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RESUMO 

 

 

O processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa (LP), antes centrado apenas nas 

atividades de metalinguagem, passou por modificações. Nessa renovação, a ampliação da 

competência discursiva do aluno, tendo em vista as práticas sociais de linguagem que se 

estabelecem dentro e fora dos muros escolares, passou a ser o ponto de convergência do 

ensino dessa disciplina. Nesta perspectiva, a oralidade, que até então era utilizada apenas 

como um instrumento que permitia a interação entre os sujeitos em sala de aula e o tratamento 

dos diversos conteúdos, passou a ser também privilegiada, propiciando aos alunos tanto 

desenvolverem práticas sociais nessa modalidade como compreenderem aspectos inerentes a 

cada uma delas. Porém, há indícios de que essas mudanças, especialmente as que se voltam 

para a inserção da oralidade no ensino de LP, ainda não conseguiram se estabelecer no 

cotidiano das práticas docentes. Nesse sentido, neste trabalho procuramos investigar se as 

atividades que os alunos realizam em sala de aula de LP do Ensino Fundamental II focalizam 

aspectos referentes à modalidade oral na busca de favorecer o desenvolvimento da 

competência discursiva oral desses alunos, conforme sugerem as novas teorias e propostas 

curriculares vigentes. Para tanto, valemo-nos dos métodos da pesquisa qualitativa, adotando 

uma abordagem etnográfica e o estudo de caso. Nessa direção, utilizamo-nos da observação in 

loco e de registros em diários de campo, em aulas de LP em uma sala de 6º ano do Ensino 

Fundamental. Os referenciais que orientaram este estudo foram, principalmente, as 

investigações de Marcuschi (1991, 2001 e 2008); Kerbrat-Orecchioni (2006); Fávero, 

Andrade e Aquino (2012); Costa-Maciel (2013); Antunes (2005 e 2010); Dolz e Schneuwly 

(2004); Leal, Brandão e Lima (2012); Leal e Seal (2012), além das orientações contidas nos 

PCN de LP do 6º ao 9º ano (BRASIL, 1998), entre outros. Nos resultados, verificamos que as 

atividades analisadas dão conta, somente, de alguns aspectos relacionados à oralidade e que 

são explorados em apenas duas dimensões, que são: a oralização da escrita e a variação 

linguística e a relação fala e escrita; enquanto isso, a produção e compreensão de gêneros 

orais e a valorização de textos de tradição oral, por exemplo, não são contempladas. Nesse 

sentido, para que seja proporcionado o desenvolvimento das habilidades orais nos alunos é 

fundamental um planejamento sistemático das atividades didáticas que as coloquem como 

foco e, além disso, uma intervenção pedagógica que seja favorável a esse propósito. Assim, 

considerando algumas dificuldades que possam existir por docentes na didatização da 

oralidade, haja vista tratar-se de um objeto de ensino que carece ser melhor conhecido, como 

também pela falta de orientações práticas de como abordá-la em sala de aula, apresentamos 

algumas sugestões de atividades cujo propósito é complementar aquelas que cotidianamente 

são realizadas nas aulas de LP. 
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ABSTRACT 

 

 

The process of teaching and learning Portuguese (LP) before focused only on the meta-

language activities, has undergone changes. In this renewal, the expansion of the discursive 

competence of the student, considering the social practices of language that are established 

within and outside the school walls, became the focal point of the teaching of this discipline. 

In this perspective, orality, which until then was only used as a tool that allowed the 

interaction between subjects in the classroom and treatment of various contents, has also 

become privileged, giving students both develop social practices this modality as understand 

aspects inherent in each of them. However, there are indications that these changes, especially 

those who turn to the inclusion of orality in teaching LP, have yet to become established in 

daily teaching practices. In this sense, this study sought to investigate whether the activities 

that students perform LP classroom of elementary school II focus on aspects relating to oral 

modality in seeking to foster the development of oral discursive competence of these students, 

as suggested by the new theories and proposals existing curriculum. To this end, we make use 

of qualitative research methods, adopting an ethnographic approach and the case study. In this 

direction, we use in the on-site observation and records in field diaries, LP classes at a 6th 

grade of elementary school room. The reference that guided this study were mainly 

investigations of Marcuschi (1991, 2001 and 2008); Kerbrat-Orecchioni (2006); Fávero, 

Andrade and Aquino (2012); Costa Maciel (2013); Antunes (2005 and 2010); Dolz and 

Schneuwly (2004); Leal, Brandão and Lima (2012); Loyal and Seal (2012), and the guidelines 

contained in the LP NCP 6th to 9th grade (BRAZIL, 1998), among others. In the results, we 

find that the activities analyzed realize, only, of some aspects related to orality and who are 

exploited in just two dimensions, which are: the writing oralization and linguistic variation 

and the relationship speaking and writing; Meanwhile, the production and comprehension of 

oral genres and appreciation of oral tradition texts, for example, are not covered. In this sense, 

to be provided the development of oral skills in students is fundamental systematic planning 

of educational activities that put focus and also an educational intervention that is favorable 

for this purpose. Thus, considering some difficulties that might exist for teachers in 

didactization of orality, given that this is a teaching object that needs to be better known, but 

also by the lack of practical guidance on how to address it in the classroom, we present some 

suggestions for activities whose purpose is to supplement those that are routinely carried out 

in LP classes. 

 

Key-words: Portuguese Language Teaching. Orality. Classroom. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Dentre os impasses que configuram o ensino de LP está a ausência da prática da 

oralidade de forma sistemática na sala de aula, incluindo, também, análises que deem conta de 

aspectos característicos dessa modalidade em textos orais e escritos.  

Muito embora a oralidade esteja presente na sala de aula, esta ocorre, muitas vezes, 

apenas no sentido de intermediar as atividades pedagógicas que se desenvolvem neste âmbito, 

não dispondo de um espaço em que possa ser estabelecida como um objeto a ser ensinado. 

Assim sendo, nota-se, por outro lado, uma supervalorização da escrita, de forma que a maioria 

das práticas didático-pedagógicas desenvolvidas se realizam por meio dessa modalidade e 

com a finalidade de atender aos seus propósitos e necessidades.  

Essa postura excludente, em relação à oralidade, tem como respaldo a noção já 

ultrapassada, de fala, como o lugar do erro linguístico, visto que, os aspectos típicos dessa 

modalidade que hoje são reconhecidos como característica da língua, eram, outrora, 

percebidos como marcas de falta de regras e de incoerências. Vista desse modo, a oralidade 

não servia para ser tomada como objeto de ensino. Diferentemente da fala, a escrita era a vista 

como a língua por excelência, isenta de todas as imperfeições, organizada e claramente 

normatizada, ideal para ser ensinada.  

As teorias que se desenvolveram na área da Sociolinguística juntamente com as 

pesquisas na área da Análise da Conversação trouxeram uma nova perspectiva para visão que 

até então se tinha a respeito da fala. As teorias revelaram, dentre outros aspectos, as 

regularidades das construções reais, bem como as suas normas subjacentes. Nesse âmbito, 

Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 15), menciona que “o objetivo da análise conversacional é 

decifrar a ‘partitura invisível’ que orienta [...] o comportamento daqueles que se encontram 

engajados nessa atividade polifônica complexa que é a condução de uma conversação”. Sobre 

as regras da fala, Marcuschi (2010) menciona que esta é tão normatizada quanto a escrita e 

que ambas devem ser vistas dentro de um continuum e não como pólos opostos, pois, embora 

possuam características específicas, essas não são suficientes para colocá-las em posição de 

dicotomia.  

O fato de que o desenvolvimento da oralidade independe do ensino, acontecendo 

espontaneamente no contexto familiar, de forma que ao chegar à escola a criança já consegue 

interagir por meio dela com os sujeitos que participam deste ambiente, também colaborou 

para que a instituição não percebesse a oralidade como objeto ensinável. Porém, essa 
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concepção é contestada por Dolz e Schneuwly (2004, p. 147), haja vista que para eles a escola 

tem o papel de proporcionar ao aluno ultrapassar as formas de produção oral cotidianas para 

confrontá-las com outras formas institucionalizadas, garantido, dessa forma, que os alunos, 

interajam satisfatoriamente em situações de uso público formal da língua oral. Castilho (2014, 

p. 13), também critica essa postura da escola e diz que “[...] não se acredita mais que a função 

da escola deva centrar-se apenas no ensino da língua escrita, a pretexto de que o aluno já 

aprendeu a língua falada em casa.  

A divulgação dos PCN, também, sinalizou uma perspectiva de mudança no ensino de 

LP, a começar pela orientação de que a escola deve promover a ampliação da competência 

comunicativa do aluno, tendo em vista prepará-lo para o exercício da cidadania. Assim sendo, 

é  necessário a escola repensar suas práticas de ensino de língua(gem) tendo em vista, sempre, 

o uso efetivo da língua em interações reais. Nessa direção, em meio a equívocos e 

dificuldades, aos poucos, essas mudanças vão tentando se estabelecer no cotidiano das 

práticas docentes.  

No que se refere ao tratamento da oralidade no ensino de LP, os parâmetros preveem 

que a forma como ela muitas vezes é praticada na sala de aula, apenas como um instrumento 

do qual professor e alunos utilizam-se para manejar os diversos conteúdos, não é suficiente 

quando se tem em mente a formação de um aluno linguisticamente competente para o 

exercício da cidadania. Desse modo, os PCN propõem que a escola promova situações 

didáticas de apresentações públicas como: entrevistas, seminários, debates, apresentações 

sociais, através das quais se possam ensinar o aluno a usar a língua oral no planejamento e 

realização dessas práticas, tendo em vista prepará-lo para as situações sociais de cidadania 

que se estabelecem fora dos muros da escola (BRASIL, 1998).  

Assim, desfeito o pretexto de que a escola não precisa intervir na fala do aluno, visto 

que ele a desenvolve previamente, na família, e, modificada a visão preconceituosa em 

relação à estrutura e organização da oralidade, motivos que a impedia de ser tomada como 

objeto de reflexão na sala de aula, consideramos pertinente o desenvolvimento de uma 

investigação que tivesse como foco o modo como a oralidade está sendo abordada, 

atualmente, nas salas de aula de LP.  

Essas considerações orientam o questionamento que fazemos:  

 A oralidade tem sido focalizada em sala de aula de LP?  

Como desdobramento dessa questão mais geral outras questões são também foco dessa 

reflexão:  

 Quais aspectos dessa modalidade estão sendo enfocados nas aulas de LP?  
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 As atividades didático-pedagógicas possibilitam o desenvolvimento da competência 

discursiva oral dos alunos?  

 Que atividades de LP podem ser propostas de forma a contemplar os aspectos 

relacionados à oralidade de forma mais significativa para o aluno?  

Para tanto, estabelecemos os seguintes objetivos:  

Geral: 

Analisar atividades realizadas pelos alunos em sala de aula de LP do Ensino 

Fundamental II procurando identificar se estas focalizam aspectos referentes à 

modalidade oral e se, por sua vez, favorecem o desenvolvimento da competência 

discursiva oral dos alunos;  

Específicos: 

 Identificar que aspectos da oralidade estão enfocados nas aulas de LP no Ensino 

Fundamental II.  

 Analisar de que forma os procedimentos didático-metodológicos utilizados na 

realização das atividades de LP contribuem para o desenvolvimento da competência 

discursiva oral dos alunos.  

 Sugerir atividades de práticas de linguagens que possam ser desenvolvidas no Ensino 

Fundamental II relacionadas ao tratamento da oralidade, e que possam superar 

possíveis lacunas existentes nas atividades observadas.   

Partimos da expectativa de que a oralidade na sala de aula ainda não é o resultado de 

um planejamento sistemático, no qual o professor estabelece objetivos, meios para alcançá-los 

e avaliá-los. Além disso, o enfoque à oralidade em sala de aula ocorre, principalmente, em 

virtude de tarefas de outra natureza que demandam o uso da fala, como, por exemplo, 

apresentar respostas de questionários escritos, leituras orais de textos, trocas de experiências, 

como ocorria em outros tempos.  Ainda que, os professores de LP, induzidos por todo aparato 

teórico que versa sobre o ensino de língua, mesmo que sejam capazes de visualizar a 

importância da incorporação da oralidade no processo de ensino e aprendizagem, nem sempre 

conseguem encontrar métodos que os auxiliem a transpor esses conceitos teóricos para a 

prática pedagógica.   

Assim sendo, esta pesquisa justificou-se por diversos fatores, dentre os quais podemos 

destacar: as relações sociais mais complexas e o mercado de trabalho mais exigente e 

competitivo, o que demandam do indivíduo a capacidade de interagir, de se expressar 

verbalmente, seja por meio da fala, seja por meio da escrita, de forma consistente e 

satisfatória nos diferentes contextos; ademais, as práticas sociais de linguagem que se 
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estabelecem cotidianamente pressupõem o uso eficiente da língua nas diferentes modalidades 

usadas.  

Nessa perspectiva, reconhecemos como imprescindível que a escola crie condições 

para que o aluno possa adquirir competências linguísticas, textuais e discursivas necessárias à 

construção de textos orais e escritos que lhe permitam interagir nas mais diferenciadas 

situações de comunicação.  É relevante, também, justificar este trabalho, a partir de teorias 

que defendem o ensino da língua tendo em vista práticas sociais interativas. Essas discussões 

vêm revelando que o tratamento da modalidade oral comparando-se com o da escrita não foi 

assumido por grande parte dos professores de LP, ocasionando a pouca produção de textos 

orais na sala de aula.  

Para a concretização deste estudo, após a exposição introdutória, no primeiro capítulo, 

discutimos postulados referente à natureza da oralidade. Na seção, intitulada de oralidade na 

relação fala e escrita tecemos algumas considerações acerca desta enquanto modalidade de 

uso da língua, conforme as concepções defendidas por Marcuschi (2010).  

Na seção seguinte, cujo título é oralidade e organização textual fazemos uma breve 

exposição a respeito dos elementos organizacionais dos textos orais, bem como dos sistemas 

semióticos que estão envolvidos na sua construção. Tratamos ainda, das estratégias utilizadas 

pelos falantes no momento das interações comunicativas, em consequência das próprias 

condições de produção em que estas interações ocorrem, e que, por sua vez, funcionam como 

fatores de coesão e coerência dentro desses textos. Nessa discussão baseamo-nos, 

principalmente, nos estudos de Antunes (2005 e 2010), Fávero, Andrade e Aquino (2012), 

Kerbrat-Orecchioni (2006), Koch (1997) e Marcuschi (1991).  

Discutimos, também, a respeito da oralidade e ensino enfatizando, principalmente, a 

importância de que a oralidade seja entendida, como sugerem as teorias discutidas, como uma 

modalidade de uso, sendo necessária uma intervenção didático-pedagógica, para que, desse 

modo, o aluno possa ser preparado para as possíveis práticas de linguagem oral que se 

estabelecem dentro e fora da escola.  Tendo em vista a necessidade de esclarecimentos a 

respeito de como tornar a oralidade ensinável, trazemos para discussão algumas dimensões 

que, possivelmente, servirão para auxiliar os professores de LP no planejamento de atividades 

didáticas com esta modalidade. Nesta mesma seção, ressaltamos a perspectiva dos PCN em 

relação ao tratamento da modalidade oral no currículo de LP do Ensino Fundamental e 

algumas reflexões sobre os gêneros textuais que, segundo os próprios PCN devem ser o ponto 

central do trabalho com a oralidade. Para tanto, nos baseamos nas discussões trazidas por 

Leal, Brandão e Lima (2012), Leal e Seal (2012), Schneuwly e Dolz (2004), Costa-Maciel 
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(2013), Marcuschi (2008), Cavalcante e Melo (2007), dentre outros. Entendemos o 

conhecimento e a compreensão destes aspectos como fundamentais para que de fato a 

oralidade seja tradada na sala de aula como uma das competências a ser desenvolvida dentro 

da disciplina de LP.  

No segundo capítulo do trabalho, situamos esta pesquisa quanto aos seus aspectos 

metodológicos. Salientamos os métodos utilizados na coleta dos dados, bem como a descrição 

do local de pesquisa e a natureza dos participantes além das etapas de análises.  

No terceiro capítulo, apresentamos uma proposta de análise e discussão dos dados. 

Inicialmente, fazemos considerações a respeito dos aspectos da modalidade oral enfatizados 

em cada atividade realizada nas aulas, como também, dos procedimentos didático-

pedagógicos empregados na realização destas. Ao final de cada unidade analisada, 

apresentamos, em caráter complementar, sugestões de atividades que possam dar conta dos 

aspectos que deixaram de ser contemplados em sala de aula.  

No quarto capítulo, trazemos as nossas considerações finais. Assim, fazemos uma 

síntese daquilo que foi evidenciado através da nossa pesquisa, discutimos os resultados 

indiciados pelos dados e, por fim, apontamos elementos que, possivelmente, orientarão 

professores de Língua Portuguesa, bem como aos demais profissionais ligados ao ensino-

aprendizagem dessa língua, para que estes possam tornar legítimas as práticas com a 

modalidades oral em sala de aula. 
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2 ASPECTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1 ORALIDADE 

 

 

Neste capítulo, focalizamos as noções básicas a respeito dessa modalidade. 

Inicialmente, baseamo-nos nas considerações de Marcuschi (2010) a respeito de oralidade e 

letramento enquanto práticas sociais, e sobre as relações que estas mantêm no cotidiano das 

práticas discursivas.  Também, apresentamos uma síntese das perspectivas das diversas 

tendências que se ocuparam da relação entre fala e escrita ao longo da história, com ênfase 

para a sociolinguística cuja perspectiva orienta também nossa análise. Em seguida, abordamos 

a oralidade dentro de uma perspectiva textual, ressaltando os seus elementos organizacionais, 

bem como os fatores de coesão e coerência, além das estratégias dos falantes frente a situação 

comunicativa em que os textos ocorrem. Por último, tratamos da oralidade na perspectiva do 

ensino, salientando a importância de que esta seja de fato inserida no currículo de LP, como 

competência básica a ser desenvolvida pelo aluno, e as orientações dos PCN de LP referentes 

a essa questão. Para concretização do que postulamos, elencamos algumas dimensões para 

que sirvam de orientação ao planejamento didático de atividades com esta modalidade. 

 

 

2.1.1 Oralidade na Relação Fala e Escrita 

 

 

Nossa reflexão considera que a oralidade é, antes de tudo, uma pratica social 

interativa, cujo propósito de realização está voltado, sobretudo, para atender às necessidades 

comunicativas dos indivíduos nos mais diferenciados contextos de uso, dos mais informais até 

os mais formais.  Estas práticas são viabilizadas por gêneros textuais dos mais diversos, 

fundados na realidade sonora, conforme esclarece Marcuschi (2010).  

Por outro lado, compreendemos o letramento como uma prática que engloba todas as 

ações que se realizam sob o comando da escrita, de forma que até as pessoas que não possuem 

o domínio desse código, mas estão envolvidos em práticas que demandam o seu uso, podem 

ser consideradas letradas (MARCUSCHI, 2010).  Ao mesmo tempo que o letramento se 
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realiza por meio da escrita, a fala é o canal de realização da oralidade sendo, por isso, comum 

atribuirmos à fala tudo que se refere a oralidade e à escrita tudo que pertence ao letramento. 

No cotidiano da nossa sociedade essas duas práticas atendem a demandas 

diferenciadas nos mais diversos contextos comunicativos, sempre considerando as 

especificidades de cada uma delas, é certo que não podemos observar na escrita aspectos 

prosódicos e gestuais, que se fazem, presentes nas manifestações orais; também a fala não dá 

conta de elementos gráficos como cores, tamanhos, modelos entre outros, característicos da 

escrita, haja vista os meios básicos de realização de que dispõem, grafia e fala. Essas 

peculiaridades, no entanto, não interferem na capacidade e tampouco na qualidade das 

interações que se estabelecem por intermédio de qualquer uma delas, por isso não podem ser 

tomadas como razões para que essas modalidades sejam colocadas em posições de 

superioridade ou inferioridade nem, ainda, considerá-las como modalidades dicotômicas. 

Conforme enfatizado por Marcuschi (2010, p. 17). 

 

Oralidade e escrita são práticas e usos da língua com características próprias, 

mas não suficientemente opostas para caracterizar dois sistemas linguísticos 

nem uma dicotomia. Ambas permitem a construção de textos coesos e 

coerentes, ambas permitem a elaboração de raciocínios abstratos e 

exposições formais e informais [...]. As limitações e os alcances de cada uma 

estão dados pelo potencial do meio básico de sua realização: som de um lado 

e grafia do outro.  

 

Se a escrita “enquanto manifestação formal dos diversos tipos de letramento” ocupa 

atualmente um lugar de destaque na sociedade, podendo ser considerada “um bem social” não 

somente necessário, mas essencial a sobrevivência, elevando-se a um patamar que lhe permite 

“simbolizar educação, desenvolvimento e poder” este fato não se deu em consequência de 

características que lhe são intrínsecas, mas em virtude da maneira como adentrou e se 

estabeleceu na sociedade (MARCUSCHI, 2010, p. 16). Assim, a supremacia da escrita não 

está relacionada a melhor capacidade de expressão e elaboração de textos que ela pode 

oferecer aos usuários da língua, pois, ambas as modalidades possibilitam que os indivíduos 

realizem interações satisfatórias.  

Por outro lado, Marcuschi (2010, p. 17) menciona: “[...] sob o ponto de vista mais 

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

um ser que escreve”. De acordo com essa definição, talvez a característica que melhor nos 

defina como seres humanos seja a nossa capacidade de nos comunicarmos por meio verbal. 

Embora a linguagem verbal, na cultura atual, contemple duas modalidades, a oral e a escrita, o 
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que nos diferencia das demais espécies de animais não é a habilidade de desenhar símbolos 

gráficos, que é o que ocorre com quem desenvolve a escrita, mas a capacidade de falar.  

Nessa direção, Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 37) argumenta que “é, primeiramente, 

sob a forma do oral que a linguagem verbal se realiza”. Assim, somos humanos por que 

falamos e não porque escrevemos. A escrita é apenas uma invenção humana, fruto da nossa 

inteligência, assim como tantas outras, criadas para melhorar a nossa qualidade de vida. O seu 

domínio/aquisição é dependente do ensino, enquanto que a fala é uma capacidade inata, e 

desenvolve-se naturalmente a partir da convivência com os nossos pares. “A oralidade 

enquanto prática social é inerente ao ser humano e não será substituída por nenhuma outra 

tecnologia. Ela será sempre a porta de nossa iniciação à racionalidade e fator de identidade 

social [...]” (MARCUSCHI, 2010, p. 36). Este fato, porém, não coloca a oralidade em posição 

privilegiada em relação à escrita.    

O que devemos considerar, de fato, é que tanto a oralidade quanto a escrita têm a sua 

importância na sociedade e que o uso mais intenso ou menos intenso que fazemos delas se dá 

em virtude das nossas necessidades cotidianas relacionadas ao trabalho, à família, a atividades 

religiosas, a tarefas acadêmicas e tantas outras. Assim, essas duas modalidades atuam no 

sentido de suprir a essas demandas. A escolha que fazemos entre uma e outra, bem como o 

uso formal ou informal estarão sempre condicionados a essas situações. Assim sendo, é 

importante termos em mente que ambas, ao seu modo e respeitando as limitações impostas 

pelo canal natural de realização, são suficientes à comunicação.  

De acordo com Marcuschi (2010), a maneira mais coerente de se analisar a relação 

entre oralidade e letramento é considerando-as dentro do contexto das práticas sociais em que 

elas ocorrem, uma vez que “essas práticas determinam o lugar, o papel e o grau de relevância 

da oralidade e das práticas de letramento numa sociedade e justificam que a relação entre 

ambos seja posta no eixo de um contínuo sócio-histórico de práticas.” (MARCUSCHI, 2010, 

p. 18). Apenas nestas condições é que se torna possível observar de forma satisfatória os 

pontos em que estas se aproximam e se distanciam.  

Porém, muitas tendências trataram dessa relação a partir de outras perspectivas que, 

por sua vez, contribuíram com o preconceito social que ainda hoje é observável na sociedade 

em relação à oralidade.  

Segundo Marcuschi (2010), a tendência mais tradicional entre os linguistas é a que 

trata da relação entre fala e escrita enfatizando as diferenças entre elas a partir da perspectiva 

das dicotomias. Esta perspectiva, segundo ele, apresenta algumas variantes. De um lado há, 

diversos autores e linguistas que representam as dicotomias mais polarizadas e de visão 
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restrita e de outro lado tem aqueles que compreendem a relação entre essas duas práticas 

dentro de um contínuo, seja tipológico ou da realidade cognitiva e social.  As dicotomias 

estritas têm como foco de análise o código linguístico em si. Para tanto, fundamenta suas 

observações na natureza das condições empíricas de uso da língua sem considerar os usos 

discursivos e a produção textual. O autor chama a atenção para o fato de ter sido esta 

perspectiva, na sua forma mais rigorosa e restritiva, que deu origem a única norma linguística 

tida como padrão e que conhecemos hoje representada na norma culta. É, ainda, dessa 

perspectiva que conhecemos as dicotomias que dividem a língua falada e a escrita em dois 

blocos distintos e atribui a estas propriedades típicas e que, por sua vez, encontra-se muito 

difundido por nos manuais escolares. 

O quadro a seguir apresentado por Marcuschi (2010, p. 27) nos dá uma visão mais 

clara dessa questão.  

 

Quadro 1 – Dicotomias estritas 
 

Fala Versus Escrita 

Contextualizada 

Dependente 

Implícita 

Redundante 

Não planejada 

Imprecisa 

Não normatizada 

Fragmentária  

 Descontextualizada 

Autônoma 

Explícita 

Condensada 

Planejada 

Precisa 

Normatizada 

Completa  
Fonte: Marcuschi (2010, p. 27). 

 

É nesta perspectiva das dicotomias estritas que as noções de fala como lugar do erro e 

escrita como o lugar da norma e do bom uso da língua são fundamentadas1.   

A segunda tendência é a Tendência fenomenológica de caráter culturalista ou Visão 

culturalista. Ela “observa muito mais a natureza das práticas da oralidade versus escrita e faz 

análises sobretudo de cunho cognitivo, antropológico ou social e desenvolve uma 

fenomenologia da escrita e seus efeitos na forma de organização e produção de 

conhecimento” (MARCUSCHI, 2010, p. 28). Do ponto de vista desse autor, essa visão não é 

adequada para a observação de fatos da língua, pois, trata-se de uma visão epistemológica 

desenvolvida, principalmente, por antropólogos, e sociólogos – dentre os quais ele destaca 

Walter Ong [1982], Jack Goody, [1977], Sylvia Scribner (1997) e David Olson (1977) – cujo 

propósito maior é o de identificar as mudanças realizadas nas sociedades em que o sistema de 

                                                           
1Cf. Marcuschi (2010, p. 28). 
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escrita foi introduzido. O quadro a seguir, elaborado por Marcuschi (2010, p. 29) apresenta 

um resumo da relação de oposição entre fala e escrita a partir dessa visão.  

