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RESUMO 

Este trabalho analisa a presença dos gêneros discursivos orais em quatro livros didáticos do 
nono ano do Ensino Fundamental, assim subdivididos: dois livros de Língua Portuguesa e dois 
de História de duas coleções diferentes de cada componente curricular. Realiza a investigação 
a partir da análise do texto escrito, com o objetivo de identificar como os referidos manuais 
tratam a oralidade em sua função de indicadora de atividades em sala de aula. Para conduzir a 
reflexão sobre o trabalho com esses gêneros discursivos orais e como evidenciam a presença 
da fala como objeto de aprendizagem, tem como base os seguintes autores: Bakhtin (2011), 
Rojo (2005) e Dolz, Scheneuwly, Pietro, Zahnd (2011). Com base nesses estudos, constata que 
a presença da oralidade no livro didático ainda apresenta limitações. Porém, já identifica 
avanços em comparação a um passado não muito distante em que a oralidade estava 
condenada ao ostracismo ou era apenas citada como uma possibilidade de realização do texto 
por meio da fala. Entende que passados mais de quinze anos da publicação dos Parâmetros 
Curriculares de Língua Portuguesa (1998), os livros didáticos dessa área iniciam um trabalho 
com atividades que estimulam o diálogo e promovem oportunidades de reflexão sobre o uso de 
estratégias que orientam e potencializam a habilidade oral no ensino dos gêneros (formais e 
informais), a fim de promover uma interação que passe pela escuta e pela fala do outro. De 
forma latente, os livros de História apresentam uma leve transformação especificando os 
gêneros discursivos orais. Em algumas atividades, tentam preparar o aluno e, assim, 
corroboram o entendimento de que ensinar a ler, a escrever e a falar é dever de todas as áreas, 
tendo como resultado uma aprendizagem mais efetiva da oralidade por meio de uma relação 
dialógica do processo de organização e produção dos gêneros discursivos orais. As obras 
analisadas trabalham a oralidade de forma limitada, a primazia da escrita ainda se reafirma 
como modalidade dominante, logo, evitando a necessidade de um trabalho mais bem 
elaborado para o ensino dos gêneros discursivos orais.

PALAVRAS-CHAVE: Livro didático de Português e História. Gêneros Discursivos orais. 
Discurso. Oral/Oralidade. Atividades. 



ABSTRACT 

This work analyzes oral genres in four textbooks from ninth level of Elementary school that 
consists in two books of Portuguese language and two of the History. The research 
investigates written text, in order to identify how the manuals referred treats orality as an 
indicator function in the classroom. To reflect about this work with oral genres it has bases on 
Bakhtin (2011), Rojo (2005) and Dolz, Scheneuwly, Pietro, Zahnd (2011). Based on these 
studies, it finds out that the presence of orality in the textbook also has limitations. However, it 
presents major advances compared to a past not too distant when orality is ostracized or it is 
only mentioned as a possibility for realization of the text through speech. It understands that 
after more than fifteen years since the publication of the Parâmetros Curriculares de Língua 
Portuguesa (1998), Portuguese textbooks start activities that stimulate a dialogue and promote 
opportunities to reflect about the use of strategies that guide and enhance the oral ability in the 
teaching of genres (formal and informal), aiming to promote interaction that involves listening 
and talking to the other. Latently, History books show a slight transformation related to the 
oral genres. In some activities, they try to prepare the student and thus corroborate the 
understanding that to teach reading, writing and speaking is the duty of all areas, resulting in a 
more effective learning of orality through a dialogic relation of the process of organization and 
production of oral discursive genres. 

KEYWORDS : Portuguese and History textbooks. Oral discursive genres. Discourse.
Oral/orality. Activities.
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1 ENTRANDO NO TEMPLO 

Entrar no templo é encontrar o caminho das musas gregas que ainda revelam muitas 

verdades para o momento presente da realidade ocidental. Calíope nos aponta uma 

representação do discurso falado e Clio nos remete ao escrito, sem dicotomias, nem divisões, 

apenas divinas figuras para estudar sobre a realidade material da língua chamada de texto. 

A pesquisa sobre os gêneros discursivos orais nas áreas de LP (LP) e História aponta 

o quanto as musas se encontram nesse lugar comum que é a fala. Assim, as duas áreas

perpetuam o uso da língua por seus falantes nos mais variados momentos da vida, como 

deuses e deusas que se perpetuam por meio dos ouvidos tocados pelas palavras faladas. 

Pesquisar oralidade surge com o falar cotidiano em tantas rotinas do mundo da vida 

que exigem uma voz viva e ativa para lidar com a eterna força dos enunciados que rodeiam 

das vozes advindas dos seguintes sujeitos: professora Luci Batista (minha mãe), que sempre 

me ensinou que professor tem que ter voz forte e firme; a professora Tatyana Mabel (UFRN), 

que ininterruptamente elucida a necessidade de entender que a oralidade tem uma gramática 

própria; a docente Francisca Elisa (IFRN) aponta que o trabalho com a oralidade é algo 

fundamental para o profissional de ensino e a voz bakhtiniana da professora Maria da Penha 

Casado Alves (UFRN) que sempre, discursivamente, anuncia a teoria em estudo usando o 

termo “o falante”
1
.

Nesse contexto, a nossa pesquisa volta-se para a oralidade - ainda como um vasto 

campo de pesquisa pouco explorado - e aquilo que nos moveu para essa fala escolarizada foi 

como o professor de LM e o de História lidam/abordam esses gêneros discursivos no 

cotidiano da sala de aula, como o Livro Didático (LD) das duas áreas trabalham com essa 

modalidade, uma vez que é algo que, aparentemente, aprendemos suas possibilidades sem 

necessitar do saber institucionalizado da escola. 

1.1 Justificativa 

A realidade contemporânea denota a primazia da escrita nas mais variadas esferas da 

sociedade. A oralidade, muitas vezes, fica relegada à vivência da língua no cotidiano.  Assim, 

ao escrevermos, está selada a verdade do sujeito que estuda, aprende e ensina, enquanto a fala 

pode ser facilmente negada, esquecida e preterida em algumas práticas de ensino.  

1
 O termo falante em Bakhtin não trata daquele que se utiliza da fala, ou seja, é o sujeito que faz uso da língua / 

linguagem em todos os âmbitos do mundo da vida. 
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As práticas dos gêneros discursivos orais em contexto escolar, na maioria das vezes, 

não são registradas, tornando-nos escravos da memória docente e pouco marcada na fala de 

um aluno que usou a oralidade nos mais variados contextos sociais. A efemeridade da fala 

corrobora a necessidade da escrita, pois esta rapidamente é revista e seria aparentemente mais 

objetiva, talvez pelo fato de que o aparato para acessar o registro escrito seja mais simples e 

acessível, enquanto o do registro oral necessitaria de uma tecnologia mais apurada.  

A produção do discurso oral, por um longo período, foi concebida como espaço do 

caos, porém, na década de 60, do século XX, o entendimento sobre essa concepção foi 

mudando. Assim se justifica que várias das referências sobre a conversação, os estudos da 

fala, começaram na década de 70 do mesmo século, conduzidos os estudos na área da 

pragmática
2
 (estudo do uso da língua, mediante o seu sistema).

 No Brasil, no final da década de oitenta do século passado, para ser mais exato, no 

ano de 1989, Marcuschi, a referência teórica sobre os estudos da oralidade, traz o foco para 

conversação e suas peculiaridades. Nesse contexto, as décadas de 80 e 90 do século 

supracitado apontam mudanças no ensino de LM advindos dos estudos linguísticos e 

renovada percepção pedagógica sobre o papel do aluno em sua função de aprendiz de língua 

materna.  

Rojo (2008) aponta a oralidade como elemento do Trivium, ou seja, o discurso oral 

como elemento de ensino de LM que está presente na tradição escolar, que perdeu espaço em 

uma sociedade grafocêntrica. A camada popular que chegou à escola precisava ter um 

contexto prático para atender os filhos dos trabalhadores. Mediante as observações 

supracitadas e com base na perspectiva de Aguiar (2002), a autora conclui que ao chegar à 

nona década do século XX o Brasil passa do contexto da oralidade para a massificação do 

texto escrito. 

 Constituindo uma realidade paradoxal, nesse mesmo período, Milanez (1993), 

aborda, em seu livro “Pedagogia do Oral”, as questões de variação linguística e confronta o 

texto escrito com a oralidade. Ainda apontando a desvalorização da oralidade, a pesquisadora 

Jânia M. Ramos (2002) afirmava que essa modalidade era uma realidade no início do século 

XX e mesmo muitos anos depois ela vem mudando lentamente. 

 Entretanto, o documento oficial do Ministério da Educação e Cultura “Parâmetros 

Curriculares Nacionais” PCN (1998) explicitava a necessidade do trabalho com a oralidade, 

2
 Pragmática está relacionada o estudo do uso da linguagem e a prática linguística. 
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deixando evidente que o ensino de LM, especificamente o trabalho com a oralidade, deveria 

ser realizado com um elemento essencial do ensino de língua materna. Concernente aos PCN 

de História, podemos afirmar que os gêneros discursivos orais não são entendidos como 

elemento de aprendizagem da disciplina em questão. 

A prática e estudo dos gêneros discursivos orais nas instituições de ensino brasileiras, 

apesar de recomendado pelos estudiosos e pelos mais variados documentos oficiais, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), orientações estaduais e municipais para o ensino 

de LM, ainda sofrem com as limitações no que se refere à sistematização e à valorização da 

oralidade.  

O ensino de LM, tal como abordado nos PCN, torna-se um norte para a orientação da 

prática docente dessa disciplina. Nessa disposição de busca, ressaltamos que esses estudos 

provocam um redimensionamento da prática docente nas disciplinas de LP e História, 

aproximando a língua do contexto do aluno, considerando a apropriação do conteúdo para 

uma aprendizagem significativa e real. 

Algumas razões podem ser arroladas para a situação do ensino dos gêneros
3

discursivos orais na escola, entre elas, o fato de que ainda existem poucos materiais didáticos 

ou acadêmicos voltados para o trabalho com a oralidade, especialmente nos LD utilizados no 

cotidiano das escolas. 

Entretanto, a importância de promover situações em sala de aula por meio das quais 

o aluno possa se relacionar através da linguagem se torna imprescindível para que ele se torne

um cidadão de fato, com a consciência da importância do texto oral e saiba articulá-lo de 

forma adequada e competente.  

A referida pesquisa tem como proposta principal analisar a abordagem dos gêneros 

discursivos orais nos LD de LP e História do nono ano do Ensino Fundamental (EF), sob a 

égide do Grupo de estudos CONTAR (CAPES/INEP - Observatório da Educação - Ed.038/10 

- UFRN: CE-PPGED/CCHLA-PPGEL/CCET-PPGECNM - 2011-14|Grupo CONTAR).

Todas as ações foram desenvolvidas no âmbito do projeto “Leitura e escrita: recortes inter e 

multidisciplinares no ensino de matemática e português”, coordenado pelas professoras 

Tatyana Mabel Nobre Barbosa e Claudianny Amorim Noronha, com financiamento da 

CAPES - Observatório da Educação. 

3
Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. Compreende-se perfeitamente que 

o caráter e as formas desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é claro, não

contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos)

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. (BAKTHIN, 2011, p.

261)
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Os dados foram sistematizados para delinear a constituição do corpus com base na 

organização dos enunciados (processo de preparação, comando da atividade e execução) que 

propõem atividades com os gêneros discursivos orais nos LD do nono ano com uma 

perspectiva de que o ensino do uso da oralidade em LM é responsabilidade de todas as 

disciplinas que compõem o currículo escolar. 

Mediante essa perspectiva da oralidade como elemento essencial para o ensino 

aprendizagem, torna-se imprescindível a compreensão de que o trabalho nessa modalidade 

necessita de uma organização mais complexa para registro, requerendo um planejamento mais 

elaborado (por todo o aparato tecnológico que se faz necessário), seguida do registro, para 

depois avaliá-lo com o intuito de reconhecer que o aluno (mesmo falante nativo da língua) 

necessita aprender os mais variados aspectos do uso da oralidade.  

1.2 Questões de pesquisa 

1.2.1 Questão Geral de Pesquisa 

 Como os gêneros discursivos orais são abordados nos livros didáticos de LP e História

do nono ano do Ensino Fundamental? 

1.2.2 Questões Específicas 

 Como se efetiva ou não o trabalho com os gêneros orais discursivos nos LD de

História e LP do nono ano? 

 Se há um enfoque da oralidade, como são propostas as atividades que envolvem

oralidade nos manuais didáticos de LP e História do nono ano do Ensino Fundamental? 

 Como o livro didático sistematiza a abordagem das atividades, tendo em vista a

delimitação das modalidades escritas e orais a serem observadas? 

1.3 Objetivos de pesquisa 

1.3.1 Objetivo geral 

 Identificar os gêneros discursivos orais que são propostos nos livros didáticos de LP e

História do nono ano do Ensino Fundamental. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Problematizar as atividades que envolvem os gêneros discursivos orais.

 Descrever as propostas de atividades e especificação das modalidades da língua em

que devem ser produzidos os gêneros discursivos. 

 Analisar o processo de orientação que requerem a produção de gêneros discursivos

orais. 

1.3 Estrutura do trabalho 

Este trabalho encontra-se disposto em seis capítulos que tratam da oralidade em seu 

aspecto histórico, sua presença no mundo da vida e nos LD. A introdução se constitui de 

questões que abordam a oralidade e sua presença em várias esferas. Ela é composta pelas 

seguintes seções: justificativa da pesquisa dos gêneros discursivos orais em LD, questões de 

pesquisa e objetivos da pesquisa. 

O capítulo 2 trata da questão histórica do ensino LP e História estabelecendo o 

reconhecimento da oralidade nos diversos momentos do percurso do ensino escolar. Nessa 

mesma linha de reconstrução histórica, o capítulo 3 aponta para a presença do texto oral no 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), destacando como a produção dos gêneros 

discursivos orais chegou a ser um elemento no LD de LP e como se apresenta no LD de 

História. 

O capítulo 4 evidencia a concepção dialógica e discursiva para o trabalho com a 

oralidade nos LD em pesquisa. Assim, entendemos que perceber que a fala do outro tem 

significância ímpar e que os enunciados são entendidos como produções únicas, além de 

impossíveis de serem repetidas na esfera dialógica e em todos os momentos que o texto é 

vivenciado independente da modalidade, do contexto sócio-histórico que está inserido. Enfim, 

a palavra do outro é discurso compartilhado de saberes e sentidos. 

O capítulo 5 traça um panorama sobre como a oralidade foi tratada durante os 

diferentes períodos para, enfim, chegar à escola. No capítulo 6, é abordada a metodologia 

como elemento essencial para entender e analisar o corpus. 

