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“... educar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 

a sua própria produção ou a sua construção.” 

 

Paulo Freire (1996, p. 47) 
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RESUMO 

 

 Para ensinar os conteúdos de Língua Portuguesa de maneira significativa é 

indispensável para o professor que o mesmo tenha um amplo conhecimento sobre gêneros 

textuais. Cheguei a essa conclusão ao longo do exercício de minha profissão, como professor 

de ensino fundamental, primeira fase, da rede estadual de educação do Estado de Goiás. Sou 

formado em Pedagogia e em sala de aula senti necessidade de ter conhecimentos mais 

aprofundados sobre o ensino da Língua Portuguesa, mais precisamente sobre o processo de 

aquisição da fala e de comunicação oral e escrita.  Essa preocupação me levou a iniciar este 

curso de especialização em leitura e ensino, no qual veremos explicações dadas por teóricos 

da área de Letras, sobre a importância de trabalhar os gêneros textuais em sala de aula e a sua 

aplicabilidade fora da escola. Depois de esclarecermos sobre os gêneros textuais veremos 

como a fala formal e informal é usada no cotidiano das pessoas, independentemente da classe 

social a que pertencem. Mostraremos que não é necessário que uma pessoa fale dentro da 

norma culta da língua o tempo todo, mas em situações formais, seja na escrita ou na oralidade, 

o texto deve estar de acordo com a norma culta da língua. Também serão mostradas neste 

trabalho as orientações dadas pelos PCNs quanto à utilização dos gêneros textuais no ensino 

de Língua Portuguesa. Faremos uma análise nos livros didáticos de três coleções observando 

como são contemplados os gêneros textuais. Será verificado se há diversidade de gêneros e, 

ainda, se existe uma gradação no nível de dificuldade das atividades propostas. 

Ao final desse trabalho, esperamos que o leitor tenha um maior esclarecimento sobre a 

importância do uso dos gêneros textuais no ensino da língua materna.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho, desenvolvido como conclusão do Curso de Especialização em 

Letras – Leitura e Ensino, ministrado pela Universidade Federal de Goiás, tem como foco 

principal o trabalho com gêneros textuais orais em sala de aula do ensino fundamental, 

primeira fase (do 1º ao 5º ano).  

  O trabalho será desenvolvido utilizando o método de pesquisa bibliográfica. O 

referencial teórico serão as obras dos autores Marcuschi (2001, 2007 e 2008), Fávero (1999), 

Andrade (1999), Aquino (1999), Preti (2004), Schneuwly e Dolz (2004), dentre outros, que 

pesquisam sobre a oralidade e sobre os gêneros textuais, observando as contribuições, quanto 

ao ensino da língua materna, de cada um sobre o assunto. Mostraremos, embasados nos 

autores acima citados, algumas sugestões dadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), para se trabalhar a oralidade visando a contribuir para o avanço no ensino de Língua 

Portuguesa e também de outros conteúdos.   

 O corpus deste trabalho será composto pelos livros didáticos das coleções: Hoje é 

dia de português de  Samira Campedelli (2007), Aprendendo Sempre, de Claudia Miranda e 

Vera Lúcia Rodrigues (2008), e Projeto Prosa, de Angélica Prado e Cristina Hülle (2008), e 

pelos (PCNs) de Língua Portuguesa 1º e 2º ciclos (do 1º ao 5º ano).   

 O primeiro capítulo mostrará como as pessoas fazem uso da linguagem oral em seu 

dia-a-dia, mesmo nas comunidades não letradas, usando esta capacidade de comunicação 

como meio de transmissão de conhecimentos.   

 A compreensão sobre a maneira como o homem se beneficia da oralidade e a forma 

como ela contribuiu para a evolução da humanidade é fundamental para podermos elaborar 

novas técnicas de uso dessa modalidade de comunicação no mundo moderno e, assim, 

propiciar melhores condições de vida a todas as pessoas, levando-as ao domínio dos 

principais gêneros textuais que circulam na sociedade. 

 A preocupação em fazer com que os cidadãos tenham domínio da norma padrão da 

linguagem e dominem também uma maior quantidade de gêneros textuais orais se baseia no 

fato de que, a sociedade capitalista prega uma relação injusta onde o indivíduo é valorizado 

por sua capacidade de se expressar e de escrever, em que os letrados, ou seja, aqueles capazes 

de ler, interpretar, escrever e aplicar tais capacidades no meio social onde vivem, são mais 

valorizados e ocupam as melhores funções no mercado de trabalho.   

 



 
 

 

 
 

 A presente pesquisa tentará mostrar que para existir mais igualdade entre os membros 

de uma sociedade é preciso que o indivíduo, mesmo não pertencendo à elite, seja capaz de 

fazer uso das linguagens formal e informal, e saiba usar os gêneros que circulam em cada uma 

delas para que não fique excluído e nem sofra nenhum tipo de discriminação.      

 Para formar cidadãos com tais habilidades é necessário analisarmos as práticas 

pedagógicas empregadas em nossas escolas e a importância que o governo tem dado a essa 

questão.   

 No segundo capítulo analisaremos os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), que 

são instrumentos de nivelamento da grade curricular aplicada em todo país, verificando como 

estes documentos orientam o uso dos gêneros textuais orais e ainda a possibilidade de uso dos 

mesmos em sala de aula.  

 No terceiro capítulo será feito uma análise da qualidade das atividades orais 

trabalhadas nos livros didáticos, pois temos a compreensão de que é através da oralidade que 

a criança aprende a se expressar e a desenvolver-se cognitivamente através da interação com 

os colegas. Será verificado ainda se há continuidade nas atividades propostas e também se as 

atividades estão adequadas à idade e à cultura local dos educandos.  

 Mesmo tendo experiência de apenas quatro anos em sala de aula pude observar que 

uma das principais dificuldades encontradas pelos alunos é a passagem da oralidade para a 

escrita.  Após fazer leituras mais aprofundadas sobre os gêneros textuais, percebi que o ensino 

da língua materna está diretamente ligado ao uso dos gêneros textuais, pois toda forma de 

comunicação possui uma característica própria, tanto na forma oral como na forma escrita, e 

assim constitui um gênero.  

 As dificuldades acerca da ensino da língua materna ainda são grandes. A análise dos 

PCNs mostram que passos importantes, na busca de um ensino atualizado e de qualidade, 

foram dados, pois os mesmos apontam que o uso contextualizado de diferentes textos dentro 

da sala de aula fazem com que os alunos tenham mais facilidade em aprender a ler e escrever. 

O grande problema em se ensinar Português hoje é que os livros didáticos, que em algumas 

escolas chegam a ser o único recurso didático para o trabalho em sala de aula, nem sempre 

contemplam a oralidade, deixando lacunas que comprometem o aprendizado dos alunos. 

Atividades descontextualizadas, com textos fragmentados, sem sequência e sem gradação do 

grau de dificuldade, encontradas nas análises feitas em algumas coleções de livros didáticos 

mostram que ainda há um grande caminho a ser percorrido rumo a um ensino de qualidade. 

Nessa perspectiva este trabalho pretende ser relevante, mostrando, aos pretensos, leitores 
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algumas pesquisas sobre o ensino de língua materna, levando a uma reflexão sobre o que se 

pode fazer para resolver ou amenizar tais problemas.                

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



 
 

 

 
 

CAPÍTULO  I 

 

A ORALIDADE 

 

 
1.1 .  A oralidade como prática pedagógica 

 

 

  Nesse primeiro capítulo, abordaremos os eventos de comunicação oral, 

seguindo as informações já colhidas por estudiosos, dentre eles Marcuschi (2001, 2007 e 

2008), Fávero (1999), Andrade (1999), Aquino (1999), Preti (2004), Schneuwly e Dolz 

(2004), verificando como é organizada essa modalidade de comunicação e também como os 

educadores podem fazer uso dessas atividades em sala de aula.   

 Segundo Schneuwly e Dolz (2004, p. 152), o termo oral vem do latim, oris (boca) e 

refere-se a tudo que se transmite pela boca. A oralidade constitui uma forma de comunicação 

usada pelos seres humanos de toda parte do planeta há milhares de anos. Cada grupo social se 

comunica através dessa modalidade de forma diferenciada, cada grupo falando a sua própria 

linguagem. 

 Durante muito tempo, antes da criação do alfabeto, os homens transmitiam seus 

conhecimentos e sua cultura, de uma geração para a outra, através de poesias, discursos, 

músicas, cantigas de roda, parlendas, teatro, contos, lendas entre outras formas de 

comunicação oral, além dos símbolos e desenhos. Nesse contexto, mesmo para uma pessoa 

analfabeta, a “prática da linguagem”, designação dada por Schneuwly e Dolz (2004, p.72), é 

algo comum, visto que desde o nascimento a criança observa e copia a forma como os pais 

conversam e, assim, os filhos vão recebendo ensinamentos, desenvolvendo habilidades de 

falar e se expressar através das palavras.  

