xxx) = silêncio dos alunos ante uma pergunta;

(...) = pequena pausa na fala;

( , ) = pequenas pausas;

( AL ) seguidos de numerais = fala de alunos que participam mais não desejam ser

identificados.

(ENIs) = Elocuções Narrativas Informais.

(CAFS) = Colégio Agrícola Amílcar Sobral

(Ens. Médio) = Ensino Médio
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ANEXO 5

TERMO DE CONSENTIMENTO DE FOTOGRAFIAS

Declaro que as fotografias utilizadas neste estudo tiveram o consentimento dos 

participantes e autores e estão sendo usadas para situar o estudo no tocante à temática.

Edmilsa Santana de Araújo "

Floriano, junho de 2005.