O capítulo 7 contém as análises da oralidade nos LD. O capítulo 8 remata a 

dissertação mostrando como a oralidade pode ser trabalhada com mais eficácia e 

entendimento, além da importância da sua presença em contextos de sala de aula em 

diferentes disciplinas como Português e História. 
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Pesquisar a oralidade e sua materialização sobre gêneros discursivos orais têm por 

função mostrar que a concepção de linguagem precisa ser adaptada ao contexto em que a fala 

será utilizada. Logo, implica em entendimento do papel de quem a produz, as ações que serão 

necessárias e sua adaptação ao contexto que exige seu uso.  Dessa maneira, as práticas 

discursivas e, por consequência, os interlocutores, seus lugares de sujeitos e o próprio mundo 

que os constituem, os retiram do silêncio ao caminhar apenas pela via da escrita, pois o lugar 

em que entrará é livre de mordaças para que nenhuma voz deixe de ser ouvida e 

compreendida em suas necessidades enquanto sujeito enredado de múltiplas falas. 
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2 NOS PASSOS DE CLIO: ENTRE LÍNGUA MATERNA E O SABER HISTÓRICO 

 Para percorrermos o caminho de Clio torna-se necessário rever a História. Então, nas 

veredas da musa buscamos o percurso histórico do ensino da LP e o do saber histórico no 

Brasil que definiu as estruturas que permeiam essa disciplina até a atualidade. Assim, no 

presente capítulo, buscamos discutir acerca dos elementos que constituem o caminho do 

ensino de Português e de História, das realidades teóricas que perpassam as reflexões dessas 

duas áreas em seu contexto de formação do aluno, enquanto áreas que estão interligadas pelas 

questões de linguagem como elemento característico dos saberes. 

 O estudo foi iniciado pela História da Educação, passando também pelo ensino de 

LM e História em discussões atuais, como também pela cena dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais- PCN, incluindo a formação de professores de Português e História e o percurso do 

livro didático nas referidas disciplinas, pois esse passeio proporciona o entendimento da 

oralidade como um aspecto relegado, durante muitos anos, no contexto da denominada 

Educação Básica. 

2.1 Um breve perpassar pela História da Educação no Brasil 

Começar pela História é entender que “as ciências humanas são históricas, por 

natureza, tanto pelos seus objetos como pelos seus modos de conhecimento. Por isso, a 

história é consubstancial à própria constituição das ciências” (NÓVOA apud CAMBI, p.11, 

1999). Nesse contexto, é importante despertar para a influência da constituição desse processo 

sócio-histórico na própria organização da educação, assim resultando nas finalidades que se 

propuseram em cada período histórico. 

A educação brasileira no período da Colônia (1530 a 1822) e Império (1822 a 1889) 

era direcionada aos homens. Eles tinham acesso à educação em casa, enquanto as mulheres 

assumiam as funções domésticas como expressão da sua posição na sociedade da época, 

arraigada na concepção patriarcal. 

A educação jesuítica (1570-1759) marca o período colonial no Brasil, pois formava 

seus alunos para as letras. Desde a formação inicial, a cultura europeia, embebida das 

posições fomentadas pela reforma protestante que passaram a ser construídas mediante uma 

visão crítica desse movimento, causando uma reafirmação do catolicismo como arauto das 

certezas de todas as coisas. Dessa forma, a Companhia de Jesus realizava a função de edificar 
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os discentes para a fé, colocando-se contra as ideias reformadoras, buscando avivar a chama 

de uma contra-resposta à expansão protestante. 

O ensino jesuítico tinha características díspares à realidade da colônia, pois as 

preocupações com a formação para o trabalho não eram tratadas (ênfase nas realidades do 

espírito: na literatura, no belo e também no humano). Romanelli (2001) afirma que os 

colonizadores brancos se destacavam da população nativa por defenderem que a formação 

deveria promover a mão de obra, tornando o conhecimento e a erudição uma expressão de 

domínio, consequência do poder. Enquanto a população, em geral índia e branca pobre, 

tornava-se de interesse da própria Companhia de Jesus, a camada mais favorecida recebia 

uma educação de caráter geral sendo encaminhados para escolas sacerdotais. 

Por conseguinte, os herdeiros desse legado davam continuidade aos seus estudos nos 

colégios jesuíticos (seguir estudos para se tornar um religioso ou ir para a Europa para 

continuar formação intelectual). A universidade de Coimbra tornou-se o lugar de formação 

mais procurado, constituindo uma elite intelectual que retorna as suas origens. 

Ao rever o processo da implantação do modelo civilizatório eurocêntrico (português) 

no Brasil pelos Jesuítas, logo se identifica que esse modelo de educação perdurou até a 

República (1889 aos dias atuais), pois até o final do século XIX a população não tinha 

incentivo do governo para estudar, tampouco sentia a necessidade (era característico da 

população o trabalho na agricultura) para fazê-lo. 

A primeira Constituição Federal de 1891 tornou-se um reflexo dessa consciência 

dual de ensino. Assim, foram criadas instituições de ensino superior para a elite aristocrata e 

de ensino secundário para a população, com o diferencial de que essa modalidade estava sobre 

a jurisdição federal, reafirmando o pouco interesse da população pela educação em geral. 

Essa situação ganhou nova configuração com as décadas iniciais do século XX. A 

população tomou uma nova postura ao sentir necessidade de estudar, justificada pelo 

abandono das terras, o que causou um crescimento das cidades e, como consequência, uma 

mudança de comportamento. A industrialização contribuiu para esses movimentos 

migratórios, promovendo tal mudança. Nesse contexto, as ideias europeias voltam à tona, 

todavia, com a concepção de que os altos índices de analfabetismo são inaceitáveis num país. 

O contexto educacional não estava em sintonia com a clientela, causando um 

estranhamento, o tipo de ensino oferecido não se equiparava ao interesse desses estudantes, 

destoando das necessidades da realidade desses alunos da educação pública. 

No desenrolar da História do Brasil, o cenário educacional ganhou novas cores com a 

ascensão de Getúlio Vargas, pois em 1930 foi criado o Ministério de Educação e da Saúde. 
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Dessa maneira, a educação ganhou uma notoriedade de problema nacional, fazendo-se 

necessárias soluções de ampla atuação. É interessante ressaltar que educar, no período 

anteriormente citado, tinha a finalidade de formar (educação básica) para o advento das novas 

tecnologias que surgiam com o processo de industrialização. 

A necessidade dessa organização educacional obrigava o sistema de governo a 

desenvolver um sistema educacional que promovesse essa nova realidade da indústria, 

fazendo-se necessário pensar sobre o ensino e sua organização nacional. No entanto, com o 

advento do Estado Novo
4
 a educação, que aparentava uma evolução, volta aos ares elitistas.

As instituições educacionais passam a ser gratuitas apenas para as crianças e jovens 

que não poderiam pagar as escolas privadas como reza a Constituição Federal de 1937. Nesse 

contexto social, a educação retratava um tipo de governo, fruto de uma realidade social que 

precisava preocupar-se com essa dimensão pedagógica e tecnológica, pois 

A sociedade moderna tem necessidade de uma ideologia e do jogo complexo das 

ideologias para garantir-se no seu pluralismo dinâmico sem perder em coesão e em 

organicidade [...] a dimensão pedagógica se torna central, mas também carregada 

dessa vontade de coesão, de unificação social, mediante o papel de socialização que 

ela vem concretamente exercer e assumir como sua própria tarefa. [...] Toda a 

pedagogia, por um lado, e a educação, por outro, na época contemporânea, são 

caracterizadas por esta forte simbiose com a tecnologia (CAMBI, 1999, p. 382). 

Com essa constatação, fica explícito que a constituição da pedagogia e, por 

consequência, da educação, recebeu influências diretas da organização governamental 

vigente. Dessa forma, podemos afirmar que a educação brasileira teve sérios problemas com a 

estrutura organizacional utilizada pelo governo Vargas. 

No caminhar dos acontecimentos históricos, eclode a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) e o Brasil sofre uma crise econômica. As importações foram limitadas, causando 

uma crise de produtos, incentivando a industrialização e desembocando na educação que 

precisava preparar a mão de obra. 

 Dessa necessidade de profissionais qualificados, o Ministério da Educação e a 

Confederação Nacional da Indústria criaram um sistema de educação paralelo, com o objetivo 

de compensar a falta de qualificação através de cursos profissionalizantes. Os alunos desses 

cursos eram denominados aprendizes e saíam com a formação técnica para a atuação na 

indústria. Percebe-se, nesse momento, que a iniciativa privada forma seus próprios 

4
 Período da era Vargas, entre 1937 e 1945, foi marcado pela ausência de direitos civis, controle do movimento operário, 

populismo. Pela construção do ideário de identidade nacional (samba, intérpretes do Brasil, etc) e pela transição para 

um processo econômico. 
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profissionais, pois durante muito tempo essa alternativa de formação tornou-se o caminho 

mais adequado à classe menos privilegiada. 

As reformas da educação no Brasil trazem um peso de lentidão na sua constituição 

como área de ação do governo. Apenas em 1961 aconteceu a produção da primeira lei 

específica da educação: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB nº 4.024/61. 

Esta promoveu uma descentralização do governo e assim qualquer pessoa poderia oferecer os 

serviços educacionais, pois eles eram apenas oferecidos pelo Estado. Nesse contexto, 

surgiram as escolas particulares. 

No que se referem às mudanças, poucas aconteceram. Apenas o currículo deixou de 

ser único para todo o país e foram acrescentadas disciplinas que poderiam ser opcionais (o 

ensino religioso é um exemplo). Essa organização da lei recebeu várias críticas, uma vez que 

não correspondia à necessidade de educação do povo, mantendo a estrutura supracitada de 

privilegiar a classe dominante e de dimensionar a educação segundo seus interesses. 

A década de sessenta do século XX teve um impacto significativo na educação. 

Todavia, vale salientar que esse crescimento se deu no Ensino Médio causando um excesso de 

oferta de pessoas qualificadas nessa área. Em contrapartida, as matrículas no Ensino 

Fundamental tiveram uma queda significativa, sendo mais forte em 1964, exatamente no ano 

do golpe militar. 

Na década de setenta do mesmo século, a reforma educacional teve como foco o 

ensino secundário, que recebeu o nome de primeiro grau e foi aumentado para oito anos (1ª a 

8ª série). O segundo grau tinha a duração de três anos (1ª, 2ª e 3ª série), sendo caracterizado 

pela formação técnica e tendo os seguintes aspectos: 

A política educacional tem igualmente a pretensão de suprir um quadro de carência 

efetiva. Tal carência se traduz, do ponto de vista das classes populares, na pura e 

simples exclusão da escola de grandes contingentes populacionais que são alijados, 

portanto, do acesso à cultura letrada. Isso tem inegáveis repercussões no que diz 

respeito à vida social, ao exercício da cidadania e ao mundo do trabalho. Por outro 

lado, no que concerne ao Estado, o quadro de carência era incompatível à idéia de 

“Brasil-potência” (GERMANO, 1994, p. 167). 

Por conseguinte, na década de oitenta, ganharam espaço as pós-graduações e as lutas 

por uma reforma na educação. Em 1987, a camada intelectual brasileira que pensava a 

educação externava seus anseios para essa área por meio de uma lei que regulamentasse as 

suas ações.  

Na década de noventa, mais precisamente no ano de 1996, foi promulgada a Lei de 

Diretrizes e Basse da Educação Nacional (LDB) que é fruto de muitos anos de luta de 
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inúmeros educadores. Essa lei torna-se resposta à exigência de uma nova forma de lidar com 

o mundo globalizado em todas as áreas e, com o avanço da tecnologia, ocasionou a

reorganização na educação para proporcionar que um indivíduo tenha o mínimo de 

conhecimento para operar e realizar um bom trabalho com as máquinas. 

Essas novas normas promoveram uma maior liberdade na escola, que pôde ser 

denominada de autônoma, sendo o seu objetivo formar a totalidade do sujeito, tanto no âmbito 

escolar, no que se refere à intelectualidade; quanto no âmbito social, como cidadão que 

cumpre seus deveres e reclama seus direitos.  

Entretanto, a LDB (9394/96) tornou-se alvo de considerações que precisam ser 

observadas. Severino (1997) aponta tais questões: ela não conseguiu corresponder à 

necessidade da educação brasileira, pois promove uma retórica liberal; afirma que é 

comprometida com o paradoxo público privado; a lei não conseguiu garantir que a escola 

tenha uma gestão acessível a todos (democrática); não decorre de vínculos comprometidos 

com uma política que luta por uma mudança na realidade concreta da educação brasileira.  

Dessa reforma, surge um conjunto de documentos que servem de orientações para o 

ensino em âmbito nacional, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que têm por função deixar 

mais homogêneo o ensino em seu aspecto de objetivos, mesmo recebendo várias críticas no 

que se refere a sua relação com contexto de muitas realidades das escolas do extenso Brasil. 

2.2 O ensino de LM: um deambular histórico pelo contexto brasileiro 

Após entender o cenário histórico da educação no Brasil, faz-se necessário tratar da 

LP até ela se tornar uma disciplina. Bezerra (2005) descreve que a LP começou a ser uma 

disciplina desde o século XIX, fazendo parte do currículo de todas as séries.  

A gramática normativa era extremamente valorizada. Ensinava-se igualmente a 

forma da língua latina e, desse modo, constitui-se um diferencial nos filhos da aristocracia que 

lidavam com boa desenvoltura com o processo de aprendizagem da LP. 

Todavia, o aumento de pessoas das camadas menos favorecidas da sociedade na 

escola causava sérios problemas no ensino de LP, pois esses alunos tinham dificuldades em 

aprender a gramática normativa, justificada pela distância desse uso no seu cotidiano. 

Esse fato resultou na utilização de uma língua falada e escrita que deveria ser 

aplicada numa realidade paralela chamada “escola”. Isso teve como consequência um 

verdadeiro estranhamento entre a língua estudada e a variação no cotidiano desses “novos” 

alunos, privilegiando a memorização dos conteúdos. Em contrapartida, na realidade das elites, 
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a escola era um meio de se exercitar e verificar o uso da língua que realizavam em sua 

vivência familiar e no seu meio social. 

Com o desenrolar da História do ensino de LP, muitos elementos dessa prática 

começaram a mudar. Até a década de 50 do século XX, o ensino e o estudo eram realizados 

por meio de manuais de gramática e os textos literários eram lidos por meio de antologias 

(compilações agrupadas por temas, autores e as mais variadas possibilidades de organização). 

Ressaltava-se o Português na sua forma padrão, excluindo qualquer sinal de variação da 

gramática que não estivesse nas normas. 