 Com o domínio e a democratização da escrita, outras pessoas, além daquelas 

pertencentes às camadas mais favorecidas, tiveram acesso a esta modalidade de linguagem.  

Esse fato influi na melhoria da qualidade de vida das pessoas, pois quando se comunica 

melhor, o cidadão torna-se mais autônomo e melhor sucedido na execução de tarefas do dia-a-

dia, como escrever uma carta, um bilhete, uma receita ou uma letra de música. A escrita 

ajuda-o também na obtenção de uma vaga no mercado de trabalho, pois escrevendo bem o 

sujeito é capaz de elaborar uma lista de mercadorias que faltam na prateleira de um 

supermercado, redigir um relatório de risco existente em uma obra, produzir um ofício 



 
 

 

 
 

encaminhando documentos de uma seção para outra, enfim, quem se comunica bem, seja de 

forma oral ou escrita, terá maiores chances de conquistar um lugar no mercado de trabalho 

ocupando funções que são mais bem remuneradas e exigem menor esforço físico. Sabemos, 

porém, que esta realidade não é regra, pois em muitas profissões que exigem alto grau de 

estudo e conhecimento científico os salários não são altos.  

          Percebemos, então, que para um indivíduo se sobressair socialmente e profissionalmen- 

te no mundo moderno, é necessário que ele seja capaz de se expressar com mais eficiência em 

qualquer circunstância.  

 Expondo seus pensamentos de forma clara e organizada, escrevendo e lendo os 

diversos gêneros textuais existentes no nosso cotidiano, o sujeito poderá interagir melhor, 

sendo aceito no grupo social no qual almeja se inserir. Nesse sentido, o professor em sala de 

aula deve convencer os alunos, não a mudar o seu jeito de falar, mas diferenciar os contextos 

em que a comunicação ocorre, mostrando que essa adaptação pode alterar o resultado desse 

ato.   

 Dentro das instituições educacionais há divergências quanto ao uso da oralidade. Por 

vezes se esquece que a oralidade surge primeiro que a escrita. Em muitas instituições, o 

ensino da escrita é trabalhado separadamente da oralidade, quando na verdade o que deve 

ocorrer é um trabalho conjunto, pois é oralmente que a criança expressa o que há em sua 

mente, e o professor, irá trabalhar a fala informal adequando-a às exigências do discurso 

formal oral. 

 Como exemplo da necessidade da adaptação da fala ao contexto, podemos citar um 

diálogo entre um advogado e um juiz.  No seu cotidiano, em um churrasco com amigos, o 

primeiro pode se comunicar usando gírias ou qualquer outra maneira informal de 

comunicação, porém se estiver em um fórum, em uma audiência com o segundo, deverá fazer 

uso da linguagem formal e de domínio jurídico, sob pena de ser advertido ou perder a causa, 

por não ser capaz de argumentar, de convencer, oralmente, que é o seu papel, a sua função. 

Nesse pequeno exemplo temos o uso de dois gêneros orais diferentes.  

 A modalidade comunicativa oral está presente tanto em comunidades que não 

possuem escrita, como algumas aldeias indígenas, como também em grupos que a possuem. 

Podemos assim, dizer que, ao lado de outras formas de comunicação, como a LIBRAS, a 

oralidade é a forma de comunicação mais usada no mundo.  

 Lançando um olhar do ponto de vista social, percebemos que a oralidade está presente 

em grupos que a dominam e dominam a escrita. Historicamente, aqueles grupos que não 
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possuíam escrita eram considerados menos evoluídos em relação aos outros. Ainda hoje esse 

pensamento persiste. Isto é perceptível pelos preconceitos sociais existentes, uma vez que há 

quem defenda a norma padrão da língua, das classes dominantes, como a única correta e 

aceitável considerando a linguagem que é própria de uma determinada região como errada se 

ela não for a que se considera como padrão. 

 Na realidade o que deve haver é o respeito e a aceitação, por quem domina a norma 

culta, das demais formas de expressão verbal. Por outro lado, aquelas pessoas que mesmo 

tendo conhecimento da norma padrão não a praticam, devem observar e ter atenção aos 

momentos em que deverão deixar de falar de maneira coloquial e usar uma linguagem mais 

formal que seja adequada à situação vivenciada. 

 A linguagem oral não é usada da mesma maneira por todos os indivíduos, ela varia 

conforme a região onde cada pessoa nasce e também de acordo com o seu grau de 

escolaridade. O meio acadêmico, por exemplo, é um ambiente propício ao uso da norma 

padrão da linguagem, por haver constantemente interação dos alunos com os professores e 

entre estes e seus pares. As pessoas que moram na zona rural, ou mesmo na zona urbana, mas 

não têm acesso à escolarização, ou seja, não têm acesso à norma culta da língua comunicam-

se de acordo com o costume, com o linguajar do grupo social ao qual eles pertencem. Eles 

possuem um vocabulário com palavras que não são empregadas comumente entre os que 

dominam a norma padrão da escrita.  

 Por ser usada por pessoas pertencentes às classes dominantes e aceita como padrão, a 

norma culta, até os dias de hoje, tem sido motivo de polêmica. Em alguns grupos sociais as 

pessoas que não praticam a linguagem coloquial ou popular tem grande preconceito com as 

demais, considerando-as inferiores. Essas diferenças, muitas vezes preconceituosas, entre 

linguagem coloquial e norma padrão têm perdido forças com a divulgação de trabalhos 

científicos, como o de Preti (2004, p. 104) ao dizer que  

 
a presença da gíria em textos de imprensa atende a interesses de 

comunicação imediata dos jornais com o seu público leitor. Assim, ao lado 

da necessidade de seguir as regras previstas para a escrita, mais ligadas à 

linguagem culta, existe também a necessidade de utilizar expressões 

populares e de gíria, para criar a mesma aproximação que esses vocábulos 

criam na linguagem oral, quando usados convenientemente. 

 

 Existem várias maneiras de se ensinar as práticas de linguagem e este ensinamento 

ocorre em diversos lugares. Em alguns países este aprendizado se dá dentro da própria 

família, mas na maioria das sociedades esta prática acontece nas escolas, onde há 
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profissionais preparados que sistematizam os conteúdos facilitando assim o aprendizado dos 

alunos.   

 Ao longo do tempo diversas metodologias foram utilizadas para ensinar as crianças a 

ler e escrever, dentre todas, a maioria delas parte do princípio de que se deveria iniciar com as 

unidades menores, as sílabas, para depois chegar às palavras e depois às frases soltas. A esse 

método Flores e Rolla (2001, p. 26) chamam de “método fonético”.  

 Analisando a prática da comunicação oral podemos observar que as pessoas não 

dialogam transmitindo a mensagem fragmentada, dividida em sílabas, ou frases soltas mas, ao 

contrário, em cada fala há uma mensagem com sentido completo, isto faz com que seja 

compreendido o que é dito, seja em uma conversa informal ou formal. Nesse sentido Flores e 

Rolla (2001, p. 26) dizem que “ a unidade básica do ensino no primeiro ciclo tem de ser o 

texto. Isso não significa absolutamente que a partir desse momento o trabalho com as sílabas, 

palavras ou frases seja excluído do ensino das séries iniciais”. 

  Nessa fase de ensino, a criança ainda está aprendendo a expressar o que há em seu 

pensamento e é nesse momento que o mestre deve ensiná-la, mas de uma maneira 

significativa, usando exemplos de fatos ocorridos próximos a ela, dentro da comunidade onde 

vive, levando-a a tecer uma opinião crítica sobre o mundo que a cerca. Freire (2009, p. 118), a 

respeito da forma como o professor deve trabalhar a oralidade na escola, diz: “Meu papel 

fundamental, ao falar com clareza sobre o objeto, é incitar o aluno a fim de que ele, com os 

materiais que ofereço, produza a compreensão do objeto em lugar de recebê-lo, na íntegra de 

mim”. 

 Para compreendermos melhor a importância da oralidade no ensino da língua materna 

passaremos a analisar os diferentes gêneros textuais que compõem a nossa língua e as 

melhores formas de aplicá-los nos trabalhos em sala de aula e fora dela. 

 

 

1.2 . A importância do trabalho com gêneros textuais orais em sala de aula  

 

 

 Com o passar do tempo, de maneira gradual, houve em todo o mundo uma crescente 

busca pelo conhecimento e a escola passou a fazer parte da vida das pessoas. No Brasil, com a 

era moderna, a escola tornou-se mais acessível. Primeiramente aos mais ricos e depois às 

pessoas pertencentes às camadas sociais menos favorecidas da zona urbana e também da zona 
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rural, que, gradativamente, passaram a frequentar, mesmo que de maneira precária, as escolas 

de educação básica.  