 

Quadro 2 – Visão culturalista 
 

Cultura oral  Versus Cultura letrada 

Pensamento concreto 

Raciocínio prático 

Atividade artesanal 

Cultivo da tradição  

Ritualismo 

 Pensamento abstrato 

Raciocínio lógico 

Atividade tecnológica 

Inovação constante 

Analiticidade  

 
Fonte: Marcuschi (2010,  p. 29). 

  

O prestígio social que tem a cultura escrita deve-se também a esta visão culturalista, 

pois, “para os representantes desta perspectiva [...], a escrita representa um avanço na 

capacidade cognitiva dos indivíduos e, como tal, uma evolução nos processos noéticos 

(relativos ao pensamento em geral), que medeiam entre a fala e a escrita” (MARCUSCHI, 

2010, p.29).  

A crítica de Marcuschi a essa tendência está no fato de que: 

 

A escrita trouxe imensas vantagens e consideráveis avanços para as 

sociedades que a adotaram, mas é forçoso admitir que ela não possui algum 

valor intrínseco absoluto. Trata-se, sobretudo, do lugar especial que as 

sociedades ditas letradas reservaram a essa forma de expressão que a tornou 

tão relevante e quase imprescindível na vida contemporânea (MARCUSCHI, 

2001, p. 29-30).    

 

A terceira tendência destacada por Marcuschi (2010) é a perspectiva variacionista. 

Conforme destaca, apesar desta está situada em uma posição intermediária entre as duas 

anteriores, ela não apresenta boa parte dos problemas apontados em ambas. Isso porque o 

padrão de análise que ela adota para tratar da relação entre fala e escrita não estabelece entre 

estas distinções dicotômicas nem caracterizações estanques. Nessa tendência, a preocupação é 

com as regularidades e variações. Nessa perspectiva, o tratamento da fala e da escrita parte do 

ponto de vista dos processos educacionais e apresenta propostas relacionadas ao tratamento da 

variação decorrente da relação padrão e não padrão linguístico nos contextos de ensino formal 

(MARCUSCHI, 2010). O quadro, a seguir, mostra as distinções que podem ser vistas dentro 

desta perspectiva.  
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Quadro 3 – A perspectiva variacionista 
 

Fala e escrita apresentam 

Língua padrão  

Língua culta  

Norma padrão             

Variedades não padrão  

Língua coloquial 

Normas não padrão  

                      Fonte: Marcuschi (2010, p. 31). 

 

Nessa tendência, tanto a fala como a escrita sofrem variações, ambas apresentam uma 

língua padrão e outras não padrão que, por sua vez, estão submetidas a normas. “Mas como 

nem todas as normas podem ser padrão, uma ou outra delas será tida como norma padrão. A 

decisão é muito menos linguística e mais ideológica2.”, diferentemente da forma como percebe 

a perspectiva das dicotomias estritas que elege a escrita como padrão da língua. Fala e escrita 

são vistas nesse sentido como socioleto e dialeto, respectivamente, de forma que ao dominá-

las os indivíduos tornam-se bidialetais. Para Marcuschi (2010), que considera fala e escrita 

como modalidades de uso da língua, quando o indivíduo passa a dominar também a escrita ele 

torna-se bimodal ao invés de bidialetal. Apesar do autor ver esta perspectiva com simpatia, ele 

menciona que este modelo ainda não dá conta de resolver a questão da relação entre essas 

duas.   

A quarta tendência é a perspectiva sociointeracionista. A vantagem que esta apresenta 

em relação às demais é, pela percepção de que a língua se realiza na interação, sendo um 

fenômeno dinâmico. Essa visão coloca em relevo uma das especificidades da fala que havia 

sido desconsiderada nas tendências anteriores que é a construção coletiva através do diálogo.  

Assim, o diálogo responsável pelas estratégias de formulação em tempo real, que são 

utilizadas pelos falantes no momento da interação e que, por sua vez, tornaram-se 

características desse tipo de texto. Os fundamentos centrais desta perspectiva baseiam-se na 

percepção detalhada na no quadro que segue. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Cf. Marcuschi (2010, p. 31). 
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Quadro 4 – Perspectiva sociointeracionista 
 

Fala e escrita apresentam 

Dialogicidade 

Usos estratégicos 

Funções interacionais 

Envolvimento 

Negociação 

Situacionalidade 

Coerência 

Dinamicidade 
               Fonte: Marcuschi, (2010, p. 33) 

 

Em suma, o que concluímos a respeito da perspectiva interacionista a partir de uma 

análise dos elementos dispostos quadro 4, está representado na colocação de Marcuschi 

(2010, p. 34) quando diz que: 

 

A perspectiva interacionista preocupa-se com os processos de produção de 

sentido tomando-os sempre como situados em contextos sócio-

historicamente marcados por atividades de negociação ou por processos 

inferenciais. Não toma as categorias linguísticas como dadas a priori, mas 

como construídas interativamente e sensíveis aos fatos culturais. Preocupa-se 

com a análise dos gêneros textuais e seus usos em sociedade. Tem muita 

sensibilidade para fenômenos cognitivos e processos de textualização na 

oralidade e na escrita, que permitem a produção de coerência como uma 

atividade do leitor/ouvinte sobre o texto recebido.  

 

Assim, entendemos que a questão da centralidade da escrita no que se refere à sua 

supremacia cognitiva quanto a supremacia relacionada ao próprio código alfabético, vinculou-

se em visões distorcidas a respeito do que letramento e oralidade representam no cotidiano 

das práticas sociais, nessa direção, defendemos, como o autor citado, que não há elemento ou 

característica intrínseca a escrita que lhe garanta tamanho prestígio na sociedade. Quando 

partimos de uma visão em que a língua é percebida a partir dos usos cotidianos que fazemos 

dela, como enfatizado anteriormente, temos uma compreensão clara de como essas duas 

atividades se comportam dentro dos domínios discursivos. Marcuschi (2008) esclarece que o 

domínio discursivo representa instâncias discursivas ou esferas sociais por onde os gêneros 

circulam. Assim esses domínios não se referem a gêneros específicos, mas tornam possível o 

emprego de diversos deles. Antes de formarem domínios estanques e dicotômicos, oralidade e 

letramento convivem de tal forma que é possível percebermos a presença de gêneros3 de uma 

e de outra modalidade dentro do mesmo domínio. Conforme Marcuschi, (2010, p. 36-37) “há 

                                                           
3 Gêneros ou gêneros textuais refere-se aos textos materializados em situações comunicativas recorrentes, nas 

formas oral ou escrita (ibidem). 
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práticas sociais mediadas preferencialmente pela escrita e outras pela tradição oral”. Vejamos 

o exemplo colocado pelo próprio autor para que essa questão fique mais compreensível.  

 

Tomemos o caso típico da área jurídica. Ali é intenso e rígido o uso da 

escrita, já que a Lei deve ser tomada ao pé da letra. Contudo, precisamente a 

área jurídica faz um uso intenso e extenso das práticas orais nos tribunais, o 

que comprova que numa mesma área discursiva e numa mesma comunidade 

de práticas convivem duas tradições diversas, ambas fortemente marcadas. 

(MARCUSCHI, 2001, p. 37). 

 

Marcuschi (2010) defende que a análise das diferenças entre fala e escrita seja feita 

dentro de um contínuo de práticas e de gêneros, pois, apenas desse modo é que podemos ter 

uma dimensão não somente das diferenças, mas também, das semelhanças entre elas.  

Essa proposta considera que há entre os gêneros da oralidade aqueles que são muito 

próximos dos gêneros da escrita, se atentarmos para as características típicas dessa 

modalidade, e o mesmo ocorre com os gêneros da escrita. Há casos, porém, em que essas 

diferenças são bem acentuadas. Como gênero prototípico da oralidade temos a conversação 

espontânea, e como prototípico da escrita o artigo científico4.  Se tomarmos como referência 

para observação de diferenças, esses dois gêneros essas serão de fato bem “gritantes”. Postos 

em gráfico (mostraremos logo mais o gráfico formulado por Marcuschi), esses dois gêneros 

ficariam situados em dois extremos. Porém, se a análise tomar como base a carta pessoal e a 

conversação espontânea veremos que há muito mais semelhanças entre elas do que do que 

diferenças, assim como o artigo científico está mais próximo da exposição acadêmica do que 

da conversação espontânea. Nesse contínuo da relação fala/escrita proposto por Marcuschi 

(2010) vemos, ainda, a questão dos gêneros mistos que são aqueles difíceis de distribuir na 

modalidade oral ou na escrita, haja vista a diferença entre a concepção discursiva e o meio de 

produção em que estes se dão. No gráfico elaborado por Marcuschi (2010), esses gêneros 

estão postos em um círculo bem no meio. Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Há outros gêneros tanto da oralidade como da escrita que também podem ser considerados prototípicos. 
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Figura 1 – Representação do contínuo dos gêneros textuais na fala e na escrita 

 Fonte: Marcuschi (2010, p. 41) 

 

Além do que já foi explicitado sobre o contínuo de análise da relação fala/escrita, 

trazemos ainda uma consideração feita pelo próprio autor a esse respeito. 

 

O contínuo dos gêneros textuais distingue e correlaciona os textos de cada 

modalidade (fala e escrita) quanto às estratégias de formulação que 

determinam o contínuo das características que produzem as variações das 

estruturas textuais-discursivas, seleções lexicais, estilo, grau de formalidade 

etc., que se dão num contínuo de variações, surgindo daí semelhanças e 

diferenças ao longo de contínuos sobrepostos. (MARCUSCHI, 2010, p. 42) 
 

 

O entendimento da relação fala e escrita nos moldes defendidos por Marcuschi (2010) 

traz várias implicações importantes para o tratamento da oralidade na sala de aula enquanto 

objeto de ensino. Nesse aspecto, as especificidades de ambas são detectadas no próprio 
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processo de construção de textos, com vistas a dar-lhes sentido, de forma que antes de serem 

reconhecidas como formas de polarizações são vistas como propriedade da língua. Este fato 

contribui para dirimir o preconceito em relação à oralidade, principalmente para com os 

gêneros orais prototípicos.  

Também, consideramos a discussão que destaca oralidade e escrita como atividades 

linguísticas que coexistem de forma complementar nos diversos domínios discursivos em que 

circulam os gêneros textuais.  Ressaltamos o fato de que não há domínios discursivos 

exclusivos de uma ou de outra modalidade, mas há práticas sociais que demandam 

preferencialmente o emprego da fala, enquanto que há outros que requerem o uso da escrita. 

Porém, o mais importante para as análises e sugestões que empreendemos neste trabalho de 

reflexão é a percepção das semelhanças e diferenças entre essas duas modalidades a partir do 

contínuo sobreposto de práticas sociais e produção textual. Nesse sentido, o ensino da 

oralidade que preconizamos é o que valoriza a oralidade sem, contudo, desconsiderar a sua 

relação com a escrita.  

A perspectiva interacionista trouxe imensas contribuições para a compreensão da 

língua como fenômeno interativo e dinâmico, destacando propriedades da fala que até então 

eram despercebidas ou desconsideradas, como o planejamento e execução em tempo real, por 

exemplo, condição esta que condiciona diversas outras características. Porém, no 

entendimento de Marcuschi (2010), esse estudo seria mais completo e apresentaria resultados 

mais satisfatórios se observados conjuntamente com a visão da perspectiva Variacionista com 

os postulados da Análise da Conversação etnográfica aliados à Linguística de Texto, haja 

vista que essa perspectiva não dá conta de muitos fenômenos relacionados a aspectos 

sintáticos e fonológico da língua, bem como das estratégias de produção e compreensão 

textual.    

Assim, a seção seguinte deste capítulo apresenta estudos relevantes da Análise da 

Conversação e da Linguística de Texto que esclarecem, principalmente, quais as estratégias 

utilizadas pelos interlocutores tanto para produzir quanto para compreender os textos. Sendo a 

Conversação um gênero prototípico da oralidade, esta será tomada como base para que sejam 

observados os fenômenos característicos da oralidade.  
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2.1.2 Oralidade e Organização Textual 

 

 

Esta seção se preocupa, sobretudo, em esclarecer os fenômenos relacionados aos 

textos produzidos na modalidade oral, ressaltando os elementos utilizados no seu processo de 

construção, bem como as estratégias empregadas pelos falantes durante as interações, fatores 

estes que contribuem para a coesão e coerência dos mesmos.  

 

 

2.1.2.1 Os elementos estruturadores do texto oral 

 

 

Conforme Marcuschi (1991, p. 14) “A conversação é a primeira das formas de 

linguagem a que estamos expostos e provavelmente a única da qual nunca abdicamos pela 

vida afora”. O autor considera algumas razões para o estudo da conversação, destacando:  

 

Em primeiro lugar, ela é a prática social mais comum no dia-a-dia do ser 

humano; em segundo, desenvolve o espaço privilegiado para a construção de 

identidades sociais no contexto real, sendo uma das formas mais eficientes 

de controle social imediato; por fim, exige uma enorme coordenação de 

ações que exorbitam em muito a simples habilidade linguística dos falantes 

(MARCUSCHI, 1991, p. 5).  
 

 

As pesquisas linguísticas que têm como objeto de investigação a oralidade enquanto 

prática social interativa são de datas bem recentes; no caso da Análise da Conversação, 

Marcuschi (1991) indica a década de 60 como a data de início dessa ciência. Segundo este 

autor, nessa época, a preocupação era com os aspectos referentes a estruturas e aos 

mecanismos organizadores das conversações; posteriormente, é que veio a surgir o interesse 

em observar os demais aspectos inerentes as atividades conversacionais responsáveis por 

tornar essas interações compreensíveis.  

O resultado dos estudos desenvolvidos a partir dessas duas perspectivas permitiu a 

construção do conceito de oralidade como uma prática social de uso da linguagem que se 

manifesta de forma tão organizada e coerente quanto a escrita.  Os textos orais, 

principalmente os conversacionais se estruturam a partir de elementos básicos como: (a) 

turno; (b) tópico discursivo; (c) marcadores conversacionais; e (d) par adjacente.  
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Inicialmente é preciso compreendermos que “o turno define-se como a produção de 

um falante enquanto este está com a palavra, incluindo a possibilidade de silêncio. ” 

(FÁVERO, ANDRADE e AQUINO, 2012, p. 37). Assim sendo, para que haja diálogo, é 

necessário, no mínimo, a presença de dois interlocutores que tomem posse do turno de forma 

alternada. Logo, a atividade dialogal tem como princípio básico a alternância, que por sua 

vez, funciona sob algumas regras, sendo a regra geral básica da conversação: fala um de cada 

vez.  

Conforme menciona Marcuschi (1991), uma conversação deve ter como característica 

um equilíbrio em relação a duração dos turnos e à focalização do discurso. Obedecendo à 

regra geral e respeitando o equilíbrio da posse de turnos Marcuschi (1991, p. 19) apresenta o 

seguinte resumo das ocorrências de uma conversação: 

 

Exemplo (1) 

 

A: fala e pára; 

B: toma a palavra, fala e pára; 

A: retoma a palavra, fala e pára; 

B: volta a falar e para. 

 

Quando a regra geral é violada, ocorrem as sobreposições de falas. Nesses casos, para 

que não se prolonguem, deve ser feita imediatamente uma negociação entre os falantes em 

competição, para que apenas um deles permaneça como com o turno (KERBRAT-

ORECCHIONI, 2006).  

Como deve ser, então, a tomada de turno para que problemas como a sobreposição, 

por exemplo, não ocorram? Kerbrat-Orecchioni (2006) apresenta alguns mecanismos que 

regulam a alternância dos turnos, para que esse revezamento proceda de forma organizada.  

Segundo essa autora, salvo algumas situações em que existe uma pessoa designada para 

regular a alternância, como nos debates, em que há a presença de um mediador, as trocas de 

turno devem ocorrer por meio da negociação entre os próprios falantes.   

Kerbrat-Orecchioni (2006) explica que o primeiro passo dessa negociação se dá pela 

instauração da mudança do turno que está relacionada a um ponto de transição possível que é 

o lugar/momento onde deve ocorrer a mudança. Neste caso, quem está com o turno deve usar 

sinais que demarquem o fim do turno, os quais, por sua vez, podem ser de natureza verbal, 

prosódica ou mímico-gestual.  
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Assim, a autora esclarece que os sinais de natureza verbal quando usados devem 

deixar claro a conclusão do enunciado, por meio de perguntas, por exemplo, que evocam de 

forma imediata o encadeamento, havendo, também, a possibilidade do uso de enunciados que 

indicam a conclusão como bom, é isso ou ainda, por meio de expressões fáticas como hein? 

não?.  

Se a demarcação do fim de turno for feita por sinais prosódicos, os mais frequentes são 

a curvatura entonativa marcada, redução da velocidade da elocução, queda da intensidade 

articulatória, depois da pausa de voz (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006).  

Os sinais de natureza mímico-gestual são expressos através do olhar fixo direcionado 

ao destinatário, ao mesmo tempo em que a gesticulação é encerrada e finalizada com 

relaxamento geral da tensão muscular (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006).  

Após a sinalização do desejo do detentor do turno de repassá-lo a alguém, é a vez de 

outro interlocutor assumi-lo. Quando há mais de dois participantes na atividade dialogal 

podem surgir problemas na tomada de turno. Assim, há, pelo menos, duas técnicas para que o 

sucessor seja escolhido, sendo uma delas quando o detentor do turno, no momento de repassá-

lo, seleciona o seu sucessor por meio de indicações verbais ou não-verbais. A outra forma 

seria a auto seleção, quando a pessoa que está com o turno decide continuar falando, ou 

porque ninguém se candidatou ao turno. Quando essas regras são obedecidas, as trocas de 

turno ocorrem de forma harmoniosa, porém nem sempre isso acontece (KERBRAT-

ORECCHIONI, 2006).  

Kerbrat-Orecchioni (2006) chama a atenção para os casos de disfunções que podem 

afetar o sistema regras de turnos. Essas disfunções podem ser voluntárias, quando se dão em 

virtude da pouca rigorosidade nas regras; ou pedem ser deliberadas, quando se dão devido a 

falta de vontade dos sucessores de se submeter às regras. Estas estão relacionadas a quatro 

fatores, como o silêncio prolongado, a interrupção, a superposição da fala e a intrusão.  

Outro elemento estruturador da conversação é o Tópico discursivo, que pode ser 

definido como o assunto ou o tema da conversa. Durante uma mesma conversação podem 

ocorrer mudanças de tópico. Segundo Marcuschi (1991, p. 77): 

 

No geral, as conversações iniciam-se com o tópico que motivou o encontro. 

Se foi um encontro inesperado ele pode iniciar com a surpresa e passar para 

outro tópico logo em seguida; se foi combinado, o tópico inicial já estava em 

pauta; tratando-se de um telefonema, aquele que chamou normalmente sabe 

o que pretende propor na primeira brecha que se oferecer para o tópico.   
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Porém, o fundamental, continua o autor, “é que só se estabelece e se mantém uma 

conversação se existe algo sobre o que conversar [...]” (MARCUSCHI, 1991, p. 77). 

Em uma conversação fluente a mudança de um tópico para outro ocorre com bastante 

naturalidade5. Em outros casos, os interlocutores utilizam-se dos marcadores conversacionais 

para indicar que um novo tópico será introduzido. Os marcadores mais comuns nessas 

situações são: isto me lembra aquela do que indica uma digressão; sim, mas mudando de 

assunto, que sugere uma quebra ao que está sendo tratado; mas voltando ao assunto que 

enuncia um retorno ao assunto que foi interrompido (MARCUSCHI, 1991).  

Sobre os marcadores conversacionais (MCs) Fávero, Andrade e Aquino (2012, p. 47) 

esclarecem que “A expressão marcador conversacional serve para designar não só elementos 

verbais, mas também prosódicos e não linguísticos que desempenham uma função 

interacional qualquer na fala”. Assim, os MCs assumem funções conversacionais e também 

sintáticas.  

Os MCs não verbais ou paralinguísticos, incluem o olhar, o riso, os meneios de 

cabeça, a gesticulação; os prosódicos ou suprassegmentais estão relacionados as pausas, os 

alongamentos e o tom de voz; e os verbais dizem respeito a alguns itens lexicais, pré-lexicais 

ou mesmo expressões mais complexas. “Os MCs, em suma, verbalizam o monitoramento da 

fala, sendo frequentemente vazios de conteúdo semântico, portanto, irrelevante para o 

processamento do assunto, porém altamente relevantes para manter a interação” (CASTILHO, 

2014, p. 47).  

A importância dos MCs verbais, nas conversações é, sobretudo, manter a articulação 

desses textos de forma que estes não se tornem uma sequência de monólogos paralelos. Em 

alguns momentos, porém, é possível perceber que estes elementos suprem o papel da 

pontuação na fala, de forma que podemos dizer que eles tanto articulam como segmentam os 

textos das conversações. Conforme Fávero, Andrade e Aquino (2012, p. 49):  

 

Os marcadores conversacionais exercem funções estruturadoras relevantes, 

coincidindo de modo distribucional e funcional com operações de 

organização sintática. Constituem um elemento importante na articulação de 

textos porque evitam que a conversação se torne uma sucessão de 

monólogos paralelos. Porém, na medida em que encadeiam um texto de 

modo coeso, os marcadores também o segmentam. Percebe-se que eles agem 

como elementos de segmentação ao mesmo tempo em que suprem, em certa 

medida, o papel da pontuação na fala.  

 

                                                           
5 Idem  
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Os MCs podem se posicionar em diferentes lugares dentro do turno como também na 

sequência destes. Quanto às posições que eles ocupam podem ser classificados em inicias, 

mediais e finais. Os marcadores iniciais caracterizam o início ou a tomada de turno como não, 

acho que, mas etc. Os medias são responsáveis pelo desenvolvimento do turno, são eles, né? 

Sabe? Entende? etc.  Os finais assinalam a passagem implícita ou explicita de turno, né?  Não 

é?  Entendeu?  Entre outros6.   É importante salientar que as posições dos MCs não são fixas, 

de forma que um mesmo marcador poderá aparecer tanto no início, no meio ou no final do 

texto.  

Os pares adjacentes, por sua vez, são dois turnos emparelhados, conforme ressalta 

Castilho (2014, p. 44) sendo os mais comuns pergunta-resposta, convite-aceitação ou recusa, 

pedido-concordância ou recusa, saudação-saudação. O par adjacente é considerado como um 

elemento básico da interação haja visto a frequência com que aparecem nas conversações.  

Segundo Fávero, Andrade e Aquino (2012, p. 53) o par adjacente “concorre para 

organizar localmente a conversação, controlando o encadeamento de ações e, inclusive, 

podendo constituir-se em elemento introdutor do tópico discursivo”. Desse modo, há nas 

conversações uma ligação estreita entre esses dois elementos na medida que estas se 

organizam por meio de tópicos discursivos que, muitas vezes, se estabelecem através do par 

adjacente.  

A partir da análise dos elementos estruturadores do texto oral ficou evidente a 

importância que os elementos de natureza não verbal têm na construção de textos, e da forma 

harmoniosa como atuam juntamente com os elementos verbais para tornar a interação entre os 

interlocutores mais satisfatória. O tópico, a seguir, faz uma abordagem sobre esses elementos.  

 

 

2.1.2.2 Os sistemas semióticos que envolvem a construção dos textos orais    

 

 

“Quando falamos, usamos não só a voz mas também o corpo, pois fazemos gestos, 

meneios de cabeça, entoações que podem sinalizar uma pergunta, uma crítica, um elogio, por 

exemplo. ” (DIONÍSIO, 2007, p. 178).  

Esses signos provenientes de outras semioses são mobilizados pelo indivíduo 

simultaneamente a fala e em algumas situações, poderão substituí-la. Dolz e Schneuwly 

                                                           
6 Cf. GALEMBECK e CARVALHO (1997). 
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(2004) ressaltam que nas interações comunicativas esses signos podem tanto confirmar como 

negar o que está sendo expresso por meio do código linguístico, essa afirmação pode ser 

compreendida na exemplificação feita por Dionísio (2007, p. 178):  

 

Se uma amiga me pergunta se eu gostei do novo corte de cabelo dela e eu 

respondo: lindo. Se digo a palavra lindo com um sorriso no canto da boca ou 

balançando negativamente a cabeça, certamente minha opinião não será um 

elogio, e sim uma crítica, uma vez que palavra e gestos funcionam juntos na 

construção do sentido do meu enunciado.  

 

O quadro, a seguir, elaborado por Dolz e Schneuwly (2004) apresenta o que esses 

autores chamam de meios não-linguísticos da comunicação oral.  

 

Quadro 5 – Meios não linguísticos da comunicação oral 
 

MEIOS 

PARALINGUÍS-

TICOS 

MEIOS 

CINÉSICOS 

POSIÇÃO 

DOS 

LOCUTORES 

ASPESTO 

EXTERIOR 

DISPOSIÇÃO 

DOS LUGARES 

Qualidade da voz 

Melodia 

Elocução e pausas 

Respiração 

Risos 

Atitudes 

corporais 

Movimentos 

Gestos 

Troca de olhares 

Mímicas faciais 

Ocupação de 

lugares 

Espaço pessoal 

Distâncias 

Contato físico 

 

Roupas 

Disfarces 

Penteado 

Óculos 

Limpeza 

Lugares  

Disposição 

Iluminação 

Disposição das 

cadeiras 

Ordem 

Ventilação 

Decoração 
Fonte: Dolz e Schneuwly (2004, p. 134) 

 

Kerbrat-Orecchioni (2006) divide esses signos semióticos em dois conjuntos; um 

formado pelo material paraverbal, que compreende as unidades que são transmitidas pelo 

canal auditivo, como a entonação, as pausas, intensidade articulatória, elocução, 

particularidades da pronúncia que, por sua vez, acompanham as unidades propriamente 

linguísticas, e outro formado pelo material não-verbal, ou seja, pelas unidades transmitidas 

pelo canal visual. Nesse segundo conjunto estão incluídos os signos estáticos, que dizem 

respeito às características físicas dos interlocutores, tanto as características naturais (altura, 

peso, aparência étnica, sexo) como aquelas que foram adquiridas (rugas, bronzeamento) ou 

acrescentadas (roupas, acessórios, maquiagem etc). Este grupo inclui também os cinéticos 

lentos que são as distâncias, as atitudes e as posturas, e os cinéticos rápidos que são os 

olhares, as mímicas e os gestos.  A autora chama atenção para alguns elementos como os risos 

e os soluços que podem estar incluídos ao mesmo tempo no conjunto dos elementos 
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paraverbais e no conjunto dos não-verbais, uma vez que são simultaneamente de natureza 

auditiva e visual.  