Nessa mesma época, com a ascensão da camada popular, a configuração da escola 

mudou, com o abandono da formação humanística, sendo uma das causas desse processo, os 

professores e alunos começaram a emergir das classes populares, além da necessidade de 

expansão da educação. Ainda nesse período começou-se o trabalho com o texto, apesar de que 

ele estava atrelado ao ensino gramatical, ficando esquecidas as questões relacionadas ao 

entendimento do texto, estrutura histórica e enredo. 

Na década de 60, a procura pela escola aumentou e, consequentemente, a demanda 

de alunos. Com esse novo quadro, surge a questão do fracasso escolar. Logo, fez-se 

necessário buscar seus motivos. Os problemas com o cognitivo ganham o cenário 

educacional, sendo ele o alvo principal para as justificativas dessas questões relativas ao 

insucesso escolar. 

Nos anos 70, os livros didáticos de LP enfatizavam os elementos de comunicação e 

suas várias funções. Com os livros, os professores, quase sempre, ficaram dependentes de 

suas facilidades ao transferir sua função de material ou recurso didático para único meio de 

ensino da língua. Com isso, os textos são assumidos como parte do ensino de LM. Ainda 

nesse período, os alunos recebiam como lição a leitura e até mesmo as atividades com a 

escrita, e o nome da disciplina foi alterado para “Comunicação e Expressão”. 

Nesse contexto de reorganização educacional da década de 80, várias questões do 

fracasso escolar estavam atreladas ao ensino de LP, tais como: dificuldade para alfabetizar, o 

uso ineficaz da língua e a dificuldade na escrita de textos, principalmente, na organização das 

ideias de forma escrita, com sérias limitações no que se refere à estruturação do texto. Como 

resultado, o ensino de LP foi revisto, assim, como uma nova configuração do livro didático 

que almeja a seguinte configuração: 

[...] os livros didáticos diversificam e ampliam ainda mais a sua seleção 

textual, destacando-se a presença dos textos jornalísticos: notícias, 

reportagens, entrevistas, propagandas... Os alunos deveriam lê-los, analisá-
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los e produzi-los. A ênfase nessa variedade de texto é motivada, 

principalmente, pela idéia de que os alunos precisariam ler textos mais 

atuais, mais próximos de sua realidade (não só jornalísticos, mas também os 

literários), tanto do ponto de vista da temática quanto da linguagem 

(BEZERRA, 2003, p.45). 

No decênio de 90, os ensinos de todas as disciplinas escolares do Brasil receberam a 

orientação de um documento que serve como base para os encaminhamentos dos conteúdos 

de todas as séries, inclusive, para o ensino de LP. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) fizeram com que houvesse uma reflexão sobre essa abordagem do ensino de LP, 

propondo um enfoque nas concepções de gêneros discursivos. O avanço da tecnologia 

contribuiu para que o trabalho com língua/ linguagem fosse revisto e para que o ensino de LP 

abrangesse os gêneros discursivos presentes na vida do educando. 

Ao tratar da questão da oralidade no âmbito documental no que se refere ao ensino 

de História, logo entendemos que existe uma relação direta entre a utilização dos gêneros 

discursivos orais e o conteúdo da componente curricular pesquisado, pois é recorrente a 

utilização da oralidade como ferramenta de estudo. Apesar de que os PCN de História 

apontem que a oralidade é apenas uma forma comunicação do homem e de organização de 

ideias. Em nenhum momento fica evidente que a oralidade, nem mesmo a escrita, é entendida 

como parte daquilo que é ensinável na referida disciplina. 

2.3 O ensino de História na realidade brasileira 

O estudo da língua em sua modalidade oral, particularmente nos livros de LP e 

História, nos remete ao entendimento de que tudo situado sobre a terra e no imaginário 

humano têm seu percurso histórico. Então, torna-se apenas um passo, uma leve necessidade 

de olhar para trás e tudo se torna “historiografável”. Para uma melhor compreensão desse 

processo em que o ensino da oralidade é um dos compromissos de professores de todas as 

áreas, nos lança para a busca sobre como historicamente ocorreu o processo de didatização do 

conhecimento histórico para o ensino no Brasil. 

A Lei do Ensino de Primeiras Letras, de 15 de outubro de 1827, reza que os 

professores deveriam ensinar os seguintes saberes: 

Art. 6
o
 Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de 

aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais 

gerais de geometria prática, a gramática de língua nacional, e os 

princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica 
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romana, proporcionados à compreensão dos meninos; preferindo para as 

leituras a Constituição do Império e a História do Brasil. 

A presença da História como disciplina esteve marcada no currículo escolar 

brasileiro na perspectiva de leitura de direcionada para homens, embora constante no 

currículo inicial da escola brasileira. O ensino de História firmado na moral cristã católica 

apostólica romana, todavia com ares de formação de intelectuais idealizadores, estabelecia um 

jogo de sedução e flertes entre o sagrado que convocam para o transcendente, estabilizado no 

passado humano que convoca para terra e suas relações políticas de poderes 

masculinos/patriarcais. 

O matrimônio Estado e Igreja Católica Romana (ICR) ganha forma e propagação 

com ensino de História, mesmo sendo durante muitos anos uma disciplina optativa. Com a 

criação do Colégio Dom Pedro II em 1837 a disciplina ganha status de obrigatória, pois a elite 

que desfrutava do primeiro colégio público secundário do Brasil necessitava estar em 

consonância com a estrutura francesa de ensino. Assim, a História Universal ganhou 

espaço sem ser abolida a História Sagrada. 

A História do Brasil passou a ser estudada quase vinte anos depois da 

obrigatoriedade, sem deixar de lado a História Sagrada, que será questionada com o avanço 

das teorias cientificistas. No âmbito da educação nacional, começam os embates entre a ICR e 

o Estado ao tratar de questões de cunho moral e outras disciplinas começam a ganhar espaço,

sendo a Geografia um exemplo. O ensino do conhecimento histórico tinha dois focos: lições 

de leituras, como foi citado anteriormente, e o senso de moralidade relacionado às questões 

cívicas e instrução religiosa. 

Próximo ao final do século XIX, algumas reorganizações curriculares foram 

realizadas na estrutura escolar. Uma delas foi à ascensão da História profana ganhando mais 

espaço nos programas oficias, enquanto a História Sagrada era extinta. Dessa forma, refletia 

as discussões que ocorriam naquele momento. O período de transição de Império para 

República fervilhava com as questões do fim da escravidão, laicidade do Estado e, 

consequentemente, da escola, assim demarcando a separação entre o Estado e a Igreja 

Católica Romana. 

Com o processo de laicização do contexto público, o Estado passa a ser regido pela 

crítica e pelos debates das demandas da vivência em sociedade, como afirma Nadai (1993). O 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGH) dominava as pesquisas e a forma como era 

concebido o ensino de História, sendo marcado pela exaltação do indivíduo advindo das elites 
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sociais e a criação de heróis que motivavam a identificação da população definindo padrões 

de virtude e comportamento. 

Bittencourt (2009) aponta que o ensino de moral e cívica sempre marcou a trajetória 

da disciplina. A função civilizatória da disciplina marca esse primeiro momento. Entretanto, 

Knauss (2005) afirma que essa função moralizante sempre proporcionou um afastamento do 

entendimento de História enquanto ciência. A História do Brasil substituiu a hagiografia 

(história da vida dos santos católicos), os textos de cunho moral foram os formadores das 

nações em seus feitos grandiosos. A disciplina em questão estava inserida na seguinte 

concepção educacional: 

A idéia de civilizar e disciplinar a população estava diretamente relacionada 

com a redefinição de percepções sociais a respeito da “caridade”, da 

“pobreza” e da “mendicância”. A partir de meados do século XIX, a 

filantropia moderna questionava as práticas caritativas, demonstrando a 

necessidade de intervir nos hábitos e comportamentos das classes populares 

– não poucas vezes associadas às “classes perigosas” – por meio de

campanhas educativas nas quais exaltavam princípios como a positividade

do trabalho, do modelo familiar nuclear, da economia, da moralidade e da

religião (GONDRA; SCHUELER, 2008, p. 75).

O ensino de História ficou marcado por ser um instrumento moralizante, ou seja, 

indicando como o povo deveria proceder enquanto nação, passando a ser registro da sucessão 

monárquica portuguesa e suas narrativas de defesa do reino contra estrangeiros, com o intuito 

de definir a identidade da nação que estava em formação, sem a presença do cidadão comum 

como sujeito da História vigente. 

A metodologia de ensino do momento se constituía na memorização dos textos 

escritos que deveriam ser repetidos por meio da oralidade como forma de fixação do 

conhecimento. Com base em Cambi (1999) podemos afirmar que a oralidade como meio de 

reforço da memória marca vários períodos do ensino escolar, bem como o percurso histórico 

da humanidade desde os seus primórdios.  

Os recursos didáticos eram limitados, muitas vezes, à voz do professor e aos poucos 

livros didáticos disponíveis, materiais fundamentados na perspectiva francesa. Toda a 

educação brasileira recebia essa influência. Então, ensinar História significava memorizar 

fatos sem um processo de reflexão e entendimento, como descrito nos livros didáticos 

franceses: 

[...] livros didáticos para a escola primária francesa no fim do século XIX, 

apresentou uma série de imagens acompanhadas de exercícios e atividades 
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cuja finalidade era o reforço para uma “memorização histórica”. Na prática, 

no entanto, parece ter prevalecido não exatamente a preocupação com uma 

memorização ativa, mas simplesmente com a decoração de nomes e datas 

dos grandes heróis e dos principais acontecimentos da história nacional. 

(BITTENCOURT, 2009, p. 69). 

O ensino de História para nacionalidade em um contexto de reorganização das 

relações patrão-empregado, migração e o espírito cívico era disseminado via o currículo 

escolar que deveria eliminar o analfabetismo e formar para uma prática modernizante da 

antiga colônia.  

A configuração escolar em sua estrutura curricular formadora estava organizada com 

a seguinte divisão: História, para formar o cidadão que honrava sua pátria; Geografia, que o 

localizava e a língua que o definia para ser um trabalhador que atendia às novas necessidades 

do momento histórico vigente naquele período de transição do Império para a República. 

A instituição chamada Estado foi redefinindo suas expectativas enquanto aparelho 

civilizador e, por conseguinte, a História da Civilização foi substituindo a História Universal. 

Assim, o sagrado perde espaço para o processo de laicização das instituições que são mantidas 

para atender aos cidadãos que usufruíam da coisa pública. 

A Pátria amada, com seus heróis em uma História Nacional, funciona como um tipo 

de amálgama que integrava o povo brasileiro à nova organização cívica. A escola cultuava os 

símbolos da Pátria, datas comemorativas e a referência a um passado glorioso. Nesse 

contexto, a escola toda tinha seu tempo demarcado pelos ritos e rememoração dos grandes 

feitos nacionais. 

Com o caminhar do tempo, se instala o século XX.  A República não vivenciava 

mudanças educacionais significativas. Porém, no ano de 1930, com a criação do Ministério da 

Educação e Saúde Pública, o Estado se reafirma como instituição que controla e legisla sobre 

o ensino, assim uniformizando o ensino de História por todo o país. Assim emergiu o

movimento escolanovista, que recebeu influência das teorias educacionais vindas dos Estados 

Unidos da América e a reforma educacional de Francisco Campos em 1931. Nadai (1993) 

aponta que o ensino História, pós-revolução de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas à 

presidência, formava o cidadão brasileiro para o trabalho que segundo Nunes (2000) até a 

década de cinquenta o encaminhava para a indústria.  

Os educadores travavam uma luta para que a escola fosse difundida de forma 

específica, ou seja, a realidade pública, a formação docente adequada e uma nova organização 

pedagógica. Sendo assim, o documento chamado “Manifesto dos Pioneiros da Educação 
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Nova” sintetizava as ideias dessa luta, além de começar uma organização para a produção de 

livros didáticos. 

Entre as décadas de quarenta e cinquenta do século XX, a realidade do ensino de 

História não mudou significativamente, pois as datas e feitos históricos ainda eram o centro 

do ensino, mesmo com a presença do livro didático e a substituição dos métodos mnemônicos 

por métodos ativos centrados no aluno (com foco nos Estudos Sociais). Fica assim descrito o 

seu conteúdo e permanência de antigas práticas no ensino: 

A análise dos conteúdos programáticos revelou a permanência na maioria do 

país, de uma História factual, com os mesmos personagens históricos sendo 

reverenciados em festas cívicas. Os livros didáticos não apresentaram 

mudanças significativas em relação aos conteúdos e verificou-se a presença 

de exercícios e questionários que continuavam medindo apenas a capacidade 

de memorização dos alunos exclusivamente e exigindo cópias e repetições 

das datas e fatos dos eventos considerados significativos para elite branca 

(PIRES, 1996, p.149). 

Com o advento da década de 60 do século XX, as metodologias para trabalhar o 

conteúdo histórico estavam se desenvolvendo com a nova organização educacional recebendo 

forte influência de historiadores, particularmente, franceses. Entretanto, o golpe militar de 

1964 redefiniu toda a realidade político-social. 

Nessa década, o antigo primário foi integrado ao 1º grau como parte da educação que 

deveria ser exercida pelo Estado. Logo, a Lei 5.540/68 instaura os Estudos Sociais como 

disciplina que substitui História e Geografia e, no ano seguinte, foi instituída a disciplina 

Moral e Cívica, que tinha como objetivo fortalecer o patriotismo. Porém, a cadeira de História 

estava presente apenas no antigo 2º grau. Nesse período, o governo assinou um acordo com 

uma agência americana (USAID) sendo uma das ações a distribuição de LD. 

Na década de 70 do mesmo século, iniciou-se a luta pela extinção dos Estudos 

Sociais. Essas modificações são resultados do crescimento dos movimentos sociais. A 

Associação Nacional de História ganha força e também as discussões do Instituto Histórico 

Geográfico Brasileiro (IHGB). Os livros didáticos continuam a ser distribuídos pelo governo, 

mesmo com o encerramento do acordo MEC/USAID. 

Na década de 80, com a luta pela Diretas Já, consequentemente, a abertura 

democrática volta-se para o ensino de História com novos sujeitos históricos que eram 

considerados de menor valor e por isso não era levada em consideração a sua importância 

social, tais como: mulheres, negros e pobres. 
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Com o advento da década de 90, o surgimento da nova lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) e o debate gerado pela necessidade de rever o currículo, surgiram os 

Parâmetros Curriculares Nacionais que foram utilizados pelo MEC como meio de propagar a 

reforma curricular e dar suporte para renovar o olhar docente para novas perspectivas de 

ensino, focando na formação do professor como âmbito essencial para melhorar a educação. 

Um exemplo dessa ação é a reestruturação dos cursos de licenciatura em todas as áreas. 