 O grande desafio dos educadores contemporâneos é inserir os educandos, 

independente da classe social a que pertencem, nesse mundo globalizado em que os recursos 

tecnológicos estão cada vez mais ao alcance de todos. Nesse contexto, a palavra de ordem é 

interação. Através da internet todas as barreiras e fronteiras foram rompidas, não há mais 

distâncias que impeçam a comunicação entre as pessoas.       

 Analisar as mudanças ocorridas na língua implica obrigatoriamente observar a 

evolução da própria humanidade e da tecnologia hoje existente.  Embora a língua falada seja a 

mesma, em dada comunidade, a maneira de se comunicar tem sofrido grandes mudanças. 

Essas mudanças estão intimamente ligadas aos novos meios de comunicação, como a internet, 

e também são resultado de mudanças culturais ocorridas na sociedade. 

 Há décadas o acesso a certas informações, principalmente aquelas contidas em fontes 

escritas, ficava ao alcance de poucas pessoas, que eram alfabetizadas, geralmente pertencentes 

a classes sociais privilegiadas e ao clero. Isso não significa que entre as outras pessoas não 

havia comunicação, pois praticavam  comunicação predominantemente oral.    

 Hoje com o empenho, mesmo que insuficiente, dos governantes em erradicar o 

analfabetismo, se considerarmos a deficiência do ensino brasileiro, essa realidade tem se 

alterado, pois as universidades, conscientes da necessidade de tais mudanças, têm feito 

pesquisas sobre novas formas de ensinar repassando os conhecimentos adquiridos aos futuros 

docentes. O governo lançou os PCNs, os quais preveem o ensino de Língua Portuguesa 

através dos gêneros textuais, que são formas globais de comunicação presentes em um 

determinado texto. Esta medida pode ser considerada correta, uma vez que a exploração de 

diferentes materializações de texto é positiva, pois leva o indivíduo ao conhecimento das 

diversas formas de conhecimento presentes na sociedade, tornando-o apto a se comunicar em 

variados contextos e com isso se inserir no mercado de trabalho e na sociedade como um 

todo. 

       Os PCNs surgem, então, como meio de fornecer nortes e promover ações que 

interferem diretamente no cotidiano da escola. Este conjunto de discussões e sugestões  

apresentadas estão na forma de documentos, os PCNs, distribuídos para as Unidades 

Educacionais de todo país. Todas essas medidas não são sinônimos de sucesso, pois nem 

todas as escolas aplicam ou adotam tais sugestões. Por motivos diversos, que vão desde a falta 
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de recursos até o descompromisso ou falta de formação adequada, algumas regiões brasileiras 

mostram mais avanços que outras. 

    Outra medida tomada pelo governo com a finalidade de mudar o quadro educacional 

brasileiro é a adaptação das camadas sociais, tidas como de baixa renda, ao fenômeno da 

informatização. Recentemente, houve um significativo aumento na promoção da inclusão 

digital nas escolas públicas do país, por meio da instalação de computadores com acesso a 

internet, inclusive na zona rural. 

 Com a tecnologia fazendo parte do cotidiano das crianças e adolescentes, novos 

gêneros textuais estão surgindo, pois na interação on-line ocorre uma grande troca de 

informações e essas informações são materializadas como e-mail, orkut, MSN e outras formas 

de comunicação em rede. Para que o professor não se perca nesse novo contexto do uso da 

língua é preciso que ele esteja sempre inteirado das novidades nesse setor pois, como enfatiza 

Marcuschi (2008, p. 198), “o estudo da comunicação virtual na perspectiva dos gêneros 

textuais é particularmente interessante porque a interação on-line tem o potencial de acelerar 

enormemente a evolução dos gêneros”. 

 Durante toda sua vida o sujeito ouve e capta várias informações que são acumuladas e 

organizadas na mente e, após serem processadas, dão origem aos conceitos elaborados através 

dos sistemas cognitivos, o que possibilita ao sujeito adquirir condições de manter um diálogo.  

 O diálogo entre os falantes ocorre através de gêneros textuais sem que seja necessário 

iniciar novamente o processo de captação e acúmulo de informações, como enfatiza 

Marcuschi (2008, p. 187), 

 
tudo indica que existe um saber social comum pelo qual os falantes se 

orientam em suas decisões acerca do gênero de texto que estão produzindo 

ou que devem produzir em cada contexto comunicativo. Esses gêneros não 

surgem naturalmente, mas se constroem na interação comunicativa e são 

fenômenos sociointerativos.  

   

 Todas as formas de comunicação possuem características que lhes são particulares e 

constituem um dos diversos gêneros textuais existentes. O conhecimento dessas caracterís- 

ticas permite que a cada evento de comunicação o sujeito busque em sua memória um 

referencial de um ato de conversação executado anteriormente, aí então torna-se possível a 

comunicação entre os indivíduos.  

 Temos falado muito sobre a necessidade de se trabalhar a oralidade na sala de aula, 

mas por que tanta preocupação com essa prática?  Essa preocupação se justifica pelo fato de 

que os gêneros textuais começam a fazer parte de nossa vida desde que começamos a nos 
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interagir no meio em que vivemos. Sendo assim, os educandos chegam à escola carregados de 

representações próprias de sua comunidade, e tendo contato com outras representações, uma 

vez que a escola, principalmente da rede pública, é composta por pessoas oriundas de 

diferentes classes sociais.    

 Muitos dos problemas referentes ao ensino da língua materna residem no equívoco de 

que existe uma norma linguística superior a outra. Com essa mentalidade muitos educadores e 

organizações educacionais forçam os educandos a deixarem de praticar seus gêneros textuais 

de costume, discriminando-os, referindo-se aos mesmos como algo sem valor e que deve ser 

retirado de seus hábitos. Essa mudança de consciência muitas vezes é traumática e faz com 

que o processo de aprendizagem seja desinteressante e, por consequência, contribui para a 

evasão escolar, aumento nos índices de reprovações, diminuição do nível de aprendizagem e 

outros dados negativos que fazem parte da realidade de grande parte dos estados brasileiros. 

Nesse contexto, o professor, juntamente com a equipe escolar, deve estar preparado para 

aproveitar a carga de experiência de mundo trazida pelos educandos, visando a sintetizá-la em 

conhecimentos para a vida futura. 

 Para alcançar êxito na escolarização, os educadores têm sido orientados a fazer uso 

dos gêneros textuais como prática de ensino, como meio de se trabalhar os conteúdos 

disciplinares. Essas orientações partem inclusive do governo através dos PCNs, que procuram 

atualizar as metodologias de ensino das disciplinas, funcionando como um manual para os 

professores, pretendendo fazer com que haja ou que se pretenda haver um nivelamento do 

ensino em todas as escolas brasileiras.  

 Quanto ao ensino da língua materna e, consequentemente, a melhoria no processo de 

escolarização, Marcuschi (2007, p. 33) dá uma importante contribuição quando fala sobre a 

ralação oralidade e escrita dizendo que “os gêneros distribuem-se pelas duas modalidades 

num contínuo, desde os mais formais aos mais informais e em todos os contextos e situações 

da vida cotidiana”. Sobre esta afirmação de Marcuschi podemos inferir que alguns gêneros 

como a notícia de televisão, por exemplo, partem da escrita e chegam ao ouvinte na forma 

oral. O contrário também ocorre como em uma piada, pois após ser elaborada é impressa em 

um livro de piadas. Por este motivo é importante que nas escolas sejam exercitadas práticas de 

produção de diversos gêneros textuais orais e escritos, uma vez que essa variação irá levar as 

crianças a se tornarem autônomas quanto às formas de expressão de acordo com as 

necessidades do seu dia-a-dia.  Com a preparação do professor por meio de uma formação 

continuada, ele poderá elaborar atividades que aproveitem os conhecimentos prévios dos 
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alunos aplicando-os através dos gêneros textuais e para tornar as atividades escolares mais 

atrativas. 

 Ao se tratar da questão do ensino da língua materna, obrigatoriamente passa-se pela 

primeira fase do ensino fundamental.  É nessa etapa que os educandos têm a sua habilidade de 

falar direcionada, é também o momento em que aprendem a dominar o código escrito. Com 

isso, após os primeiros anos frequentando a escola, o educando já é capaz de produzir textos 

escritos e escrever histórias ouvidas dos professores ou dos colegas. Estas práticas foram 

estudadas por Marcuschi (2001, p. 52) que as classifica da seguinte maneira: “Deve-se, pois, 

distinguir entre a transcodificação, que é a passagem do sonoro para o gráfico e a adaptação 

que é uma transformação na perspectiva de uma das modalidades e que aqui chamamos de 

retextualização”. 