Cavalcante e Melo (2007) apresentam um quadro que resume esses elementos não 

linguísticos que atuam durante as interações orais.   

 

Quadro 6 – Aspectos paralinguísticos e cinésicos 
 

Fenômeno Características 

Aspectos 

Paralingüísticos 

Qualidade da voz (aguda, rouca, grave, sussurrada, infantilizada) 

Elocução e pausas 

Risos/suspiros/choro/irritação 

Aspectos Cinésicos 

Atitudes corporais (postura variada: ereta, inclinada etc), 

Gestos (mexer com as mãos, gestos ritualizados, como acenar, apontar, 

chamar, fazer sinal de ruim, de bom, etc.) 

Trocas de olhares 

Mímicas faciais 
Fonte: Cavalcante e Melo (2007, p. 95) 

 

Assim, para que a coerência nos textos orais seja percebida é essencial levar em 

consideração todos esses elementos, tanto os paraverbais como os não-verbais.  

Em uma visão mais voltada para o ensino, Bentes (2010) compartilha do mesmo 

pensamento quanto a importância de se considerar os elementos provenientes de outras 

semioses, além dos elementos propriamente linguísticos na produção e recepção dos discursos 

orais.  

 

Gostaríamos que você, professor, ao se propor a trabalhar a oralidade em 

sala de aula, considerasse o fato de que toda a produção discursiva é 

constituída por várias camadas de significação, que se mostram por meio de 

diversos outros recursos semióticos, para além dos recursos propriamente 

linguísticos. Ou seja, os processos de produção e de recepção dos discursos e 

textos (orais ou escritos) envolvem necessariamente a mobilização, por parte 

do produtor e/ou do receptor, sonoridades, visualidades, movimentos, 

texturas etc. (BENTES, 2010, p. 131) 

 

Se ao analisarmos os textos orais considerarmos apenas os elementos linguísticos 

essas construções se tornarão incompreensivas. O exemplo, a seguir, retirado de Kerbrat-

Orecchioni (2006, p. 40) nos dá uma noção de como esses elementos funcionam 

simultaneamente durante as interações orais:    
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Exemplo (2) 

 

Brincadeira de F¹= Riso de F² 

Censura de F¹ a F²= Dar de ombros 

Elogio de F¹ a F²= F²: mímica apropriada 

Ordem de F¹ a F²= F²: execução do ato ordenado 

 

A autora faz considerações importantes a respeito do papel que os elementos 

paraverbais e não-verbais têm no funcionamento das interações, principalmente, a distância, a 

orientação do corpo e o olhar. No começo do encontro, geralmente, ocorre um deslocamento 

na direção do outro até chegar a distância necessária, além de um contato visual, para assim 

proceder o diálogo. Durante a ocorrência do diálogo, tanto a boa distância como a postura 

devem ser mantidas, além da troca regular de olhares. Para que o diálogo seja encerrado, o 

deslocamento é oposto ao que é feito no início, sendo comumente observado o afastamento 

dos falantes entre si. Conforme discutido no tópico anterior, esses elementos também atuam 

durante a alternância de turnos durante as conversações. Além disso, são fortes indicadores do 

estado afetivo e emocional dos participantes das interações.  

Além do conhecimento de como esses elementos que são típicos dos textos orais 

funcionam dentro desses textos, para que se compreenda a coesão e coerência, importantes 

fatores de textualidade tanto nos textos orais como escritos, é preciso se observar as 

estratégias de construção usadas pelos falantes durante as interações. No tópico a seguir 

abordarmos algumas questões referentes a esses processos.  

 

 

2.1.2.3 Estratégias de construção do texto oral  

 

 

Ora, as interações ocorrem dentro de contextos bem específicos e estes são os 

definidores das escolhas linguísticas que os interlocutores terão que fazer para torná-las 

possíveis e com o maior grau de eficiência. No caso das interações orais, as mais frequentes 

são aquelas em que os interlocutores encontram-se face a face, isto é, dividindo o mesmo 

espaço físico. O material linguístico dessas conversações é planejado e executado 

simultaneamente pelo falante, o qual terá, desse modo, acesso imediatos às reações do seu 

ouvinte e com isso a possibilidade de dar um novo direcionamento ao seu texto, se julgar que 
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não está sendo bem compreendido ou não obteve o efeito de sentido pretendido. Todos esses 

fatores, que são específicos das condições de produção da fala, precisam ser considerados 

quando se tem a pretensão de analisar textos orais.  

Os textos orais e escritos possuem determinadas características que os permitem ser 

identificados como tal, sendo elas que possibilitam que um texto seja facilmente diferenciado 

de um não texto. Guiando-se por essas características é possível saber quando o que se ouve 

ou se ler é um texto ou apenas um amontoado de palavras. Vale lembrar que esses não textos 

existem apenas de forma inventada para ser usados como exemplificação de como seriam se 

por acaso alguém os utilizasse. Nessa direção, Antunes (2005) ressalta que, para que um 

conjunto de palavras possa funcionar e ser reconhecido como um texto é preciso que possua 

algumas características dentre as quais ela destaca: a coesão, a coerência, a informatividade e 

a intertextualidade.  

Nos textos orais, dadas as especificidades das situações em que são produzidos, e 

considerando-se também o meio básico de sua realização que é a fala, os elementos que lhes 

conferem textualidade não são identificados pelos mesmos modos que nos textos escritos, o 

que não significa que não estejam presentes. É o que afirma Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 39): 

“Sob a aparente desordem do oral espontâneo, escondem-se, de fato, regularidades que são de 

natureza diversa das que se observam na escrita, porque as condições de produção/recepção 

do discurso são elas mesmas de outra natureza”. Antunes (2010) também fala sobre a 

textualidade na fala e destaca a incompreensão até por parte de docentes em relação a esse 

fator. 

 

É comum até mesmo entre os professores, a impressão de que a fala não é 

textual; ou seja, texto é apenas o escrito. Daí, uma outra suposição: a de que 

a língua falada não é regulada pela gramática. A fala seria qualquer coisa 

fora das normas morfossintáticas. Algo meio caótico. As regras – e muitas! – 

seriam privativas da escrita; por isso, elas é que serviam de parâmetro para a 

avaliação da fala. Há quem acredite que fala bem, em qualquer situação, 

quem fala conforme a escrita. (ANTUNES, 2010, p. 38)  

 

Desse modo, compreendemos que o aspecto aparentemente caótico que por vezes é 

observado nos textos orais, principalmente nas conversações espontâneas, é resultado, 

sobretudo, da forma que é utilizada para avaliá-los quanto aos critérios de textualidade. 

Normalmente, ao fazer esta avaliação esperamos encontrar no produto, isto é, no texto final 

das conversações, aquelas propriedades textuais que nos textos escritos estão postas bem na 

superfície e são, por isso, imediatamente percebidas, como a coesão e a coerência, por 
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exemplo. Nos textos orais, esse reconhecimento só é possível através da análise focada no 

processo da produção textual, diferentemente do que ocorre quando analisamos o produto.  

Para Antunes, (2005, p. 48) “a função da coesão é exatamente a de promover a 

continuidade do texto, a sequência interligada de suas partes, para que não se perca o fio de 

unidade que garante a sua interpretabilidade”. Essa articulação entre os segmentos do texto, 

seja ele oral ou escrito constitui-se em uma propriedade fundamental para que um amontoado 

de palavras seja transformado em um texto. Assim, a coesão pode ser entendida como o 

resultado do processo de encadeamento das partes de um texto que tem como efeito a 

coerência. Esses encadeamentos ocorrem por meio de relações que são denominadas por 

Antunes (2005, p. 52) de “relações textuais”. Essa autora esclarece que essas relações são de 

natureza semântica e que, de acordo com o tipo de ligação que estabelecem entre os 

segmentos textuais, podem ser classificadas em três diferentes tipos que são: por reiteração, 

por associação e por conexão.   

Assim temos, de acordo com Antunes (2005), as relações que se estabelecem por meio 

da reiteração que são aquelas que buscam constantemente a retomada de termos ou segmentos 

que ficaram para trás no texto, garantindo que se mantenham ligados ao que está sendo dito 

no momento. Dessa forma, o texto segue o seu fluxo, progride, e a unidade é mantida 

independente da extensão que este venha a ter. Para isso, o produtor de texto lança mão de 

diversos procedimentos como o da repetição que pode ser feita por meio da paráfrase, do 

paralelismo e da repetição propriamente dita.  

A paráfrase consiste em repetir o que já havia sido exposto, usando para isso palavras 

diferentes. O paralelismo ocorre no texto como um mecanismo de coordenar determinados 

segmentos que apresentam valores sintáticos ou semânticos semelhantes, garantindo que eles 

mantenham uma simetria. A repetição propriamente dita está diretamente relacionada à ação 

de se repetir palavras ou até um conjunto delas no texto, isto é, trazer para o que está sendo 

dito no momento unidades lexicais ou mesmo gramaticais que já haviam sido mencionadas 

anteriormente no decorrer do texto. 

Outro procedimento também utilizado nas relações textuais por reiteração é a 

substituição. Utilizando-se do mesmo molde que a repetição, de voltar ao que foi dito e trazê-

lo para o que está sendo enunciado no tempo presente, a substituição diferencia-se no sentido 

de que ao invés de empregar a mesma palavra ou mesmas expressões como ocorre na 

repetição, ela as substitui por outras que tenham o mesmo valor de sentido, de acordo com o 

que julgar mais adequado no momento, o importante é não perder o fio condutor, propiciando 

que ele perpasse por todos os segmentos do texto, em todos os estágios.  
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As relações textuais que são estabelecidas pela associação, também chamada de 

coesão lexical do texto, consistem na ligação semântica mantida entre as palavras do texto, 

isto é, o produtor, considerando o núcleo temático do texto, faz uma seleção lexical com 

palavras que pertençam ao mesmo campo semântico ou similares. Nesse caso, no processo de 

produção textual a escolha do léxico não é feita de forma aleatória, mas sim, conduzida pelo 

assunto central que está sendo abordado no texto para que haja uma unidade semântica.  

A coesão feita por meio da relação de conexão, como o próprio nome sugere, “ocorre 

pela ligação sintático-semântica entre termos, orações, períodos e parágrafos” (ANTUNES, 

2005, p. 55). Para isso são usados, geralmente, elementos linguísticos como as conjunções, os 

pronomes e as locuções conjuntivas e prepositivas ou, ainda, expressões com valor 

circunstanciais como os advérbios e locuções adverbiais para desempenhar a função de 

conectores. Esses conetores, por sua vez, aparecem em pontos estratégicos do texto (entre 

orações, períodos, parágrafos e blocos do texto), obedecendo a determinações sintáticas. 

Porém, a finalidade desses elementos linguísticos não é apenas de ligar os segmentos do texto, 

mas de indicar a relação semântica que se pretende estabelecer entre eles, que podem ser de 

causalidade, de temporalidade, de oposição, de finalidade, de adição dentre outras.  

Ao abordarmos a coesão nos textos orais, salientamos que esta também tem a função 

de garantir a organização sequencial do texto, mas nem sempre é feita pelo uso de elementos 

linguísticos estando, em muitas situações, apenas subentendida.  

A respeito das estratégias utilizadas no processo de construção dos textos orais, Koch 

(2013) destaca principalmente a inserção e a reformulação como responsáveis por manter as 

funções cognitivas e interacionais do texto. De acordo com a autora, no desempenho de sua 

função cognitiva, a inserção procura tornar o texto mais compreensivo. Para isso, o locutor 

interrompe o que está sendo dito e insere algum tipo de material linguístico com o propósito, 

sobretudo, de (a) introduzir explicações ou justificativas; (b) fazer alusão a um conhecimento 

prévio, que, frequentemente, constitui um pré-requisito para o pleno desenvolvimento do 

assunto; (c) apresentar ilustrações ou exemplificações; ou (d) introduzir formulários 

metaformulativos. Quando está exercendo sua função interacional, o propósito é atrair e 

manter o interesse do interlocutor ou mesmo de estabelecer uma atmosfera de intimidade ou 

cumplicidade. Diante disso, o locutor lança mão de recursos como: (a) formulações de 

questões retóricas; (b) introdução de comentário jocosos. Além dessas duas funções 

interacionais citadas, a inserção também tem as funções interacionais de: (a) servir de suporte 

para a argumentação em curso; e (b) expressar a atitude do locutor perante o dito, 

introduzindo por exemplo, atenuações, avaliações, ressalvas.   
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Vejamos esses exemplos empregados por Koch (2013) para melhor esclarecer como a 

inserção funciona dentro dos textos. 

 

Exemplo (3) 

 

 

 

O que ocorre nessa situação é que o locutor estava discorrendo sobre uma época em 

que de um lado se tinha muitas crianças com problemas e que havia uma necessidade de 

adaptar essas crianças na escola comum e por outro lado havia a necessidade da indústria de 

se desenvolver. Então, no meio do tópico, ele o suspende de forma temporária e faz uma 

explicação a respeito do fato de que quanto mais a criança se adaptar a escola comum melhor, 

certamente com a intenção de facilitar a compreensão do assunto.  Logo, neste caso, temos 

um exemplo de inserção com função cognitiva. 

 

Exemplo (4) 

 

 

 

No exemplo 4, a função da inserção é interacional e pretende despertar ou mesmo 

manter o interesse do interlocutor através do uso de questões retóricas, como podemos 

observar nessas três ocorrências trazidos no trecho que serve como exemplo. 
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Exemplo (5) 

 

 

 

No exemplo 5, assim como no exemplo 4, a função da inserção também é de interação. 

Porém, neste caso, o propósito não é despertar o interesse do parceiro, nem de criar atmosfera 

de intimidade como o interlocutor, mas de expressar a atitude do locutor perante o dito, ou 

seja, após deixar claro o que espera de um artista, ele faz uma inserção para avaliar a sua 

própria atuação enquanto artista.  

 A reformulação é a outra estratégia de processamento textual mencionada por Koch 

(2013) cuja função é essencialmente interacional, podendo em algumas situações também 

desempenhar a função cognitiva. A reformulação pode receber duas classificações: 

reformulação retórica e reformulação saneadora. A reformulação retórica, segundo Koch 

(2013, p. 88]) “realiza-se basicamente por meio de repetições e parafraseamentos, cuja 

principal função é, sem dúvida, a de reforçar a argumentação”.  

 

Exemplo (6) 

 

 

No exemplo 6, a repetição de algumas expressões é uma estratégia utilizada pelo 

locutor, com o propósito meramente de reforçar a argumentação. Temos, portanto um caso de 

reformulação retórica.   
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A reformulação saneadora, conforme esclarece Koch: 

 

Pode ocorrer sob forma de correções ou reparos e de repetições ou paráfrases 

saneadoras. As primeiras decorrem da necessidade de o locutor solucionar, 

imediatamente após a materialização de um segmento, dificuldades nele 

detectadas por ele mesmo ou pelos parceiros, podendo, pois, ser auto ou 

heterocondicionadas. Já as segundas são, via de regra, heterocondicionadas, 

isto é, provocada pelo interlocutor. (KOCH, 1997, p. 90)  

 

Compreende-se melhor, quando se observa a ocorrência exemplificada a seguir. 

 

Exemplo (7) 

 

 

 

O que percebemos no exemplo 7 é que a reformulação não se deu por meio de 

repetição como no caso anterior, mas sim através de correções, de reparos efetuados sempre 

que o locutor percebeu a necessidade de reformular o que estava sendo dito. Assim, através da 

reformulação saneadora foi possível dar um novo direcionamento ao texto, a fim de torná-lo 

mais compreensivo.    

A hesitação também é apontada por Koch (2013) como uma estratégia de formulação 

de texto, porém esta segue parâmetros diferentes da inserção e da reformulação. Esta 

diferença está, sobretudo, no fato de a hesitação ser parte constitutiva do próprio texto oral, de 

forma que não há possibilidade de dissociá-los, pois, participa do processo de construção da 

fala, que como já sabemos, é planejada e verbalizada de forma simultânea. Ainda, outra 

característica que diferencia a hesitação das demais estratégias citadas está relacionada ao 

pouco ou nenhum controle que o falante tem sobre ela, enquanto que as outras são 

cognitivamente controladas. É provável que em muitas situações a hesitação seja de forma 

intencional pelo locutor para transmitir aos interlocutores uma imagem de cuidado quanto ao 

que está sendo falado. Porém, de um modo geral a hesitação funciona como um recuso para 
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que o locutor ganhe um tempo maior para planejar o seu texto, e se manifesta por meio de 

alongamentos, truncamentos, repetições, entre outras formas.  

Fávero, Andrade e Aquino (2012) também fazem algumas considerações sobre a 

coesão nos textos orais que mencionaremos apenas no sentido de reforçar o que foi dito por 

Koch (2013), já que a diferença é restrita a algumas nomenclaturas. Segundo essas autoras, a 

coesão nos textos construídos na modalidade oral ocorre, principalmente, por meio do 

emprego de recursos reiteradores, isto é, frequentemente observamos por parte do falante o 

emprego da repetição do mesmo item lexical ou da mesma expressão. A coesão quando é feita 

pelo uso desse recurso é chamada de coesão referencial.  

A opção pelo recurso da repetição está relacionada a vários fatores. Dentre eles, 

Fávero, Andrade e Aquino (2012, p. 34) ressaltam a “falta de agilidade na busca de melhor 

expressão ou um recurso para continuar com o turno”, em alguns casos, pode ser também uma 

estratégia utilizada para a tomada de turno. Nessas situações, quando a intenção é tomar o 

turno, a repetição não é feita por quem está falando no momento, mas por quem deseja o turno 

que, por sua vez repete o que foi dito pelo seu interlocutor, esse tipo de coesão recebe o nome 

de referencial. Quando a repetição ocorre por meio da paráfrase, geralmente quando 

reformulamos um termo de sentido mais amplo por um mais específico, essa coesão é 

denominada de recorrencial. 

Há também, segundo essas autoras, a coesão que é feita através do uso de conectores 

que são empregados tanto entre um turno e outro como entre segmentos de um mesmo turno. 

As funções desses conectivos são, principalmente, possibilitar a continuidade do texto por 

meio da manutenção do tema ou, na função de marcador conversacional, garantir a 

continuidade do turno ou assaltá-lo. A coesão que se dá por meio desse recurso é chamada de 

sequencial.  

Sobre a questão da coerência, Fávero, Andrade e Aquino (2012, p. 33) esclarecem que: 

 

Muitos autores não fazem distinção entre elas, utilizando um termo ou outro 

para os dois fenômenos. Alguns usam expressões como coerência 

microestrutural ou coerência local, quando se referem à coesão, e expressões 

como coerência macroestrutural ou coerência global, quando tratam da 

coerência propriamente dita.  

 

Do ponto de vista de autores como Tannen (1984, apud FÁVERO; ANDRADE E 

AQUINO, 2012, p. 33) e Giora (1985 apud FÁVERO; ANDRADE E AQUINO, 2012, p. 33) 

ao que nos parece, coesão e coerência não podem ser considerados termos independentes, 

porém, não se confundem. Na visão de Tannen (1984), embora a coesão não garanta a 
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coerência ela tem a função de contribuir para que essa aconteça. Para Giora (1984), a coesão é 

um subproduto da coerência, ou seja, a coesão é aquilo que é possível se extrair de um texto 

tido como coerente, sendo, desse modo, a coesão secundária à coerência e não independente.  

A coerência nos textos orais pode ser observada da mesma forma que nos textos 

escritos, como um aspecto interpretativo, dependente dos interactantes. Essa 

interpretabilidade é resultado do envolvimento de fatores de diversas ordens, como 

cognitivos, linguísticos e interacionais; além disso, a forma como a coerência se manifesta nas 

construções orais é percebida para aqueles que estão participando diretamente do ato 

comunicativo. É na interação que eles sinalizam a cada momento acerca do que estão falando, 

corrigem, reformulam, em função da compreensão do texto.  Observa-se que, nesse aspecto, a 

construção do texto acontece de forma mútua e muito dos sentidos que vão sendo construídos 

na relação entre os interlocutores, naquele momento em que se dá a interação. É relevante 

lembrar que a relação com os referentes é feita pelo uso de expressões dêiticas, geralmente, 

ligadas a elementos que se encontram dentro do campo sensorial dos interlocutores. 

 Essas questões são de extrema importância quando pensamos na organização de textos 

com os quais lidamos em sala de aula. Assim, ressaltamos que os textos na modalidade oral, 

apresentam, também, coesão e coerência.  

 Haja vista a relevância de abordar, principalmente, nesta reflexão sobre a oralidade e 

ensino, na seção seguinte atentamos para a importância de pensarmos a oralidade como uma 

competência linguística dos alunos, a fim de que estes possam exercê-la por meio de textos 

dentro e fora da sala de aula.  

 

 

2.1.3 Oralidade e Ensino 

 

 

 

Assim como a escrita e a leitura precisam de direcionamento didático-pedagógico 

específico, as práticas de oralidade precisam ser compreendidas como um meio de preparar o 

aluno para as possíveis interações mediadas pela linguagem, dentro e fora da escola, e que, 

por sua vez, podem ocorrer nos usos mais formais dessa modalidade.  

Mesmo na condição de usuários nativos da LP, situação em que pressupõe o seu 

domínio por excelência, há determinadas circunstâncias em que o emprego da oralidade 

requer de nós, enquanto falantes, uma utilização mais elaborada, uma formalidade maior no 

seu uso, haja vista que a interação deve ocorrer de forma adequada à situação social. Assim 
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sendo, o que define o uso que fazemos da linguagem, tanto na modalidade oral quanto na 

escrita, é o contexto comunicativo do qual estamos participando. Quando esse contexto muda, 

muda também a forma de utilização da linguagem, isto é, surge a necessidade de uma 

readequação.  

São muitas as situações comunicativas que o indivíduo, enquanto cidadão, poderá 

participar e que, possivelmente, demandarão o emprego da oralidade em um nível mais 

formal, e apenas o conhecimento relacionado ao saber falar, adquirido nos contextos 

informais não é garantia de que ele conseguirá interagir satisfatoriamente em todas essas 

situações.  Assim, para que ele saiba interagir nas mais diferenciadas situações comunicativas 

é necessário que possua saberes referentes à língua falada, que vão além daqueles adquiridos 

no cotidiano extraescolar.  Por esta razão, diversos pesquisadores e autores consideram que há 

a necessidade de uma maior atenção por parte dos professores, especialmente os de LP, para 

com o tratamento didático dos aspectos inerentes a oralidade, tanto no que se refere a sua 

organização textual de modo geral, quanto a sua funcionalidade enquanto prática social 

interativa.  

Não há dúvidas de que a escola não precisa ensinar o aluno a falar, mas a instituição 

tem sobre si a responsabilidade de tornar o aluno “um usuário competente da linguagem no 

exercício da cidadania” (BRASIL, 1998, p. 24). Assim, deverá oferecer condições para que 

ele amplie a sua competência linguística, não só escrita, mas também oral. Nessa direção, o 

ambiente mais favorável para que o aluno tenha acesso a essas situações comunicativas mais 

formais é na escola ou através dela.  Acerca dessa questão, Lima e Beserra (2012, p. 66) 

mencionam que “[...] são raras as situações reais de uso de um discurso oral mais formal por 

parte dos alunos fora do ambiente escolar. Além das situações de ensino-aprendizagem, é 

também na escola onde surgem as primeiras (e ricas) oportunidades de os alunos enfrentarem 

os gêneros orais públicos, em atividades diversas”. 

Apesar das orientações de autores preocupados com o uso de textos, como Antunes 

(2005, p. 40), para quem, “ampliar a competência verbal de alguém é pretender ampliar suas 

possibilidades de criar e receber textos[...]”, nem sempre isso ocorre de forma plena no ensino 

de LP, principalmente no que se refere à escuta e à produção de textos orais. 

Na maioria das vezes, os alunos não possuem conhecimentos teóricos formalizados a 

respeito dos textos da modalidade oral, não são conscientes de que esses textos são os que eles 

mais utilizam nas suas interações verbais. Assim, não observamos com frequência a escola 

fazer desses textos objetos de análise e reflexão. A ênfase dada ao ensino da escrita faz com 

que os alunos fortaleçam o conceito de que somente a escrita pode ser considerada como 
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língua legítima. Assim, a percepção que eles têm sobre fala é pautada no conhecimento do 

senso comum e reforçada nas aulas de LP, que tomam como objeto de ensino e aprendizagem 

apenas a escrita. A ideia é de que a oralidade é uma modalidade permissiva, que funciona sem 

a existência de normas sendo, portanto, o lugar do erro e do caos linguístico.  

Essa compreensão baseia-se, sobretudo, no equívoco de que a oralidade deve ter como 

parâmetro a escrita, herdado das dicotomias estritas, e que foi amplamente absorvido pela 

escola e pelos Manuais Didáticos. Esse fato torna evidente a necessidade premente de que 

sejam levados para a sala de aula conhecimentos relacionados à oralidade, de modo que os 

educandos a percebam, não como “subproduto da linguagem” ou como “lugar do erro”, mas 

como uma das formas de realização da língua tão organizada e coerente quanto a escrita, e 

que, assim como esta, também pode apresentar-se em modelo formal conforme as demandas 

das situações comunicativas. Do contrário, as especificidades da oralidade serão sempre vistas 

como desvios.  

 

 

2.1.3.1 Dimensões ensináveis da oralidade 

 

 

As discussões teóricas atuais, relacionadas ao ensino da oralidade, talvez tenham sido 

suficientes para conscientizar escolas e professores da importância de uma intervenção 

didática no sentido de favorecer o aluno no domínio do uso público desta modalidade. Porém, 

se o propósito é torná-la objeto de ensino, é preciso muito mais do que despertar a consciência 

dos profissionais da educação para essa questão. É necessário apresentar materiais teóricos e 

práticos que deem respostas às “questões que devem fazer parte do repertório de inquietações 

de muitos docentes, tendo em vista que ainda pouco se sabe a respeito de como didatizar a 

oralidade no currículo do ensino de língua portuguesa”. (COSTA-MACIEL, 2014, p. 7).  

De acordo com Marcuschi (2005), planejar a didatização da oralidade implica diversos 

fatores que estão ligados tanto à concepção quanto a recepção dos gêneros orais, sejam eles 

formais ou não, que por sua vez compreendem:  

 

[...] as competências ligadas à situação de produção e realização desses 

gêneros, a organização dos turnos conversacionais, a compreensão das regras 

de convívio social, o trato das relações entre oral e a escrita, as variações que 

sofre a língua em função dos diferentes condicionamentos, bem como a 

reflexão sobre o que fazemos quando usamos a língua na modalidade oral. 