O momento atual com os documentos do Ensino Médio voltados para área de 

humanas tem aberto o leque de leituras e acesso às informações das mais variadas formas. O 

ensino de História, segundo Magalhães (2006), vai além da formação da identidade e 

cidadania, pois ensina o aluno a ler aquilo que não está explícito, assim promovendo uma 

visão mais apurada do mundo que o cerca. Espera-se que entenda e fale tudo aquilo que não 

está posto, usando o seu direito de voz para reivindicar mudanças, a fim de tornar nossa 

vivência em uma sociedade mais justa e igualitária. Entre as décadas de oitenta aos anos 2000, 

os livros didáticos se mantiveram como política de governo. 

2.4 Parâmetros Curriculares de LP: um novo tão antigo entendimento de leitura, de 

escrita e de oralidade. 

Os PCN de LP foram fruto das discussões referentes à área de educação e linguística.  

Koch (2004) afirma que os PCN trabalham na sua forma de utilização do texto e identificam 

os seguintes aspectos: a linguística textual, a relação com a leitura e a concepção de gêneros 

discursivos
5
.

Com o intuito de apontar as teorias que estão contidas nos PCNs são expostas as 

orientações, assim como as relações com os discursos do campo acadêmico, o que corrobora 

para o entendimento desse documento, que precisa ser compreendido para ser aplicado. 

 Diante desse contexto de entendimento, os Parâmetros avançaram com o respaldo do 

Ministério da Educação (MEC) e se tornaram alvo de estudo de todas as esferas de ensino 

(Ensino Fundamental , Médio e Ensino Superior). Um curso de 180 horas, “Parâmetros 

curriculares em ação”, chegou a ser desenvolvido nas escolas para impulsionar a utilização do 

documento. 

O documento em análise foi indicado para orientar as práticas dos professores.  Vale 

destacar que o período de lançamento dessas orientações estava marcado pelos altos índices 

5
 Os PCN fazem opção pela terminologia gêneros textuais. Para melhor entendimento da distinção entre gêneros 

discursivos e gêneros textuais ver Rojo (2005). 
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de reprovação e evasão escolar, o que constitui uma crise bastante significativa junto à 

sociedade de forma geral.  

Os parâmetros foram entendidos como meios para mudar essa tétrica configuração, 

de modo especial em LP, pois o conteúdo gramatical normativo era extremamente valorizado 

no material didático e em muitos planos escolares. Esse tipo de ensino ainda deixa evidente 

marcas da sua presença. Logo, pode ser entendido como resquício de uma educação pautada 

em algo desvinculado da necessidade dos discentes, apontando certo descaso com a clientela 

que deveria ser atendida com qualidade evidenciada. Porém, desloca o estudo da língua com o 

contexto do sujeito, sendo o ensino assim descrito: 

Essa concepção tradicional opera com uma sucessão de reduções: primeiro, 

reduz a língua a norma (culta): em seguida, reduz essa norma culta a 

gramática – mais precisamente a uma gramática da frase isolada, que 

despreza o texto em sua totalidade, as articulações- relações de cada frase 

com os demais e o contexto extralingüistíco em que o texto ( falado ou 

escrito) ocorre – gramática entendida com única série de regras de 

funcionamento mecânico que devem ser seguidas à risca para dar um 

resultado perfeito e admissível. [...] é tão antiga que já se tornou parte 

integrante das crenças e superstições que circulam na sociedade (BAGNO, 

2003, p.20). 

Contrapondo-se à realidade supracitada, os PCN do Ensino Fundamental de LP 

(séries iniciais e finais) trabalham os gêneros discursivos como instrumento de ensino. Os 

PCN afirmam, ainda, que esse estudo torna-se um elo entre as práticas escolares e sociais, 

possibilitando ao aluno desenvolver o domínio da capacidade linguística, o entendimento do 

discurso e a aplicação desse conhecimento nas atividades cotidianas. Abre-se um leque de 

conhecimentos sobre a própria língua. 

Ainda referente aos textos, a diversidade de gêneros está contida nesse documento 

como alvo de ensino. Dessa forma, Marcuschi (2002) deixa evidente que essa diversidade de 

gêneros é um meio extraordinário de realizar o trabalho docente com o uso autêntico da 

língua, chegando a relacioná-los para o auxílio do trabalho, tendo uma seção (nome das 

subdivisões do documento) que tem por título “orientações didáticas”. 

Nesse documento, as questões da língua são trabalhadas por partes. No caso da 

leitura, Os PCN apontam que ela deve ser percebida como um trabalho de compreensão da 

língua, da linguagem, da interpretação do texto e do entendimento de como o autor em 

questão constrói sua obra. Formada por um entendimento global do que deve ser lido, a leitura 

ganha dimensão reflexiva, provocando uma mudança na concepção que apenas decodifica a 

língua, sem uma compreensão total do texto. 
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Desse modo, no exercício da leitura, tudo deve contribuir para a formação do leitor: a 

metodologia do professor e o material didático utilizado; com ressalva para os livros didáticos 

que, na maioria das vezes, trazem apenas fragmentos de textos e interpretações vazias, ao 

invés de promover uma leitura de reflexão e fruição. As duas formas são assim definidas: 

Texto de prazer: aquele que contenta, enche, [...] que vem da cultura, não 

rompe com ela, está ligado a uma prática confortável de leitura. Texto de 

fruição: aquele se põe em estado de perda, aquela que desconforta [...], faz 

entrar em crise sua relação com a linguagem (BARTHES apud MAFRA, 

2003, p.15). 

A partir desse trabalho, o aluno vai galgando a capacidade de ler textos do uso 

cotidiano até os mais complexos, promovendo uma interação
6
 com os mais variados gêneros

discursivos. Essa perspectiva de construção e acesso coletivo parte de todos que promovem 

essa leitura, desde o professor até o bibliotecário. 

Para a produção textual, as duas modalidades são contempladas tanto na oral como 

na escrita, buscando enfatizar a necessidade de se refazer o texto.  Na perspectiva de que 

escrever implica reescrever é que essa reprodução exige habilidades e estratégias que 

multidimensionam essa capacidade para os mais variados tipos de texto, além de garantir o 

desenvolvimento simultâneo de habilidades, como escrita, leitura e fala. Assim, Koch (2004) 

afirma ter sido essa a maior contribuição dos PCN para o ensino de LP, pois relembra que 

apenas os alunos que já identificam as especificidades do discurso reconhecem a necessidade 

de sua utilização. 

Nesse documento, a oralidade não é esquecida. É apontada a necessidade do ensino 

dos seus gêneros e modalidades pela escola, fazendo com o que o professor tenha o interesse 

de buscar formas de desenvolver o trabalho com a oralidade que por muitos anos ficou 

esquecido. Ocasionou-se uma compartimentação das duas formas (oralidade e escrita), 

todavia, faz-se necessário entender que elas estão diretamente relacionadas e se 

complementam. 

Ao realizar a leitura dos PCN de LP, vemos que a organização atribuída aos gêneros 

segue a seguinte estrutura: imprensa (depoimento, entrevista, notícia, debate), divulgação 

científica (debate, exposição, seminário,) e os literários (canção, dramáticos). A nomenclatura 

que os gêneros discursivos receberam deixa evidente que são resultado do denominado 

“tratamento didático” do conteúdo para uso em sala de aula. 

6
 Elemento basilar da língua, assim os sujeitos se posicionam, vivem e dialogam. 
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O professor de LP, com o trabalho da oralidade, deve primar pela organização dessa 

fala, promovendo um repensar sobre como deverá utilizá-la nos momentos em sala de aula. 

Para esse uso da modalidade oral, ressalta-se que deve ter fins definidos: “ela vai desde uma 

realização informal mais formal nos mais variados contextos de usos” (MARCUSCHI, 2004, 

p.25). Assim, entende-se a fala como forma de produção textual, e faz-se o uso da língua na

sua forma sonora. Com base nisso, algumas atividades são propostas para o planejamento do 

professor: 

 planejamento prévio da fala em função da intencionalidade do locutor,

das características do receptor, das exigências da situação e dos objetivos

estabelecidos;

 seleção, adequada ao gênero, de recursos discursivos;

 emprego de recursos escritos (gráficos, esquemas, tabelas) como apoio

para a manutenção da continuidade da exposição;

 ajuste da fala em função da reação dos interlocutores, como levar em

conta o ponto de vista do outro para acatá-lo, refutá-lo ou negociá-lo

(PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 1998, p. 58).

E as atividades para os alunos são descritas dessa forma: 

 elaboração de esquemas para planejar previamente a exposição;

 preparação de cartazes ou transparências para assegurar melhor controle

da própria fala durante a exposição;

 elaboração de roteiros para realização de entrevistas ou encenação de

jogos dramáticos improvisados;

 preparação prévia de leitura expressiva de textos dramáticos ou poéticos;

 memorização de textos dramáticos ou poéticos a serem apresentados

publicamente sem apoio escrito (PARÂMETROS CURRICULARES

NACIONAIS, 1998, p. 75).

Entretanto, o documento, quando trata do desenvolvimento dessas atividades, aponta 

para o uso de recursos que, em algumas escolas públicas, são escassos
7
, como meios de gravar

a voz (gravadores, computadores e outros recursos) para escuta dos alunos tanto de textos 

próprios e alheios. Portanto, a atividade da escuta torna-se essencial, pois promove o 

entendimento da estrutura da língua na oralidade e a própria forma de melhor desenvolver 

essa construção na oralidade do aluno. 

O ensino de LP, abordado por meio dos PCN serve como uma bússola para a 

orientação da prática docente dessa disciplina. Ressalta-se que esses estudos provocam um 

7
 Realidade muito comum na década noventa do século passado, porém a atualidade os celulares modificam a 

realidade supracitada. 
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redimensionamento do exercício do professor e aproximam a língua do contexto do aluno, 

considerando a apropriação do conteúdo para uma aprendizagem significativa e real. 

A leitura e produção de texto estão bem fundamentadas com a teoria dos gêneros 

discursivos, pois promovem uma interação daquilo que se produz numa relação dialógica, 

expressando que língua, linguagem, texto e produção textual são frutos dessa vivência 

coletiva, produto dos interlocutores, da sua comunicação e que, por conseguinte, agem sobre e 

através da língua. Entretanto, existe um distanciamento entre a sala de aula e a prática que 

esse documento estabelece, causando um vazio na dinâmica entre teoria e prática, como 

aponta o autor a seguir:  

[...] quando se sai da esfera acadêmico-científica e se entra na sala de 

aula da grande maioria das escolas brasileiras, o que ainda se encontra 

é uma prática pedagógica de ensino de língua que revela pouca ou 

nenhuma influência de todas essas novas perspectivas de abordagem 

do fenômeno da linguagem - apesar de estarem presentes, já faz algum 

tempo, até mesmo em diretrizes oficiais de educação, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BAGNO, 2002, p.14) 

Nesse mesmo texto, Bagno (2002) aborda a questão da formação do professor de LP, 

pois mesmo com o avançar de tantas disciplinas (da Linguística, da Psicopedagogia, entre 

outras) para o entendimento e aprendizagem da LM, esse professor tem dificuldades para 

empregar a teoria no cotidiano da sala de aula, rendendo-se, muitas vezes, à escravidão do 

estudo da gramática normativa, de forma tradicional. 

Essa perspectiva de estudo da gramática em sua constituição de norma torna-se 

destituída do entendimento de que a língua é adquirida na infância. Nessa realidade de ensino, 

a concepção pedagógica vigente afirma que o aluno chega à escola sem nada saber. A 

instituição educacional teria por função introduzi-la na realidade do conhecimento, 

especialmente no ensino de LP, pois agora ela iria aprender a escrever e a falar “certo”. 

O mesmo autor citado anteriormente demonstra, ainda, que a língua precisa ser 

entendida como uma atividade social. Explicitar o ensino da gramática normativa atrelada à 

cultura escrita nos moldes inflexíveis está diretamente ligada às questões ideológicas e às 

relações de poder.  
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2.5 A formação do professor de língua materna e História 

A formação de professores ganha destaque com a necessidade de se reverem os 

paradigmas que constituem uma educação de qualidade. Portanto, pode se fazer a observação 

de que a meta central é alcançar os objetivos e metas de várias instituições que controlam os 

resultados educacionais. 

Entretanto, pensar a formação é deparar-se com a questão que trata dos 

distanciamentos entre as teorias e a prática; é tratar do conhecimento científico e de sua 

didática para o ensino em sala de aula. Essas situações trazem implicações à prática do 

professor de LP, pois a disciplina a ser ministrada precisa de uma teoria que a norteie, defina 

os seus objetivos, suas formas de avaliar e de lidar com o saber.  

Oliveira (2006) aponta a necessidade de pensar esse fazer pedagógico na 

especificidade do professor de LP que precisa entender, além da estrutura da língua, o seu 

funcionamento na vivência de ordem social. Nesse contexto, a prática pedagógica necessita 

formar o aluno para a autoria de suas produções discursivas quer sejam orais, quer sejam 

escritas. Logo, existe a necessidade de uma prática pedagógica que promova o processo de 

formação do aluno, para que ele consiga ser autor de suas próprias produções textuais. 

 Weisz (2000) aponta que os professores, mesmo que inconscientemente, possuem 

concepções que fundamentam a sua prática. Faz-se necessário sair dessa situação de falta de 

posicionamento teórico para uma prática que tenha uma ação bem definida e coerente com 

seus posicionamentos enquanto profissional docente. 

Dessa forma, não se criaria uma realidade artificial de uma prática docente 

meramente mecânica, escrava de uma didática vazia, mas uma formação que promova a 

relação direta das teorias com os métodos de abordagem, evidenciando que a execução de tais 

atividades pode expressar determinadas teorias. Procurando desfazer o distanciamento da 

realidade acadêmica para o exercício cotidiano de sala de aula no ensino de LP, a constituição 

do ser professor deve perpassar por uma formação adequada, que resulte num ensino bem 

trabalhado e descarte os “modismos pedagógicos”. 

O profissional que está consciente de sua prática, não fica ao sabor dos ventos que o 

jogam para qualquer atividade ou se limita a uma formação direcionada ao estudo prescritivo 

da língua, com base em concepções da gramática normativa e vazia do contexto social (perde-

se um amplo espaço para o trabalho com a língua). 