 Com a execução de atividades que podem ser um causo (histórias sobrenaturais ou 

não, que são contadas em uma linguagem bem popular), um monólogo (gênero em que uma 

pessoa fala sem ter um ouvinte específico), um diálogo (conversa entre duas ou mais pessoas), 

conferência (reunião entre pessoas para discutirem sobre assunto importante), palestra 

(reunião de cunho instrucional onde um falante se dirige aos demais), debate (reunião onde 

uma ou mais pessoas defendem suas opiniões argumentando perante os demais), os 

educandos, após concluírem o ensino fundamental, terão condições de prosseguirem com 

mais facilidade nos estudos, pois serão capazes de se comunicar melhor tanto oralmente 

quanto na modalidade escrita e esta é a contribuição do ensino fundamental com relação ao 

ensino da língua materna, processo que não termina, pois sempre estamos aprendendo novos 

conceitos e novas palavras que surgem todos os dias.                  

 

 

1.3.  Os tipos de conversação: formal - informal  

 

 

 Como temos tentado mostrar, a prática da linguagem pode ocorrer na modalidade oral 

e escrita, entre outras. Mas é importante compreendermos que essas duas modalidades não se 

opõem, são partes componentes uma da outra. Conforme defedem Koch e Elias (2009, p.14), 

“os diversos tipos de práticas sociais de produção textual situam-se ao longo de um contínuo 

tipológico em cujas extremidades estariam, de um lado a escrita formal, de outro, a 

conversação espontânea, coloquial”.  
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 Analisando as formas de comunicação exercidas pelos seres humanos, percebe-se que 

não é possível transmitir uma mensagem sem que esta esteja transmitida em um gênero, uma 

vez que toda forma de comunicação está classificada como um gênero textual.  Esses gêneros 

são constituídos histórica e socialmente, possuindo características próprias que os diferenciam 

e são carregados de representações que variam de acordo com a cultura do povo que os 

pratica.  Esses gêneros são expressos de forma escrita ou oral, sendo que a forma oral surge e 

é aprendida primeiro. Para falar sobre gênero textual citaremos Schneuwly e Dolz (2004, p. 

25) que buscam em Bakhtin uma explicação sobre a noção de gênero dizendo que   

 
cada esfera de troca social elabora tipos relativamente estáveis de 

enunciados: os gêneros; três elementos os caracterizam: conteúdo temático – 

estilo – construção composicional; a escolha de um gênero se determina pela 

esfera, a necessidade do temático, o conjunto dos participantes e a vontade 

enunciativa ou intenção do locutor.  

 

 Com essa definição de gênero usada por Schneuwly e Dolz (2004) vamos seguir nossa 

análise mostrando a importância de os professores saberem que a comunicação existente entre 

as pessoas constitui um modelo conversacional que é classificado como um gênero textual. 

Mostraremos também que esse aprendizado irá ajudá-los em sala de aula, quando terão que 

orientar os alunos no momento em que tiverem que organizar suas falas e construírem textos.  

 Novamente Schneuwly e Dolz (2004, p. 29) retomam Bakhtin para conceituar gêneros 

primários e gêneros secundários dizendo que os primeiros se constituíram em circunstâncias 

de uma comunicação verbal espontânea, e o segundo aparece em uma circunstância de uma 

comunicação cultural mais complexa e relativamente mais evoluída, principalmente escrita: 

artística, científica, sociopolítica.     

 Para Schneuwly e Dolz (2004), “os gêneros primários são o nível real com o qual a 

criança é confrontada nas múltiplas práticas de linguagem”. É na interação com os colegas, na 

prática informal da oralidade que a criança adquire elementos informativos variados que lhes 

permitem desenvolver habilidade de se comunicar através de uma linguagem mais formal, 

adequando-se às exigências das etapas de ensino que virão.  

 Após alguns anos, aproximadamente seis, as crianças já são capazes de iniciar o 

processo de transcodificação (passagem da oralidade para a escrita), e este as leva a dominar 

com fluência a oralidade e a escrita em atividades mais complexas. Por este motivo dizemos 

que a conversação formal e a informal constituem um contínuo na habilidade dos usos 

linguísticos. Sobre o contínuo na constituição dos gêneros textuais Marcuschi (2001, p. 38) 

diz que “a hipótese que defendemos supõe que: as diferenças entre fala e escrita se dão dentro 
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do contínuum tipológico das práticas sociais de produção textual e não na relação dicotômica 

de dois pólos opostos”. Esta citação de Marcuschi evidencia a necessidade de si intensificar os 

trabalhos com a oralidade em sala de aula, uma vez que, por estarem em processo de 

aquisição da escrita as crianças devem estar em constante articulação entre a fala e a escrita.  

 Para uma melhor compreensão, faz-se necessário entender as diferenças entre diálogo 

formal e informal (espontâneo). Koch e Elias ( 2009, p.14) dizem que “fala, ou texto falado, 

por sua vez emerge no próprio momento da interação”.  Sempre que há diálogo, interação 

entre duas ou mais pessoas, está acontecendo uma atividade oral. Esta atividade possui uma 

organização peculiar e pode ocorrer com uma pessoa falando e as outras ouvindo, ou em um 

grupo no qual mais de uma pessoa fala enquanto as outras ouvem. Esse controle exercido por 

quem fala é chamado turno. Então dizemos que quando uma pessoa está falando faz uso do 

turno. Quando uma pessoa para de falar e a outra fala, a primeira é que passou a dominar o 

turno e os dois são os interlocutores do diálogo.  Koch e Elias (2009, p. 14) definem turno de 

fala como “[...] a contribuição de um locutor dado em certo momento da conversação”.   

 Infere-se então que o turno é uma marcação comum na oralidade, tanto na conversação 

formal quanto na informal. Porém, há algumas diferenças entre ambas, as quais iremos 

apontar. Na conversação informal o conteúdo não é pensado previamente, o assunto vai 

evoluindo no decorrer da interação, podendo ser mudado o tópico discursivo ou não, e há 

mudança de turno, como ocorre em um bate-papo entre amigos. Vejamos o exemplo citado 

por Fávero, Andrade e Aquino (1999, p. 22). 

 

L1 eu fui ver um filme Ó: : timo ... Vestígios do Dia 

L2 ah: : me falaram que é muito bo : : m 

 [ 

L3 neste fim de semana?... eu /  você viu Filadélfia? 

L1 vi sim...vi semana passada... es: :te fim de sema: :na vi...     

   

  Na conversação formal o conteúdo é elaborado de acordo com o objetivo da conversa.  

É o que ocorre, por exemplo, em uma entrevista ou em uma aula que será ministrada. Na 

entrevista, o jornalista, ou qualquer que seja o entrevistador, já sabe com antecedência quem 

será a pessoa entrevistada, já possui uma linha de raciocínio pela qual irá conduzir a conversa 

ou, ainda, quais as possíveis perguntas que poderá formular para chegar ao seu objetivo. Veja 

o exemplo de entrevista em Fávero, Andrade e Aquino (1999, p. 65):  

 

L7 mas eu gostaria... de aproveitar a oportunidade... e lhe pedir... os nomes 

dessas pessoas... quais são... que segmentos da 

  [ 
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L2  ah: : companheiro 

   [ 

L7 eu acho isso uma provocação e passo à pergunta seguinte... quem é? 

((risos de Casado)) 

   

         Sempre que se estabelece um diálogo entre duas ou mais pessoas está implícito o 

objetivo de se convencer alguém de alguma coisa, de buscar resposta para alguma dúvida ou 

de transmitir alguma informação para alguém. Em síntese, sempre há um objetivo por parte de 

um dos interlocutores, porém para que seja alcançado tal objetivo o locutor tem que lançar 

mão de técnicas consideradas inadequadas na escrita, tais como as hesitações, as inserções, 

repetições, paráfrases e truncamentos para que em sua mente consiga elaborar e expressar o 

seu objetivo. Isto faz parte dos recursos usados na fala que podem mudar, distorcer ou ampliar 

o que foi dito.  

 Se levarmos em conta a forma organizada como a escrita ocorre (exceto quando o 

agente não é alfabetizado) poderíamos pensar que a comunicação oral é confusa e 

desordenada, mas como diz Koch e Elias (2009, p. 18)             

 

o texto falado não é absolutamente caótico, desestruturado, rudimentar.  Ao 

contrário, ele tem uma estruturação que lhe é própria, ditado pelas 

circunstâncias sociocognitivas de sua produção e é à luz desta que deve ser 

descrito e avaliado.  

 

 Cada evento de fala é precedido de uma formulação mental do conteúdo ou assunto do 

diálogo. Fávero, Andrade e Aquino (1999, p. 55) definem formular como “efetivar atividades 

que estruturam e organizam os enunciados de um texto”.  E ainda: 

 
Formular não significa simplesmente deixar ao interlocutor a “tarefa” da 

compreensão, mas, deixar, através desses traços, marcas para que o texto 

possa ser compreendido, o que faz com que a produção de texto seja, ao 

mesmo tempo, ação e interação (FÁVERO; ANDRADE; AQUINO, 1999, p. 