(MARCUSCHI, 2005 apud COSTA-MACIEL, 2014, p. 8) 
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O tratamento didático da oralidade exige do professor um amplo conhecimento, que 

vai além das questões puramente linguísticas. Sobre essa mesma questão, relacionada à 

didatização da oralidade, Dolz e Schneuwly (2004, p. 140) explicitam que:  

 

[...] para uma didática em que se coloca a questão do desenvolvimento da 

expressão oral, o essencial não é caracterizar o oral em geral e trabalhar 

exclusivamente os aspectos de superfície da fala, mas, antes, conhecer 

diversas práticas orais de linguagem e as relações muito variáveis que estas 

mantêm com a escrita. A constituição do oral como objeto legítimo de 

ensino exige, portanto, antes de tudo, um esclarecimento das práticas orais 

de linguagem que serão exploradas na escola e uma caracterização das 

especificidades linguísticas e dos saberes práticos nelas implicados.  

 

Em Leal, Brandão e Lima (2012) encontramos quatro dimensões que envolvem o 

desenvolvimento da linguagem oral e servem como parâmetros para a elaboração de 

atividades didáticas e avaliação em sala de aula e que dão conta de muitos dos fatores 

mencionados por Marcuschi (2005) e Dolz e Schneuwly (2004) como fundamentais no 

processo de didatização da oralidade. São elas: “valorização de textos de tradição oral; 

oralização do texto escrito; variação linguística e relação entre fala e escrita; produção e 

compreensão de gêneros orais”.  (LEAL; BRANDÃO; LIMA, 2012, p. 16).   

Em relação à valorização de textos de tradição oral as pesquisadoras sugerem que seja 

discutido com o aluno a importância que a linguagem oral tem desempenhado ao longo da 

história na construção e manutenção das diversas culturas, inclusive da própria cultura do 

aluno. Para tanto, podem ser realizadas pesquisas na comunidade em que este vive 

relacionadas a receitas culinárias ou medicinais, contos de assombração, brincadeiras ou 

outros conhecimentos que tenham sido passados de uma geração a outra através da oralidade. 

Outros textos como as parlendas, os trava-línguas e as cantigas de roda que também compõem 

o universo dos textos de tradição oral podem ser úteis ao desenvolvimento de aspectos 

importantes da expressão oral, como a fluência e a articulação das palavras (LEAL; 

BRANDÃO; LIMA, 2012).  

A oralização do texto escrito “pode ser considerada uma interseção entre o eixo da 

oralidade e o da leitura, pois envolve tanto o desenvolvimento da fluência de leitura quanto de 

algumas habilidades típicas da comunicação oral” (LEAL; BRANDÃO; LIMA, 2012, p. 17).  

Esta é uma dimensão em que o professor poderá planejar a exploração de diversos aspectos da 

oralidade. Dolz, Schneuwly, De Pietro e Zahna (2004, p. 191) ressaltam que “a oralização 

deve, em primeiro lugar, favorecer a uma boa compreensão do texto”. Para isso, o aluno pode 

ser orientado e exercitado a respeito de como portar-se durante as práticas de leitura, seja na 
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escola, na família ou em eventos públicos. Essa orientação deverá ressaltar o gerenciamento 

da altura e da velocidade da voz, como também das pausas, além do emprego adequado e 

controlado dos elementos relacionados à cinésica, como a gestualidade, os movimentos e as 

atitudes corporais sempre de forma a permitir uma melhor compreensão do texto.  

Outra dimensão que Leal, Brandão e Lima (2012) se referem como âncora para o 

desenvolvimento da oralidade é a variação linguística e a relação entre fala e escrita. Sem 

dúvida, essa dimensão possibilita um trabalho vasto com os aspectos dessa modalidade e, ao 

nosso ver, é uma das mais importantes a ser abordadas. Tratar da variação linguística e da 

relação entre fala e escrita, principalmente no Ensino Fundamental, oferece, dentre outras 

possibilidades, a de anularmos ou, pelo menos, atenuarmos o preconceito em relação à 

oralidade, e, ao mesmo tempo, de possibilitarmos os alunos a compreendê-la como uma 

prática social com o mesmo potencial cognitivo e comunicativo da escrita. 

Acerca da forma e o objetivo de abordagem desses dois temas em sala de aula Leal, 

Brandão e Lima (2012, p. 18-19) sugerem que: 

 

Com vistas a combater o preconceito linguístico, podemos conduzir os 

alunos a realizar descrições das diferentes formas dialetais e reflexões dos 

fatores que provocam as diferenças nesses modos de falar. Tal tipo de 

reflexão, com certeza, precisa ser feito de modo paralelo ao debate sobre as 

relações entre oralidade e escrita, fazendo os estudantes perceberem que a 

fala é tão importante quanto à escrita e que também é regida por 

regularidades [...]. Assim, é necessário conduzir atividades que evidencie a 

existência de variações na fala, assim como na escrita, bem como entender 

as relações entre tais variações e os contextos de uso da língua.   

 

Conforme a perspectiva sociointeracionista (Marcuschi, 2010), a língua, falada e 

escrita, apresenta como uma de suas características a dinamicidade, ou seja, fala e escrita não 

são estáveis. Essas variações são decorrentes de diversos fatores, como idade, sexo, classe 

social, tempo, região, situação comunicativa, entre outros. Desse modo, a variação linguística 

precisa ser tratada na sala de aula como sendo um fenômeno que faz parte da própria natureza 

da língua. 

Parte significativa dessas variações são mais salientes na oralidade, como no caso 

daquelas que são condicionadas pela idade, sexo e região, por exemplo. É por meio da fala 

que podemos perceber se determinado texto está sendo produzido por um homem ou uma 

mulher e, ainda, a faixa etária aproximada dessa pessoa. As diferenças dialetais entre pessoas 

de regiões diferentes tornam-se mais visíveis, também, na fala, já que a escrita não dá conta 
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de aspectos prosódicos e fonéticos, salvo em alguns gêneros textuais bem específicos, ou 

quando essas ocorrem no plano lexical.  

É preciso, porém, que a escola compreenda e trabalhe com os seus alunos esse tipo de 

variação como se tratando de um “fator de identidade social, regional, grupal dos indivíduos” 

como salienta Marcuschi (2001, p. 36) e não como elemento de estigmatização social, como 

ocorre constantemente de pessoas sofrerem preconceitos por usar uma variedade linguística 

típica de moradores da zona rural ou do Nordeste, por exemplo.  Marcuschi (2010, p. 36), nos 

traz um exemplo de como se dá essa estigmatização. 

 

Ponha-se um grupo de indivíduos letrados a escrever um texto sobre o 

mesmo tema [...], e então observem-se seus textos. É provável que suas 

opiniões sejam objeto de discussão, mas eles não serão estigmatizados ou 

categorizados pela linguagem como tal, a menos que violem normas muito 

específicas. No entanto, se pedirmos aos mesmos indivíduos que “falem” 

seus textos, ou os produzam oralmente, teremos diferenças e até avaliações 

que não se deverão ao conteúdo e sim a uma particular forma de “falar” o 

conteúdo.   
 

 

No que se refere às variações decorrentes das situações comunicativas que são aquelas 

que se relacionam ao grau de formalismo, modalidade, e sintonia (Costa-Maciel, 2013) o ideal 

é que elas sejam tratadas a partir da perspectiva do contínuo tipológico das práticas e dos 

gêneros proposto por Marcuschi7 (2010). Há a necessidade de se provocar algumas mudanças 

em relação à forma como essas questões são percebidas, visto que, na perspectiva das 

dicotomias, as comparações entre as modalidades são feitas tomando-se como referência, 

apenas, os gêneros prototípicos de cada uma delas e pertencentes a domínios diferentes. Ou 

seja, um gênero prototípico da modalidade oral (a conversação espontânea, por exemplo) é 

comparado com gênero prototípico da modalidade escrita (um artigo científico, por exemplo).  

Uma análise feita desse modo, certamente, apresentará resultados muito díspares entre uma 

modalidade e outra. Porém, se procedermos em sala de aula uma análise conforme a proposta 

por Marcuschi (2010), os alunos compreenderam que muitos gêneros textuais da oralidade 

estão muito próximo dos gêneros textuais escritos.  Também, há muitos gêneros orais que são 

tão diferentes entre si que só tem em comum o fato de pertencerem a mesma modalidade. Para 

tanto, basta comparar uma conversa espontânea com um bilhete, ou uma conferência 

acadêmica com um artigo científico e ver como mesmo sendo de modalidades distintas esses 

gêneros se assemelham. É bem visível que quando comparamos o bilhete com o artigo 

                                                           
7 Uma imagem com o gráfico que representa este contínuo tipológico de práticas e gêneros encontra-se na página 

24 deste trabalho.  
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científico percebemos o quanto são distantes, embora ambos sejam da modalidade escrita. 

Assim, será possível propiciar ao aluno a compreensão de que formalidade e informalidade 

dão-se em virtude do tipo de prática discursiva e não de modalidade, sendo possível tanto a 

fala como a escrita a construção de textos formais e informais. Em suma, é preciso que sejam 

esclarecidas a natureza das práticas sociais para que sejam entendidas as razões da 

formalidade e da informalidade.  

Os PCN de LP (BRASIL, 1998) expressam a compreensão de que a Língua Materna é 

composta por múltiplas variedades, e que o aluno quando chega a escola já domina pelo 

menos uma delas, aquela que desenvolveu na comunidade onde vive e, ainda, que este aluno 

tem sensibilidade para perceber que há diferenças nas formas e nos usos da língua em razão 

das circunstâncias em que serão empregadas.  Acrescentam que para que não ocorra a 

reprodução da discriminação linguística no próprio espaço escolar é necessário que a 

instituição tenha o cuidado de não tratar as variedades linguísticas como não padrão, 

principalmente aquelas que estão mais distantes dos parâmetros estabelecidos pela gramática 

tradicional e as formas diferentes das que se fixaram na escrita como desvios ou incorreções. 

Nesse aspecto, atentamos para o fato de que é difícil a determinação de uma forma padrão, 

conforme salientam os PCN (BRASIL, 1998, p. 92).  

 

[...] é enorme a gama de variação e, em função dos usos e das mesclas 

constantes, não é tarefa simples dizer qual é a forma padrão (efetivamente, 

os padrões também são variados e dependem das situações de uso). Além 

disso, os padrões próprios da tradição escrita não são os mesmos que os 

padrões de uso oral, ainda que haja situações de fala orientadas pela escrita. 
 

 

Desse modo, essas Orientações Curriculares colocam o estudo da variação linguística 

como central, tanto na formação da consciência linguística como no desenvolvimento da 

competência discursiva do aluno, e assim sendo, precisa estar presente de forma sistemática 

nas atividades de LP (Brasil, 1998).  

A relação entre fala e escrita não se esgota nos fenômenos da variação linguística. 

Tratar as diversas formas de relacionamento que se estabelecem entre essas modalidades no 

cotidiano das práticas discursivas é outra possibilidade de chamar atenção do aluno para a 

importância que a oralidade representa dentro dos mais variados contextos comunicativos e, 

ao mesmo tempo, possibilitar-lhe um contato com esta de forma mais sistemática.  

Leal e Seal (2012, p. 75-76) mencionam que “uma das formas de relação que nem 

sempre é percebida pelos usuários da língua, mas é bastante comum em nosso cotidiano, é a 
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transferência de conhecimentos adquiridos em situações de interação por meio de textos orais 

para situações de escrita e leitura”. Assim, um aluno que seja solicitado a produzir uma 

entrevista escrita pela primeira vez, sem que lhe tenham dado orientações acerca da estrutura 

e da finalidade, por exemplo, e que nunca tenha tido contato com um exemplar desse gênero 

escrito, terá, mesmo assim, uma noção de como conduzir essa produção baseada em 

entrevistas orais vistas na TV ou acompanhadas pelo rádio. Desse modo, Leal e Seal (2012) 

sugerem que a escola aproveite os conhecimentos que os alunos construíram nas práticas orais 

para produzir textos escritos como forma, também, de diminuir o estranhamento por parte dos 

alunos para com a cultura escolar.  

Outra situação em que oralidade e escrita atuam juntas são aquelas em que o leitor 

intercala a leitura com trechos explicativos. Nesses casos, a oralidade é usada como uma 

estratégia para complementar o sentido daquilo que está sendo lido e, ao mesmo tempo, para 

que o efeito de sentido seja construído. Para tanto, o professor poderá trazer para a sala de 

aula situações discursivas como aquelas de alguns discursos religiosos ou políticos, em que 

frequentemente os oradores se utilizam da intercalação. Poderá, ainda mostrar casos de 

entrevistas em que o entrevistador lê as perguntas conforme o roteiro e em alguns momentos 

faz esclarecimentos orais no sentido de explicar o que está sendo perguntado e, ainda, faz 

perguntas fora do roteiro, em reação a alguma resposta dada pelo entrevistado.  

Leal e Seal (2012) colocam que a inserção de trechos originalmente orais em textos 

escritos também é uma das formas de relação entre fala e escrita que presenciamos 

constantemente. São comuns os casos em que os gêneros da esfera jornalística, 

principalmente, inserem em seus textos, trechos que foram retirados de depoimentos orais 

para que estes deem veracidade ao fato que está sendo abordado. Da mesma forma ocorre nas 

reportagens orais televisivas; ao narrarem determinados fatos, os jornalistas costumam 

destacar trechos escritos recolhidos de depoimentos de testemunhas ou de pessoas envolvidas 

no caso, para atribuir um valor de verdade àquela reportagem.  Leal e Seal (2012, p. 79), 

também trazem sugestões de como proceder uma intervenção didática com gêneros da esfera 

jornalística, tratando desse tipo de relação fala e escrita.  

 

Analisar as estratégias de inserção de textos originalmente orais em textos de 

domínio jornalístico é um tipo de intervenção didática muito profícua para o 

desenvolvimento de estratégias de compreensão de textos escritos [...] e para 

a reflexão sobre a importância dos textos orais para a composição desses 

textos. Além disso, um trabalho muito rico pode ser exatamente o de 

desenvolver projetos ou sequências didáticas em que os estudantes tenham 

de escrever reportagens e notícias e, para isso, sejam desafiados a realizar 
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entrevistas para coletar informações e selecionar trechos para inserir em suas 

matérias.  

 

Segundo as autoras, realizar um trabalho desse tipo em sala de aula, tendo em vista os 

objetivos de coletar informações por meio de entrevistas e selecioná-las para inserir em textos 

que eles mesmos produzirão, contribuirá bastante para que esses estudantes desenvolvam 

habilidades de leitura, escrita e oralidade.  

Muitos textos escritos são construídos com o propósito de ser uma representação fiel 

da fala, para isso, seus autores procuram, por meio de recursos gráficos, a fim de surtir o 

efeito de sentido pretendido, reproduzir aspectos e características que são típicos da oralidade. 

Como exemplos desse tipo de gênero temos as HQ’s, as tirinhas, alguns tipos de charges, 

poemas, letras de músicas etc. Estes, por sua vez, também podem ser considerados como 

situações em que fala e escrita estão interligadas.  

 A quarta dimensão colocada por Leal, Brandão e Lima (2012) é a Produção e 

compreensão de gêneros orais. 

Dolz e Schneuwly (2004) declaram que o ensino do oral deve ter como ponto de 

partida os gêneros, pois, através desses objetos é possível trabalhar fenômenos de textualidade 

oral em relação estreita com as situações de comunicação e, dessa forma, tornar o ensino mais 

significativo. Para esclarecer essa posição, os autores trazem como exemplo uma situação de 

intervenção didática de escuta e de análise de uma exposição oral, realizada por um professor, 

a respeito de determinado tema, e explicam que em uma atividade dessa natureza, é possível 

observar as características dessa produção oral como os elementos verbais e paraverbais 

(postura do orador, gestos, voz, entonação, utilização de imagens e notas de apoio). Além 

disso, podemos fazer uma relação destes com as características particulares da situação de 

comunicação (a vontade de transmitir a um grupo de alunos conhecimentos sobre o tema em 

discussão). Assim, “os conteúdos, a organização do plano de exposição, a progressão dos 

temas, a marcação linguística do texto, as estratégias do orador poderão ser situados e 

justificados no conjunto do texto”. (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 141-142).  

O trabalho didático com a oralidade com base em gêneros textuais compreende todas 

as outras dimensões expostas anteriormente já que, indiscutivelmente, elas pressupõem a 

existência destes para que se realizem. 

Acreditamos que nestas dimensões aqui apresentadas possa estar um direcionamento 

para a construção de um objeto de ensino a partir da oralidade.  
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Na próxima seção, haja vista a necessidade que temos em propor atividades 

ressaltando as práticas com a oralidade, discutimos sobre a questão, conforme estabelecida 

nos documentos oficiais. 

 

 

2.1.3.2 A Oralidade nos Documentos Oficiais 

 

 

O debate acerca da ausência da oralidade na sala de aula, e da necessidade de inclui-la, 

enquanto objeto de ensino e aprendizagem tornou-se mais premente, chegando até aos 

profissionais da educação e aos autores dos manuais didáticos com a publicação dos PCN em 

1998. Esse documento concentra importantes orientações para a prática pedagógica de 

professores de diversas áreas do Ensino Básico.  

Os Parâmetros consideram, em sua elaboração, o conteúdo da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB – promulgada em 1996, (Lei 9394/96), que prescreve: a 

finalidade da educação deve ser, sobretudo, “o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (LDB, 2011, p. 9). 

Diante disso, os PCN sinalizaram para a área de LP a necessidade de uma reformulação nos 

conteúdos e métodos de ensino, visto que não atendiam as exigências do novo papel que a 

escola assumiria. Era preciso aproximar o ensino de língua que até então era feito na escola do 

uso real que se fazia dela em situações concretas.  

Esse modelo de educação, que se estabelecia com a sanção da LDB 9394/96, trouxe o 

texto para a sala de aula, pois somente através dele seria possível a execução de um trabalho 

com a linguagem que privilegiasse situações concretas de comunicação, uma vez que todo 

discurso, seja oral ou escrito, manifesta-se por meio de textos.  

Nesse panorama, a oralidade que até então não tinha espaço na sala de aula como 

conteúdo que precisasse ou mesmo pudesse ser ensinado, passou a ser observada no currículo 

de LP. Supunha-se, nesse aspecto, que a utilização da oralidade apenas como atividade 

dialogal no decorrer das aulas não daria conta de tornar o educando competente linguística e 

discursivamente para exercer a sua cidadania, haja vista as diversas exigências dos gêneros 

orais.  Assim, os PCN sugeriram que a escola propusesse um conjunto de atividades que 

levassem os alunos a desenvolver as mais diversas habilidades de uso da fala, tendo em vista 

situações diferenciadas das quais poderão participar (BRASIL, 1998).  
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Mesmo não se constituindo em um referencial teórico para que possa fundamentar as 

práticas pedagógicas dos docentes, as orientações didáticas apresentadas pelos PCN foram 

elaboradas a partir de bases teóricas bastantes consistentes o que confere a esse documento 

uma condição de segurança quanto aos preceitos neles contidos. Porém, não há espaço para 

uma discussão profunda a respeito das propostas sugeridas, ficando ao encargo dos 

professores, das instituições escolares ou secretarias de educação, de acordo com o interesse e 

oportunidade, buscar respaldos teóricos que possam orientar e adequar as práticas docentes ao 

novo modelo de educação requerido.  

 

 

2.1.3.3 Gêneros Textuais em Sala de Aula 

 

 

Gêneros textuais é a terminologia utilizada por alguns autores para nomear os textos 

que diariamente utilizamos para interagir nas mais diferenciadas e recorrentes situações 

comunicativas (MARCUSCHI, 2008). Esses textos ocorrem com “propósitos comunicativos 

determinados” (ANTUNES, 2010, p. 72), de acordo com as demandas comunicativas das 

quais os indivíduos participam, e, por esta razão, há possibilidades de que os gêneros se 

transformem, desapareçam e outros gêneros surjam (ANTUNES, 2010), conforme as 

mudanças sociais que determinam novas formas de uso da língua.  

 A identificação dos gêneros textuais se dá em virtude de algumas características 

sociocomunicativas como “composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos”, entre 

outros (MARCUSCHI, 2008, p. 155). O quadro apresentado a seguir traz os critérios por meio 

dos quais os gêneros textuais são nomeados. Segundo Marcuschi (2008), em algumas 

situações, apenas saber o local em que o texto aparece é suficiente para identificarmos de que 

gênero ele se trata. Porém, em outras, é necessária a combinação de mais de um desses 

critérios para que essa identificação seja possível, como observamos no quadro a seguir. 

 

Quadro 7 – Critérios de Identificação dos Gêneros Textuais  
 

1. Forma estrutural (gráfico, roda-pé, 

debate, poema) 

2. Propósito comunicativo (errata, 

endereço) 

3. Conteúdo (nota de compra, resumo de 

novela) 

4. Meio de transmissão (telefonema, 

telegrama, e-mail) 

5. Papéis dos interlocutores (exame oral, 

autorização) 

6. Contexto situacional (conversação 

esp; carta pessoal) 
Fonte: Marcuschi (2008, p. 165) 
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O que sabemos é que há um saber compartilhado entre os indivíduos a respeito dos 

gêneros que no momento das interações verbais, sejam elas, orais ou escritas, orientam suas 

escolhas e fazem com que estes optem por um gênero específico em detrimento de outros, e, 

ainda, os permitem julgá-los adequados ou não aos determinados contextos comunicativos.   

 

[...] um gênero seria uma noção cotidiana usada pelos falantes que se apoiam 

em características gerais e situações rotineiras para identificá-lo. 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. (MARCUSCHI, 2008, p. 186) 

 

Esse conhecimento intuitivo que temos a respeito dos gêneros ocorre devido às marcas 

estereotipadas que normalmente esses textos apresentam, tanto em relação aos elementos 

linguísticos quanto à forma composicional (MARCUSCHI, 2008). Por esse motivo, sabemos 

exatamente como iniciar e finalizar uma carta pessoal ou um telefonema, por exemplo, ou 

reconhecer que determinado texto trata-se de um poema, de um conto maravilhoso e etc. É 

nesse sentido que os gêneros são referidos também como modelos comunicativos 

(MARCUSCHI, 2008).  Essa ação de reconhecimento é mais fácil quando se trata de textos de 

usos mais comuns, porém, há outros modelos de gêneros que só se permitem identificar 

através da atenção ao seu propósito comunicativo e conteúdo que abordam.  

Esses pressupostos serão nosso guia para a reflexão que fazemos sobre a oralidade em 

sala de aula de LP. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste capítulo, fazemos uma discussão sobre os pressupostos metodológicos que 

orientam nosso estudo. Inicialmente, discutimos sobre as abordagens da pesquisa e os 

instrumentos utilizados na coleta de dados; em seguida, descrevemos o local investigado, bem 

como fazemos a caracterização dos participantes. Na sequência, ressaltamos o caminho que 

tomamos para sugerir atividades com a oralidade, a partir dos dados coletados.  

 

 

3.1 ABORDAGENS DA PESQUISA 

 

 

Considerando os procedimentos e os métodos utilizados na coleta de dados, esta 

pesquisa caracteriza-se como qualitativa, numa perspectiva etnográfica, visto que, os dados 

foram gerados a partir da observação dos fatos e das ações estudadas in loco, seguindo-se o 

registro dessas observações e posteriormente a interpretação.     

Dentro da abordagem qualitativa o ambiente natural em que a situação investigada 

ocorre é de suma importância, sendo este a fonte direta dos dados, o que supõe um contato 

direto e prolongado do pesquisador com esses dois fatores (BOGDAN e BIKLEN, 1982 apud 

LÜDKE e ANDRÉ 2013, p.11). Adaptando-nos a esse padrão, para procedermos à 

investigação acerca da oralidade nas aulas de LP, buscamos como ambiente de geração de 

dados, uma sala de aula em uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental, onde estivemos 

observando, em um total de dezoito aulas.   

A preferência por realizar esta pesquisa em uma turma de 6º ano não foi aleatória. Ela 

resultou de nossa experiência como professora que nos fez compreender a dimensão da 

importância de se consolidar um trabalho com a linguagem, em ambas as modalidades, oral e 

escrita, nessa série que é a inicial do Ensino Fundamental II. É no 6º ano que o aluno passa 

pela experiência do rompimento com o modelo de ensino ao qual estava habituado desde os 

primeiros anos escolares. Nesse momento, o comprometimento do professor de LP em 

desenvolver um trabalho profícuo com a linguagem, propicia um melhor desempenho do 

aluno nas demais disciplinas do currículo como também construir bases sólidas para as séries 

posteriores.  
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Os dados coletados possibilitaram responder as quatro questões, consideradas como 

norteadoras da nossa pesquisa:  

1) A oralidade tem sido focalizada em sala de aula de LP?  

2) Quais aspectos dessa modalidade estão sendo enfocados nas aulas de LP?  

3) As atividades didático-pedagógicas favorecem o desenvolvimento da competência 

discursiva oral dos alunos?  

4) Que atividades de LP podem ser propostas de forma a contemplar os aspectos 

relacionados à oralidade de forma mais significativa para o aluno?  

Essas questões nos levaram a determinação do nosso foco investigativo voltado para 

as atividades propostas pelo professor, assim como todos os procedimentos didáticos-

pedagógicos vinculados a sua execução.  

Durante o período em que estivemos inseridos no ambiente investigativo, utilizamos 

como método para coletar os dados, a observação e as anotações no diário de campo. A 

observação in loco é de extrema importância nesse processo investigativo, pois, nos permitiu 

conhecer o contexto que desencadeia as atividades e, também, acompanhar de perto a prática 

pedagógica do professor junto aos os alunos no momento em que estes as realizavam. Ter 

acesso às intervenções didáticas feitas pelo professor no decorrer da realização das atividades 

na sala de aula nos possibilitou refletir a respeito da importância da mediação docente no 

desenvolvimento competência discursiva oral dos alunos, nessa reflexão, o diário de campo 

teve fundamental importância, pois, foi o instrumento usado para registrar tanto o tipo de 

atividade aplicada como as ações docentes na condução destas. Assim, os resultados da 

análise consideram não somente as atividades, como produto final, mas também o seu 

contexto de realização e, principalmente, a mediação docente. Esse contato direto com a 

situação foco de estudo, de acordo com Lüdke e André (2013) é uma das vantagens que a 

observação oferece ao pesquisador, e que não seria possível por meio de outros instrumentos.  

