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Resumen 
Este trabajo tiene como objetivo presentar los datos relacionados con una experiencia 
vivida en la Universidad Estadual del Suroeste de Bahía / Brasil, en el Curso de Letras, 
en la Disciplina Temas Especiales, cuyo objetivo es estudiar los temas relacionados con 
la práctica pedagógica con el fin de relacionar el campo teórico con la acción docente. 
En este experimento, se tomó como tema el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
oralidad y de la escrita teniendo en contra el conocimiento lingüístico como objeto de 
reflexión. El análisis documental se constituyó como un aporte metodológico teniendo 
en cuenta que el libro didáctico se convirtió en objeto de investigación para los 
"futuros" profesores. El marco teórico se basó en los siguientes autores: Mikhail 
Bakhtin; Joaquim Dolz y Bernard Scheuwly; Luiz Antonio Marcuschi; Maurizio Gnerre; 
Walter Ong; y Vygotsky. Entre las conclusiones finales, se destaca que las disciplinas de 
Estágio - incluyendo Temas Especiales - pueden representar una posibilidad de 
articulación dialéctica entre la teoría y la práctica. 
 

Resumo 
Este trabalho objetiva apresentar dados relacionados a uma experiência vivenciada na 
Universidade Estadual Sudoeste da Bahia/Brasil, no Curso de Letras, na Disciplina 
Temas Especiais, cujo propósito é estudar temas inerentes à prática pedagógica de 
modo a relacionar o campo teórico com a ação docente. Nessa experiência, tomou-se 
como tema o processo de ensino e aprendizagem da oralidade e da escrita tendo como 
horizonte o saber linguístico como objeto de reflexão. A análise documental se 
constituiu como aporte metodológico considerando que o livro didático se tornou 
objeto de pesquisa para os “futuros” professores.   Como referencial teórico, pautou-se 
nos seguintes autores: Mikhail Bakhtin; Joaquim Dolz e Bernard Scheuwly; Luiz Antônio 
Marcuschi; Maurízio Gnerre; Walter Ong; e Vigotski. Entre as inferências finais, 
destaca-se que as disciplinas do Estágio – entre elas, Temas Especiais –  podem se 
constituir como possibilidade de articulação dialética entre a teoria e a prática. 
 
Introducción  
Este trabalho se constitui como um relato de experiência vivenciado na minha atuação 

como professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-Campus Jequié no 

Curso de Letras. Na condição de professora da área de Estágio, especificamente na 

Disciplina Temas Especiais, precisávamos, a todo o momento, ter como horizonte a 

possibilidade do confronto entre o conhecimento teórico e a prática docente; e 

estimular o desenvolvimento científico, através da pesquisa, dos futuros professores 

de Língua Portuguesa (LP).  
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Como a referida Disciplina não era voltada para a ação na sala de aula, tínhamos que 

estudar determinado tema concernente com a prática pedagógica e que pudesse, 

também, servir de objeto de reflexão para a profissão docente. Desse modo, tomamos 

como tema “O processo de ensino e aprendizagem da oralidade e da escrita: diálogo 

com as contribuições do campo da linguística”, tendo os seguintes objetivos: refletir a 

oralidade e a escrita como modalidades comunicativas do sistema da língua nas 

práticas sociais em livros didáticos; apresentar subsídios da “análise documental”; 

apresentar dados de pesquisa e sua relação com o ensino da oralidade e da escrita; 

analisar questões relacionadas com o ensino da oralidade e da escrita; problematizar 

situações de ensino-aprendizagem da modalidade oral da língua; discutir sobre o texto 

oral como objeto de ensino-aprendizagem para aulas de LP. Com o exposto, o princípio 

foi garantir, a todo o momento, que os estudantes do Curso de Letras 

experimentassem o saber teórico de forma relacionada ao livro didático – material 

pedagógico utilizado de forma muito frequente pelos professores que atuam nas salas 

de aulas (Nardotto, 2015). 

 

Marco teórico 
Subtítulo Para subsidiar o debate com os alunos acerca da oralidade nos livros 

didáticos, tomamos os seguintes autores: Mikhail Bakhtin (2003); Joaquim Dolz e 

Bernard Scheuwly (2004); Luiz Antônio Marcuschi (2007, 2003); Maurízio Gnerre 

(1998); Walter Ong (1998); e Vigotski (2001). Entre os pressupostos teóricos desses 

autores, chamamos a atenção que, debater a oralidade implica refletir sobre as 

relações de poder constituídas historicamente em torno da oralidade e da escrita. 

Sobre isso, temos a obra “Linguagem, escrita e poder” de Maurízio Gnerre. De acordo 

com este autor, a cultura oral foi concebida, no decorrer dos séculos, de forma 

negativa, levando em consideração a forma pejorativa que a cultura escrita veio 

imprimindo nas manifestações orais como algo sem cultura. Além disso, a própria 

materialização da gramática tradicional (conhecida como gramática normativa) foi se 

constituindo, historicamente, no decorrer de dois milênios, de modo a desconsiderar 

as variedades que não estivessem de acordo com a “variedade padrão” concebida na 

gramática tradicional.  Em oposição ao exposto, a ideia é conceber o dado de que a 

oralidade e a escrita não devem ser tratadas de forma dicotômica, mas vistas como 

modalidades da língua que podem ser “usadas” nas práticas sociais.  