55, grifos das autoras). 

 

 Como vimos, no texto oral formal há mais critérios na sua elaboração, pois tem-se a 

preocupação de que haja clareza em sua construção para que os ouvintes ou leitores 

compreendam o conteúdo do diálogo. Quando se está em uma situação formal é dispensada 

uma especial atenção às características que são próprias ao gênero utilizado. 

 Poderíamos pensar então na seguinte pergunta: Por que trabalhar a oralidade na sala de 

aula? Como foi dito no início deste texto, a linguagem considerada culta, e que é mais 

valorizada, é aquela falada pela classe dominante, pela elite social. As demais sofrem 
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preconceitos quando são praticadas fora de sua origem. Na realidade socioeconômica de um 

país capitalista, o sujeito só consegue ascensão social ao se adequar às normas 

comportamentais e linguísticas do grupo do qual almeja fazer parte. Essa opinião vem ao 

encontro da colocação feita por Preti (2004, p. 15), quando ele diz que “é preciso lembrar que 

nossa linguagem é o cartão de visita que nos permite o acesso ao grupo social em que 

desejamos entrar”. 

 A escola tem por objetivo preparar o educando para viver em sociedade, ingressar no 

mercado de trabalho e, sobretudo desenvolver uma consciência crítica nos jovens, tornando-os 

pessoas capazes de aceitar as diferenças raciais, étnicas, religiosas e linguísticas que 

constituem um grupo social. Nesse contexto, o professor exerce um papel de grande 

importância, pois possui experiência e técnicas que permitem levar os educandos a terem 

contato com os mais diversos gêneros textuais, e dessa forma, quando tiverem contato 

extraclasse com os mesmos podem agir com naturalidade e saber empregá-los.   

 É óbvio que não estamos dizendo que o educando deve abandonar a forma de falar  

comum do meio social em que vive para se comunicar de acordo com a norma culta, mas que 

a partir do seu conhecimento de mundo, ele possa traçar paralelos e se familiarizar com outras 

formas de comunicação e cultura diferenciadas, pois como diz Coelho ( 2008, p. 94):  

“Estudar a língua é trabalhar com os vários e múltiplos aspectos da realidade cultural de que 

ela é repositório e transmissora”. Para endossar o que diz Coelho ( 2008, p. 94) citamos Preti 

(2004, p. 16) faz a seguinte afirmação: “No fundo a grande missão do professor de língua 

materna é transformar seu aluno num poliglota dentro da própria língua, possibilitando-lhe 

escolher a língua funcional adequada a cada momento de criação”.          

 Para conseguir cumprir minimamente o seu papel de iniciar as crianças no processo de 

alfabetização e depois aplicar os conteúdos pedagógicos próprios de cada série, a escola faz 

uso da oralidade, uma vez que as pessoas já possuem naturalmente a habilidade de falar, salvo 

os casos patológicos, para, juntamente com a alfabetização, definida por Marcuschi (2001, p. 

22) como “o domínio ativo e sistemático das habilidades de ler e escrever”, fazer com que o 

educando avance no processo de letramento (capacidade de ler e escrever com consciência do 

significado).   

 Conseguindo fazer uso da língua nas modalidades oral e escrita o educando conseguirá 

se comunicar de maneira mais eficiente e clara com seus semelhantes e estará apto a 

aproveitar as oportunidades que surgirem em todos os segmentos da sua vida. 
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  Atentos a essa necessidade as lideranças ligadas ao MEC elaboraram documentos 

norteadores das ações educacionais em nível nacional, os PCNs, nos quais estão presentes 

propostas de uso da oralidade em sala de aula, como veremos no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO II 

 

OS PCNs. 

 

2.1. A oralidade nos PCNs. 

 

 No capítulo anterior, discutimos a importância da comunicação oral na vida das 

pessoas.  Vimos que as pessoas deveriam dominar ou, no mínimo, conhecer a norma padrão 

da linguagem, pois dependendo da situação em que se encontre, o sujeito não se insere na 

sociedade, pois são os códigos, associados aos seus significados, que possibilitam a interação 

entre aquele que emite uma mensagem e aquele que a recebe. A oralidade é uma das maneiras 

mais usadas para a troca de informações entre os falantes tanto em situações menos formais 

como, por exemplo, uma conversa entre um advogado e seu cliente durante o intervalo de um 

julgamento organizando a sua defesa, ou mais formais como o advogado e o júri, em que o 

primeiro expõe seus argumentos ao corpo de jurados na tentativa de convencê-los.  

 Com o exemplo acima, temos a compreensão de que o indivíduo que sabe adequar seu 

modo de falar alcançará êxito em suas tarefas dentro e fora do contexto escolar. Na carta ao 

professor (PCNs, p. 12), o então Ministro da Educação (MEC) Paulo Renato Souza se refere 

aos objetivos dos PCNs dizendo: “Nesse sentido, o propósito do Ministério da Educação e do 

Desporto, ao consolidar os Parâmetros  é  apontar metas de qualidade que ajudem o aluno a 

enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor de 

seus direitos e deveres”. 

  Nesse capítulo analisaremos, a forma como a oralidade é tratada nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental (1º, 2º ciclos, 

correspondente ao 1º e 2º anos, e ao 3º e 4º anos respectivamente ). Os PCNs são propostas de 

trabalho elaboradas por técnicos vinculados ao MEC e publicados no ano de 1997 com o 

objetivo de garantir que todas as crianças tenham acesso aos saberes linguísticos necessários 

ao exercício da cidadania, levando a todas as escolas do país os objetivos gerais da Língua 

Portuguesa, apontando sugestões de conteúdos relacionados à comunicação oral e escrita, 

análise e reflexão sobre a língua materna apresentando ainda as propostas de avaliação.      

 Especificamente sobre o 1º e 2º ciclos (primeira fase do ensino fundamental) os PCNs 

pontuam de maneira bastante objetiva os conteúdos e a forma como poderão ser trabalhados 

nesta etapa do ensino, como se pode ver na apresentação dos PCNs (p.15) que diz: “A 

 



 
 

 

 
 

segunda parte detalha a proposta, para as quatro primeiras séries do ensino fundamental, em 

objetivos, conteúdos e critérios de avaliação, de forma a apresentá-las com a articulação 

necessária para  a sua coerência.” 

  Considerando que o nosso objeto de pesquisa é a oralidade, enfocaremos a análise da 

oralidade nos PCNs e a abordagem que os livros didáticos fazem dos gêneros orais. Nesse 

documento, a oralidade tem espaço privilegiado, pois está presente lado a lado com os outros 

eixos do ensino da língua materna: escrita, análise e reflexão sobre a língua. Nas referências 

bibliográficas utilizadas na elaboração dos PCNs estão nomes de pesquisadores que têm na 

oralidade o seu objeto de estudo, isto pode ser visto como preocupação dos governantes para 

que ocorram mudanças na perspectiva do ensino da língua materna.  

Os PCNs de Língua Portuguesa apontam como prioridade a alfabetização das crianças 

nos primeiros dois ciclos da educação básica, e no 3º e 4º ciclos preveem que seja dada 

continuidade a este processo. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o uso de atividades 

orais é reconhecido como importante para o sucesso escolar, visto que nas séries iniciais, 

quando a criança ainda não é alfabetizada, os conteúdos são trabalhados por meio da interação 

verbal entre professor e alunos e entre os próprios alunos. 

Os PCNs, em sua página 22, dizem que 

 
 [...] não são os avanços do conhecimento científico por si mesmos que 

produzem as mudanças no ensino. As transformações educacionais 

realmente significativas - que ocorrem raramente - têm suas fontes, em 

primeiro lugar, na mudança das finalidades da educação, isto é, acontecem 

quando a escola precisa responder a novas exigências da sociedade. E em 

segundo lugar, na transformação do perfil social e cultural do alunado: a 

significativa ampliação da presença, na escola, dos filhos do analfabetismo - 

que hoje têm a garantia de acesso, mas não de sucesso - deflagrou uma forte 

demanda por um ensino mais eficaz.    

 

 Ao aceitar as diferentes maneiras de falar, a escola convive com os diferentes modos 

como as pessoas se comunicam. Para levar os alunos a terem um aprendizado que lhes garanta 

condições de serem cidadãos capazes de colaborar para o desenvolvimento da sociedade, os 

PCNs propõem o emprego de trabalhos organizados em diferentes gêneros, a fim de que estes 

alunos se familiarizem com textos que estarão presentes em suas vidas e assim possam se 

tornar competentes na leitura e na produção escrita, visto que o domínio de tais habilidades é 

condição para prosseguirem, com mais qualidade, os estudos nas séries seguintes. 