A nossa atuação nesse ambiente investigativo foi caracterizada como de pesquisador 

participante que, assim como descrevem Lüdke e André (2013), é aquele que revela ao grupo 

sua identidade de pesquisador e os seus objetivos desde quando a pesquisa se inicia. Desde 

quando planejamos a pesquisa, uma das primeiras ações foi o contato com a gestora da escola 

a qual havíamos pensado como local mais viável para realizarmos a coleta de dados. Nesse 

sentido, ficou esclarecido no primeiro contato quais seriam os nossos objetivos. Uma vez 

dada a permissão para a realização da pesquisa naquela escola fizemos contatos com o 

professor responsável pela disciplina LP na turma em que realizaríamos a coleta dos dados, na 

ocasião, o mesmo também foi esclarecido a respeito do nosso propósito.  
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No tocante ao foco investigativo esta pesquisa assume a forma de estudo de caso, uma 

vez que se detém a observar e analisar ações específicas de uma sala de aula, dentro de um 

evento mais amplo que é a aula, onde diversos fatores podem ser observados. Essa definição 

de foco é importante neste tipo de estudo porque busca compreender em maior profundidade 

o objeto investigado dentro do seu contexto real, tendo em vista instituir decisões sobre este. 

Segundo Chizzotti (2013, p.135), “O estudo de caso objetiva reunir os dados relevantes sobre 

o objeto de estudo e, desse modo, alcançar um conhecimento mais amplo sobre esse objeto, 

dissipando as dúvidas, esclarecendo questões pertinentes e, sobretudo, instruindo ações 

posteriores”.  

Nessa fase da nossa pesquisa, o registro foi o mais importante. Foi necessária uma 

ação cuidadosa para que todas as observações referentes ao nosso foco investigativo fossem 

minuciosamente anotadas no diário de campo. Nele, mantivemos não só a descrição dos fatos 

e ações observadas, mas, também, as nossas impressões e reflexões sobre o que foi observado. 

No início de cada registro colocamos informações referentes a data, quantidade de aulas 

assistidas e os horários em que foram realizadas, entre outras.  

Buscando inspiração na pesquisa-ação, que segundo Chizzotti (2013), tem como uma 

das finalidades a produção do saber didático, nossa pesquisa teve como último propósito a 

elaboração de sugestões de atividades didáticos-pedagógicas voltadas para o desenvolvimento 

da oralidade. As sugestões apresentadas neste trabalho são uma forma de contribuir com a 

prática pedagógica de professores de LP, no sentido de atender ao que se espera dessa 

disciplina em relação ao ensino da oralidade, que é a ampliação da competência linguístico-

discursiva oral dos alunos, preparando-os para as diferenciadas situações de interação das 

quais poderão participar.  Nessa direção, este trabalho possui algumas características da 

pesquisa-ação, haja vista que, conforme El Andaloussi (2004) tem a função de diagnosticar 

uma situação, iniciar uma ação, acompanhá-la, observá-la e avaliá-la, visando novas ações, no 

nosso caso específico, visando elaborar sugestões de atividades contemplando aspectos da 

oralidade tendo em vista complementar aquelas que são realizadas cotidianamente nas aulas 

de LP. 

Nesta direção, este trabalho caracteriza uma situação em que, ao observarmos as 

lacunas existentes com relação à oralidade e ensino de língua materna, propusemos 

alternativas para que a LP seja ensinada, considerando as várias interações da vida cotidiana, 

nos diferentes locais, de maior ou de menor formalidade.  
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3.2 LOCAL DA PESQUISA E PARTICIPANTES 

 

 

O espaço onde se deu a nossa coleta de dados foi em uma escola pública da rede 

municipal de Caicó RN. Trata-se de uma escola pequena, considerando o espaço físico, porém 

com boa estrutura.  Situada no centro desse município, ela é uma das escolas referenciais em 

termos de organização, qualidade de ensino e atendimento especializado para alunos com 

dificuldades educacionais especiais. A escola funciona em três turnos com os níveis 

Fundamental I e II e a modalidade EJA. Foi especificamente no turno matutino, na turma do 

6º ano “A”, durante as aulas de LP que estivemos como pesquisador-participante, observando 

atentamente o nosso objeto de estudo.  

Na organização do horário escolar essas aulas, no total de cinco por semana, são 

distribuídas em três dias dos quais estávamos presente em um deles até completar o total de 

dezoito aulas. Consideramos que esse número foi suficiente, haja vista que as observações 

realizadas possibilitaram realizar análises acerca da oralidade em sala de aula de LP. 

O professor e os alunos foram os participantes da nossa pesquisa, haja vista que as 

atividades realizadas no ambiente de sala de aula nas quais estavam o nosso foco 

investigativo, adquiriram sentido na interação entre esses sujeitos. O corpo discente dessa 

turma era constituído por um total de 34 alunos incluídos na faixa etária entre 11 a 13 anos e 

frequentavam assiduamente as aulas de LP. O professor, com idade entre 35 e 45 anos, é 

graduado na área de Letras - Língua Portuguesa e está atuando como docente acerca de três 

anos, quando passou a ser professor efetivo do quadro da Secretaria Municipal de Educação 

Cultura e Esporte (SEMECE) de Caicó RN.  

 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES E TRAMENTO DOS DADOS 

 

 

Desde o momento em que foi pensada até a sua concretização, a nossa pesquisa 

compreendeu diferentes etapas, começando pela seleção da bibliografia até à produção do 

texto final. A observação atenta a cada uma delas foi fundamental à apresentação dos 

resultados. Na citada seção apresentamos a etapa das análises dos dados por consideramos a 

mais significativa, visto que trata diretamente do objeto de pesquisa e das ações a ele 

relacionadas em função da obtenção dos resultados.  



58 
 

 

Desse modo, após a coleta dos dados a etapa seguinte foi sistematizá-los. Para isso, 

optamos por elaborar um quadro8 com a descrição de cada uma das dez atividades que foram 

observadas seguindo a ordem em que aconteceram na sala de aula. A descrição nos dá uma 

noção do tipo de atividade, do que ela requer do aluno, dos assuntos abordados, bem como 

dos procedimentos didáticos empregados pelo professor durante a realização destas.  

Em seguida, tendo em vista compreender se a oralidade estava sendo focalizada nas 

aulas de LP, tomamos como parâmetro para a avaliação das atividades quatro dimensões 

estabelecidas por Seal, Brandão e Lima (2012) que são a valorização de textos de tradição 

oral; a oralização do texto escrito; a variação linguística e a relação fala e escrita e, por último, 

a produção e compreensão de gêneros orais. Assim, consideramos que as atividades que 

contemplaram pelo menos uma dessas dimensões focalizam a oralidade. A classificação das 

atividades em relação a essas dimensões foi feita a partir do que descrevemos sobre elas no 

quadro que trata das descrições e também do que compreendemos sobre os aspectos da 

oralidade que estão envolvidos em cada dimensão a partir dos estudos desenvolvidos por Seal, 

Brandão e Lima (2012), Leal e Seal (2012), Dolz, Schneuwly, De Pietro e Zahnd (2004) e 

Marcuschi (2001 [2010]).  

Para uma melhor compreensão e visualização de quais e quantas atividades se 

relacionam às dimensões estabelecidas, as listamos em um quadro e na frente de cada uma 

marcamos com um (X) na dimensão (ou dimensões) a (s) qual (ais) ela está relacionada. Para 

a etapa seguinte, consideramos apenas as que focalizam a oralidade.  

Desse modo, o procedimento seguinte foi analisá-las, procurando a identificação dos 

aspectos referentes à oralidade que estavam sendo por elas abordados e, também, buscando 

compreender se estas atividades contribuem de alguma forma para o desenvolvimento da 

competência discursiva oral dos alunos. Para chegar a essa compreensão, recorremos aos 

registros feitos no diário de campo onde constam as anotações e as reflexões sobre as 

intervenções feitas pelo professor durante todo o processo de realização das atividades. Desse 

modo, juntamente com a identificação dos aspectos relacionados à oralidade, analisamos o 

papel da mediação docente no sentido de explorá-los tendo em vista o desenvolvimento de 

habilidade orais.    

A última etapa da análise tendo em vista atender ao último objetivo da nossa pesquisa 

consistiu na elaboração de sugestões de atividades, dando conta de aspectos da oralidade que 

não foram contemplados ou não foram explorados nas atividades analisadas. Nesse sentido, 

                                                           
8 O quadro com a descrição das atividades encontra-se no capítulo de análises na página.  
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identificamos as lacunas deixadas, principalmente no processo de abordagem para a partir daí 

apresentar algumas sugestões de como tratar a oralidade, partindo de modelos de atividades 

que são comuns no dia a dia de sala de aula.  
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4 ANÁLISES DOS DADOS E SUGESTÕES 

 

 

Neste capítulo ocupamo-nos das análises das atividades observadas durante a coleta de 

dados, discutindo sobre a atenção que tem sido dada a oralidade nas aulas da disciplina LP, 

destacando os aspectos dessa modalidade que estão sendo enfatizados e refletindo sobre a 

forma como as atividades didático-pedagógicas realizadas em sala de aula tem favorecido o 

desenvolvimento da competência discursiva oral dos alunos. Oferecemos, ainda, sugestões de 

atividades que possam complementar aquelas que cotidianamente vem sendo desenvolvidas, 

ou seja, atividades que supram as lacunas deixadas por aquelas que, normalmente, fazem 

parte do cotidiano das salas de aulas. Ressaltamos que o planejamento da ação didática para a 

execução das atividades sugeridas ficará a critério do professor, que poderá optar pelo projeto 

didático, pela sequência didática ou outro modelo que, por ventura, preferir.  

 

 

4.1 O TRATAMENTO DA ORALIDADE EM SALA DE AULA DE LP 

 

 

Para que possamos deixar bem explicitado os resultados das observações que 

realizamos, organizamos um quadro (Quadro 8) no qual sistematizamos todas as atividades 

que foram observadas no período da nossa pesquisa, acompanhada de uma descrição sucinta 

do que consistiu cada uma delas. Nesta descrição, incluímos as estratégias usadas pelo 

professor, no que se refere ao conteúdo focalizado, de forma que foi possível identificarmos 

as ocorrências do que nos propusemos a analisar.   

No decorrer das dezoito aulas assistidas, foram desenvolvidas, de acordo com os dados 

registrados em nosso diário de campo, um total de dez atividades didático-pedagógicas. É 

importante esclarecer que tomamos como atividades as tarefas que envolveram não só a ação 

do professor, mas principalmente a ação dos alunos, no sentido de apresentar um resultado a 

algo que lhe tenha sido solicitado. O quadro a seguir possibilita que tenhamos essa visão do 

panorama que observamos se constituir na sala de aula, no que se refere ao ensino da LP. 
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Quadro 8 – Síntese das atividades realizadas em dezoito (18) aulas observadas 
 

ATIVIDADES DESCRIÇÃO 

1 

Atividade escrita de interpretação cujas perguntas estavam direcionadas 

à compreensão de uma tirinha contida no livro didático usado pela 

turma. O procedimento usado pelo professor para a correção dessa tarefa 

foi ele mesmo ler as perguntas e solicitar que os alunos compartilhassem 

as respostas por meio da leitura em voz alta. 

2 

Atividade de produção textual na qual os alunos foram orientados a 

produzir um texto em forma de tirinha tendo o cuidado de adequar as 

falas das personagens às características destes, bem como ao ambiente 

em que se encontram.  

3 

 Leitura de obra completa e elaboração de resumo. A escolha do livro 

ficou ao critério de cada aluno, que deveria ler e fazer um resumo escrito 

em um prazo de 30 dias, a partir daquela data. Não foram dadas 

orientações sobre o gênero em questão. 

 

4 

Atividade em grupo de leitura em voz alta de poema. Os grupos já 

haviam recebido em aula anterior o poema que deveria ser lido. A tarefa 

agora era a de realizar a leitura em voz alta, prestando atenção na 

entonação (altura da voz) e nas rimas. Em relação à altura, o professor 

considerou que alguns grupos não apresentaram leitura satisfatória e 

foram orientados a ler novamente.  

 

5 

Atividade escrita (em duplas) para formar a rima perfeita em poemas. As 

palavras que formavam a rima perfeita estavam emaranhadas no meio de 

várias outras que foram distribuídas pelo professor. Em seguida, cada 

dupla fez a leitura em voz alta de um poema.  

 

6 

Atividade de leitura coletiva em voz alta de poemas após a escolha de 

palavras para formar a rima perfeita.  

 

7 

Atividade de escuta de poema por meio de um aparelho de som, em 

seguida, foi solicitado aos alunos que fizessem uma análise escrita sobre 

o tema abordado neste.  

 

8 

Atividade escrita que consistia em copiar da lousa uma atividade sobre a 

flexão dos substantivos, conteúdo que tinha sido copiado na lousa pelo 

professor em aula anterior e baseava-se no modelo com frases isoladas 

do contexto.  

   

9 

Atividade escrita com perguntas e respostas sobre o conteúdo gramatical 

Pronome. As perguntas sobre o assunto eram feitas com base em 

fragmento de um poema. Não houve análise na sala de aula e a atividade 

foi recolhida pelo professor logo que os alunos a finalizaram. 
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10 

Atividade escrita com perguntas e respostas sobre os Pronomes. A 

correção ocorreu de forma oral momento em que os alunos eram 

selecionados para ler tanto as perguntas quanto as respostas que tinham 

dado em cada item.  

 
Fonte: Dados  da  pesquisa realizada pela autora. 

 

 

4.1.1 A oralidade tem sido focalizada em sala de aula de LP? 

 

 

Neste primeiro momento da nossa análise, procuramos esclarecer de que forma a 

oralidade está sendo abordada nas aulas de LP, se apenas como instrumento de interação entre 

os sujeitos da sala de aula e como ferramenta por meio da qual são tratados os demais 

conteúdos dessa disciplina, como acontecia outrora, ou se de fato está sendo percebida como 

uma competência discursiva cujo desenvolvimento é de responsabilidade da escola.  

Para tanto, analisamos se as atividades realizadas estão relacionadas às dimensões que, 

segundo Leal, Brandão e Lima (2012), envolvem o desenvolvimento da oralidade que são: a 

valorização de textos de tradição oral; a oralização do texto escrito; a variação linguística e 

relação entre fala e escrita, e a produção e compreensão de gêneros orais.  

O quadro, a seguir, nos permite visualizar quantas atividades, dentre as dez analisadas, 

contemplam alguma (as) dessas dimensões.  

 

Quadro 9 – Dimensões que envolvem o desenvolvimento da oralidade  

contempladas por atividades 
 

Relação de 

Atividades de 

acordo com o 

quadro 06 

Valorização de 

Texto de 

Tradição Oral 

Oralização do 

Texto Escrito 

Variação 

Linguística e 

Relação Fala e 

Escrita 

Produção e 

Compreensão de 

Gêneros Orais 

 

Atividade 1 
 

 X X  
 

Atividade 2 
 

  X  
 

Atividade 39 
 

    
 

Atividade 4 
 

 X X  
 

Atividade 5 
 

 X X  

                                                           
9 As atividades que estão em negrito possibilita observar as atividades que não contemplam nenhuma das quatro 

dimensões que estamos tratando. 
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Atividade 6 
 

 X X  
 

Atividade 7 
 

 X X  

 

Atividade 8 
 

    

 

Atividade 9 
 

    

 

Atividade 10 
 

 X X  

Fonte: Dados da  pesquisa realizada pela autora. 

 

Como é possível observar, das 10 (dez) atividades analisadas 7 (sete) contemplaram 

pelo menos uma das quatro dimensões que foram tomadas como parâmetro para verificar se a 

oralidade está sendo focalizada nas aulas de LP, enquanto que 3 (três) atividades não estão 

relacionadas a nenhuma delas.    

Salientamos que a classificação das atividades quanto às diferentes dimensões foi feita 

com base nas descrições apresentadas no quadro 8 (p. 59) referentes a cada uma delas. Assim, 

consideramos que a oralização da escrita está sendo contemplada nas atividades (1) e (10) na 

medida em que o professor solicita dos alunos que façam uma leitura em voz alta das 

respostas na atividade (1), e das perguntas e das respostas na atividade (10).  

No caso das atividades (4), (5) e (6), que também contemplam a mesma dimensão, os 

alunos realizaram a leitura em voz alta de poemas, por fim, na atividade (7) eles não foram os 

leitores, mas foram os ouvintes de um poema que estava sendo lido por outra pessoa.  

Todas estas atividades, por sua vez, também estão relacionadas à Variação linguística 

e a relação fala e escrita, pois, sempre que se realiza uma leitura em voz alta são acionados 

recursos próprios da oralidade se constituindo, assim, em um dos modos de articulação entre 

oralidade e escrita. A Variação linguística e a relação fala e escrita são contempladas, 

também, na atividade (2) em que os alunos são orientados a produzir um texto em tirinha, 

atentando para que as falas das personagens se adequem as características destas e ao 

ambiente, neste caso, a atividade relaciona-se à variação linguística na medida que considera 

que a fala muda em decorrência tanto dos usuários como das situações de comunicação.   

As atividades (3), (8) e (9) não abordam a oralidade em circunstâncias que estejam 

relacionadas a qualquer das quatro dimensões tomadas como referência para nossa análise.  

A tabela, a seguir, apresenta um percentual da quantidade de atividades que abordam a 

oralidade.  
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Tabela 1 – Percentual de atividades que abordam a oralidade 
 

Atividades Analisadas Atividades que focalizam a 
oralidade 

Atividades que não focalizam a 
oralidade 

   
10 7 3 

Percentual 
 

70% 30% 

Fonte: dados desta pesquisa 

 

O percentual de atividades que se voltam para o desenvolvimento da oralidade é 

bastante significativo, apesar de a Oralização do texto escrito e a Variação linguística e 

Relação fala e escrita terem sido as únicas dimensões contempladas. Nenhuma delas 

apresentou abordagem relacionada à Valorização do texto de tradição oral, apesar de o poema, 

gênero que foi bastante enfatizado nas atividades, ter suas origens na tradição oral, o que 

sugere uma via para o trabalho com os textos de tradição oral. Da mesma forma, a Produção e 

compreensão de gêneros orais também não foi contemplada. Neste caso, vale enfatizar que 

autores como Dolz e Schneuwly (2004), Marcuschi (2001), entre outros, colocam os gêneros 

orais como ponto central para o trabalho com a oralidade em sala de aula. Esse ponto de vista 

também é considerado pelos PCN de LP. Está claro o fato de que há atividades que abordam a 

oralidade, conforme podemos observar no quadro 9 (p.61). No entanto, elas só dão conta de 

duas das quatro dimensões que, segundo Leal, Brandão e Lima (2012), deverão ser tomadas 

como referência para a definição de objetivos explícitos, tendo em vista o desenvolvimento da 

oralidade.  

O gráfico, a seguir, apresenta um resumo das dimensões que foram contempladas nas 

atividades analisadas.  
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Gráfico 1 – Dimensões ensináveis da oralidade que mais foram contempladas 
 

0

6

7

0

Dimensões mais contempladas nas atividades

Valorização do texto de tradição oral Oralização do texto escrito

Variação linguística e Relação fala e escrita Produção e compreensão de gêneros orais

 Fonte:  Dados  da  pesquisa realizada pela autora. 

 

Em virtude de alguns compromissos institucionais relacionados à Olimpíada de 

Língua Portuguesa das Escolas Públicas (OLP) a abordagem dos gêneros textuais ficou 

praticamente restrita a um determinado gênero, nesse caso, o poema.   

A presença de gêneros textuais escritos em quase todas as atividades realizadas é um 

indicativo de que o professor de fato se preocupa em trazê-los para a sala de aula, ou seja, em 

formar a base do ensino de LP a partir de gêneros textuais. Quanto a postura que direciona um 

maior espaço na sala de aula ocupado pelos gêneros da escrita, em detrimento dos gêneros 

orais, esta pode ser entendida como resultado de diversos fatores dentre os quais podemos 

considerar as poucas reflexões acerca de aspectos que compreendem a estrutura 

organizacional dos textos orais bem como acerca da forma de didatizá-los.  

Conforme consta no gráfico, a leitura em voz alta foi contemplada por 60% (sessenta 

por cento) das atividades analisadas. Essa prática proporciona o desenvolvimento de diversas 

habilidades referentes a utilização da oralidade como o controle da velocidade e da altura da 

voz, o uso adequado da gesticulação entre diversos outros aspectos, conforme discutido no 

capítulo teórico, além de ser um ponto interseção com os gêneros da escrita. A outra 

dimensão, contemplada por 70% (setenta por cento) das atividades analisadas, de acordo com 

as informações do gráfico, foi a Variação linguística e a Relação fala e escrita. Essa dimensão 

oferece a possibilidade de um trabalho amplo e rico com a oralidade. Porém, o que 
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percebemos a partir dessa análise é que essas dimensões, nestes dois casos, foram pouco 

exploradas, ficando a abordagem restrita, basicamente a alguns elementos paralinguísticos, 

cinésicos e a fatores referentes a variação linguística10.   

É importante ressaltar que as atividades que envolvem a leitura em voz alta é uma 

prática bastante comum, pois, desde que o desenvolvimento da oralidade sequer era 

reconhecido como responsabilidade da escola já se realizavam atividades dessa natureza. 

Muitas vezes, essa prática ocorre na sala de aula sem que haja um planejamento didático que 

coloque a oralidade como objeto de ensino tampouco de avaliação. O fato é que a oralização 

da escrita só será favorável ao desenvolvimento da oralidade se for empregada pelo professor 

como uma estratégia de intervenção didática ou como procedimento avaliativo, tendo em vista 

algum propósito referente ao emprego dessa modalidade.  

Quanto às atividades que analisamos que envolvem a oralização da escrita, apenas três 

delas enfatizaram claramente aspectos da modalidade oral, mais precisamente, a altura da voz 

e a rima, conforme consta na descrição do quadro 8 (p. 59).  

 

Descrição da atividade (4) 

Atividade em grupo de leitura em voz alta de poema. Os grupos já haviam 

recebido em aula anterior o poema que deveria ser lido. A tarefa agora era a 

de realizar a leitura em voz alta prestando atenção na entonação (altura da 

voz) e nas rimas. Em relação à altura, o professor considerou que alguns 

grupos não apresentaram leitura satisfatória e foram orientados a ler 

novamente.   

Descrição das atividades (5) e (6) 

Atividade escrita (em duplas) para formar a rima perfeita em poemas. As 

palavras que formavam a rima perfeita estavam emaranhadas no meio de 

várias outras que foram distribuídas pelo professor. Em seguida cada dupla 

fez a leitura em voz alta de um poema.  

Atividade de leitura coletiva em voz alta de poemas após a escolha de 

palavras para formar a rima perfeita.  

 

Nas atividades (1) e (10), que também empregam a leitura em voz alta, não há clareza 

quanto a intenção do professor em desenvolver a oralidade por meio delas, de forma que 

podemos pensar que a oralidade, neste caso, foi apenas uma ocorrência aleatória quando o 

objetivo era tratar de outras questões.  A atividade (7) é um exemplo bem específico de 

oralização da escrita, pois o texto não foi lido em sala de aula, mas sua leitura foi ouvida pelos 

alunos por meio de aparelho de som, e mesmo com as muitas possibilidades de que fossem 

                                                           
10 No tópico seguinte discutimos os aspectos da oralidade que foram explorados nessas atividades.  
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tratados aspectos da oralidade não foram levantadas questões que remetessem a esta. Vejamos 

as descrições abaixo: 

 

Descrição da atividade (1)  

Atividade escrita de interpretação cujas perguntas estavam direcionadas à 

compreensão de uma tirinha contida no livro didático usado pela turma. O 

procedimento usado pelo professor para a correção dessa tarefa foi ele 

mesmo ler as perguntas e solicitar que os alunos compartilhassem as 

respostas por meio da leitura em voz alta. 

Descrição da atividade (10)   

Atividade escrita com perguntas e respostas sobre os Pronomes. A correção 

ocorreu de forma oral, momento em que os alunos eram selecionados para 

ler em voz alta tanto as perguntas quanto as respostas que tinham dado em 

cada item.  

Descrição da atividade (7) 

Atividade de escuta de poema por meio de um aparelho de som, em seguida 

foi solicitado dos alunos que fizessem uma análise escrita sobre o tema 

abordado neste.  

 

A Variação linguística e a Relação fala e escrita, como já enfatizamos, foi a dimensão 

que se sobressaiu dentre as atividades que abordaram a oralidade. Justificamos que, toda 

prática de oralização da escrita envolve, necessariamente a relação fala e escrita, uma vez que, 

nestas situações, temos a atuação em conjunto de elementos típicos das duas modalidades, 

isto é, som e grafia são acionados simultaneamente. Apenas as atividades (1), no primeiro 

momento em que tratou da interpretação da tirinha, e a atividade (2) contemplam esta 

dimensão sem, contudo, estarem relacionadas a oralização da escrita.  

 

Descrição da atividade (1) 

Atividade escrita de interpretação cujas perguntas estavam direcionadas à 

compreensão de uma tirinha contida no livro didático usado pela turma. O 

procedimento usado pelo professor para a correção dessa tarefa foi ele 

mesmo ler as perguntas e solicitar que os alunos compartilhassem as 

respostas por meio da leitura em voz alta. 

Descrição da atividade (2)  

Atividade de produção de texto na qual os alunos foram orientados a 

produzir um texto em forma de tirinha tendo o cuidado de adequar as falas 

das personagens às características destes, bem como ao ambiente em que se 

encontram. 

 

Salientamos a intensa frequência com que a tirinha, e gêneros similares, são trazidos 

pelos Manuais Didáticos. Por se tratar de um gênero que retrata interações orais, a tirinha 

pode ser considerada como uma interface entre a oralidade e a escrita, desse modo, não há 

como se interpretar e tampouco produzir um texto nesse gênero sem que se remeta de alguma 

forma à modalidade oral.  
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Desse modo, entendemos que a questão do desenvolvimento da competência 

linguística oral do aluno por parte da escola, depende basicamente de fatores como: (a) 

planejamento sistemático das atividades didáticas colocando como foco o desenvolvimento de 

habilidades orais, (b) intervenção pedagógica eficiente no sentido de fazer valer os objetivos 

propostos.  

Enfatizamos que, em atividades extremamente habituais no cotidiano das salas de 

aula, como as que analisamos, percebemos a possibilidade de realização de um trabalho 

profícuo com a modalidade oral.  