Vale destacar a obra “Gêneros orais e escritos na escola” de Joaquim Dolz e Bernard 

Schneuwly traz o dado de que não existe o “oral”, mas os “orais” em múltiplas formas: 

alguns em relação com o escrito e outros mais distanciados. Os autores defendem que 

o “oral” seja concebido como texto, comparável ao texto escrito, com sua tradição 

secular. Nesse sentido, apostam também na ideia de ensino e aprendizagem para as 

duas modalidades da língua. 

 
Metodología 
Como orientação metodológica, eu e os alunos da Graduação em Letras partimos do 

pressuposto de que o livro didático é “documento” e foi produzido num determinado 

momento histórico, inserido numa sociedade que o constituiu.  
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Com isso, a análise documental se consolida como uma técnica poderosa em que 

podemos retirar evidências sobre determinado objeto de estudo. Ludke e André 

(1986), nos mostram que há três vantagens sobre esse tipo de pesquisa: a) os 

documentos são uma fonte estável, rica e podem ser revisitados inúmeras vezes; b) as 

fontes documentais surgem num determinado momento e fornecem informações 

sobre ele; c) esse tipo de pesquisa não traz alto custo para o pesquisador e ainda 

permite a análise sem a presença de quem o construiu. Ainda acrescentamos que a 

“análise documental” insere-se numa vertente qualitativa de pesquisa, pois não se 

investiga em função de resultados e sim na compreensão do objeto em toda a sua 

complexidade e em seu acontecer histórico, o que resulta em análises de atividades, 

concepção de língua oral e organização das seções-unidades presentificadas no livro 

didático. 

A espinha dorsal foi conceber o livro didático de LP (cada grupo de alunos escolheu), 

editado a partir do ano de 2000, como documento de análise mediante as seguintes 

questões: abordam-se as diferenças e semelhanças entre as modalidades oral e escrita 

da língua; há uma supervalorização da escrita em detrimento da linguagem falada 

(evita-se tratar a linguagem falada como o lugar do erro); percebe-se o preconceito 

linguístico com relação às variedades orais (falares regionais, registros informais)?; 

favorece o uso da modalidade oral da língua em situações de interação entre aluno e 

professor?; explora gêneros textuais orais de diferentes esferas sociais (escolar: 

seminários, exposição de trabalhos; jornalística: debates, telejornais, programas 

esportivos, entrevistas; do trabalho: entrevistas, relatórios, reuniões), para 

compreensão, análise e produção?; explora os traços da língua padrão relacionados 

aos gêneros formais/públicos da linguagem oral? Com tais questões, eu e os 

graduandos em Letras fomos constituindo categorias de análise para, posteriormente, 

materializarmos a conclusão do trabalho final, o artigo científico. Adotamos a seguinte 

metodologia de trabalho: cada estudo conceitual era relacionado com o objeto de 

análise, o livro didático, numa tentativa de estabelecer contrapontos entre a teoria do 

campo da educação linguística e as propostas dos “documentos livros”. 

 

Resultados 
Totalizamos em média 8 artigos e um deles foi publicado na Revista “Voz das Letras” 

no ano de 2009. Entre as inferências, fomos mostrando, nesta publicação, que os 

estudos teóricos mais atuais ainda estão distantes das propostas dos livros. Mas há 

indícios, sobretudo das indicações do PCNs-LP, quando apresentam os gêneros orais 

como unidade de ensino. Ademais, o artigo defende a relevância da “análise 

documental” para lincenciandos, já que, os professores são os responsáveis pela 

escolha do livro didático bem como a operacionalização do uso desse recurso nas suas 

aulas.  Diante disso, a temática proposta por mim, na Disciplina “Temas Especiais”, se 

tornou uma possibilidade de instrumentalizar os alunos de Letras a ter um 

posicionamento crítico sobre o livro didático e a refletir sobre as propostas e as 

sugestões de atividades, numa tentativa de demarcar uma autonomia docente, tão 

cara diante do mercado editorial.  
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Em outro artigo, tivemos como resultado da análise o dado de que o espaço escolar 

deva valorizar um trabalho que envolva a prática do ensino sistematizado da oralidade 

em sala de aula de maneira que contribua para a formação de um educando que 

interaja com outros indivíduos, nas mais diversas modalidades de uso real da língua 

oral, nas diversas esferas sociais. Para tanto, os gêneros orais formais devem se tornar 

unidade básica para o ensino da língua, o que não quer dizer propostas de atividades 

voltadas para situações espontâneas de interação entre alunos e professor, do tipo: 

opine sobre determinado assunto ou converse com o colega, constantemente 

observada no corpus analisado. De acordo com Brasil (1998) faz-se necessário que o 

educando seja exposto a dados reais da fala e orientado a conhecer as características 

peculiares aos gêneros orais formais e utilizá-los de acordo com o contexto situacional.  

 
Conclusiones 
Com a experiência vivenciada na minha atuação como professora da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia-Campus Jequié, no Curso de Letras, constatei de que 

não adianta o excesso de teorias se não ocorrer uma apropriação crítica e reflexiva 

pelos graduandos. Dessa forma, duas questões se impõem: é possível que o estágio 

proporcione ao estagiário reflexões sobre o ensino e aprendizagem de língua 

portuguesa, principalmente, no que diz respeito à associação da teoria, vista na 

graduação, com a prática docente? É possível que o estagiário, comprometido com a 

sua formação, adquira atitudes de um professor reflexivo?  

Vimos, com o nosso relato, que as disciplinas do Estágio descortinam-se como um 

campo de atividades que possibilita a articulação crítica do conhecimento e do 

domínio dos conteúdos à melhor forma de ensiná-los, confluindo numa relação 

dialética entre a teoria e a prática. 
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