 O ensino de português nem sempre foi assim, pois até pouco tempo as escolas 

priorizavam apenas a norma culta como o padrão a ser seguido. A ênfase era o estudo da 
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gramática com interpretações de textos, que não exploravam todas as possibilidades de uso 

dos mesmos, servindo, às vezes, apenas como pretexto para esta ênfase do estudo da 

gramática normativa. Com os PCNs ocorreram mudanças nessa realidade, pois este documen-

to incorporou a recente tendência de aceitação do uso da linguagem popular, permitindo assim 

a maior participação, acesso e permanência das pessoas oriundas das camadas sociais mais 

baixas na escola. Segundo pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e divulgada na revista Nova Escola (2010, nº 231), em 1933 só 13% das crianças de 7 

a 10 anos estudavam, hoje 98% delas frequentam a escola.  Esses dados refletem o resultado 

das recentes mudanças ocorridas no cenário educacional brasileiro, lembrando que esses 

resultados não indicam tranquilidade, pois nos países mais desenvolvidos, os índices de 

qualidade, no que se refere à educação, ainda estão muito à frente do Brasil.  

  A permanência na escola é apenas a primeira etapa na construção de uma educação de 

qualidade, as outras passam pela maneira como os conteúdos são abordados na escola, entre 

outros, que não serão discutidos nesse momento. Dentre as diferentes maneiras como os PCNs 

propõem que conteúdos pedagógicos sejam aplicados aos alunos, a linguagem verbal tem 

destaque especial como podemos ver na página 24:  

 
A linguagem verbal possibilita ao homem representar a realidade física e 

social e, desde o momento em que é aprendida, conserva um vínculo muito 

estreito com o pensamento. Possibilita não só a representação e a regulação 

do pensamento e da ação, próprios e alheios, mas, também, comunicar 

idéias, pensamentos e intenções de diversas naturezas e, desse modo, 

influenciar o outro e estabelecer relações interpessoais anteriormente 

inexistentes.  

 

 Na rede pública de ensino no Brasil, as salas de aula são ocupadas em média por 30 

alunos, que ao estabelecerem relações interpessoais, necessariamente irão interagir, 

fisicamente e socialmente. Nesse momento as características de cada um poderão fazer com 

que haja um estranhamento entre os diversos costumes e os diferentes modos de se expressar.  

Atento a esses acontecimentos, o professor deve trabalhar estas diferenças, mostrando aos 

alunos, como orientam os PCNs, à página 31, que “a questão não é falar certo ou errado, mas 

saber qual forma de fala utilizar, considerando as características do contexto de comunicação, 

ou seja, saber adequar o registro às diferentes situações comunicativas”.  

 Os PCNs (p. 48), ao dizerem que “não é papel da escola ensinar o aluno a falar”, 

deixam claro que o papel da escola é levar o educando a perceber a variedade de falas 

existentes, ensinando que todas elas devem ser respeitadas. É essencial que a criança seja 
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orientada sobre a diferença entre a norma culta e a linguagem coloquial, mostrando, através 

de atividades de escuta e reflexão sobre a língua em sala de aula, as ocasiões em que ambas 

podem ser utilizadas, pois de nada adianta aceitar o aluno como ele é mas não lhe oferecer 

instrumentos para enfrentar situações em que não será aceito se produzir formas de expressão 

próprias de sua comunidade. 

 

2.2. Sugestões dadas pelos PCNs para se trabalhar o gênero oral 

 

 Diferentemente de como deveria acontecer, na maioria das escolas as apresentações 

orais de trabalhos ocorrem nas séries mais avançadas, configurando um equívoco, pois a 

produção escrita está intimamente ligada à oralidade, e por esse motivo deve ser trabalhada 

desde as séries iniciais. Atentos a essa realidade, os PCNs (p. 51) dizem que “é importante 

que as situações de exposição oral frequentem os projetos de estudo e sejam ensinadas desde 

as séries iniciais, intensificando-as posteriormente”.  

 Como forma de intensificar os trabalhos com oralidade nas séries iniciais em todas as 

escolas brasileiras, os PCNs trazem algumas sugestões que mostraremos a seguir. 

 

 

2.2.1. Circunstâncias de uso de atividades orais 

 

 Naturalmente as crianças, em seus momentos de interação, conversam sobre assuntos 

diversos em diálogos quase sempre não associados aos objetivos da aula. Em assim sendo, os 

PCNs (p. 50), orientam os professores no sentido de que “não basta deixarem que as crianças 

falem; apenas o falar cotidiano e a exposição ao falar alheio não garantem a aprendizagem 

necessária”. Para solucionar tais situações, o professor deve estar preparado para oferecer 

maneiras de trabalhar que façam com que os educandos alcancem o aprendizado sem perder o 

gosto pela atividade. Como forma de subsidiar os professores quanto ao preparo de atividades 

que sejam interessantes para os alunos os PCNs nas páginas 113, 117 e 130 trazem as 

seguintes sugestões:  

 

 Atividades em grupo que envolvam o planejamento e a realização de pesquisas e 

requeiram a definição de temas, a tomada de decisões sobre encaminhamentos, a divisão 

de tarefas, a apresentação de resultados. 
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  Atividade de produção oral de planejamento de um texto, de elaboração propriamente e 

de análise de sua qualidade. 

 Participação em situações de intercâmbio oral que requeiram ouvir com atenção, 

interferir sem sair do assunto tratado, formular e responder perguntas, explicar e ouvir 

explicações, adequar as colocações às intervenções precedentes, propor temas.  

 Manifestação de experiências, sentimentos, idéias e opiniões de forma clara e ordenada. 

 Narração de histórias conhecidas, buscando aproximação às características discursivas do 

texto-fonte. 

 Descrição (dentro de uma narração ou de uma exposição) de personagens, cenário e 

objetos. 

 Exposição oral com ajuda do professor, usando suporte escrito, quando for o caso. 

 Adequação do discurso ao nível de conhecimento prévio de quem ouve ( com ajuda). 

 Adequação da linguagem às situações comunicativas mais formais que acontecem na 

escola (com ajuda). 

 Escuta ativa dos diferentes textos ouvidos em situações de comunicação direta ou 

mediada por telefone, rádio ou televisão. 

 Utilização de recursos eletrônicos (gravador e vídeo) para registrar situações de 

comunicação oral tanto para documentação como para análise. 

 

 

2.2.2. Gêneros textuais orais 

 

 A educação escolar possui diversas estratégias de ensino, diversas maneiras de abordar 

os alunos, que variam de acordo com o ano escolar em que os mesmos se encontram. Para que 

as atividades sejam interessantes e consigam prender a atenção das crianças, o professor deve 

estar apto a diferenciar quais gêneros poderão ser aplicados a cada turma.  

 Os PCNs trazem várias sugestões de atividades, porém, é o professor que deverá 

definir o grau de dificuldade e como cada uma será trabalhada. Em vários pontos há 

recomendações de que os conteúdos sejam trabalhados com atividades significativas para os 

alunos. Listaremos as sugestões de gêneros textuais para se trabalhar com a oralidade. 
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2.2.3. Gêneros adequados para o trabalho com a linguagem oral no primeiro ciclo: 

 

 Nesta fase do ensino, a maioria das crianças ainda não possui a habilidade da leitura 

fluente, pois esse processo é contínuo e para algumas delas a alfabetização vai além do 

primeiro ciclo. Por não saberem ler, as crianças dessa fase, especialmente aquelas cujos pais 

não possuem o hábito de leitura, não têm um repertório lexical e de histórias que lhes 

permitam participar das atividades orais mais aprofundadas. Porém, há bastantes atividades 

adequadas a esta fase de ensino como as listadas abaixo, que são sugeridas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais: 

   

 contos (de fadas, de assombração etc.), mitos, lendas populares, poemas, canções, 

quadrinhas, parlendas, advinhas, trava-línguas, piadas, saudações, instruções, relatos, 

entrevistas, notícias, anúncios (via rádio e televisão), seminários, palestras. 

 

2.2.4. Gêneros adequados para o trabalho com a linguagem oral no segundo ciclo: 

 

 Tendo passado pelo processo de alfabetização, subentende-se que os educandos estão 

aptos a participarem de atividades mais complexas, e embora algumas sejam repetidas, elas 

poderão ser trabalhadas novamente, só que com um grau de dificuldade mais elevado. Para o 

segundo ciclo, os PCNs trazem as seguintes atividades: 

   

 contos (de fadas, de assombração etc.), mitos, lendas populares, poemas, canções, 

quadrinhas, parlendas, advinhas, trava-línguas, piadas, provérbios, saudações, instruções, 

relatos, entrevistas, debates, notícias, anúncios (via rádio e televisão), seminários, 

palestras. 