Conforme percebemos no decorrer dessa análise, as principais dimensões em que 

podem estar relacionadas o desenvolvimento da oralidade estão contempladas em boa parte 

das atividades que fazem parte do cotidiano das salas de aulas. Embora nas atividades em 

questão só tenhamos encontrado duas, dentre as quatro dimensões tomadas como referência 

para este trabalho de análise, sabemos que frequentemente são realizadas tarefas relacionadas 

as demais dimensões. A partir da vivência em sala de aula, enquanto docente, podemos dizer 

que os alunos no dia a dia da sala de aula, principalmente da disciplina de LP, fazem leitura 

em voz alta, têm contato com textos de tradição oral, seja uma parlenda ou trava-línguas, ou 

mesmo receitas culinárias, lendas e etc., realizam exposições orais, e geralmente usam a 

escrita para auxiliá-los nestas situações. Tudo isso mostra que as atividades que se realizam 

em sala de aula dão conta da Valorização do texto de tradição oral, da Oralização da escrita, 

da Variação linguística e a relação fala e escrita, bem como da Produção e compreensão de 

gêneros orais. Contudo, as habilidades orais dos alunos só serão desenvolvidas se essas ações 

envolverem os fatores que colocamos anteriormente que são: (a) o planejamento sistemático 

das atividades didáticas colocando como foco o desenvolvimento de habilidades orais, e (b) 

uma intervenção pedagógica eficiente no sentido de fazer valer os objetivos propostos. Do 

contrário, elas apenas desenvolveram habilidades voltadas para outras competências, como a 

leitura e a escrita, sem que a oralidade sequer seja enfatizada.  

 

 

4.1.2 Quais aspectos da modalidade oral estão sendo enfocados nas aulas de LP?  

 

 

No tópico anterior, vimos que as atividades observadas durante a nossa coleta de 

dados contemplam a Oralização da escrita e a Variação linguística e a Relação fala e escrita, 
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enquanto que a Valorização do texto de tradição oral e a Produção e compreensão de gêneros 

orais não houve atividades que dessem conta dessas duas dimensões.  

Nesse momento da nossa análise, destacamos os aspectos da oralidade que foram 

enfatizados dentro dessas duas dimensões. Para tanto, consideramos que “o ensino da 

oralidade não pode ser visto isoladamente, isto é, sem relação com a escrita, pois elas mantêm 

entre si relações mútuas e intercambiáveis” (FÁVERO, ANDRADE e AQUINO, 2012, p. 15). 

Nessa perspectiva entendemos que embora a dimensão que envolve os gêneros orais seja uma 

das mais importantes no tratamento da oralidade na sala de aula, sobretudo porque através dos 

gêneros é possível “trabalhar fenômenos de textualidade oral em relação estreita com as 

situações de comunicação” (DOLZ E SCHNEUWLY, 2004, p. 141), as demais dimensões 

também têm a sua importância e não podem ser desconsideradas quando se tem em vista o 

desenvolvimento da competência discursiva oral dos alunos. Assim, ao concluir este tópico da 

nossa análise, esperamos que através da identificação de aspectos relacionados à modalidade 

dentro das atividades analisadas possamos atestar essa possibilidade.  

Fizemos a análise, privilegiando a ordem em que as atividades ocorreram no espaço de 

sala de aula e conforme estão organizadas no quadro 8 (p.59).  

 

ANÁLISE DA ATIVIDADE (1) 

 

A primeira atividade observada, relacionada à Figura 2 e à Figura 3, a seguir, 

caracterizam-se como uma atividade escrita de interpretação cujas perguntas são direcionas à 

compreensão de uma tirinha. Ressaltamos que tanto a tirinha quanto às questões a ela 

relacionadas estão contidas no livro didático usado pela turma Português: Linguagens 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2012). Esta atividade contemplou a dimensão Oralização do 

texto escrito quando o professor, no momento da correção, solicitou que os alunos 

compartilhassem suas respostas lendo-as em voz alta, para isso, ele mesmo fez a leitura das 

perguntas.  

No nosso diário de campo, fizemos o seguinte registro dessa atividade: 

 

Comentário com base no registro das aulas do dia: 10/02/2014 

- O professor inicia a aula fazendo a correção de uma atividade escrita 

que havia sido proposta em aula anterior. 

O suporte desta atividade foi o livro didático, usado tanto pelo professor 

como pelos alunos, tendo como base um texto do gênero Tirinha.  

A tirinha abordava uma situação em que a personagem Mafalda tentava 

estabelecer uma interação com uma mulher que passava na rua. Mafalda 
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estava falando em Japonês, e também esticava os olhos para que estes 

ficassem parecidos com os olhos dos japoneses e, assim, pudessem ajudar no 

que ela estava querendo dizer. Porém, a mulher, por não conhecer a língua 

que estava sendo usada por Mafalda, nem entender os gestos que esta fazia, 

ficou assustada e saiu correndo.  

A compreensão dessa tirinha, assim como dos demais gêneros dessa 

natureza, requer do leitor a capacidade de interpretar as relações que se 

estabelecem entre os sistemas verbal e não verbal que interagem na 

construção do seu sentido.  

As questões da atividade que se propõem a levar o aluno a interpretação e 

compreensão do texto consideram a centralidade que as imagens têm nesse 

tipo de gênero, na representação tanto do ambiente como dos gestos e 

atitudes das personagens.  Sendo dessa forma bem favorável para que 

através dela seja feito uma via para a abordagem de elementos e aspectos 

típicos da modalidade oral.  Ressaltamos, porém, que não foi feita uma 

abordagem aprofundada dessas questões, se encerrando nas respostas dadas 

pelos alunos.   

O método usado para a correção foi a leitura das perguntas pelo professor e a 

leitura das respostas pelos alunos.  
 

 

As figuras, a seguir, representam essa atividade:  

 

Figura 2 - Tirinha correspondente a atividade (1) 

 

Fonte: Manual do Professor. Português: Linguagens (CEREJA E MAGALHÃES, 2012, p. 25) 
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Figura 3 – continuação da atividade (1) 

 Fonte: Manual do Professor. Português: Linguagens (CEREJA E MAGALHÃES, 2012, p. 26) 

 

Inicialmente, ressaltamos que mesmo sendo um gênero da escrita, a tirinha representa 

situações cotidianas de conversações, característica que faz com que ela se aproxime dos 

gêneros da oralidade, considerando-se os postulados de Marcuschi (2001). Esse gênero utiliza 

em sua composição, do mesmo modo que as interações orais face a face ou mediadas, outros 

sistemas linguísticos, além do verbal, que são fundamentais a construção do seu sentido. Não 

é nosso foco neste trabalho discutir sobre a multimodalidade presentes nesses textos, mas 

salientamos que a tirinha revela uma textualidade caraterizada pelo verbal e não verbal, que 

compreendem imagens, cores, formas gráficas, etc., Neste aspecto, salientamos as 

considerações de Marcuschi (2010, p. 46):  

 

Tanto a fala como a escrita não operam nem se constituem numa única 

dimensão expressiva mas são multissistêmicas (por exemplo, a fala serve-se 

da gestualidade, mímica, prosódia etc.; e a escrita serve-se da cor, tamanho 

forma das letras e dos símbolos, como também de elementos logográficos, 

icônicos e pictóricos, entre outros, para fins expressivos); (MARCUSCHI, 

2010, p. 46). 

 

A afirmação de Marcuschi esclarece que todos os gêneros, tanto da modalidade oral 

como da escrita são por natureza multimodais.  No caso da tirinha, só vamos como critério de 

classificação apenas o sistema linguístico verbal, assim, temos um gênero da escrita.  

De maneira cômica, as tirinhas, bem como as charges, são utilizadas, principalmente 

por jornais impressos e sites com o propósito de criticar ou denunciar problemas de caráter 
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político e social. A compreensão dos conteúdos expressos nessas narrativas requer do leitor a 

ativação de conhecimentos que vão além dos relativos ao código verbal.   

Bentes (2010) propõe que todo professor que tenha interesse de trabalhar a oralidade 

em sala de aula leve em consideração o fato de que toda produção discursiva, oral ou escrita, é 

composta por diversas camadas de significação que, por sua vez, se manifestam por meio de 

variados elementos semióticos, além daqueles propriamente linguísticos. Quando o indivíduo 

fala, simultaneamente ele mobiliza diversos signos que são provenientes de outros sistemas 

semióticos. É nesse sentido que as tirinhas, bem como as histórias em quadrinhos se 

constituem em recursos pedagógicos bem favoráveis ao trabalho com a oralidade.  

Dentre as possibilidades de abordagem que as tirinhas nos oferecem podemos 

ressaltar, por exemplo, os conhecimentos acerca dos sistemas semióticos que estão envolvidos 

na construção dos textos orais, especificando dentre esses, os que envolvem os aspectos 

paralinguísticos e cinésicos.  

Quanto a atividade, representada pelas figuras 1 e 2, que está relacionada a 

compreensão do gênero tirinha a nossa primeira impressão, de acordo com o que registramos 

em nosso diário de campo no período da coleta de dados, foi a de que tratava-se de uma 

atividade muito favorável ao tratamento da oralidade. Depois de termos realizado uma análise 

de cada um dos seus itens a nossa impressão foi confirmada, há de fato bastantes aspectos da 

oralidade que podem ser explorados em uma atividade como essa.   

Mais uma vez, ressaltamos a importância do papel da mediação docente no 

desenvolvimento da oralidade em sala de aula, pois, embora a maioria das atividades que são 

realizadas nesse ambiente ofereça a possibilidade de que sejam tratadas questões referentes a 

oralidade é o professor que irá definir se elas serão privilegiadas ou não. É nesse sentido que 

consideramos como decisivos (a) o planejamento sistemático das atividades didáticas 

colocando como foco o desenvolvimento de habilidades orais, e (b) uma intervenção 

pedagógica eficiente no sentido de fazer valer os objetivos propostos para que a escola 

cumpra a tarefa de desenvolver a competência discursiva oral dos seus alunos.  

Conforme registramos no nosso diário de campo, durante a realização dessa atividade, 

embora os alunos tenham conseguido produzir a resposta esperada, não foi propiciado a estes 

uma reflexão sobre os elementos ou fatores que os conduziram a tais conclusões. Ou seja, não 

foram analisados os caminhos percorridos até chegar às respostas, ficando a abordagem 

restrita apenas aos conteúdos de superfície.  Nesse sentido, sabemos que é exatamente no 

implícito que está o longo caminho a ser explorado. Nessa camada mais encoberta é que havia 

a abundância de possibilidades para que a oralidade fosse de fato tratada.  
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No entanto, salientamos a ênfase dada pelo professor, cujo foco foi sobre a 

importância dos conhecimentos partilhados na compreensão de textos. Salientamos que esta é 

uma condição necessária a compreensão de textos em qualquer modalidade e em qualquer 

gênero não se constituindo, porém, em uma especificidade da tirinha.   

Tendo em vista a adoção de uma postura propositiva, que possa ser encaminhada a 

partir dos dados em análise, é de grande importância considerarmos um caminho que parta 

dos materiais que foram usados em sala de aula, embora não tenham apresentado o enfoque 

que nos orientou a discussão, no caso a oralidade.  

Assim, buscamos algumas reflexões para propor uma abordagem ao gênero tirinha em 

questão. 

 

COMO ABORDAR A ORALIDADE A PARTIR DE ATIVIDADES COM TIRINHAS 

 

Na tirinha analisada, é retratada uma cena entre Mafalda e uma personagem feminina 

que está caminhando na rua e logo se assusta com a tentativa estranha de interação que é feita 

pela menina. Sem compreender os gestos e tampouco o que estava sendo falado por esta, a 

mulher corre desesperada enquanto que Mafalda sente-se frustrada por não ter alcançado o 

seu objetivo.  

A compreensão desse texto predominantemente narrativo requer, por parte do leitor, 

que sejam observados elementos como gestualidade, postura corporal, expressão facial e 

direcionamento do olhar, que por sua vez, ocorrem todos simultaneamente a fala. Assim, a 

tirinha, em foco, colocou à disposição do professor todos esses aspectos ligados à oralidade 

para que fossem explorados. Ao nosso ver, a exploração do gênero poderia ter sido feita 

através da reflexão das próprias questões trazidas pelo Livro Didático como atividade de 

compreensão de texto e enriquecida com outras, elaboradas durante o processo de correção, a 

partir das respostas apresentadas.  

Selecionamos aqui as questões que nos pareceu retratar melhor esses aspectos para que 

pudéssemos analisá-las.     

 “Quem são as personagens?” 

 “Onde elas estão?” 

 “Na sua opinião, por que Mafalda estica os olhos, puxando-os com os dedos?” 

 “Você acha que a mulher entendeu o que Mafalda disse?” 

 “Deduza: O que a mulher pode ter pensado a respeito de Mafalda?”  
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Argumentamos que quando o aluno é questionado sobre quem são as personagens, por 

exemplo, o que é esperado como resposta é que elas sejam descritas como uma menina 

(Mafalda) e uma mulher: foi o que aconteceu.  Porém, a resposta adequada não impede que 

busquemos saber e discutir como é possível fazer a caracterização dessas personagens. Tanto 

esse item como o seguinte, que questiona sobre onde as personagens estão, oferecem a 

oportunidade para que seja suscitada uma reflexão a respeito daquilo que é compreensível 

através, apenas, das figuras/imagens, sendo desnecessário o uso da linguagem verbal, como é 

o caso das descrições de personagens e ambientes.  

O professor poderia também enfatizar que isso ocorre quando os participantes ou 

interlocutores se encontram no mesmo ambiente, sendo esse fator uma das principais 

características das interações face a face. Nesse aspecto, buscamos os dizeres de Kerbrat-

Orecchioni (2006), que se refere aos elementos transmitidos por meio visual e que permitem a 

identificação de idade e sexo, por exemplo, no conjunto dos signos estáticos, que faz parte do 

chamado material não-verbal das conversações.  

 

Os signos estáticos, ou seja, tudo o que constitui a aparência física dos 

participantes: características naturais, adquiridas (rugas, bronzeamento...) ou 

acrescentados (roupas e acessórios, maquiagem, decoração etc.). As 

unidades desse tipo fornecem à interação numerosos “índices de 

contextualização” (sobre a idade e o sexo dos participantes, sua aparência 

étnica e sociocultural etc.). (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006,  p. 37) 

 

 

As demais questões, conforme iremos destacar, também dão conta de tratar dos meios 

não-linguísticos da comunicação oral apresentados no quadro 1, de Dolz e Schneuwly (2004) 

e no quadro 2 de Cavalcante e Melo (2007), ambos mostrados anteriormente.  Os aspectos 

cinésicos como as trocas de olhares, as mímicas faciais, os gestos e as atitudes corporais que 

normalmente acompanham as falas, e em alguns casos até as substituem, também poderiam 

ter sido abordados dentro desta atividade.  

Vejamos o item em que o aluno é solicitado a apresentar sua opinião sobre uma atitude 

de Mafalda: “Na sua opinião, por que Mafalda estica os olhos, puxando-os com os dedos? ” 

O gesto da garota, somado ao fato de ela estar pronunciando um amontoado de palavras 

japonesas, leva o aluno a concluir que ela estava querendo fazer com que seu rosto se 

assemelhasse ao dos japoneses.  

Neste ensejo, há a possibilidade de iniciar uma discussão sobre a influência e a 

colaboração dos aspectos cinésicos nas interações orais, enfatizando, inclusive, que nas 

interações escritas, haja vista os interlocutores não estarem no mesmo local, e ao mesmo 
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tempo, não é possível o uso desse tipo de recurso. Embora a mímica, nesse caso, seja um 

tanto inusitada, no cotidiano das conversações, tanto as mímicas quanto os gestos são bem 

comuns e alguns acompanham determinadas expressões verbais de maneira quase que 

automática.  Por exemplo, quando fazemos um pedido de silêncio, o dedo indicador é 

colocado imediatamente no meio dos lábios por puro hábito e por ter se tornado um gesto tão 

comum que muitas vezes fala por si só, sem precisar da palavra.  

Nos tópicos seguintes, que trazem uma indagação sobre a mulher ter entendido ou não 

o que foi dito por Mafalda “Você acha que a mulher entendeu o que Mafalda disse? ”, e o 

outro que solicita do aluno uma dedução sobre o pensamento da mulher sobre a atitude da 

menina: “Deduza: O que a mulher pode ter pensado a respeito de Mafalda? ”, poderia ter 

sido reforçada a compreensão desses mesmos aspectos tratados nas questões anteriores, já que 

a resposta a ambas as perguntas está no entendimento da expressão facial e no olhar que a 

mulher direciona a Mafalda, bem como, na atitude daquela mostrada no quarto quadro da 

tirinha.   

Como menciona Antunes (2010), é preciso que compreendamos que um mesmo texto 

não abrange todos os elementos que envolvem a sua funcionalidade. Desse modo, é 

necessário que o aluno tenha contato com vários textos do mesmo gênero até que ele construa 

um conhecimento sólido a respeito deste.  No que se refere à tirinha e aos aspectos da 

oralidade que são possíveis explorar por seu intermédio, muitos não foram contemplados 

desta feita. Além dos aspectos cinésicos que foram tratados na atividade anteriormente 

analisada, há diversas outras possibilidades de análises que poderão ser realizadas de acordo 

com o interesse do professor. Ao escolher a tirinha, o professor deverá ter em vista propósitos 

claramente estabelecidos sobre quais conteúdos serão tratados.  

Sobre a didatização desse gênero é importante compreendermos que “como todo 

gênero discursivo, as TQ11 são culturalmente situadas, sendo que para que suas funções de 

causar graça e de criticar sejam percebidas, as mesmas devem ser interpretadas dentro dos 

contextos onde são publicadas”. (CATTO e HENDGES, 2010, p.196). Assim, sempre que 

trazemos um gênero, qualquer que seja, para fazer parte do trabalho em sala de aula, ocorre o 

que Schneuwly e Dolz (2004) chamam de desdobramento. Segundo esses autores, isso ocorre 

quando um gênero deixa de ser apenas instrumento de comunicação e passa a assumir, 

também, a função de objeto de ensino-aprendizagem.  

                                                           
11 TQ significa tira em quadrinhos. Esta sigla utilizada por estes autores para referir-se ao gênero tratado aqui 

como Tirinha. 
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Desse modo, quando a tirinha é retirada do seu contexto original, seu suporte, e trazida 

para sala de aula, é com a finalidade de atender a determinados objetivos de aprendizagem, 

conforme esclarecem Schneuwly e Dolz (2004): 

 

Toda introdução de um gênero na escola é o resultado de uma decisão 

didática que visa a objetivos precisos de aprendizagem, que são sempre de 

dois tipos: trata-se de aprender a dominar o gênero, primeiramente, para 

melhor conhecê-lo ou apreciá-lo, para melhor saber compreendê-lo, para 

melhor produzi-lo na escola ou fora dela; e em segundo lugar, de 

desenvolver capacidades que ultrapassam o gênero e que são transferíveis 

para outros gêneros próximos ou distantes. Isso implica uma transformação, 

pelo menos parcial, do gênero para que esses objetivos sejam atingidos e 

atingíveis com o máximo de eficácia: simplificação do gênero, ênfase em 

certas dimensões etc.; (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 69).     

 

A tirinha também pode ser usada como recurso para que sejam analisados os 

elementos estruturais dos textos orais que, por sua vez, são de natureza diferenciada dos 

textos escritos. A compreensão desses elementos é fundamental para que o aluno venha a 

perceber a coerência e a coesão como fatores que estão presentes também nos textos dessa 

modalidade.  

A título de sugestão e reflexão para ampliação do trabalho com a oralidade em sala de 

aula, a fim de que os alunos possam dominar o gênero tirinha, o texto que apresenta o 

personagem Calvin, a seguir, é um exemplo de como abordar os elementos da oralidade a 

partir desse gênero. 

 

Exemplo (8) 

 

Figura 4 – Tirinha apresentada como sugestão para explorar a oralidade  

em sala de aula deste gênero12 

 
   Fonte: revistaescola.abril.com.br 

                                                           
12 NOVA ESCOLA. Tiras do Calvin. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/lingua-

portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-28892.shtml>. Acesso em: 25/05/2015. 

http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-28892.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-28892.shtml
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A ênfase, neste caso, deve ser dada à forma como o texto foi construído. É importante 

que o aluno perceba que houve um revezamento nos papéis de falante e ouvinte representados 

por Calvin e seu pai.  Ademais, que essa alternância funciona como elemento estruturador do 

texto, de forma que a coesão e a coerência se tornam visíveis ao considerarmos na perspectiva 

do diálogo. Outros elementos que podem ser explorados em um texto como esse são o par 

adjacente e o tópico discursivo.  Isso não significa que o professor trabalhe com o uso dos 

termos em si, mas com a noção da importância que estes adquirem nas conversações. Desse 

modo, é pertinente chamar a atenção do aluno para o assunto que está sendo discutido e para 

maneira como este é introduzido em cada fala que é iniciada, levando-o a entender que o 

elemento responsável pelo encadeamento das falas das personagens e continuidade da 

interação são os pares perguntas e respostas.  

É interessante estimular uma discussão sobre o fato de que essas construções coletivas 

durante muito tempo só ocorriam nas conversações orais face a face ou mediadas, como nas 

conversas telefônicas, por exemplo. Porém, após o advento da internet que permitiu o uso de 

recursos como WhatsApp, facebook entre outros, é possível que textos dialogados escritos 

sejam construídos quase em concomitância temporal, como ocorre na fala. Para isso, podem 

ser trazidas para sala de aula, imagens desses textos para serem mostrados, como no exemplo 

a seguir.  

 

Exemplo (9) 

 

Figura 5 – Modelo de conversa no Whatsapp13 
 

 

    Fonte: insoonia.com 

                                                           
13 LIMA, Gislaine. As melhores conversas do Whatsapp (Parte 8). Disponível em: 

<http://www.insoonia.com/as-melhores-conversas-do-whatsapp-parte-8/>. Acesso em: 31/05/2015.    
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Acreditamos que uma abordagem feita dessa maneira leva o aluno a conhecer muitos 

dos aspectos que são inerentes aos textos da oralidade e, sobretudo, oferece a oportunidade de 

confrontá-los com os aspectos próprios dos textos escritos, vendo que as diferenças entre eles 

se dão, principalmente, pelas situações de produção de uma e de outra modalidade, 

envolvendo aspectos como fala e grafia, mesmo espaço físico ou espaços físicos diferentes no 

ato da produção discursiva. O mais importante é que eles compreendam que tanto a fala como 

a escrita dispõem de recursos capazes de tornar os textos coerentes.  

Usando ainda os mesmos recursos, é possível fazer uma análise sobre a formalidade e 

informalidade como característica da língua e que pode estar presente em qualquer uma das 

modalidades, não se constituindo em um distintivo da fala, conforme o pensamento de muitas 

pessoas. Tanto por meio da fala como da escrita há a possibilidade de se construir discursos 

formais ou informais, essa escolha entre esses dois extremos não se dá em virtude da 

modalidade em uso, mas está relacionada a fatores diversos como ambiente, grau de 

intimidade entre os interlocutores, assunto, nível de escolaridade, entre outros.   

 

ANÁLISE DA ATIVIDADE (2) 

 

A atividade (2), ilustrada pela figura 6 (p. 77), foi realizada imediatamente após a 

correção da atividade (1), tratando-se de uma produção de texto em tirinha. Sobre esta tarefa, 

os alunos foram orientados a produzir as falas das personagens, atentando para as 

características destas e também do ambiente em elas se encontram. Esta atividade, conforme 

descrita no quadro 8 (p. 61), também trata dos elementos estruturais dos textos orais, porém 

colocando o aluno como interlocutor/produtor, como podemos observar no registro feito em 

nosso diário de campo: 

 

Comentário feito com base no registro da aula do dia 10/02/2014 

- O professor apresenta uma proposta de produção de texto. 
O professor distribuiu papéis contendo a estrutura de uma tirinha, com 

personagens e balões para que os alunos colocassem as falas dessas 

personagens e orientou que estes produzissem o texto levando em 

consideração o ambiente e as características das personagens.  

- O professor inicia uma discussão.  

Após a orientação da atividade de produção de texto o professor chamou a 

atenção dos alunos para o fato de que quando as pessoas não compartilham 

dos mesmos conhecimentos, como no caso das personagens da tirinha, a 

comunicação pode ser prejudicada.  
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A produção de textos em tirinhas, igualmente a leitura, possibilita ao aluno a 

oportunidade de refletir sobre a importância que os demais sistemas linguísticos, além do 

verbal, desempenham dentro das interações orais, só que o colocando no lugar inverso de 

quando leitor. Este aluno toma para si a posição e a responsabilidade de produtor. Vejamos a 

tirinha utilizada na produção.  

 

Exemplo (10) 

 

Figura 6 – Tirinha que corresponde a atividade (2)14 
 

 

                Fonte: universofnac.com.br       

 

 

Colocar os alunos na posição de produtor de texto é um procedimento extremamente 

importante, uma vez que oferece a oportunidade para que outras competências linguísticas 

sejam desenvolvidas. No que se refere à competência discursiva oral a produção textual em 

tirinha é uma forma de reforçar os conhecimentos a respeito dessa modalidade adquiridos 

quando forem feitas análises de textos desse mesmo gênero.   

Considerando que nesta atividade específica eles já tenham recebido as personagens 

definidas pelo professor, para que conseguissem fazer um texto coerente precisariam lançar 

um olhar interpretativo para cada atitude, postura e gesto apresentados por estas personagens, 

desde o direcionamento dos olhares de Cebolinha e Cascão, bem como as suas expressões 

faciais no primeiro quadro, até a mudança de expressão dessas duas personagens e o 

aparecimento de Mônica no último quadro poderiam ter sido exploradas.   

Apesar de não termos tido aceso ao resultado da produção individual, mas 

considerando as formas possíveis de escrita e a capacidade de criação dos alunos, como 

                                                           
14 FNAC. 50 anos da Mônica: Fnac realiza Concurso de Tirinhas para crianças nas lojas Morumbi, Paulista e 

Pinheiros. Disponível em: <http://www.universofnac.com.br/fnac/50-anos-da-monica-fnac-realiza-concurso-de-

tirinhas-para-criancas-nas-lojas-morumbi-paulista-e-pinheiros/>. Acesso em: 25/05/2015.  
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também as características das personagens, acreditamos que além dos signos estáticos e dos 

aspectos cinéticos, esta atividade também tratou dos aspectos paralinguísticos, na medida em 

colocou, por exemplo, uma personagem cuja fala possui uma certa particularidade na 

pronúncia do fonema /r/ e que os alunos possivelmente refletiram sobre isso no ato da criação. 

Os sorrisos das personagens também se incluem nesses aspectos, pois são transmitidos ao 

interlocutor tanto pelo canal visual quanto pelo auditivo.  

No entanto, esta atividade seria mais produtiva se os aspectos que nela estão sendo 

explorados, como características do ambiente e das personagens, tivessem sido melhor 

abordados na atividade anterior da qual esta é colocada como complemento, ou seja, seria 

mais eficaz se o professor usasse essa atividade com fins de observar um conteúdo que de fato 

tivesse sido trabalhado em sala de aula mas, essa abordagem não ocorreu. Ou, ainda, que o 

momento de pré-produção fosse aproveitado para refletir sobre a importância da compreensão 

desses componentes para a produção do texto. Assim, para verificar o nível de compreensão 

quanto aos elementos visuais seria pertinente levantar questões a respeito do contraste entre o 

que é representado no primeiro e no último quadro da tirinha revelado pelas expressões 

faciais e gestos das personagens.   