Oliveira (2006) aponta que o peso da tradição desse tipo de estudo estabelece limites 

que não podem ser transgredidos, pois toda e qualquer outra fonte promoveria um mal-estar e 
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ameaçaria a “verdade” estabelecida como única, passando a ideia de que fora dessa concepção 

não há ensino de LP, sendo essa formação descrita da seguinte forma: 

Esta visão dogmática da formação do professor de línguas envolve o 

treinamento no uso de técnicas de ensino tomadas como a última palavra 

sobre o ensino de línguas, e que deverão ser usadas pelo professor em sala de 

aula exatamente da forma recomendada pelos manuais de ensino, como se 

isso fosse possível. Então, a sala de aula é o lugar de utilizar este 

conhecimento já pronto sobre o processo de ensino desenvolvido por um 

pesquisador que, na maior parte das vezes, nada sabe sobre o contexto de 

ensino em que este conhecimento será usado (MOITA LOPES, 1996, p.180). 

Ainda sobre a relevância da teoria para o efetivo ensino de LP, Matêncio (1998) 

mostra que a concepção de linguagem precisa relacionar-se com uma prática de ensino que 

entenda seu aluno como sujeito da aprendizagem. Assim, as práticas discursivas e, por 

consequência, as sociais, revelariam o eu, o outro, os interlocutores, seus lugares de sujeitos e 

o próprio mundo que os constituem.

Para a autora supracitada, quando se faz o trajeto histórico dos cursos de Letras no 

Brasil, percebe-se que a ascensão do estudo da Linguística e das teorias de aprendizagem não 

alcançou o êxito, pois se acreditava que esses estudos resolveriam as questões referentes ao 

trabalho em sala de aula. Entretanto, essa constatação corrobora com a reflexão de que a 

prática do ensino de LP deve ser contínua, numa consciência de incompletude. 

A busca constante será desenvolver esse ensino de forma eficaz, principalmente, no 

caso dos professores de LM, uma vez que cabe a eles atentarem para “o poder que permeia os 

usos da linguagem, bem como o desenvolvimento na produção (e não reprodução) linguística 

dos educandos em sua língua materna” (MATÊNCIO, 1998, p. 86). Logo, a LM tem papel 

fundamental na formação do aluno como sujeito. 

A formação do professor de História no Brasil, inicia-se com uma concepção 

jesuítica do ofício sacerdotal, como aquele que ensina por amor à verdade e ao bem, 

corroborando com a afirmação de Nóvoa (1992) e envolto em uma áurea mística das virtudes 

evangélicas. Assim, foi iniciada a formação profissional que começou na metade do século 

XX com o intuito de atender a nova demanda. 

Com o desenvolvimento da área da formação de professores foi implantado o modelo 

3+1, ou seja, três anos de formação da matéria mais um de formação pedagógica. Esse 

modelo perdurou por muitos anos na formação de História até chegar à tecnicista com a 

Doutrina de Segurança Social na década de 70 e promover a formação em Estudos Sociais, 
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assim inaugurando um tempo de licenciaturas aligeiradas. Rocha (2000) afirma que muitas 

vezes chegavam a formar um professor em 3 meses. 

No decorrer da década de 80, os cursos de História ganham autonomia, passam pelas 

reformas na década de 90, no governo de Fernando Henrique, chegando às reformas que se 

ampliaram nas últimas décadas e formando um maior número de professores específicos 

nessa área. 

2.6 A realidade local da oralidade: curso de Letras – Português e História da UFRN 

Para melhor delimitar a questão do professor e a oralidade, deter-nos-emos ao 

Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso de Letras e de História, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, documento que, no âmbito institucional e dos cursos, aponta para a 

organização desse espaço de formação, desde a identidade, até as ementas das disciplinas que 

os compõem.  

Nesse entendimento, faz-se necessário que o PPP do curso de Letras presencial e à 

distância, segundo Cabral Neto (2004), procure atender aos seguintes pontos (descrição das 

obrigações para todos os cursos da universidade): seguir as exigências do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) e , mesmo assim, necessita desenvolver sua autonomia, articulado 

com o projeto democrático, de qualidade social e contextualizada com a demanda da 

sociedade; articulação do perfil do egresso, disciplinas, metodologia e infraestrutura; 

dinamicidade e vivencia da construção do PPP; a identidade do curso desenvolvendo o aluno 

enquanto cidadão, assim, articulando saberes científicos e tecnológicos, com um modelo de 

gestão e com atividades de interação com a realidade social. 

O PPP do curso presencial foi produzido nos anos 2005-2006 e aponta uma 

defasagem mediante a realidade do curso, por isso está em um momento de reformulação; o 

PPP do curso a distância foi produzido no ano de 2010, em virtude do processo de instalação 

desta modalidade de ensino e continua como documento vigente e atual nesse processo de 

formação. O PPP de história presencial da UFRN – Campus Central foi produzido no ano de 

2003 e se apresenta sem perspectivas de reformulação para o momento. Já o do mesmo curso 

no campus CERES- Caicó foi produzido em 2005 também sem perspectivas de mudanças. 

Por fim, o do curso de História na modalidade a distância foi produzido em 2010. 

A partir das leituras sobre oralidade no campo da Educação Brasileira, a necessidade 

do ensino da prática de oralidade através dos gêneros discursivos formais em um ambiente de 
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aprendizagem institucionalizada se torna viável. Urge observar como a universidade aborda 

essa questão em seus cursos de formação de professores de Letras - Português e História. 

2.6.1 A presença da oralidade nos Projetos Político Pedagógicos de Letras e História 

Ao utilizar uma ferramenta de busca pela palavra oral/oralidade no texto do PPP do 

curso de Letras - presencial, as palavras em questão foram encontradas oitenta e três vezes, 

sendo que oitenta vezes entre nomes de disciplinas da formação em francês e em inglês.  

O discurso sobre a oralidade se restringe a uma meta a ser alcançada no objetivo 

geral do curso e no perfil do licenciado, porém, não especifica o trabalho com gêneros 

discursivos orais e não os aborda como foco de nenhuma das disciplinas. Nesse documento, a 

oralidade fica um tanto relegada a possível aprendizagem da oralidade que se utiliza em uso 

recorrente de um curso de graduação. 

A última vez que a palavra oral é mencionada, trata, especificamente, da formação 

do profissional que lida com língua estrangeira, na parte destinada aos objetivos específicos 

do documento, porém, reafirma a limitação do trabalho com a oralidade em LM. 

No PPP da modalidade a distância, a palavra oral/oralidade aparece apenas cinco 

vezes. Três estão presentes nas referências bibliográficas e apenas duas vezes está presente 

como elemento da língua e da formação que será proposta em apenas uma disciplina. 

A primeira vez que a oralidade é citada se trata de competência comunicativa. O 

profissional que trabalha com ensino de LM formado nesse ambiente do ensino a distância 

necessita saber lidar com as diferentes modalidades de texto (escrita e oral). 

A segunda vez que a questão da fala é citada no documento aparece como produção 

de texto. O profissional necessita de conhecimento para trabalhar com essa produção com 

enfoque nas habilidades. Dessa maneira, o ensino dos gêneros orais não é contemplado em 

nenhum dos dois documentos. O discurso da oralidade é limitado, pois o ensino dos gêneros 

discursivos e o trabalho com a oralidade não são contemplados nesses documentos. 

No PPP de História – Campus Central-Natal, a palavra ora/oralidade aparece como 

uma disciplina obrigatória chamada “História Oral”, mas sem nenhuma menção ao trabalho 

com a oralidade. No documento em análise do curso do CERES- Caicó, a oralidade aparece 

apenas uma vez como exposição oral. Por último, o documento em questão do curso oferecido 

na modalidade a distância não trata da oralidade em nenhum momento. Assim, concluímos 

que a oralidade não é tratada como objeto ensinável no curso em licenciatura da referida 

disciplina. 
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3 UTENSÍLIOS PARA AS MUSAS: O PNLD 2014 

A realidade do templo requer utensílios que proporcionem os atos do rito para 

estabelecer a relação entre o humano e o divino. Então, em nossa vereda de busca, o ressoar 

de Calíope se encontra no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que a partir de 

agora começa a ser entendido com elemento primordial para o espaço de legitimação da 

oralidade no ensino escolar. 

 Magalhães (2007) apontava que em 2005 logo existia a presença da oralidade nesse 

programa e fazia uma análise da existência da referida modalidade em LD de LP. Por isso, 

consideramos que ocorreu uma mudança, mesmo que a passos lentos, levando em 

consideração os muitos anos que se passaram. Ao tratar do LD de História, encontramos um 

espaço árido para a oralidade, porém, produtivo para o nosso trabalho. Para melhor entender a 

questão documental, optou-se por conhecer o PNLD. 

3.1 Conhecendo o PNLD 

O Programa Nacional do Livro Didático encontra-se amparado pela Lei nº 10.172, de 

9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras 

providências.  Como principais objetivos, ele apresenta o seguinte: 

. a elevação global do nível de escolaridade da população; 

. a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 

. a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 

permanência, com sucesso, na educação pública; 

. democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, 

obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes 

(BRASIL, 2001). 

O programa de distribuição de livros (e materiais) didáticos pelo Ministério da 

Educação torna-se um meio de ampliação dos recursos didáticos para os professores e alunos 

da escola pública.   

 O PNLD existe desde 1938, diante do advento do Decreto-Lei nº 1.006, que instituía 

a Comissão Nacional do Livro Didático e estabelecia condições para produção, importação e 

utilização do livro didático no Brasil. No entanto, o referido programa recebeu essa 

nomenclatura a partir de agosto de 1985, por meio do Decreto-Lei nº 91.542, tendo os seus 

objetivos substancialmente ampliados e estabelecendo-se como meta. Holfling (2000) aponta 
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o estabelecimento do público-alvo como sendo todos os alunos da primeira à oitava série do

primeiro grau, das escolas públicas federais, estaduais, territoriais, municipais e comunitárias 

existentes no país, tendo como prioridade os componentes básicos de Comunicação e 

Expressão e de Matemática.  

Trata-se de uma política de incentivo à produção e qualificação de materiais 

didáticos, que visa estimular a discussão e a participação de professores na escolha destes, a 

serem utilizados nas escolas públicas de todo o Brasil, nos níveis Fundamental e Médio.  

A dinâmica desse trabalho parte de uma parceria firmada entre o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), a Secretaria de Desenvolvimento da Educação e o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que tem por meta selecionar materiais 

didáticos para serem utilizados pelos alunos e professores, por conseguinte,  escolha realizada 

com a comunidade escolar da realidade pública. A partir de 1996, o PNLD ficou a cargo do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Autarquia Federal vinculada ao 

MEC e criada em 1968. Com a extinção da Fundação de Assistência ao Estudante no ano 

citado anteriormente, o PNLD passa a ser executado com recursos oriundos principalmente do 

Salário-Educação, sendo estes seus principais objetivos: 

a) contribuir para socialização e universalização do ensino, bem como para

a melhoria de sua qualidade, por meio da seleção, aquisição e

distribuição de livros didáticos para todos os alunos matriculados nas

escolas das redes públicas do Ensino Fundamental  de todo o País,

cadastrados no Censo Escolar;

b) diminuir as desigualdades educacionais existentes, buscando estabelecer

padrão mínimo de qualidade pedagógica para os livros didáticos

utilizados nas diferentes regiões do País;

c) possibilitar a participação ativa e democrática do professor no processo

de seleção dos livros didáticos, fornecendo subsídios para uma crítica

consciente dos títulos a serem adotados no Programa; e

d) promover a crescente melhoria física e pedagógica dos livros, garantindo

a sua utilização/reutilização por três anos consecutivos (MINISTÉRIO

DA EDUCAÇÃO, 2001).

Os Programas do Livro Didático que são mantidos pelo Fundo Nacional de Educação 

(FNDE) são o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o Programa Nacional do Livro 

para o Ensino Médio (PNLEM) e o Programa Nacional do Livro Didático para a 

Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA). Todos eles se caracterizam por implementações. 

Trata-se de estratégias de uma política educacional implementada pelo Estado brasileiro na 
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perspectiva de suprir uma demanda de caráter obrigatório, com base na Constituição Federal, 

mais precisamente obedecendo ao que reza a constituição em seu artigo 208: 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 

ela não tiveram acesso na idade própria;   

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;  

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos 

de idade;   

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 

meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde.  

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua

oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no Ensino

Fundamental , fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis,

pela frequência à escola (BRASIL, 1988).

O PNLD atende todas essas demandas que são vivificadas a cada triênio em que se 

organiza o processo de escolha e os professores efetivam suas avaliações profissionais de 

obras que passaram pelo crivo do programa, pois para melhor elucidar esse processo e como 

cerne da organização das atividades, se faz necessário apresentar as etapas como forma de 

conhecer o funcionamento do programa. 

3.2 O PNLD na realidade brasileira 

O programa em estudo aponta para uma busca pela qualidade. Organiza-se 

trienalmente, nas seguintes etapas: seleção, produção e distribuição dos livros didáticos. 

Primeiramente acontecem as inscrições das editoras para participar dos editais 

abertos pelo MEC, por meio da submissão de seus livros para análise e avaliação, nas quais 

são estabelecidas as regras para a inscrição dos livros didáticos, desde os detalhes e 

especificações técnicas até o conteúdo a ser apresentado.  

Na segunda etapa, ocorre o processo de triagem e avaliação dos livros inscritos nos 

editais, no qual o MEC os encaminha para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da 
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Universidade de São Paulo (IPT), para que seja realizada a avaliação da qualidade técnica da 

publicação. Nessa fase, os livros selecionados são encaminhados para a Secretaria de 

Educação Básica (SEB/MEC). Após o processo, são convidadas pela SEB/MEC os docentes 

das universidades públicas para que sejam realizadas as análises, de acordo com a 

especificidade de cada área do conhecimento.  

Na terceira etapa, elabora-se o Guia do Livro Didático com as avaliações dos livros 

aprovados nas etapas anteriores, publicadas pelo FNDE  no seu sítio eletrônico, como também 

em material impresso, para que as escolas cadastradas no Censo Escolar, junto com seus 

professores e a sua equipe pedagógica, possam realizar uma análise das resenhas das coleções 

aprovadas, com o principal objetivo de selecionar aquelas que melhor possam atender ao 

projeto político-pedagógico da escola, do aluno e do professor.  

Na etapa seguinte, as escolas públicas devem indicar a escolha e fazer o pedido de 

duas obras para cada ano/disciplina, o que não necessariamente é obrigado a ser realizado, 

pois caso o FNDE não consiga firmar um contrato com cada editora, com quantitativos 

baseados em projeções de alunos matriculados nas escolas públicas, respeitando o princípio da 

economicidade, poderá contratar a aquisição de obras escolhidas ainda na segunda etapa ou 

até negociar a aquisição de obras mais escolhidas na região da escola. 

A penúltima etapa consiste na produção dos livros pelas editoras, ao mesmo tempo 

em que o FNDE inicia o processo de negociação com as mesmas. Vale ressaltar que para esse 

tipo de relação público-privado não existe a necessidade de licitação de acordo com a Lei 

8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública, além de dar outras providências e regulamentar o artigo 37 e inciso 

XXI da Constituição Federal. Tal inexigibilidade se justifica, uma vez que as escolhas são 

realizadas pelos professores, entre os livros anteriormente selecionados. 