 

 Tendo por guia os apontamentos constantes nos PCNs, os professores, junto com toda  

a equipe pedagógica, terão condições de efetuarem um trabalho que ajude os alunos a obterem 

êxito em seus estudos, não só em Língua Portuguesa, mas em outras disciplinas também. Esta 

afirmação se justifica pela maneira interdisciplinar como os conteúdos são aplicados nas 

primeiras etapas de ensino da educação básica. Ao se trabalhar uma situação-problema que se 

apresenta em forma de um pequeno texto, por exemplo, estamos trabalhando a disciplina de 

Português juntamente com Matemática.  
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 Após observar como os PCNs trabalham a oralidade passaremos, no capítulo seguinte, 

a verificar como os livros didáticos estão se adequando à recente tendência de ensino da 

língua materna, que vem enfatizando o uso de gêneros orais no currículo escolar desde as 

séries iniciais, observando se as atividades neles constantes atendem às recomendações feitas 

pelos PCNs.  
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CAPÍTULO III 

 

A ORALIDADE NOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

 

3.1. A oralidade nos livros didáticos: pontos positivos e negativos. 

 

 Nesse capítulo, será feita a análise de diferentes livros didáticos do primeiro e do 

segundo ciclo, mostrando como a oralidade é trabalhada nessas obras e até que ponto elas são 

úteis enquanto suporte ao professor na preparação de suas aulas. 

 Os livros didáticos são obras elaboradas por diferentes autores ligados a diferentes 

editoras, que têm por finalidade mostrar seus trabalhos aos professores das escolas de todo 

país para que, sendo escolhidos, possam ser adquiridos pelos governantes.  

 Por falta de tempo ou mesmo por não possuírem uma preparação adequada, os 

professores lançam mão do livro didático como sua principal ferramenta de trabalho. Por sua 

vez, as práticas e concepções presentes nesses materiais são transferidas aos alunos, daí a 

preocupação em verificar a maneira como a oralidade é trabalhada, entendendo que o domínio 

da mesma é fundamental para que o aluno alcance sucesso na escola e fora dela.       

 A primeira obra analisada é a coleção “Aprendendo Sempre”, cujo título é Letramento 

e Alfabetização Linguística, de autoria de Claudia Miranda e Vera Lúcia Rodrigues (2008). O 

livro 1, que corresponde ao primeiro ano, traz uma sequência de atividades as quais serão 

relatadas e comentadas.    

 Na primeira delas, no livro 1, que corresponde ao primeiro ano, (p. 103), é apresentada 

uma “entrevista” utilizando fantoches de dedo. Nessa atividade, os educandos sentam-se uns 

de frente para os outros e fazem perguntas entre as personagens. Nesta atividade as crianças 

exercitam sua capacidade imaginária criando diálogos, além de propiciar maior interação com 

os colegas. 

 Na página125, é trabalhada a “contagem de histórias”. Nesta atividade é utilizado um 

dado com figuras de animais que é jogado por uma criança, esta deverá contar uma história 

sobre o animal sorteado no dado e quando terminar o outro colega joga também o dado e 

continua a história. No final, há uma socialização em que os participantes escolherão o título 

para a história. A utilização dessa atividade é bastante pertinente, pois permite às crianças 



 
 

 

 
 

exercitar os processos mentais necessários para criar situações vivenciadas pelas personagens, 

além de fazer com que fiquem atentas à história contada pelo colega, uma vez que terá que 

dar continuidade à mesma. 

 A terceira atividade (p. 215) sugere que seja montado um “teatro com varas” (teatro 

onde as personagens são desenhadas, pintadas, recortadas e coladas na ponta de espetos), as 

crianças irão produzir as personagens e criar os diálogos entre elas. A criação das personagens 

pelas crianças torna a atividade mais significativa e ajuda na elaboração do conteúdo da 

conversa. 

 No livro 2, que corresponde ao segundo ano, na página 182, é sugerido um “debate”.  

Inicialmente será feita a narração da história pelos alunos. Em seguida, o professor, após 

conversar com as crianças sobre o texto, pede para cada um expressar sua opinião sobre as 

atitudes da personagem do texto trabalhado, cujo tema é a mentira.  Esta atividade possui dois 

benefícios, o primeiro é a busca que as crianças terão que fazer, na memória, para relembrar o 

enredo da história e assim poder elaborar sua opinião, melhorando a sua habilidade de 

expressar, com palavras, o seu pensamento. O segundo benefício é a elaboração e expressão 

do seu pensamento a respeito de um assunto específico, superando assim a timidez através de 

uma atividade organizada e mediada pelo professor. 

 No livro 3, que corresponde ao terceiro ano (p. 36), é proposto um “debate” em que os 

alunos conversarão entre si e depois irão expor suas opiniões sobre o assunto “convivência 

entre as pessoas”. Nessa atividade, os alunos irão exercitar boas maneiras, como levantar as 

mãos e aguardar o momento de falar e, também ouvir a opinião dos colegas. 

 Ainda no livro 3, à página 106, é proposta como atividade oral uma “roda de 

histórias”. Nessa atividade, os alunos são orientados a pesquisarem em livros, internet e 

conversa com os pais sobre as diversas lendas existentes. Em seguida, os alunos escolherão 

uma das lendas e, em outro momento combinado, elas serão apresentadas para os colegas.  

Nessa atividade, o aluno, ao conversar com pessoas mais velhas, terá a oportunidade de ouvir 

diferentes modos de falar, percebendo assim as variações linguísticas existentes. Há também a 

oportunidade de vencer a dificuldade de falar ao público e prender a atenção dos ouvintes.    

 Continuando no livro 3, (p.167), aparece outra atividade oral, o “seminário”, que traz 

como proposta várias atividades preparatórias, como textos de apoio, pesquisas, conversa 

dentro do grupo, com a finalidade de aumentar o repertório de ideias sobre o assunto, e a 

atividade ainda prevê que a apresentação seja feita usando, ao máximo, a norma culta.   
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 Nessa atividade o grau de dificuldade aumenta e os alunos são obrigados a usarem 

uma linguagem que pode ser menos conhecida ou pouco usada, que é a norma culta. Essa 

prática é benéfica, pois pouco a pouco eles irão se tornar hábeis no emprego da norma culta, e 

terão facilidade quando tiverem que usá-la.      

 No livro 4, na página 85, novamente é trabalhado o “seminário”, desta vez o assunto é 

alimentação. Da mesma forma que no livro 3, os alunos são orientados a pesquisarem em 

jornais, revistas, sites, enciclopédias e outras fontes de informação. Estas orientações darão a 

eles condições de, na data marcada pelo professor, fazerem a apresentação do trabalho. O 

assunto será explicado por todos os alunos, sendo que cada um falará sobre uma parte do 

trabalho. 

 Seguindo na análise do livro 4 da coleção “Aprendendo Sempre”, temos uma atividade 

denominada “Hora do Conto” (p. 142).  Parecida com a atividade “ roda de histórias” ( livro 3 

da mesma coleção, p. 106), nesta os alunos também têm que pesquisar em livros na escola e 

em casa, na internet ou conversar com os pais ou outros adultos sobre contos tradicionais.  

Depois, conversando entre si, as crianças devem escolher um conto para apresentar para a 

classe, sempre atentos ao fato de terem que prender a atenção dos colegas. 

 Na página 196 do livro 4, da coleção acima citada temos a repetição (dentro do mesmo 

livro) de “seminário”. Este fato mostra que há um ponto frágil nesta coleção, pois não houve 

gradação de dificuldade das atividades e nem diversificação das mesmas quanto ao ensino do 

gênero oral em sala.         

  No livro 5, que corresponde ao quinto ano, na página 27, as autoras propõem a 

execução de uma “enquete”. Para a realização desta atividade, as autoras inicialmente 

oferecem um texto de apoio que fala sobre o assunto que irá ser trabalhado. Após o estudo do 

assunto da enquete, é oferecida aos alunos uma lista de perguntas que as crianças deverão 

fazer aos entrevistados. Após terem terminado de colher as respostas, as crianças, no dia 

marcado pelo professor, irão apresentar oralmente para a turma os seus resultados. 

   Na página 163 deste mesmo livro 5, as autoras propõem uma atividade inédita em 

toda a coleção, uma “pesquisa de campo” sobre a reciclagem.  Os alunos deverão elaborar 

uma série de perguntas sobre o assunto e sair na comunidade para perguntar o que os 

moradores acham da prática de reaproveitar o lixo produzido. Concluída a pesquisa, os alunos 

irão produzir um texto comentando o resultado do trabalho. Esta atividade é semelhante à 

enquete, porém aqui há o relatório escrito, que na enquete não foi feito. 
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 Pela terceira vez em toda a coleção e primeira vez no livro 5, está sendo trabalhado o 

“debate”. Desta vez o assunto são os benefícios e malefícios da televisão na vida das pessoas. 