 

COMO TRABALHAR A PRODUÇÃO DE TEXTOS ORAIS A PARTIR DE TIRINHAS 

 

Realizar atividades de retextualização a partir de tirinhas é uma maneira de estimular 

as operações cognitivas nos alunos, além de ser uma maneira bem eficiente de avaliá-los 

quanto à compreensão dos aspectos cinésicos e paralinguísticos presentes nestes gêneros. 

Marcuschi (2001) nos dá uma ideia de como se dá mentalmente esse processo de 

transformação textual:  

 

Para dizer de outro modo, em outra modalidade ou em outro gênero o que foi 

dito ou escrito por alguém, devo inevitavelmente compreender o que foi que 

esse alguém disse ou quis dizer. Portanto, antes de qualquer atividade de 

transformação textual, ocorre uma atividade cognitiva denominada 

compreensão. (MARCUSCHI, 2001 [2010], p. 47). 

 

 

A tirinha a seguir, é posta como sugestão para que a partir dela seja realizada uma 

atividade de retextualização. 

 

Exemplo (11) 
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Figura 7 – Tirinha apresentada como sugestão para atividades de retextualização15 
 

 
   Fonte: tirasdemafalda.tumblr.com 

 

A partir da leitura e análise dessa tirinha, o professor poderá propor uma atividade de 

retextualização em que os alunos sejam orientados a passar para a forma oral aquilo que está 

sendo retratado pela tirinha. Ou seja, solicitar que eles contem oralmente o que aconteceu de 

acordo com o que foi possível compreender através das imagens e das falas das personagens. 

Ler uma tirinha é como presenciar uma cena, de forma que podemos tanto visualizar as ações 

das personagens como ouvir o que elas dizem. Assim, ao realizar uma atividade como essa os 

alunos terão a oportunidade de vivenciar situações em que precisem contar/relatar uma 

conversa ou uma discussão, por exemplo, na qual estiveram presentes.  

No dia a dia como cidadão são comuns essas situações em que as pessoas participam 

de reuniões, assistem conferências, e etc. depois precisam repassar as informações discutidas 

ou adquiridas nestes eventos para outras pessoas que não compareceram. Mesmo a tirinha 

representando situações bastantes cotidianas e com uma quantidade de informações aquém 

das situações que descrevemos, ao relatar o fato que nela está sendo tratado os alunos terão a 

possibilidade de desenvolver as habilidades necessárias à elaboração e organização de relatos 

orais, pois, embora seja uma tarefa que realizamos constantemente algumas pessoas poderão 

apresentar dificuldades ao realizá-la. Essas dificuldades podem ser de natureza cognitiva ou 

mesmo linguística, no sentido de organizar o que vai ser dito, e de que maneira. É importante 

que o professor aproveite esse momento e trabalhe com os alunos a questão da organização 

textual. Para isso, seria interessante que os relatos fossem gravados para que depois os alunos 

pudessem realizar a escuta de suas falas narrando o fato e juntamente com o professor analisar 

como ocorreu o processo de elaboração do texto. Nesse sentido, alguns pontos podem ser 

tratados: (a) identificar as possíveis estratégias de processamento textual, como a inserção e a 

reformulação, que, por ventura, os alunos tenham empregado. (b) verificar se aparecem 

                                                           
15 TIRAS DE MAFALDA. Disponível em: <http://tirasdemafalda.tumblr.com/image/10357011421>. Acesso 

em: 25/05/2015.    
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elementos como pausas, hesitações e qual a função que desempenharam no processo de 

elaboração textual.   

Além disso, é viável que o professor questione os alunos a respeito das operações 

interpretativas que foram realizadas até que chegassem à compreensão geral do texto. Desse 

modo, é possível avaliar o nível de compreensão quanto aos elementos não verbais que 

representam a maior parte da tirinha.  

A retextualização, no caso dessa atividade, pode ocorrer de duas formas: (a) da escrita 

para a fala e (b) de um gênero textual para outro. Quanto à dimensão consideremos que esta 

contempla tanto a Variação linguística e a relação fala e escrita quanto a Produção e 

compreensão de gêneros orais.   

Sugerimos que para a realização de uma atividade como essa sejam distribuídas 

diversas tirinhas para que a contação do fato não se torne repetitiva.  

 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES (4), (5) e (6)16 

 

As atividades (4), (5) e (6) descritas no quadro 8 (p. 60) se realizam por meio da 

oralização da escrita e enquadram-se no que Dolz e Schneuwly (2004) chamam de atividades 

de linguagem orais. De acordo com esses autores, essas atividades são aquelas que escapam 

da abrangência dos gêneros textuais orais e têm função importante na realidade escolar e 

extraescolar, e por isso devem ser trabalhadas.   

Segundo Leal, Brandão e Lima (2012) a oralização do texto escrito é uma dimensão 

que tem a capacidade de desenvolver simultaneamente habilidades tanto da oralidade como da 

leitura, por isso a importância de realizar atividades dessa natureza nas aulas de LP.   

Estão incluídos nesse tipo de atividade de oralização da escrita a recitação de poemas, 

a performance teatral e a leitura para o outro. Essas atividades, embora sejam recebidas pelo 

interlocutor/ouvinte em formato de texto oral, não o são, visto que, o tempo e lugar em que 

são construídos não coincidem.  

No caso das atividades (4), (5) e (6) em que os alunos oralizaram poemas, eles estão 

sonorizando um texto que já está pronto. Nesse caso, eles estão lendo poemas cujas autorias 

pertencem a outros, mas a situação seria a mesma se os poemas fossem autorais. O que se 

coloca em questão é que estes poemas foram produzidos em outro momento, que não foi 

certamente, naquele em que ocorreu a recitação. Porém, mesmo não se tratando de gêneros 

                                                           
16 Essas três atividades referem-se a leitura em voz alta de poemas por isso estamos analisando-as 

conjuntamente.  
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orais, a realização dessas atividades envolve elementos fundamentais relacionados ao uso da 

oralidade que são a altura da voz, a postura corporal, o ritmo entre outros aspectos, discutidos 

anteriormente. De acordo com Dolz e Schneuwly (2004) o domínio consciente desses 

aspectos adquire singular importância quando usados em favor da escrita.  

Observemos os registros de exemplos dessas atividades em nosso diário de campo:  

 

Registro das aulas do dia 02/04/2014  

Apresentação de atividades em grupos. 

A aula foi iniciada com uma atividade de leituras de poemas. As leituras 

foram feitas por grupos de alunos e cada grupo, de acordo com a indicação 

do professor, fazia a leitura de um poema diferente. Os poemas haviam sido 

entregues pelo professor em aula anterior.  

Obs. Esta atividade faz parte da oficina de poemas da Olimpíada de Língua 

Portuguesa.  

Obs. Alguns grupos não apresentaram leituras satisfatórias para o professor 

(baixo tom de voz), e foram orientados a ler mais de uma vez. (Vamos 

classificar essa atividade como oralização da escrita) 

 

Nesse registro exemplificado, (correspondendo à primeira atividade realizada no dia 

02/04/14) observamos que durante as leituras dos poemas alguns alunos não mostraram 

desempenho satisfatório e foram, então, redirecionadas a uma nova leitura. O professor 

considerou que o tom de voz utilizado para a leitura foi baixo, tendo em conta o espaço e a 

quantidade de pessoas que estavam naquele ambiente. Consideramos essa intervenção 

pertinente, no sentido de que a altura da voz é um recurso necessário e favorável à boa 

compreensão do que está sendo lido. Assim, é importante trabalhar a habilidade ou 

competência para gerenciar a entonação dos alunos, de acordo com a quantidade de ouvintes e 

a distância física que separa esses dois componentes, leitor/ouvinte.  

As atividades (5) e (6) descritas no quadro 8 (p. 60), uma realizada do dia 02/04/14 e a 

outra no dia 09/04/14, conforme as indicações retiradas do diário de campo, não enfatizam 

elementos relevantes relacionados à oralidade. Apesar de culminarem com a leitura dos 

poemas, não há uma indicação do que será avaliado nessa leitura. Quanto à parte escrita das 

atividades, cabe aos alunos encontrarem as rimas perfeitas e colocá-las no espaço indicado. A 

rima perfeita é aquela que combina em relação ao som e ao sentido também.  

 

 

Trecho do Registro das aulas do dia 02/04/2014  

Atividade para encontrar a rima perfeita para poemas: 
O professor distribuiu poesias para os grupos (duplas), essas estavam 

incompletas e a tarefa dos alunos seria encontrar a palavra que fizesse a rima 

perfeita. As palavras dentre as quais estariam as rimas dos poemas também 
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foram distribuídas com os grupos que deveriam encontra-las no meio de 

várias outras. 

OBS. Cada grupo recebeu um poema diferente. 

Os alunos, organizados em grupos, fizeram a leitura dos poemas. 

Registro das aulas do dia 09/04/14 

O professor distribuiu um poema incompleto (atividade similar à que foi 

realizada na aula da semana passada), e uma lista de palavras para que 

os alunos encontrassem no meio delas a rima perfeita para o poema. 

 Os alunos receberam do professor um outro poema, que foi sonorizado   

em um gravador para que eles o escutassem.  

Após ouvirem o poema os alunos fizeram um resumo/análise do poema e 

entregaram ao professor no final da aula.  

OBS. A escuta visava apenas a compreensão do conteúdo e não aos aspectos 

sonoros do poema. 

Leitura coletiva de poema: Para finalizar a aula, os alunos, de forma 

coletiva, fizeram a leitura do poema recebido no início. 

 

 

Vejamos o modelo de uma das atividades em questão: 

 

Quadro 10 – Modelo das atividades (5) e (6) 
 

O buraco do tatu 
Sérgio Caparelli 

 

O tatu cava um buraco,  

À procura de uma _______ 

Quando sai pra se coçar 

Já está em Porto Alegre. 

 

O tatu cava um buraco 

E fura a terra com gana 

Quando sai pra respirar 

Já está em __________ 

 

O tatu cava um buraco 

E retira a terra aos ________ 

Quando sai pra beber água 

Já está em Belo Horizonte. 

 

O tatu cava um buraco 

Dia e noite, noite e dia 

Quando sai pra descansar 

Já está lá na __________. 

 

O tatu cava um buraco 

Tira terra, muita terra 

Quando sai por falta de ar 

Já está na ____________. 

 

 

O tatu cava um buraco 

E some dentro do _____ 

Quando sai para respirar 

Já está lá no Japão. 

 

O tatu cava um buraco. 

Com as garras muito _______ 

Quando quer se refrescar 

Já está lá no Polo Norte. 

 

O tatu cava um buraco 

Um buraco muito fundo 

Quando sai pra descansar 

Já está no fim do _________. 

 

O tatu cava um buraco, 

Perde o fôlego, geme, _______, 

Quando quer voltar atrás, 

Leva um susto, está na Lua. 

 

111 poemas para crianças. Porto Alegre: 

L&PM, 2008. 

 

Fonte: Poetas da escola: caderno do professor, p. 98 
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Neste poema, as rimas encontram-se na última palavra do segundo e do quarto verso 

de cada uma das estrofes e os alunos teriam que encontrá-las entre várias outras que lhes 

haviam sido entregues. Desse modo, não podemos afirmar que não houve, ainda que 

superficialmente, uma abordagem referente aos aspectos orais, já que a rima é um elemento 

do poema que está necessariamente ligado à sonoridade.  

O poema, de acordo com as indicações de Dolz, Schneuwly, De Pietro e Zahnd (2004) 

é um gênero muito adequado à memorização para recitação. Assim, um procedimento como 

este exige uma certa performance o que, por sua vez, torna este gênero muito favorável a que 

sejam enfatizados os elementos cinésicos, como gestos, mímicas e posturas, por exemplo.  

  

COMO TRABALHAR A ORALIDADE NA SALA DE A PARTIR DE POEMAS 

 

Além de trabalhar com o aluno o gerenciamento da voz em relação a altura, como bem 

fez o professor na atividade (4) e a rima nas atividades (5) e (6), é possível incluir outros 

aspectos no tratamento da oralidade a partir desse gênero. As atividades com poemas podem 

contemplar tanto a dimensão da valorização do texto de tradição oral como também da 

variação linguística e relação fala e escrita. Para tratar da primeira dimensão, o professor 

poderá inicialmente fazer um resgate dos poemas orais, mostrando a importância que estes 

tiveram na construção da história a qual conhecemos hoje, citar exemplos de poemas como a 

Ilíada e a Odisseia de Homero que foram, inicialmente, recitados de memória, ou mesmo 

fazer uma abordagem a partir da Literatura de Cordel que está mais próxima da realidade dos 

alunos e até mesmo por se constituir em uma literatura tipicamente nordestina. O professor 

poderá conversar com os alunos que os cordéis também tiveram sua origem na oralidade, e 

ressaltar, inclusive, que muitos desses poetas sequer dominam o código escrito.  Assim, 

muitos desses poemas são primeiramente orais para depois assumir a forma escrita. Quando a 

ênfase é dada aos aspectos da oralidade a partir da leitura em voz alta sem fazer menção a sua 

tradição oral a dimensão contemplada é a variação linguística e da relação fala e escrita.   

São muitas as possibilidades de atividades que podem ser planejadas e desenvolvidas 

com base no poema, para isso, o primeiro a ser pensado são as habilidades ou os aspectos da 

oralidade que deverão ser desenvolvidos a partir delas.  

A seguir, apresentamos uma sugestão de atividade com base em um poema para ser 

realizada, tendo em vista compreender e desenvolver os aspectos prosódicos, como 

entonação, acentuação e ritmo. De acordo com Dolz, Schneuwly (2004) o domínio consciente 
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desses elementos é fundamental, principalmente quando a voz está sendo usada a serviço de 

textos escritos. 

Assim, após discutir com os alunos o que esses aspectos representam no processo de 

oralização da escrita e também como se manifestam durante esse processo sugerimos que seja 

dada a oportunidade para que os alunos vejam como isso ocorre na prática, ou seja, de 

perceber em uma leitura a ocorrência desses aspectos. Para isso, o ideal é que o professor 

coloque um áudio com a recitação de um poema e também distribua uma cópia deste para que 

durante a escuta os alunos possam acompanhar e assinalar pontos em que percebam a 

manifestação de algum desses elementos prosódicos.  

O cordel, a seguir, do poeta Antonio Francisco é colocado como sugestão para a 

realização dessa atividade, juntamente com o áudio (Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=IYq1ASIpuvo>. Acesso em: 16/06/2015).  

 

Quadro 11 – Trecho do poema Os sete constituintes do poeta Antonio Francisco 
 

Quem já passou no sertão 

E viu o solo rachado, 

A caatinga cor de cinza, 

Duvido não ter parado 

Pra ficar olhando o verde 

Do juazeiro copado. 

 

E sair dali pensando: 

Como pode a natureza 

Num clima tão quente e 

seco, 

Numa terra indefesa 

Com tanta adversidade 

Criar tamanha beleza. 

 

O juazeiro, seu moço, 

É pra nós a resistência, 

A força, a garra e a saga, 

O grito de independência 

Do sertanejo que luta 

Na frente da emergência. 

 

Nos seus galhos se 

agasalham 

Do periquito ao cancão. 

É hotel do retirante 

Que anda de pé no chão, 

O general da caatinga 

E o vigia do sertão. 

Um juazeiro copado. 

Subi, armei minha rede 

E fiquei ali deitado. 

 

Como a noite estava linda, 

Procurei ver o cruzeiro, 

Mas, cansado como estava, 

Peguei no sono ligeiro. 

Só acordei com uns gritos 

Debaixo do juazeiro. 

 

Quando eu olhei para baixo 

Eu vi um porco falando, 

Um cachorro e uma cobra 

E um burro reclamando, 

Um rato e um morcego 

E uma vaca escutando. 

 

O porco dizia assim: 

– “Pelas barbas do capeta! 

Se nós ficarmos parados 

A coisa vai ficar preta... 

Do jeito que o homem vai, 

Vai acabar o planeta. 

 

Já sujaram os sete mares 

Do Atlântico ao mar Egeu, 

As florestas estão capengas, 

Os rios da cor de breu 

Palmas, gritos e assovios 

Ecoaram na floresta, 

A vaca se levantou 

E disse franzindo a testa: 

– “Eu convivo com o 

homem, 

Mas sei que ele não presta. 

 

É um mal-agradecido, 

Orgulhoso, inconsciente. 

É doido e se faz de cego, 

Não sente o que a gente 

sente, 

E quando nasce e tomando 

A pulso o leite da gente. 

 

Entre aplausos e gritos, 

A cobra se levantou, 

Ficou na ponta do rabo 

E disse: – “Também eu sou 

Perseguida pelo homem 

Pra todo canto que vou. 

 

Pra vocês o homem é ruim, 

Mas pra nós ele é cruel. 

Mata a cobra, tira o couro, 

Come a carne, estoura o fel, 

Descarrega todo o ódio 

Em cima da cascavel. 

http://www.youtube.com/watch?v=IYq1ASIpuvo
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E foi debaixo de um deles 

Que eu vi um porco falando, 

Um cachorro e uma cobra 

E um burro reclamando, 

Um rato e um morcego 

E uma vaca escutando. 

 

Isso já faz tanto tempo 

Que eu nem me lembro mais 

Se foi pra lá de Fortim, 

Se foi pra cá de Cristais, 

Eu só me lembro direito 

Do que disse os animais. 

 

Eu vinha de Canindé 

Com sono e muito cansado, 

Quando vi perto da estrada 

 

E ainda por cima dizem 

Que o seboso sou eu. 

 

Os bichos bateram palmas, 

O porco deu com a mão, 

O rato se levantou 

E disse: – “Prestem atenção, 

Eu também já não suporto 

Ser chamado de ladrão. 

 

O homem, sim, mente e rouba, 

Vende a honra, compra o 

nome. 

Nós só pegamos a sobra 

Daquilo que ele come 

E somente o necessário 

Pra saciar nossa fome.” 

 

 

É certo, eu tenho veneno, 

Mas nunca fiz um canhão. 

E entre mim e o homem, 

Há uma contradição 

O meu veneno é na presa, 

O dele no coração. 

 

Entre os venenos do homem, 

O meu se perde na sobra... 

Numa guerra o homem mata 

Centenas numa manobra, 

Inda tem cego que diz: 

Eu tenho medo de cobra.” 

 

 

Fonte: mundocordel.blogspot.com.br17 

 

Finalizada a escuta do poema, o professor deverá questionar se os alunos conseguiram 

perceber a presença da entonação, da acentuação e do ritmo dentro do poema e pedir que 

deem exemplos a partir de trechos que eles tenham identificado durante a escuta. De forma a 

elucidar melhor esses aspectos, o professor deverá frisá-los dentro do próprio texto. Essa 

ênfase pode ser dada a partir de uma estrofe, por exemplo, o professor poderá chamar atenção 

para a entonação, mostrando que a sua função principal é marcar o acabamento ou a 

continuidade do fluxo verbal (Dolz e Schneuwly 2004). Nos poemas a entonação pode ser 

percebida nos impulsos de voz que marcam a abertura e o final de cada verso e também na 

finalização das estrofes. Já o acento corresponde a ênfase que dada a uma ou várias sílabas, 

em uma ou em várias palavras em relação a intensidade, a duração e a altura com que são 

pronunciadas (Dolz e Schneuwly, 2004). Nos poemas, os acentos muitas vezes são 

diferenciados, uma vez que os recortes sintáticos e silábicos são feitos de forma específica, 

diferentemente do que seria em uma conversação, por exemplo. É importante ressaltar que os 

acentos, principalmente os que marcam a intensidade possuem liberdade para serem 

empregados de acordo com o estilo vocal ou intenção do leitor.  

O professor poderá fazer uma via entre o poema e outros textos de tradição oral. A 

nossa proposta é de que seja trabalhado o conto popular. O objetivo dessa atividade seria que 

cada aluno pudesse ler um texto e colocar em prática os conhecimentos relacionados aos 
                                                           
17 FRANCISCO, Antônio. Os Sete Constituintes. Mundo cordel, 2007. Disponível em: 

<http://mundocordel.blogspot.com.br/2007/08/o-cordelista-imortal-de-mossor.html>. Acesso em: 15/06/2015.     
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aspectos prosódicos: entonação, acentuação e ritmo, dentro de um texto em prosa. 

Ressaltamos a importância do uso consciente desses aspectos durante as leituras em voz alta. 

Ao conhecer estes elementos o aluno os utilizarão como recursos para tornar a leitura mais 

compreensiva, prender a atenção do ouvinte, para gerenciar o suspense do texto que também 

podem estar associados aos elementos cinésicos.  

Inicialmente, é importante que o professor faça essa leitura procurando dar ênfase a esses 

aspectos e depois discuta com os alunos quais foram as impressões deles sobre a leitura. 

Apresentamos, a seguir, um conto popular de Ricardo Azevedo (2002) cujo título é O macaco 

e a velha18 que poderá ser usado pelo professor para fazer essa leitura. 

 

Exemplo (12)  

 

O MACACO E A VELHA 
 
Era uma casa em cima do morro. A velha morava lá. Na frente tinha jardim e atrás um montão de 
bananeira. Perto da porta da cozinha ficava uma escada de pegar banana. A escada quebrou. As 
bananas estavam madurinhas. 
Um macaco vinha passando e a mulher o chamou: 
- Me ajuda a catar? 
O macaco disse sim. Trepou pelas folhas, deu um suspiro e desabou a comer tudo quanto foi banana 
bem bonita. 
A velha gritou: 
- Safado! 
O macaco ria. 
- Pilantra! 
A mulher ralhava. O macaco só jogava pra velha banana verde ou então fedida, cheia de mosca e 
mancha preta. Depois o macaco deu até logo e foi embora. 
A velha juntou a banana que sobrou, xingando e caraminholando. 
Mandou fazer uma boneca grudenta de cera. Botou na porta de casa, junto de uma cesta cheia de 
banana. E ficou agachada espiando. 
Passou um dia. Nada. 
Passou outro dia. 
No terceiro, o macaco passou e sentiu um cheirinho bom. Veio chegando: 
- Ô Catarina! Quero banana... 
A boneca nem se mexeu. No céu, um sol de rachar. 
O macaco pediu outra vez. A boneca quieta. O macaco falou grosso: 
- Me dá uma banana, ô Catarina, senão leva um tapa. 
A boneca nada e ele - pá - deu e ficou com a mão colada no beiço da moça de cera. 
- Larga minha mão senão leva um beliscão! 
A boneca nem ligou. O macaco deu e ficou com a outra mãos presa. 
- Me solta, ô Catarina! Me solta senão toma um chute! 
Esperou que esperou. Meteu o pé e ficou mais grudado ainda. 
- Diaba! Moleca! Me larga, ô Catarina! - berrou o macaco preparando outro pé. 
Chegou a velha arregaçando os dentes: 
- Agora você me paga! 
Levou o macaco lá dentro e mandou a cozinheira preparar o coitado pra comer na janta. 
 

Fonte: varaldofolclore.blogspot.com.br  

                                                           
18 Apresentamos apenas um trecho do conto, o texto completo encontra-se. O Macaco e a Velha. Varal do 

Folclore: Textos da cultura popular brasileira.  Disponível em:  

<http://varaldofolclore.blogspot.com.br/2008/03/o-macaco-e-velha.html>. Acesso em: 04/08/2015.  

http://varaldofolclore.blogspot.com.br/2008/03/o-macaco-e-velha.html
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Os textos para a leitura dos alunos poderão vir a partir de uma pesquisa em que eles 

mesmos selecionassem e trouxessem os contos populares que desejariam ler.  

As vantagens de se desenvolver atividades dessa natureza nas aulas de LP são 

imensas. Dentre elas, ressaltamos que os alunos poderão compreender que na modalidade oral 

também se produz textos nos mais diferenciados gêneros, tamanhos e etc., que produzir 

textos, sobretudo textos longos, não é tarefa ou competência apenas dos escritores, mas que 

muitas pessoas os produzem apenas oralmente. Além disso, conhecer a contribuição histórica 

e cultural dos textos de tradição oral, perceber a sua coerência é também uma forma de 

diminuir o preconceito que muitos ainda têm para com a oralidade. Além do que, tratar desses 

aspectos peculiares a oralidade é uma forma de levá-los a conhecer e se familiarizar com a 

modalidade que eles usam constantemente e que só conhecem muitas vezes superficialmente.  

O domínio desses recursos é de suma importância, também, considerando as situações 

de leituras que a vida pública formal poderá exigir desses alunos.   

 

ANÁLISE DA ATIVIDADE (7) 

 

A atividade (7) consistiu na escuta de poema sonorizado (por meio de um aparelho de 

som), integrante da coletânea de textos da Olimpíada de Língua Portuguesa: escrevendo o 

futuro. A escuta de textos está contemplada nos PCN de LP como uma das competências a ser 

desenvolvida nos alunos, assim como a fala, escrita e leitura.  

Na atividade em questão, a finalidade dessa escuta era a realização de uma atividade 

escrita em que os alunos colocariam aquilo que foi possível compreender em termos de 

assunto/tema. Não foram tratados elementos referentes ao gênero em si, tampouco à 

oralidade.  

 

COMO TRABALHAR A ORALIDADE A PARTIR DA ESCUTA DE POEMAS  

 

Salientamos que, nesse momento, poderia ser proposto aos alunos, um estudo do 

léxico que envolve o poema, a questão do tópico, as possíveis relações com outros poemas ou 

outros gêneros orais que eles já conheciam. Interessante, também, poderia ser um trabalho de 

construção coletiva de textos poéticos, em que os alunos colaborassem oralmente uns com os 

outros nessa atividade. 
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ANÁLISE DA ATIVIDADE (10)  

 

A atividade (10), conforme a descrição que consta no quadro 8 (p.60), trata-se de uma 

atividade de uso muito comum, não só em LP mas em todas as disciplinas.  Consiste em o 

professor escrever no quadro questões sobre um tema específico, anteriormente abordado para 

sondar o grau de compreensão dos alunos.  

A oralidade aparece, nesse caso, no procedimento didático utilizado pelo professor 

durante a discussão das respostas. Desse modo, relacionamos esta atividade a dimensão da 

oralização de textos escritos porque os alunos são os leitores de cada questão que vai orientar 

a discussão e também compartilham as respostas dadas a cada item através da leitura em voz 

alta. Porém, não foi levantada nenhuma questão em relação a oralidade durante a realização 

desta. Acreditamos que o propósito dessas leituras era mesmo o de promover a socialização 

das respostas e, também, a estimular a participação do aluno na aula.  