Finalmente, os livros são distribuídos pelas editoras, diretamente nas escolas, por 

meio de um contrato entre o FNDE e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), 

sendo todo esse processo final acompanhado por técnicos do FNDE e das Secretarias 

Estaduais de Educação. 

Tudo isso cria uma perspectiva de qualidade em relação à escolha e utilização do 

livro didático em sala de aula, mesmo desconsiderando as questões político-financeiras que 

envolvem o Governo e as editoras nesse processo. 

3.3 Visão panorâmica: PNLD 2014 
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O processo de escolha do PNLD
8
 de LP recebeu vinte e três coleções que passaram

pelo crivo da avaliação, que resultou em doze coleções (sete novas e cinco reedições) 

apresentadas no gráfico 1: 

Gráfico 1: Resultado das coleções que passaram pelo crivo da avaliação 

 Fonte: elaborado pelo autor 

Ao apresentar o resultado supracitado, o documento procura evidenciar que as 

coleções aprovadas estão alinhadas com as tendências teóricas mais atuais, dando destaque às 

mudanças dos últimos trinta anos que tendem a se alinhar com a virada pragmática da 

linguagem
9
 e com o trabalho ajustado a nova realidade de ensino de língua.

Para melhor conhecermos as coleções, entendemos que se faz necessário apresentar as 

classificações (de maneira geral). O programa subdividiu os livros na área de LP pela 

predominância dos princípios organizadores, que são os seguintes: tema; gênero e/ou tipo de 

texto; tópicos de estudos linguísticos e projetos. Para melhor entender essa divisão, 

observemos o gráfico 2:  

8
 O programa nessa edição recebeu e avaliou pela primeira vez os objetos digitais de aprendizagem, porém estes 

não foram objeto da nossa análise. 
9
 Denominada de “Virada Pragmática”, tal fase nos estudos da linguagem focaliza estudos em que a estrutura da língua 

não é entendida como elemento primaz, logo os olhares foram voltados para as questões sociais, podemos arrolar os 

seguintes autores de referência desse período: C. S. Peirce, Wittgenstein, C. W. Morris e Searle. 

0

5

10

15

20

25

Resultado das
coleções que

passaram pelo
crivo da

avaliação

Avaliados Aprovados Reprovados



44 

Gráfico 2 – Subdivisão dos livros de LP resultante das 12 coleções 

Fonte: elaborado pelo autor 

O gráfico aponta um dos caminhos para a análise como o estudo dos gêneros textuais 

discursivos orais e suas atividades estão organizadas na estrutura das obras. Com a 

predominância das temáticas atuais, quiçá polêmicas, logo nossos olhos se voltam para 

analisar os assuntos e o seu desenrolar no processo didático-metodológico. 

Nas coleções apresentadas, o guia apresenta o seu entendimento e classificação das 

tendências metodológicas nas obras distribuídas com as seguintes definições: A primeira 

tendência é chamada de Vivência. Ela aborda situações escolares em que o conteúdo está 

articulado com o fazer. Para isso, é necessário que fique posto de forma nítida o conteúdo de 

ensino e o aluno saiba o real motivo por que está executando tal tarefa. A segunda é 

denominada de Transmissão. Nesse entendimento de ensino, a assimilação é o centro, pois 

tudo deve estar organizado logicamente pelo docente e no material didático. Por conseguinte, 

o professor precisa conduzir para outras possibilidades de aprendizagem para não ocorrer o

fechamento em um ensino de conceitos e aplicações sem levar em consideração o aluno e seu 

conhecimento prévio, com o intuito de alargar seu horizonte de conhecimento relacionado à 

língua. A terceira concepção recebeu a nomenclatura de Uso situado. Nessa perspectiva, o 

estudo da língua é contextualizado socialmente. Sendo assim, o foco é o uso em situações 

autênticas e situadas em um momento sócio-histórico que o professor (e o LD) apresente e o 
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aluno conheça e interaja por meio da linguagem demarcada no tempo e no espaço. A última 

perspectiva recebeu o nome de Construção/reflexão, como o próprio nome indica, deve ser 

construída uma ação sobre e por meio da linguagem para pensar e internalizar as questões da 

língua. A engrenagem que motiva essa concepção necessita estar alinhada às partes sobre o 

todo da linguagem. Portanto, estudar a oralidade é saber que existe um processo de 

organização que, muitas vezes, se efetiva na escrita, porém, volta para a fala. Então, as partes 

desse processo necessitam confluir para o rio do discurso oral que deságua na apresentação 

pública e formal do gênero. 

Apresentadas essas concepções, o guia trata da qualidade dos eixos de ensino de que 

iremos nos deter apenas na questão da oralidade. Portanto, esse aspecto será tratado de forma 

mais evidente nas análises. 

Para conhecer o PNLD de História torna-se imprescindível estabelecer as diferenças 

entre os guias, pois as divisões dos livros de LP, por existir uma gama maior de 

especificidades, abrem um vasto campo para exposição.  

A avaliação dos livros lançou seu crivo sobre vinte e seis coleções das quais foram 

aprovadas vinte. Outro dado que é importante relatar seria a presença de apenas duas novas 

coleções. Fica evidente a diferença de número de coleções entre LP e História no gráfico 3: 

Gráfico 3: Resultado das coleções que passaram pelo crivo da avaliação dos 

livros de história 

    Fonte: elaborado pelo autor 
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Os dados apresentados apontam para uma maior aprovação de coleções as quais os 

requisitos foram observados detalhadamente pelas editoras e a evolução do material didático é 

algo reconhecido por várias pesquisas. Para entender o que foi observado e como se chegou a 

esse número de obras aprovadas, estes foram os critérios: 

 a relação dos conhecimentos de História e Pedagogia;

 função social e o arcabouço teórico que possui a coleção;

 conhecimento histórico e sua historicidade na vivência social;

 a construção da cidadania através de conceitos, habilidade e    atitudes;

 a imagem como fonte conhecimento utilizando a leitura e a interpretação;

 ausência de anacronismos e voluntarismo.

Todos esses critérios são avaliados em blocos assim divididos: (1) manual do 

professor; (2) componente curricular História; (3) proposta pedagógica; (4) formação cidadã e 

(5) projeto gráfico. Toda essa organização aponta a seriedade do processo e a preocupação

com a classificação e os critérios que vamos melhor conhecê-los a seguir. 

3.4 O PNLD 2014: critérios 

Os critérios são constituídos de diretrizes gerais que as obras de todas as áreas devem 

segui-las. Para que nenhuma das partes que constituem as obras sejam preteridas ou 

privilegiadas, a fim de melhor elucidá-las, dividimos os critérios em três eixos: ético, 

pedagógico e técnico. 

3.5 Ético 

A legislação ganha enfoque como um elemento norteador ao ser apresentado nos 

critérios que denominamos de ético, como forma de garantia das leis e dos estatutos 

brasileiros e preserve as obras didáticas de mensagens que vinculem algo que denigra a 

dignidade humana: 

Respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao Ensino 

Fundamental ; 

Observância de princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio 

social republicano (BRASIL, 2013, p 09). 
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Essa organização implica que não pode ocorrer na obra nenhum tipo de preconceito 

e/ou estereótipo, doutrinação política e/ou religiosa, nem veiculação de comercial de marcas 

de nenhum produto, para que ela tenha formação de recurso para o ensino e aprendizagem. 

3.6 Pedagógico 

Os critérios pedagógicos têm por função deixar evidente que a perspectiva e a 

proposta de trabalho estejam alinhadas em todas as partes que constituem os livros, garantindo 

uma plenificação das ações, com base nos critérios:  

Coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assumida pela coleção, 

no que diz respeito à proposta didático-pedagógica explicitada e aos objetivos 

visados; 

Correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos; 

Observância das características e finalidades específicas do manual do professor e 

adequação da coleção à linha pedagógica nele apresentada (BRASIL, 2013, p 10-

11). 

Os exercícios, imagens, o manual do professor são fundamentais para o alinhamento 

teórico e os próprios conceitos não podem ser desatualizados, para que nenhum elemento 

desestabilize a unicidade da obra. Assim, todos esses pontos servem como elementos 

balizadores para a aprovação e garantem o padrão de qualidade. 

3.7 Técnico 

O livro é um objeto de desejo que atiça vários sentidos daqueles que fazem uso dele. 

Por isso, a organização gráfica, os textos e as imagens devem ser aprazíveis e adequadas ao 

público, ser esteticamente ético e apresentar “adequação da estrutura editorial e do projeto 

gráfico aos objetivos didático-pedagógicos da coleção” (BRASIL, 2013, p 13). 

A escrita, o sumário e o layout devem ser demarcados pela clareza e unicidade em 

toda a obra, para que, promovendo o acesso e a utilização do material, sirvam de ponto de 

referência para o trabalho no cotidiano da sala de aula. 

3.8 Critérios específicos de língua portuguesa 

O ensino de LP nas séries finais do Ensino Fundamental tem por função aperfeiçoar 

o leitor e o escritor em novas perspectivas de ler o mundo. A formação do aluno deve
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promover uma reflexão sobre a utilização da língua/linguagem para desenvolver competências 

e habilidades na escola em sua modalidade oral e escrita. 

O acesso de situações de comunicação em situações públicas e formais torna-se 

elemento primordial. Por isso, proficiência torna-se a meta desse momento de escolarização. 

A leitura de obras literárias brasileiras e o respeito pela variação linguística refletem e se 

equiparam com a norma que deve ser do seu domínio. Os critérios específicos de LP são 

divididos em três eixos: relativos à natureza do material textual selecionado; relativo ao 

trabalho com o texto; relativo ao trabalho com os conhecimentos linguísticos; relativo ao 

trabalho com a oralidade (no qual nos deteremos). 

A natureza dos textos selecionados implica em gêneros discursivos das mais variadas 

esferas do cotidiano da vida, adequados para o público em suas especificidades, estabelecendo 

uma ampliação de repertórios e promovendo a busca e reflexão de outros textos. 

Nessa mesma perspectiva da relação com o texto, a leitura deve promover a 

proficiência organizada de forma estratégica para que sejam respeitadas as características de 

gêneros literários e não literários em suas particularidades. Ao tratar da produção escrita deve-

se considerar aquela socialmente localizada, que deve ter planejada a sua produção e revisão, 

sem deixar esquecida a reescrita. 

Ao abordar os conhecimentos linguísticos, as variedades regionais e sociais são 

elementos demarcados para que se tenha um equilíbrio entre a norma de prestígio e o respeito 

pelas variantes, também orientando que seja executado um trabalho articulado entre a tríade 

leitura, produção de textos e exercícios de linguagem, promovendo uma reflexão e 

apropriação dos conceitos.  

O último critério trata da oralidade e como deve ser organizada a sua presença na 

obra, a qual nos deteremos sob uma perspectiva mais apurada, por ser o durâmen desta 

pesquisa.  

3.9 A oralidade em critérios 

O guia apresenta a oralidade e afirma que o aluno chega à escola dominando-a de 

forma satisfatória, pois é seu principal meio de interação com o mundo em suas vivências 

cotidianas. A oralidade é meio de interação elementar entre professor e aluno, que deve ser 

trabalhada para que o educando reflita sobre a língua e seus contextos de uso nos seus 

diferentes contextos.  
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O documento em análise aborda uma perspectiva da oralidade em três critérios que 

deixam evidente que a oralidade como elemento não pode ser colocada em segundo plano: 

• correr à oralidade nas estratégia didáticas de abordagem da leitura e da

produção de textos;

• valorizar e efetivamente trabalhar a variação e a heterogeneidade

linguísticas,situando nesse contexto sociolinguístico o ensino das normas

urbanas de prestígio;

• propiciar o desenvolvimento das capacidades e formas discursivas

relacionadas aos usos da linguagem oral próprios das situações formais e/ou

públicas pertinentes ao nível de ensino em foco (BRASIL, 2013, p. 19).

O primeiro critério aponta para a presença da oralidade como elemento que faz parte 

da leitura e da produção textual, pois demarca a possibilidade da sua utilização nas práticas 

cotidianas da escola. 

O segundo objetivo trata da variação linguística e suas formas de utilização, temática 

citada em trabalho desde Milanez (1993), Marcuschi (2011), Fávero, Andrade e Aquino 

(2005), evidenciando que é um elemento basilar da oralidade no ensino de LM em situações 

escolares. 

Ao tratar do último objetivo, Cruz (2012) observa que o documento aborda a 

oralidade e que esta deve ser ensinada no âmbito formal. Sendo assim, os gêneros discursivos 

devem estar presentes como meio de participação do interlocutor de forma eficiente em 

realidades vivenciadas na escola e em situações que exigem a prática de uma organização 

mais elaborada na produção dos textos orais. 

O documento em questão deixa evidente uma organização que aponta para o trabalho 

com as sequências didáticas, sendo uma referência nesse trabalho Dolz (2004), que organiza e 

mostra as etapas da realização de uma organização de atividade que é constituída em várias 

etapas organizadas para produção, refeitura e execução da produção do textual na modalidade 

oral. Porém, os gêneros discursivos orais são utilizados como uma macro-organização para 

estudos de outros conteúdos que são pertinentes ao uso da linguagem na modalidade oral 

adequadamente em situações comunicativas. 

O guia nas edições de 2011 e 2014 não apresenta uma exigência de uma 

fundamentação teórica especificamente para o trabalho com a oralidade, apesar de exigir 

coerência entre as atividades, organização metodológica e a teoria que assume como elemento 

norteador de suas ações. 
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3.10 Critérios específicos dos livros didáticos de história 

Os critérios de avaliação do LD de História abordam os conhecimentos e os saberes 

históricos como produtos sociais que formam a identidade e orientam a sociedade quanto à 

ética e estão alinhados com a concepção pedagógica, os saberes históricos e as atividades ali 

empregadas para o estudo do saber histórico. 

A construção da cidadania, o convívio social na pluralidade, a ética contextualizada 

com as questões históricas e sua produção de conhecimento definem as coleções que devem 

ser entendidas como aprovadas para a sua presença nas escolas públicas durante o período de 

três anos. 

O desenvolvimento do pensamento crítico é um critério de fundamental importância 

para a avaliação. As questões multimodais no LD tratam das imagens como umas das leituras 

para o conhecimento histórico, a indicação de acesso de outras fontes de informações. 

Ao tratar do manual do professor, a proposta curricular precisa estar implícita à 

articulação de conteúdos do próprio livro e de forma interdisciplinar. O ensino de História da 

África, cultura afro-brasileira e da representatividade dos povos para formação do bBrasil 

indígenas são elementos da que definem a qualidade do LD de História, bem como o estudo 

do meio e sua cultura material e imaterial. 