A atividade iniciou-se com uma conversa entre os colegas e depois a realização de uma 

pesquisa em documentos, livros, enciclopédias e revistas que trazem informações sobre este 

assunto. A atividade será finalizada com a exposição e perguntas sobre o assunto entre os 

alunos. 

 A última atividade oral proposta neste livro é um “seminário” sobre a preservação do 

Meio Ambiente.  As recomendações para a execução deste trabalho são as mesmas dos outros 

livros, apenas as exigências é que se tornaram maiores. Além das pesquisas sobre o assunto 

foi exigida maior clareza ao falar e também organização da fala, sendo também necessário 

deixar de usar gírias ao expor os resultados dos trabalhos. 

 Com essa última análise concluímos a primeira parte do trabalho proposto no terceiro 

capítulo, a observação de uma coleção, na íntegra, verificando como a oralidade é trabalhada. 

    A próxima etapa desse trabalho consiste em fazer uma observação em obras do 2º 

ano, o último do primeiro ciclo e 5º ano, o último do segundo ciclo, verificando se há 

gradação no grau de dificuldade das atividades propostas para a primeira fase do Ensino 

Fundamental.   

 A observação proposta será feita em duas diferentes obras visando a perceber se há a 

preocupação dos diferentes autores em propor atividades orais para trabalhar os conteúdos 

previstos para esta fase do ensino. As obras pesquisadas são “Projeto Prosa: Letramento e 

Alfabetização Lingüística”, de Angélica Prado e Cristina Hülle (2008), e “Coleção Hoje é dia 

de Português”, de Samira Campedelli (2007).   

 Na página cinco do manual do professor do livro dois, da coleção “Projeto prosa: 

Letramento e alfabetização lingüística” de autoria de Angélica Prado e Cristina Hülle (2008), 

as autoras, ao falarem sobre a linguagem oral: usos e formas, dizem que “é preciso organizar 

contextos de escuta atenta que tenham sentido para os ouvintes”. É evidente que a escola deve 

ensinar a língua oral de maneira significativa, contextualizada para assim ficar gravada na 

mente dos alunos . Nas atividades propostas, “criar um final para uma história (p.34), “canto e 

encenação de uma música” (p. 94), “jogral” (p. 62), “brincadeira de roda” (p. 124), “Brin-

cadeira de adivinha” (p. 156), “entrevista” (p. 218),  “contos” (p. 186), o propósito de chamar 

a atenção das crianças poderá ser alcançado, pois os educandos são motivados a expressarem 

oralmente os seus pensamentos durante momentos de interação com seus colegas. 
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 No livro 2 da coleção “Hoje é dia de Português”, de Samira Campedelli (2007), a 

oralidade não é trabalhada com a mesma ênfase, pois nas poucas vezes em que há ocorrência 

de tais atividades elas limitam-se a interpretações de textos, como em um campeonato de 

adivinhas (p. 61) e uma pesquisa sobre parlendas (p. 98). 

 O 2º ano marca uma fase muito importante na vida das crianças, pois após esta etapa a 

maioria dos alunos já consegue ler e escrever com autonomia.  Por este motivo, o material que 

irá ser utilizado deve ser minuciosamente escolhido a fim de evitar equívocos na forma de se 

trabalhar os conteúdos que possam prejudicar o desenvolvimento dos educandos. Nessa 

perspectiva, essa obra, mencionada no parágrafo anterior, apresenta muitas lacunas, sendo 

necessário que o professor busque outras fontes para complementá-la. 

 No livro do 5º ano da coleção “Projeto Prosa: Letramento e Alfabetização Lingüís-

tica”, de Angélica Prado e Cristina Hülle (2008), percebemos que também há muitas opções 

de trabalho com a oralidade. Essa variedade proporciona ao aluno a oportunidade de alcançar 

o aprendizado, pois as atividades apresentam uma gradação, um encadeamento no grau de 

dificuldade. De madeira lúdica as autoras levam as crianças a trabalharem sem traumas nem 

sofrimento, fixando melhor os conteúdos. Um exemplo disso é a atividade da página 32, em 

que as crianças contam causos umas para as outras de maneira espontânea interagindo com os 

colegas, aprendendo a falar em público e, assim, contribuindo para que sua escrita também 

seja melhor. 

 Também na página 64, as autoras propõem uma encenação de um diálogo. Nesta 

atividade os professores podem ensinar as regras de comunicação como em um diálogo ou um 

debate, que normalmente são cheios de conflitos, mas que, com a dramatização, os alunos 

aprendem sem medos ou maiores dificuldades.   

 Na página 124 as autoras usam como recurso uma conversa entre os alunos, na qual a 

turma compartilha experiências. Com essa atividade as crianças aumentam seu repertório de 

assuntos, o que irá ajudá-los na escrita e na expressão oral.    

 Dando continuidade na análise, temos na página 154, a argumentação. Esse tipo de 

atividade apresenta um grau de dificuldade maior, pois exige dos educandos o controle de 

suas emoções, a articulação de ideias e a habilidade de convencer os ouvintes usando 

argumentos pertinentes. 

 A última atividade proposta nesta obra, na página 218, é a apresentação oral de 

notícias. Com esse exercício os educandos trabalham com a norma culta, processo que 
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normalmente não é fácil, mas dependendo de como é trabalhado, a assimilação ocorrerá 

rápida e sem muitas dificuldades. 

 Na coleção “Projeto Prosa: Letramento e Alfabetização Lingüística” há cinco ocorrên-

cias de atividades que enfatizam a oralidade, enquanto que na coleção “Hoje é Dia de 

Aprender” há somente uma enquete na página 68 e na página 89 uma narração de uma 

história acontecida.  

 Nesta última coleção a maioria das atividades orais trabalhadas é de interpretação de 

textos. A interpretação, embora seja muito necessária, não deve substituir outras atividades 

orais como as rodas de histórias, entrevistas, debates, dentre outras existentes, pois na 

interpretação de textos é o professor que orienta os diálogos impedindo que as crianças 

interajam entre si e alcancem sua autonomia.   

 Todas as atividades propostas já estão presentes no dia-a-dia de todos, porém na obra 

Projeto Prosa: Letramento e Alfabetização Lingüística as professoras dão um tratamento mais 

formal a estes conteúdos, inserindo os jovens falantes no universo letrado.    

  Para que os educandos não sejam prejudicados, toda equipe escolar deve sempre estar 

atenta às novas edições de livros didáticos que estão sendo lançadas. É comum que autores 

diferentes trabalhem diferentes propostas. Para que haja sucesso nos objetivos da instituição 

escolar, o manual didático deverá estar em sintonia com o que prevê o Projeto Político 

Pedagógico da escola, que por sua vez deverá estar de acordo com as orientações e sugestões 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, porém não se deve esquecer que o livro é um 

importante instrumento de apoio, porém não a única ferramenta usada em sala de aula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Falar sobre ensino de língua materna é algo muito complexo, visto que nosso país é 

composto por uma heterogeneidade racial e cultural, o que faz com que haja muitas maneiras 

de se referir a um mesmo objeto. Podemos citar como exemplo uma leguminosa, que em 

Goiás é conhecida como mandioca, mas em outras regiões é chamada de aipim ou macaxeira. 

Não podemos negar, que os regionalismos e as diversidades religiosas, culturais e raciais são 

partes importantes de nossa nação. 

 Este trabalho procurou mostrar que no ensino da língua materna deve haver 

receptividade às diferenças. Mas essa aceitação do novo e do diferente, em nossa, vida não é 

tão fácil de acontecer. E é nesse momento que a escola exerce um papel de extrema 

importância, ensinado os conteúdos de forma contextualizada, valorizando e respeitando as 

diversas formas de expressão dos alunos e ensinando-os a respeitar os seus semelhantes.  

Chegamos à conclusão que dentro das entidades educacionais de instância superior, como o 

MEC, já existe a consciência de que é necessário ensinar a língua portuguesa sem desprezar 

os conhecimentos e as formas de saber que o indivíduo acumulou ao longo de sua vida. 

 O MEC, ao propor, por meio dos PCNs, a maior utilização dos gêneros textuais nas 

escolas, desde as séries iniciais, valoriza a forma de expressão que é própria de cada pessoa, 

enfatizando que deve haver uma adequação da fala à situação ou ao local onde está sendo 

empregada.  Percebemos ainda que há um longo caminho a ser percorrido, pois muitos livros 

didáticos, que são distribuídos para as escolas da rede pública, e usados como o principal 

recurso pedagógico pelos professores, ainda não estão adequados às diretrizes dadas pelos 

PCNs no que se refere ao uso dos gêneros textuais. A variedade de gêneros orais trabalhados 

nos livros didáticos analisados são limitadas e não possuem gradação de dificuldade, 

dificultando, assim, o aprendizado dos alunos.       
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