 

COMO TRATAR A ORALIDADE EM ATIVIDADES COMO QUESTIONÁRIOS  

 

Caso haja interesse do professor em tratar da oralidade por meio de atividades desse 

tipo, sugerimos que sejam enfatizados elementos prosódicos como a entonação e a acentuação 

que podem ser observados na demarcação das perguntas. Na fala, diferentemente do que 

ocorre na escrita, as perguntas são marcadas pela entonação. Há a possibilidade de também 

abordar a questão do par adjacente perguntas-respostas, um dos elementos organizadores das 

conversações que se estabelecem nesta modalidade.   

 

 

4.1.3 Os procedimentos didático-metodológicos do professor e o desenvolvimento da 

competência discursiva oral dos alunos 

 

 

Nesta seção, discutimos as ações docentes na condução das atividades e dos conteúdos 

abordados nestas, no sentido de identificar se estas ações contribuíram para o 

desenvolvimento da competência discursiva oral dos alunos.  

Como não é possível perceber essas ações através das atividades realizadas, essa 

análise será feita a partir do que registramos a esse respeito durante as observações.     
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Conforme dito anteriormente, o tipo de atividade e de conteúdo que são trazidos para a 

sala de aula são de fundamental importância, mas a mediação do professor é que será decisiva 

no ensino-aprendizagem em qualquer que seja a disciplina, pois ele é quem define os 

elementos que serão enfatizados e a perspectiva que será dada a cada conteúdo.  

O método mais utilizado pelo professor durante a realização das atividades as quais 

analisamos foi a correção coletiva. Esse procedimento didático consistiu em os alunos 

apresentarem as respostas dadas as atividades em forma de leitura em voz alta para que estas 

fossem conhecidas por todos.  

Esse método é muito utilizado por professores de todas as disciplinas, porquanto 

permite, dentre outros benefícios, que conhecimentos e dúvidas sejam partilhados, além de ser 

uma forma de o professor elucidar algumas questões e conteúdos que, por ventura, não 

tenham ficado claros e também de aprofundá-los ou expandi-los durante esse processo.  

Não podemos deixar de reconhecer o mérito desse procedimento quanto a sua eficácia 

no ensino-aprendizagem. Porém, em relação ao quesito que estamos avaliando, que é a 

contribuição desse procedimento para o desenvolvimento da competência discursiva oral dos 

alunos, pode não ser tão positiva, se não for estabelecido um propósito claro referente a essa 

modalidade. Essa estratégia foi utilizada em diversas atividades: 

 

Trecho do Registro das aulas do dia: 10/02/2014 

O método usado para a correção foi a leitura das perguntas pelo professor e a 

leitura das respostas pelos alunos.  

Trecho do Registro das aulas do dia: 25/06/2014 

O professor copiou no quadro um exercício sobre pronomes.  

Após a escrita no quadro o prof. dirigiu perguntas orais sobre o assunto e em 

seguida pediu que um determinado aluno procedesse a leitura do conceito de 

pronome indefinido.  

Trecho do Registro das aulas do dia: 25/06/2014 

Correção de atividade e revisão de conteúdo 

O professor fez uma revisão do conteúdo através da correção de uma 

atividade escrita. A correção foi realizada de forma oral e coletiva. 

Trecho do Registro das aulas do dia: 30/06/2014 

O professor entregou o trabalho que havia sido realizado na aula anterior.  

Após a entrega dos trabalhos, o prof. fez uma correção oral e coletiva na 

qual corrigiu os erros cometidos pelos alunos. (O assunto do trabalho era 

pronomes possessivos). 

Trecho do Registro das aulas do dia: 30/06/2014 

O professor explicou os conteúdos começando pela explicitação dos 

conceitos. Em seguida, alguns exemplos eram postos no quadro para que os 

alunos pudessem fazer seus comentários sobre eles. 

O professor fez a correção de uma atividade que estava pendente. (Sobre 

pronomes), para isso os alunos foram lendo as questões que já estavam 

escritas no caderno e o professor foi corrigindo coletivamente e de forma 

oral.  
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Quanto à exploração dos conteúdos, notamos que não houve um aprofundamento, 

ficando a abordagem restrita aos elementos de superfície do texto, em alguns casos. 

Observamos na produção de texto em tirinha que foi possível perceber certa lacuna entre o 

que foi ensinado e o que foi requerido como conhecimento. Nessa direção, foi solicitado ao 

aluno que produzisse um texto em tirinha levando em consideração as características do 

ambiente e das personagens. Porém, na atividade anterior em que estava sendo trabalhada 

uma tirinha esses elementos não foram destacados como importantes na compreensão e 

construção desses textos.  

Em outro momento, quando o professor fez a leitura de um poema, o momento era 

bem oportuno para que fossem feitas considerações acerca de aspectos da oralidade como 

entonação e ritmo, por exemplo, porém, os esclarecimentos se esgotaram nas características 

estruturais do gênero: estrofes, versos e rima. Nossas observações no diário escrito ressaltam a 

reflexão realizada. 

 

Leitura feita pelo professor: 

O professor fez a leitura de um poema que foi um dos finalistas das 

Olimpíadas de LP 2008, de um aluno do Ceará. 

Após a leitura o professor motivou os alunos a respeito da capacidade deles 

em também criar poemas tão bons quanto o que foi lido, falou, ainda sobre 

algumas das suas características e técnicas de leitura desse tipo de gênero, 

como a estrutura em versos e estrofes, versos brancos, versos com rima e que 

é preciso fazer as pausas corretas na hora da leitura.   

 

O quadro a seguir mostra o texto/poema que foi lido pelo professor cujo propósito era 

analisar os seus elementos estruturais. 

 

Quadro 12 – Poema As Marias do meu lugar 
 

As Marias do meu lugar 

Aluno:  

Carlos Victor Dantas Araújo  

I  

Minha terra é pequenina 

 Fica aqui no Ceará  

No Vale do Jaguaribe  

Alto Santo aqui está  

No Comando das Marias  

Que progride esse lugar  

II  

Tem Maria sertaneja  

Valente feito um trovão  

Daquela que desde cedo 

 Faz o cultivo do chão  

IV  

A Maria forrozeira  

Rodeia feito pião  

Tem a Maria louceira  

Transforma o barro com a 

mão 

 E a Maria morena 

 Com corpo de violão 

 V  

Maria que no mercado  

Vende o quente e o frio 

 E a Maria lavadeira 

 Faz espuma lá no rio  

E a Maria açougueira  

Com a faca faz desafio 

VII  

Lá no altar da igreja  

Maria diz o amém 

 Implora ao padroeiro 

 Para todos viver bem  

A mãe do Menino Deus  

Que é Maria também 

 VIII  

Ah! Se em todo lugar tivesse  

Assim tantas alegrias 

 E que fosse como meu  

Nessa paz do dia-a-dia 

 Que faz o calor do sol 

 Dar força a essas Marias  
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E a Maria tratorista  

Que ajuda na plantação  

III  

Tem Maria lá na câmara 

 Que é a vereadora  

Tem Maria que cedinho 

 Limpa a rua com a 

vassoura 

 Tem aquela que ensina  

A Maria professora 

 

 VI 

 Maria no hospital  

A Maria enfermeira  

Lá na fábrica de tecidos  

A Maria costureira 

 E aqui na minha casa 

 A Maria verdadeira  

 

Professora: Maria Giselia 

Bezerra Gomes  

Escola: E. M. E. F. Urcesina 

Moura Cantídio  

Cidade: Alto Santo – CE 

 

Fonte: escrevendoofuturo.org.br19 
  

Assim, no nosso entendimento é que o tratamento da oralidade em sala de aula depende de 

alguns fatores, dentre esses um planejamento organizado para cumprir com essa modalidade 

de uso, no que se refere aos textos selecionados para estudo a aos gêneros a serem produzidos.  

Além disso, deve estar sempre no campo de visão do professor que a partir de qualquer texto 

escrito é possível fazer uma relação com a oralidade, haja vista que essas duas modalidades 

são estreitamente ligadas, de forma que uma complementa a outra.  

Ressaltamos que a realidade de nossas escolas nos levam a seguir os livros didáticos, 

de maneira que nem sempre estamos atentos à outras possibilidades de planejamento de 

atividades diversificadas com foco na oralidade.  Chamamos a atenção, dessa forma, que 

mesmo que o professor não tenha oportunidade de elaborar outras atividades e desenvolva o 

trabalho usando somente o livro didático, ainda assim é possível trabalhar a oralidade na sua 

relação com gêneros da escrita, conforme sugerimos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 ARAÚJO, Carlos Victor Dantas. As Marias do meu lugar. Disponível em: 

<www.escrevendoofuturo.org.br/EscrevendoFuturo/arquivos/2976/livro_poesia_finalistas_2008.pdf>. Avesso 

em: 25/05/2015.     

http://www.escrevendoofuturo.org.br/EscrevendoFuturo/arquivos/2976/livro_poesia_finalistas_2008.pdf
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Tencionamos, com a realização desta pesquisa, investigar e refletir sobre o ensino de 

LP em relação ao eixo da oralidade. Para tanto, selecionamos os métodos tanto para a coleta 

como para a análise dos dados aqueles que consideramos mais eficazes na obtenção dos 

resultados que nos permitiram essa reflexão.  

Considerando esse propósito e querendo proceder essa reflexão a partir da 

compreensão dos aspectos da oralidade que estariam sendo focalizado no ensino de LP, 

compreendemos a sala de aula de LP como o ambiente mais adequado a realização da coleta 

dos dados. As atividades didáticas assim como os procedimentos didáticos metodológicos 

utilizados no seu processo de realização foram o nosso foco investigativo. Nesse aspecto, 

entendemos que as atividades didáticas das mais variadas naturezas se constituem na principal 

estratégia empregada pelo professor para o tratamento dos conteúdos curriculares, para o 

desenvolvimento das diversas habilidades e também para avaliações. Assim, a análise focada 

nestes dois fatores deu conta de atender aos objetivos desta pesquisa.  

Os dois procedimentos de análises aos quais os dados referentes às atividades didáticas 

foram submetidos, para podermos compreender que aspectos da oralidade estavam sendo 

enfocados nas aulas de LP. Sendo este o primeiro objetivo desta pesquisa a discussão 

realizada, nos permitiu refletir sobre o fato de que, ter no ensino de LP muitas atividades que 

tratam da oralidade, ou voltadas para aspectos da modalidade oral não significa dizer que a 

oralidade está sendo bem abordada, ou mesmo que as habilidades orais dos alunos estão sendo 

desenvolvidas.  

No primeiro momento, quando os dados foram analisados com base nas quatro 

dimensões as quais adotamos como parâmetros para selecionar as atividades que se 

relacionavam à oralidade comparando às que não tratavam dessa modalidade, percebemos que 

70% dessas atividades contemplam a oralidade em pelo menos uma dessas dimensões. No 

segundo momento, ao consideramos apenas as atividades que, estavam inseridas em pelo 

menos uma das quatro dimensões estabelecidas percebemos que muitos aspectos da oralidade 

não são enfocados nestas atividades. Ou seja, essa análise mostrou que embora haja um o alto 

percentual de atividades que dão conta de aspectos da modalidade oral (70%), elas 

contemplam apenas duas dentre as quatro dimensões referenciadas nesta pesquisa, e, ainda, os 

aspectos tratados são basicamente os mesmos em todas as atividades. Nesse caso, a dimensão 

da variação linguística e a relação fala e escrita e a oralização de textos escritos foram as 
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únicas contempladas. Enquanto isso a valorização de textos de tradição oral e a compreensão 

e produção de gêneros orais não estiveram relacionadas a nenhuma atividade. Embora os 

aspectos da oralidade que envolvem essas dimensões sejam de suma importância para o 

desenvolvimento da competência discursiva oral do aluno, o ensino da oralidade será 

satisfatório se desenvolver estratégias de intervenções que compreenda todas as dimensões.  

Compreendemos que para se ter noção do ensino de LP no que se refere ao eixo da 

oralidade, observar a prática docente traz respostas muito mais precisas do que a análise das 

atividades como produtos, pois, como foi possível observar na análise, muitos modelos de 

atividades podem ser usadas para tratar do ensino da oralidade, porém ela só será abordada de 

tiver interesse do professor em fazê-lo.  

O que ocorre muito no cotidiano do professor, de modo geral, é que ele aplica 

atividades que se encontram em materiais como Livros Didáticos, sites, revistas e outros 

suportes, nesse aspecto, ele não é o produtor daquelas atividades mas as selecionam de acordo 

com o assunto que queira tratar ou habilidade que deseje desenvolver no aluno. O que vimos 

durante a nossa investigação é que uma atividade pode atender a vários propósitos, quem 

decidirá essa questão é o responsável pela aplicação na sala de aula, no caso o professor.  

Sempre que o professor se propõe a realizar uma atividade com o aluno acreditamos que ele 

pense no que vai ser explorado a partir dela. No caso do desenvolvimento da competência 

discursiva oral do aluno por parte da escola, percebemos que as atividades que são trazidas 

nos diversos materiais que dão suporte ao trabalho docente dão conta de muitos dos aspectos 

referentes a essa modalidade e que, dependendo da perspectiva em que são trabalhados, 

podem contribuir significativamente para isso.  

Porém, acreditamos, sobretudo, que a pouca ênfase dada ao ensino da oralidade é 

consequência da pouca importância que foi dada a essa modalidade ao longo de muito tempo, 

de forma que os curso de licenciaturas e os de formação continuada não davam atenção ao 

estudo dos aspectos referentes ao texto oral. Desse modo, os professores não obtiveram a 

formação necessária para lidar com esse objeto de ensino em sala de aula.  

Nesta perspectiva, tendo em vista atender ao último objetivo da nossa pesquisa, após 

observação das lacunas no que se refere ao ensino da oralidade, apresentamos algumas 

sugestões de atividades que possam favorecer ao desenvolvimento de algumas habilidades 

orais nos alunos. Essas atividades forma sugeridas a partir dos exemplos que foram 

analisados, com o propósito, sobretudo, de mostrar que não precisa atividades que não 

estejam ao nosso alcance, porém, com proposições simples como as que cotidianamente são 

realizadas na sala de aula é possível desenvolver as habilidades orais dos alunos, basta para 
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isso, conhecimento sobre o objeto em questão, já que se ensina o que não se conhece, 

interesse em fazê-lo, e buscar as estratégias apropriadas para que o ensino seja eficiente.  

A partir dessas considerações, compreendemos a importância da reflexão realizada, 

para que possamos repensar nossa prática docente. Além disso, é de extrema importância 

repensar a formação continuada, haja vista que podemos encaminhar outras discussões que 

também privilegiem o objeto que abordamos neste trabalho.  

É também, de grande importância, que possamos divulgar os resultados aqui 

empreendidos, discutindo em escolas, eventos acadêmicos, objetivando contribuir com os 

saberes de outros docentes, na direção de um ensino de LP mais eficaz.  
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APÊNDICE 

 

 

Apêndice A – Registro das dezoito aulas observadas em uma turma do 6º ano do Ensino 

Fundamental.  

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

CAICÓ-RN 

 

 

REGISTRO DE AULAS 

 

 

 

Aulas 1 e 2 

10/02/2014 (4º e 5º horários) 

 

 Correção de atividade proposta em aula anterior.  

O professor inicia a aula com a correção de uma tarefa que havia sido proposta na aula 

anterior, que consiste em uma atividade escrita com interpretação oral e escrita, baseada no 

gênero textual: tirinha. Esta atividade está contemplada no Livro Didático utilizado pelo 

professor e pelos alunos Português: linguagens, 6º ano, p. 25 e 26 dos autores William 

Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães.   

Houve participação oral dos alunos na exposição das respostas as questões de 

interpretação.   

A tirinha abordava uma situação em que a personagem Mafalda tentava estabelecer 

uma interação com uma mulher que passava na rua. Mafalda estava falando em Japonês, e 

também esticava os olhos para que estes ficassem parecidos com os olhos dos japoneses e, 

assim, pudessem ajudar no que ela estava querendo dizer. Porém, a mulher, por não conhecer 

a língua que estava sendo usada por Mafalda, nem entender os gestos que esta fazia, ficou 

assustada e saiu correndo.  

A compreensão dessa tirinha, assim como dos demais gêneros dessa natureza, requer 

do leitor a capacidade de interpretar as relações que se estabelecem entre os sistemas verbal e 

não verbal que interagem na construção do seu sentido.  
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As questões da atividade que se propõem a levar o aluno a interpretação e 

compreensão do texto consideram a centralidade que as imagens têm nesse tipo de gênero, na 

representação tanto do ambiente como dos gestos e atitudes das personagens.  Sendo dessa 

forma bem favorável para que através dela seja feito uma via para a abordagem de elementos 

e aspectos típicos da modalidade oral.  

Ressaltamos, porém, que não houve interesse, ou conhecimento, por parte do professor 

para que fosse feita uma abordagem aprofundada dessas questões, se encerrando nas respostas 

dadas pelos alunos.  

O método usado para a correção foi a leitura das perguntas pelo professor e a leitura 

das respostas pelos alunos.  

 Atividade de produção textual. 

Após concluir a correção da atividade, na sequência o professor orientou uma 

atividade de produção textual. O gênero textual solicitado foi a tirinha. Para isso, o professor 

distribuiu com os alunos uma folha impressa contendo as personagens e os balões de fala 

vazios para que eles elaborassem as falas. O professor orientou aos alunos que as falas nos 

balões deveriam estar adequadas as características das personagens.  

Essa intervenção docente é importante, uma vez que leva os alunos a compreender a 

importância dos aspectos extralinguísticos e paralinguísticos na construção do texto falado. 

Porém, esses aspectos não foram explorados na atividade anterior que tratava do mesmo 

gênero textual, a tirinha.   

Nos momentos finais da aula o professor recolhe as atividades dos alunos, e levanta 

uma discussão sobre a importância dos conhecimentos compartilhados para a compreensão 

dos textos, e faz uma relação com a tirinha de Mafalda. Chama a atenção para o fato de que 

não houve compreensão entre as personagens porque a mulher não conhecia o código 

linguístico usado por Mafalda.  

 

Aula 3 e 4  

12/02/2015 (1º e 2º horários) 

 

 O professor aborda o conteúdo relacionado aos substantivos.  

O professor inicia a aula retomando os conhecimentos prévios dos alunos sobre o 

assunto abordado solicitando que estes citem exemplos de palavras que sejam substantivos. 

Diante da pouca participação dos alunos o professor esclarece a definição de substantivos e 

apresenta alguns exemplos. Em seguida, o professor copiou o conteúdo no quadro branco para 
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que os alunos também o fizessem. Dentre os aspectos tratados referentes ao assunto 

constavam a definição de substantivo e a classificação. Após todos terminarem de copiar, o 

professor fez a explanação do conteúdo sempre lançando mão de exemplos de elementos do 

dia a dia dos alunos.  

Nesse primeiro momento, o que observamos foi que a oralidade esteve presente 

desempenhando um papel fundamental no sentido de permitir que o professor esclarece o 

conteúdo aos alunos e também possibilitando estes a expor algumas dúvidas mas, não houve 

referência a esta enquanto objeto de reflexão.  

 Atividade de leitura de livro para ser resumido e apresentado na sala de aula. 

Ainda nessa mesma aula o professor solicitou que os alunos escolhessem um livro de 

acordo com a preferência de cada um, e que fizessem a leitura do mesmo e elaborassem um 

resumo para ser apresentado na sala de aula. A data estipulada para a apresentação do resumo 

foi de um mês contando do dia em que a leitura foi encaminhada.  

 

Aulas 5 e 6 

26/02/2014 (1º e 2º horários) 

Os alunos participaram de uma aula extraclasse no Complexo Turístico Ilha de 

Santana nesta cidade. Em virtude da abertura oficial do Carnaval na cidade que ocorreu nesta 

data, a escola organizou um evento que consistiu em um desfile de fantasias. O desfile 

aconteceu ao som das marchinhas de carnaval e os alunos, não só da turma do 6º ano “A” 

mas, também das demais fizeram as suas apresentações, alguns apenas prestigiaram o evento.  

 

Aulas 7 e 8  

02/04/2014 (1º e 2º horários) 

 Apresentação de trabalho em grupo.  

A aula foi iniciada com uma atividade de leituras de poemas. As leituras foram feitas 

por grupos de alunos e cada grupo, de acordo com a indicação do professor, fazia a leitura de 

um poema diferente. Os poemas haviam sido entregues pelo professor em aula anterior.   

Obs. Esta atividade faz parte da oficina de poemas da Olimpíada de Língua Portuguesa.  

 Leitura feita pelo professor 

O professor fez a leitura de um poema que foi um dos finalistas das Olimpíadas de 

Língua Portuguesa 2008, de um aluno do Ceará, cujo título é As Maria do meu lugar.  

Após a leitura o professor motivou os alunos a respeito da capacidade deles em também 

criar/produzir poemas tão bons quanto o que ele estava lendo, falou, ainda sobre algumas das 
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características e técnicas de leitura desse tipo de gênero como a estrutura em versos e estrofes, 

versos brancos, versos com rima e, ressaltou que é preciso fazer as pausas corretas na hora da 

leitura.   

Alguns grupos não apresentaram leituras satisfatórias na opinião do professor (baixo 

tom de voz), e foram orientados a ler mais de uma vez.   

Sobre a atividade realizada pelos alunos nós a classificamos como oralização da 

escrita e envolve diretamente aspectos inerentes à oralidade mas, não se configura como um 

gênero oral. A intervenção do professor, no sentido de orientar a leitura em voz alta de forma 

que os alunos percebessem a importância da altura adequada da voz foi bem favorável ao 

desenvolvimento de habilidades orais, porém, ressaltamos a possibilidade de que outros 

aspectos fossem explorados.  

 Atividade para encontrar a rima perfeita para poemas: 

O professor distribuiu poemas para os grupos (duplas), essas estavam incompletas e a 

tarefa dos alunos seria encontrar a palavra que fizesse a rima perfeita. As palavras dentre as 

quais estariam as rimas dos poemas também foram distribuídas com os grupos que deveriam 

encontrá-las no meio de várias outras.   

OBS. Cada grupo recebeu um poema diferente. 

 No final da tarefa os alunos fizeram uma leitura em voz alta dos poemas, porém, não 

houve direcionamento para a leitura.  

 

Aulas 9 e 10 

09/04/2014 (1º e 2º horários) 

 O professor distribuiu um poema incompleto (atividade similar à que foi realizada na 

semana passada), e uma lista de palavras para que os alunos encontrassem no meio delas a 

rima perfeita para o poema.  

Após a realização dessa atividade os alunos receberam do professor um outro poema, 

que foi sonorizado   em um gravador para que eles o escutassem.   

Obs. O poema consta no Caderno do Professor: orientação para a produção de textos da 

Olimpíada de Língua Portuguesa.  

Após ouvirem o poema os alunos fizeram um resumo/análise do poema e entregaram 

ao professor no final da aula.   

Apesar de haver diversas possibilidade de exploração da oralidade em uma atividade 

como essa nenhum aspecto referente a essa modalidade foi abordado, a escuta visava apenas a 

compreensão do conteúdo e não aos aspectos sonoros do poema. 
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Para finalizar a aula, os alunos, de forma coletiva, fizeram a leitura do poema recebido 

no início.  

 

Aulas 11 e 12 

07/05/2015 (1º e 2º horários) 

O professor inicia a aula falando sobre a Flexão do Substantivo. Após a discussão 

inicial ela coloca no quadro um conteúdo referente a esse assunto para que os alunos copiem.  

Depois disso, o professor questionou os alunos a respeito do cumprimento da tarefa 

que havia sido encaminhada para casa, que consistia em observar o lugar onde eles vivem, 

tanto coisas boas como ruins e fazer uma lista escrita com todos os itens observados.   

Em seguida, retomou a explicação do conteúdo sempre questionando aos alunos sobre 

o que estava sendo explicado e, também, fazendo exemplificações.  

 

Aulas 13 e 14 

14/05/2014 (1º e 2º horários) 

 Atividade escrita sobre Substantivo. 

A aula é iniciada com uma atividade escrita sobre o assunto que vinha sendo tratado 

nas últimas aulas, substantivo. A atividade é copiada no quadro e, em seguida o professor dar 

as orientações necessárias para que os alunos a responda.  

No decorrer da atividade o professor pede a atenção dos alunos para discutir algumas 

questões relacionadas a produção dos poemas para a Olimpíada de Língua Portuguesa. Ele 

destacou que muitos deles apresentaram caligrafia incompreensiva e, também, fuga ao gênero 

proposto, sendo necessário fazer uma revisão antes que estes fossem enviados à Comissão da 

Olimpíada.  

A correção da atividade da atividade ficou para a aula seguinte.  

Obs. Não observamos nenhuma referência a oralidade enquanto objeto de ensino e 

aprendizagem através da abordagem de qualquer um dos seus aspectos.  

 

Aulas 15 e 16 

25/06/2014  

 O professor copiou no quadro um exercício sobre pronomes.  

Após a escrita no quadro o professor dirigiu perguntas orais sobre o assunto e, em 

seguida, pediu que um determinado aluno procedesse a leitura do conceito de pronome 

indefinido.  Quando os alunos responderam a atividade o professor iniciou a correção de 
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forma oral e coletiva e, ao mesmo tempo fez uma revisão do conteúdo. O propósito da revisão 

era preparar os alunos para o trabalho no segundo momento da aula.  

Após a revisão o professor realizou um trabalho escrito valendo 2,0 pontos. Para isso, 

fez a leitura das questões dando as devidas orientações para que os alunos pudessem 

respondê-las.  

Obs. Mas uma vez observamos a ausência de reflexões sobre a oralidade, apesar dela 

se fazer presente nas práticas didático-pedagógica como na correção das tarefas e na 

ministração dos conteúdos.  

 

Aulas 17 e 18 

30/06/2014 (4º e 5º horários) 

 O professor entregou o trabalho que havia sido realizado na aula anterior.  

Após a entrega dos trabalhos, o professor fez uma correção oral e coletiva na qual 

corrigiu os erros cometidos pelos alunos. (O assunto do trabalho era pronomes possessivos).  

O trabalho apresentava um fragmento de uma poesia da qual era retirada alguns 

pronomes. 

Após a correção do trabalho o professor anunciou a data provável da avaliação 

bimestral e enumerou juntamente com os alunos os conteúdos que haviam sido estudados no 

decorrer do bimestre: substantivos, adjetivos e pronomes.  

O professor explicou os conteúdos começando pela explicitação dos conceitos. Em 

seguida, alguns exemplos eram postos no quadro para que os alunos pudessem fazer seus 

comentários sobre eles. O professor fez a correção de uma atividade que estava pendente. 

(Sobre pronomes), para isso os alunos foram lendo as questões que já estavam escritas no 

caderno e o professor foi corrigindo coletivamente e de forma oral.  

Obs. Quanto aos pronomes interrogativos o professor chamou a atenção para a 

mudança na entonação da voz.  
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ANEXO 

 