Entre todos os critérios apresentados, alguns se evidenciaram como pontos que 

permitem uma particular observação a respeito da oralidade e são descritos da seguinte forma: 

4. desenvolvimento de conceitos, habilidades e atitudes na construção da

cidadania;

5. emprego de texto iconográfico no desenvolvimento de habilidades de

leitura, interpretação, considerando sua condição de fonte para a produção do

conhecimento histórico (BRASIL, 2013, p. 13).

O critério quatro, quando apresenta a cidadania construída por meio de ações, abre o 

espaço para a escrita e a oralidade e deixa evidente que aluno necessita utilizar a linguagem 

para atividades que apreendam o conteúdo e externalizem o seu pensamento.  

No critério cinco, a leitura de imagem e sua interpretação são expostas como uma 

possível fonte de conhecimento histórico e elemento de interação que, primordialmente na 

sala de aula, ocorre pela fala, sendo uma possibilidade a realização de leituras de imagens 

como exercício respondidos através da oralidade. 
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Os dois critérios abrem margem para o trabalho com a modalidade oral, pois as obras 

que são analisadas nesta pesquisa apresentam várias atividades em que são produzidos 

gêneros discursivos orais. Nesse contexto, justifica-se a necessidade do trabalho com a 

oralidade em outras áreas, sendo História uma disciplina que está intimamente relacionada ao 

discurso, à voz, aos questionamentos e aos posicionamentos dos sujeitos. 

3.11 A importância do PNLD 

Montavani (2011) tece muitas críticas sobre o PNLD. Entre elas, aponta para a 

estruturação do programa em sua organização, discrepância com os PCN de algumas áreas, 

mas afirma que essa política melhorou a qualidade do material usado nas escolas públicas 

brasileiras. 

O LD encontra-se consagrado em nossa cultura escolar, assumindo a primazia entre 

os recursos didáticos que são utilizados na maioria das salas de aula do Ensino Fundamental  e 

Médio e a sua importância, para muitos professores, por exemplo, ultrapassa a sua função de 

ferramenta didática.  

Diante da visão dos professores que utilizam os livros didáticos na preparação e 

desenvolvimento de suas aulas e as contribuições que o livro didático apresenta na formação 

dos alunos da rede pública de ensino, percebe-se que se trata de um recurso facilitador da 

aprendizagem e de apoio à prática pedagógica, nas mais diversas áreas do conhecimento, 

servindo para auxiliar o estudante na ampliação da sua compreensão e interpretação dos 

conteúdos apresentados, como também auxiliando o professor na condução dos temas e na 

orientação a prática de pesquisas.  

Dessa forma, o livro didático permite que professor encontre no seu conteúdo as 

contribuições que possibilitem mediar a construção do conhecimento científico pelo aluno, 

além da construção de um pensamento crítico sobre a realidade em sua volta. Mesmo diante 

de várias críticas sobre a forma como se dá o processo de seleção dos livros, das editoras e dos 

conteúdos, o livro didático ainda é considerado um importante instrumento de Ensino 

Fundamental no processo de escolarização. 

O Programa Nacional do Livro Didático apresenta-se como uma significativa 

ferramenta utilizada pela educação pública brasileira. A sua forma de seleção, avaliação e

controle, com o passar das décadas, permitiu que existisse uma relação maior entre o 

professor do Ensino Fundamental e Médio e o livro didático, além de formar uma cultura 

que auxilia as propostas de ensino-aprendizagem nesse mesmo contexto.  
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Os docentes são interlocutores ainda com pouco espaço nesse processo de escolha, 

pois não temos registros da busca pela necessidade do professor e seu contexto em sala de 

aula, por mais que a academia represente e traga parte desse posicionamento via pesquisas. 

Porém, entendemos que o professor precisa ser ouvido em suas especialidades de 

formação para adequação desses recursos didáticos para um universo de tantas peculiaridades 

“chamado sala de aula”. 

Diante dessa discussão, torna-se clara a importância que o PNLD representa para a 

prática do ensino nas escolas públicas de todo o país, desde os primeiros anos do Ensino 

Fundamental até o Ensino Médio, uma vez que o livro didático torna-se acessível a todos os 

alunos em sala de aula, independente da sua situação econômico-financeira, sendo meio de 

acesso ao conhecimento e auxiliando os professores em sala de aula na preparação de 

seus conteúdos. Ainda, um fator importante, destaca-se pela busca pelo diálogo com a

diversidade, um desafio que precisa de um olhar mais apurado para a interdisciplinaridade, 

a vivência diversa e a variação linguística, como forma de permitir aos alunos uma

oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal e motivação para lutar pelos seus 

próprios anseios com voz e vez. 
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4 LITURGIA DO TEXTO: ENUNCIADO E GÊNERO DISCURSIVO 

A palavra liturgia, segundo Joint Association of Classical Teachers (2014), advém do 

grego clássico e é composta por dois elementos: leitos (público) e érgein (fazer), ou seja, o 

serviço público. Entretanto, recebeu dois significados que tratam de serviços em diferentes 

aspectos. O primeiro significado se refere à realidade da sociedade grega antiga, os liturgos, 

que eram cidadãos ricos incumbidos de realizarem funções para o bem comum da elite 

(reconhecida como cidadã) do referido período. O segundo significado ganha carácter 

religioso, como o serviço público religioso do templo de Jerusalém, ganhando o cunho 

religioso com a profusão do cristianismo. 

Para nós, o caminho litúrgico do texto aponta para os gêneros, enunciados e suas 

composições enquanto propagadores do divino e maravilhoso ato de produzir textos escritos 

e/ou orais. Liturgia se apresenta como caminho de linguagem que se revela através dos 

gêneros discursivos. Assim, o suave incenso do projeto de dizer que foi pensado por meio do 

raciocínio se materializa em gêneros de muitas vozes, de infinitas falas, que são 

ressignificados no texto via oralidade e/ou escrita. 

As musas que nos conduzem nesse processo de busca científica, possivelmente, 

foram dignificadas por louvores que definem suas virtudes, por cânticos que traziam vozes 

particulares de necessidades íntimas, repetições de anseios, rogos e ofertas e, por conseguinte, 

tudo se configurava em gêneros do discurso.  

Aquelas que acreditavam inspirar os poetas mortais pelo divino poder a elas 

concedido por sua genealogia, precisavam de meios humanos, necessitavam da linguagem, 

dos gêneros discursivos escritos e orais para executar seus feitos. Por isso, vamos para o 

serviço público do entendimento dessas possibilidades de organização dos textos. 

4.1 Proclamação dos Gêneros Discursivos 

A voz de Mikhail Bakhtin ressoa em suas palavras escritas há mais de noventa anos 

por lançar um renovado olhar sobre várias perspectivas referentes à linguagem.  O filósofo 

russo traz para o cerne das discussões a linguagem e o uso, além de uma outra percepção 

sobre os gêneros  dos textos que nos cercam, ou seja, suas práticas comunicativas reais e 

concretas. 

Diante disso, este trabalho propõe uma reflexão sobre a questão do estudo dos 

gêneros discursivos, mais precisamente, sobre os que foram desenvolvidos a partir do Círculo 
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de Bakhtin, que pode ser considerado como um conjunto de textos resultantes e encontros de 

pesquisadores ou intelectuais, realizados no início do século XX, que se reuniam 

regularmente entre 1919 e 1929, primeiro em Nevel e Vitebsk e, posteriormente, em São 

Petersbursgo, tendo como principais assuntos ou temas discutidos as questões sobre 

linguagem/língua. 

Entendemos que a língua/ linguagem se manifesta em gêneros em toda a vida nas 

diferentes esferas do cotidiano e nos presta, de fato, múltiplas serventias nas mais variadas 

situações. Assim, graças a essa concepção, estudamos e ampliamos nosso conhecimento sobre 

a oralidade e a escrita, além de cumprir tarefas da mais diversa relevância, conscientes de que 

somos textos lidos, falados e acabados nos outros que nos cercam, logo nos amplia e promove 

o entendimento. Tecendo redes de palavras, escrevemos livros, registramos lembranças,

falamos da vida íntima e privada e até enfocamos outros pontos da verdade para o bom 

convívio social. 

Diante disso, fazem parte dessa discussão os seguintes temas: O Círculo de Bakhtin; 

O Gênero Discursivo; A polifonia; O Dialogismo e o Enunciado. De acordo com o 

desenvolvimento deste capítulo. 

4.2 O círculo de Bakthin 

A nomenclatura Círculo de Bakthin é utilizada a partir de Mikhail Bakthin (1895-

1975), porém, Faraco (2009) aponta que as obras e formulações são, basicamente, produtos da 

reflexão de um grupo que tinha a participação de diversos outros intelectuais com uma 

característica multidisciplinar. Para melhor elucidar, estes são os autores que envolvem a 

origem dos textos: 

A questão das assinaturas e da composição do Círculo tem variado do 

extremo da negação intelectual de V. N. Volochínov (1895-1936), P. 

Medvedev (1892-1938), I. Kanaev (1893-1983), M. Kagan (1889-1934), L. 

Pumpianskii (1891-1940), M. Yudina (1899-1970), K. Vaguinov (1899-

1934), I. Sollertinski (1902-1944), B. Zubakin (1894-1937) às dúvidas em 

torno da autenticidade de determinadas ideias e conceitos considerados 

genuinamente bakhitinianos (BRAIT; CAMPOS, 2009, p.17). 

Nos atualidade, observamos que o Círculo de Bakhtin, ao realizar seus estudos no 

início do século XX (1919 e 1929), primeiro em Nevel e Vitebsk e, posteriormente, em São 

Petersbursgo, Faraco (2009) ainda os observa como sendo os principais a pensarem sobre a 

linguagem e suas particularidades. 
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O Círculo e suas reflexões nos apontam veredas que evidenciam os assuntos dos seus 

debates, sendo um dos principais elementos a interação verbal, o que representa para Bakthin 

a realidade fundamental da língua, afirmação ancorada na sua concepção de linguagem, 

observada sob a natureza de comunicar e de se dirigir ao outro.  

Para reforçar o conceito de linguagem na concepção bakhtiniana, faz-se necessário 

reafirmar que a interação social é a força motriz dessa concepção que está estabelecida no 

seguinte tripé: o diálogo que movimenta a produção dos discursos, os enunciados que estão 

presentes nos diálogos e as vozes sociais que permeiam toda a produção dos discursos que se 

estabelecem em infinitos gêneros. 

4.3 Gêneros discursivos proclamados 

Com base em Bakhtin (2011), podemos afirmar que por um longo período o estudo 

se limitava aos eguintes gêneros: literários, com ênfase nos aspectos artístico-literários; 

retóricos, com ênfase na natureza da organização do enunciado, nos campos jurídicos e 

políticos; e o gênero do discurso cotidiano, principalmente, a réplica do cotidiano que dava 

ênfase às especificidades da linguagem no cotidiano oral. 

Lins (2007) cita que o termo “gênero” estava presente nos textos dos filósofos 

clássicos, entre os quais podemos citar Platão, que realizava a divisão dos textos, e que 

também foi constituído por muito tempo no campo da Poética e da Retórica, formuladas por 

Aristóteles. Nas duas perspectivas centradas no campo da literatura, observa-se o rigor da 

classificação aristotélica.  

Como elemento disso, observamos que a teoria dos gêneros advém dos estudos 

literários desenvolvidos no interior do escrito, a oralidade é entendida como elemento de base, 

pois a tradição oral precede a escrita, em boa parte dos povos que originaram a oralidade. 

Machado (2008) ainda nos direciona que o advento da prosa fez com que os outros elementos 

fossem considerados para a realização das análises, pois o foco interativo era a realização dos 

discursos. As relações discursivas tornaram-se o ponto crucial do desenvolvimento dos 

estudos de Bakthin sobre os gêneros discursivos, dando ênfase ao processo comunicativo, sem 

focar na “tabulação” dos gêneros. Dessa forma, o dialógico torna-se o cerne de sua teoria, sem 

evidenciar a classificação.  

Dentro dessa percepção sobre os gêneros discursivos, pode-se afirmar que tudo o que 

comunicamos apenas se torna possível como o uso de gêneros que, por sua vez, são sempre 

campos de contenção entre estabilidade e mudança. Para Bakthin (2011), novos gêneros 
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possuem velhas bases, uma vez que o surgimento deles acontece a partir de outros já 

existentes, sejam eles na modalidade oral ou escrita. 

De acordo com a visão bakhtiniana, o gênero discursivo remete ao funcionamento da 

língua em práticas de comunicação, reais e concretas, formadas por sujeitos que interagem 

nos seus ciclos das relações humanas e são frutos das esferas sociais que estão localizados 

historicamente. A etimologia da palavra remete a essa execução, como descrito a seguir: 

A palavra gênero remonta a base indoeuropéia * gen – que significa “gerar”, 

“produzir”. Em latim, relaciona-se com esta base o substantivo genus, 

generis (significando ‘linhagem’, ‘estirpe’, ‘raça’, ‘povo’, ‘nação’) e o verbo 

gigno, genui, genitum, gignere (significando ‘gerar’, ‘criar’, ‘produzir’, 

‘provir’), com o qual se relacionam palavras como genitor, primogênito, 

genital, genitura (FARACO, 2009, p. 122 – 123). 

Durante o desenvolvimento da sociedade humana, os gêneros vão sofrendo inúmeras 

modificações em consequência do contexto histórico-cultural que são gerados, como citado 

anteriormente, de forma que cada situação social origina um gênero distinto com suas 

características próprias, atendendo às necessidades daquela situação. 

Diante de toda diversidade de gêneros, Bakhtin estabeleceu uma classificação e 

dividiu os gêneros do discurso em dois grupos: primários e secundários. Os gêneros primários 

são aqueles relacionados às situações comunicativas cotidianas, espontâneas, imediatas e 

informais relacionados, em sua maioria, com a oralidade. 

Os gêneros secundários são aqueles que, geralmente, estão contemplados na 

modalidade escrita e aparecem em situações comunicativas que apresentam um nível maior de 

complexidade e elaboração, como por exemplo, o teatro, o romance, as teses científicas, entre 

outros. A relação dos gêneros nessa divisão é apresentada pelo autor italiano com esse 

entendimento: 

Os diálogos dos gêneros primários, na sua qualidade de componente dos 

gêneros secundários, torna-se diálogo representado, e perde assim a sua 

ligação direta com o contexto real e com os objetivos da sua vida cotidiana e, 

consequentemente, perde o seu caráter instrumental funcional, a palavra sai 

do contexto monológico, no qual essa se determina em relação às outras 

palavras do mesmo contexto (PONZIO, 2013, p.80). 

A voz que predomina na produção da maioria dos gêneros primários deixa evidente 

que o discurso dos gêneros secundários torna-se a representação do primeiro que fala e 

profere seu posicionamento. Logo, esse pensamento corrobora com Bubnova (2011) que 



57 

aponta a oralidade como o lastro para os gêneros da complexidade, a representação do que foi 

dito, daquele projeto de dizer que foi pensado, então estruturado e desembocado na escrita. 

O rio dos pensamentos que existe pela linguagem primeiro se torna a água da palavra 

pensada, para a correnteza do rio falado e/ou escrito. A desembocadura desse curso de águas 

vindouras pode desaguar na fala e/ou na escrita. Porém, a mesma água perpassa pelos riachos 

que desembocam na execução dos gêneros  do enunciado. Na liturgia judaica, a água era 

considerada algo de extrema importância pelas questões de escassez, logo que o povo judeu 

vivia no deserto. Por isso, os mananciais seriam um ponto de segurança. Nessa construção 

então a consciência de que a discursividade segue seu caminho para a amplitude do mar da 

palavra posta que se derrama na imensidão do cotidiano em suas infinitas repetições únicas e 

temporalmente demarcadas nos mananciais dos diálogos. 

Por isso, os gêneros discursivos são entendidos como organizações da produção dos 

discursos, são os riachos que, diariamente, foram e serão dimensionados entre as diferentes 

atividades humanas e o uso da língua nessas atividades. Então, “falamos apenas através de 

determinados gêneros do discurso, isto é, todos nossos enunciados possuem formas 

relativamente estáveis e típicas de construção do todo” (BAKHTIN, 2011, p. 282) que, 

segundo Lins (2007), têm por função refutar, confirmar, complementar, retomar e reavaliar 

outros enunciados que estão sendo vivenciados no mundo da vida.  

Os gêneros discursivos podem ser entendidos como modelos de comunicação que 

têm uma amplitude global que promove uma representação de determinados conhecidos e 

utilizados por aquela comunidade em situações nas quais a língua se concretiza no texto. 

Aquele que produz discurso em seu contexto sócio-histórico segue a organização que 

os seus utilizam como elemento comum para comunicação, então o falante sozinho não 

modifica esse discurso que aponta para organização do gênero discursivo. Por isso, o 

Marcelo, Marmelo, Martelo, de Ruth Rocha, não consegue comunicar quando dá seu próprio 

nome para os objetos. O falante sozinho tende a seguir o prescrito, ou seja, aquilo que está 

estabelecido, porém, a interpretação bakhtiniana aponta para uma estabilidade relativa.  

Marcelo não consegue alterar o código, contudo, se ele estivesse brincando com os 

gêneros discursivos, poderia tê-los acabado de outra forma, pelo fato de que o gênero sempre 

será inconcluso, pois se ele e sua comunidade entendessem que outra forma de organização 

textual atenderia suas necessidades, outro gênero seria criado com base em um anterior. O 

entendimento apresentado tem como elemento basilar a seguinte perspectiva: 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 
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cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 

que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica em 

determinado campo (BAKHTIN, 2011, p. 262). 

O uso da linguagem, ação do homem pela qual define e (re) define essa organização, 

e as suas mais variadas formas de manifestação, implica diretamente no seu estudo e como a 

escola percebe essa relação real com os gêneros que estão postos na sociedade vigente para 

utilização. 

Por isso, não entendemos o discurso único, monológico, centrando todo o processo 

de criação do criador (autor) em si mesmo. Quando o discurso é entendido como original em 

si, consequentemente tudo se torna objeto mudo, pois é o único centro irradiador da 

consciência, das vozes, das imagens e dos pontos de vista; “coisifica” tudo, porque, no 

universo monológico, não há mais nada para dizer, encontra-se concluído. Entretanto, 

entendemos a multiplicidade dos outros que nos formam através de seus discursos, assim 

compreendidos: 

Nossas palavras não são ‘nossas’apenas; elas nascem, vivem e morrem na 

fronteira do nosso mundo e do mundo alheio; elas são respostas explícitas 

ou implícitas às palavras do outro, elas só se iluminam no poderoso pano 

defundo das mil vozes que nos rodeiam (TEZZA, 1988, p. 55). 

Por esse motivo, a linguagem é, por constituição, dialógica e a língua não é 

ideologicamente neutra, mas sim complexa, uma vez que nela se imprimem, historicamente e 

pelo uso, as relações dialógicas dos discursos. Barros (1997) elucida o aspecto dialógico como 

o elo entre a linguagem e a vida, apontando quatro elementos para justificar a dialogicidade

da língua: a interação entre os interlocutores; o sentido do texto e a significação das palavras 

dependem da relação entre os sujeitos; a intersubjetividade ( a relação dos sujeitos e a língua 

os constrói) e a subjetividade (concebida na relação entre os sujeitos e a sociedade). 

O movimento dialógico de Bakhtin apresenta a noção de recepção/compreensão ativa 

que constitui o espaço comum do locutor e do interlocutor, em que este último se esforça para 

colocar a linguagem em interação com os demais atores. Nesse contexto, o locutor enuncia 

em função da existência de um interlocutor, seja ele real ou virtual, requerendo do mesmo 

uma atitude responsiva, com antecipação do que o outro irá dizer.  

O Conceito de dialogismo encontra-se bastante presente entre os pensadores do 

Círculo de Bakhtin, dando ênfase à permanente interação e colisão entre as estruturas 
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significantes ou sistemas de signos, que se encontram inseridas em um determinado contexto 

histórico-social.  

Os textos podem ser literários, religiosos e das mais variadas esferas, sendo a palavra 

que causa os movimento e tensões desse espaço. Por conseguinte, o sujeito que se constitui 

nela, também age sobre o ambiente, transformando-o e sendo transformado por suas ações no 

diálogo entre o eu e o outro. 

4.4 Enunciado 

Entendemos que o segundo elemento é o enunciado do concreto, ou seja, elemento 

da comunicação que está diretamente interligado com a vida. A teoria bakhtiniana evidencia 

que esses enunciados são a exteriorização da atividade mental com um direcionamento social 

nas relações com seus interlocutores reais e sendo concreto por conter as seguintes 

características: sujeitos que se alternam; a existência de uma conclusibilidade e um gênero 

discursivo escolhido. 

Sujeitos que se comunicam interagindo oralmente, demarcada pelo discurso do outro, 

terminados pela perspectiva do olhar daqueles que o cercam, revelam o projeto de testificar 

responsivamente a existência “linguajeira” em que se materializa um gênero discursivo. Toda 

essa relação é situada no espaço e no tempo de um momento único, através de um enunciado 

concreto que não será repetido e de um tempo que não volta. Além disso, marca o interlocutor 

que não é o mesmo, muito menos a cena se repete. Partido do pressuposto supracitado, 

compreendemos que: 

Uma enunciação concreta (e não uma abstração linguística) nasce, vive e 

morre no processo de interação social dos participantes da enunciação. Sua 

significação e sua forma em geral se definem pela forma e o caráter desta 

interação. Ao arrancar a enunciação deste chão real que a alimenta, 

perdemos a chave que abre o acesso de compreensão tanto de sua forma 

quanto de seu sentido; em nossas mãos ficam ou uma moldura linguística 

abstrata, ou um esquema abstrato de sentido. (VOLOCHÍNOV, 2011, p. 165) 

Dessa forma, observa-se no seu discurso a concepção basilar de todas as formulações 

posteriores relacionadas aos gêneros do discurso, uma vez que, para o autor em discussão, 

tanto a forma quanto o significado do enunciado concreto são basicamente determinados pelo 

caráter da interação social existente entre os interlocutores presentes na enunciação e a 

interação verbal através da língua nesta perspectiva: 
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[...] No processo de interação verbal, as palavras nos vêm de outros 

enunciados e remetem a eles; portanto, nessa perspectiva, como elementos 

do enunciado, elas são “neutras”, mas trazem consigo sentidos (visões de 

mundo). (RODRIGUES, 2005 ,p. 155). 

A autora apresenta uma síntese da relação da questão língua e enunciado. Dessa 

forma, personifica-se e se constitui nas vozes que são sociais, podendo ser entendidas como 

amálgama da interação verbal, promovendo o entendimento das unidades da língua que se 

organizam nos falantes que escrevem e proferem os discursos orais. 

Os enunciados são dialógicos na completude da linguagem não decepada em suas 

unidades, até porque essas partes da língua comumente não são dirigidas a ninguém em 

particular, somente os enunciados possuem destinatários com um projeto de dizer e com uma 

refutação já em espera. Dessa forma, para que seja compreendida a enunciação de outrem, 

segue-se a orientação em direção a ela, a fim de encontrar a posição correta ou adequada no 

contexto em questão. Sobre isso, Voloshinov (2011) explica que a enunciação nos estabelece 

um processo de compreensão que formula no outro uma réplica, uma resposta que é tecida na 

intimidade dos pensamentos para ocorrer o movimento de dialogicidade. Portanto, 

compreendemos que quanto mais significativa para o contexto e para os sujeitos do momento 

do discurso, mais aprofundada e expressiva será a compreensão da materialidade da língua 

que é o texto. 

A perspectiva dialógica do discurso deixa evidente que o texto é a organização do 

discurso por meio de enunciados reais que ultrapassam as escolhas linguísticas que são 

pronunciadas. Nesse movimento de embates dialogais estão envolvidos os fatores externos e a 

subjetividade dos sujeitos, pois cada um têm suas motivações para o diálogo. Dessa forma, 

fica evidente, mais uma vez, que os interlocutores produzem discursos verbais embebidos da 

sua cultura. 

Nesse entendimento, a linguagem não estabelece fronteiras entre os textos, 

enunciados e discursos. Na verdade, são resultantes dessa organização, promovendo a 

mediação entre o eu e o mundo, sempre acontecendo nas consciências de pelo menos dois 

sujeitos que dialogam. Logo, o reconhecimento desses fenômenos é essencial, contribuindo, 

decisivamente, para a formação da nossa consciência enquanto seres sociais constituídos dos 

mais variados discursos. 

Os gêneros discursivos tratam de um tema bastante rico em conteúdos e diversidades 

contextuais. Mesmo assim, busca-se, neste momento, a compreensão do processo de 
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constituição e de funcionamento dos gêneros diante das relações sociais e a sua respectiva 

articulação com a sua noção de enunciado. 

Diante do entendimento apresentado por diversos autores, procuramos analisar a 

questão do dialogismo e do enunciado em relação ao gênero discursivo. Dessa forma, 

buscamos não apenas a diversidade dos gêneros discursivos propriamente ditos e sim 

entendermos o seu conceito e a sua funcionalidade diante dos enunciados em que o falante 

poderá transitar de uma esfera social ou de um contexto para outro, participando, ativamente, 

das práticas sociais específicas de cada contexto e refletir sobre as possibilidades de mudanças 

a partir de novas experiências.  

Partiu-se do pressuposto de que o acesso à diversidade de gêneros e os seus estudos 

devem servir como elementos norteadores do processo de ensino e aprendizagem da língua, 

na busca pelo desenvolvimento da competência discursiva de seus interlocutores, uma vez que 

o usuário da língua, diante da sua competência discursiva interage pelo discurso.

O sujeito passa a ser consciente de que o uso da linguagem lhe oferece um infinito 

repertório de gêneros e que o mesmo precisa fazer a sua escolha dentro desse repertório, de 

acordo com o seu real interesse de interação verbal com os demais interlocutores e com o 

meio social onde se pretende atuar.   

Diante disso, discute-se o processo de estudo do gênero discursivo focalizando a 

relação dialógica do indivíduo e seu contexto dentro do meio social em que o mesmo se 

encontra. Portanto, tudo que o sujeito fala/escreve promove um entendimento do mundo da 

vida e o ensino dos gêneros discursivos deve ultrapassar o código e se plenificar no 

posicionamento consciente via o discurso. 

Nessa moldura cristã-católica de liturgia para duas musas, por serem livres e plenas, 

só poderiam ser pagãs. Os elementos litúrgicos do cristianismo romano servem para uma 

analogia divinamente humana na representação do manifestar das divindades. Então, Calíope 

e Clio personificam o discurso manifestado na faceta da palavra e na faceta do tempo; a 

beleza do rito é a concretude da língua que é o texto, porém, maleavelmente adaptada às 

situações de comunicação. As ações simbólicas do texto demarcam a dinamicidade do 

enunciado, constituem sua multiplicidade de sentidos para aquele que o produz. Assim, 

terminada a liturgia do texto, segue-se o ritual em direção às forças das duas musas gregas. 
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5 PRIMEIRO ANÚNCIO: ORALIDADE 

A vivência humana, ao longo de sua existência sobre a face da Terra, remete às 

relações e à necessidade de comunicação entre os “falantes”. Ong (1998) aponta que a 

presença do Homo sapiens registra-se entre 30.000 - 50.000 anos, porém, somente há seis mil 

anos foram encontrados os primeiros registros da escrita, totalmente desprovida de qualquer 

conhecimento da escrita ou da impressão. A palavra emerge da necessidade de comunicação 

entre eles
10

. Logo, tudo que era gesto fez-se verbo, tornou-se ação que se plenifica na

nomenclatura, na forma de dizer ao outro que o nome constitui seu entendimento. 

Levy (1998) estrutura observações interessantes na diferenciação entre o processo da 

língua falada (oralidade primária) e a escrita: 

Quadro 1: Oralidade na vivência humana 

Polo da Oralidade Primária Polo da Escrita 

Figuras 

do tempo 

Círculos Linhas 

Dinâmica 

Cronológica 

- Horizonte do Eterno Retorno

- Devir sem referencial nem vestígio

- História, na perspectiva de uma realização

- Vestígios, acumulação

Referencial 

temporal 

da ação e 

seus efeitos 

- Inscrição em uma continuidade

imemorial

- Imediatez

- Retardo, ato de diferir

- Inscrição no tempo, com todos os riscos

que isto implica

Pragmática 

da 

comunicação 

Os parceiros da comunicação 

encontram-se mergulhados nas 

mesmas circunstâncias e  

compartilham hipertextos próximos 

A distância entre os hipertextos do autor e  

doleitor pode ser muito grande. Disto resulta 

uma pressão em direção à universalidade e  

à objetividade por parte do emissor, como a 

necessidade de uma atividade interpretativa  

explícita por parte do receptor 

Distância do 

 indivíduo 

em relação à 

memória 

social 

A memória encontra-se encarnada 

em pessoas vivas e atuantes 

A memória está semiobjetivada no escrito: 

- possibilidade de uma crítica ligada a uma

separação parcial de indivíduo e do saber;

- exigência de verdade ligada à identificação

parcial do indivíduo e do saber

Formas 

canônicas 

do saber 

- Narrativa

- Rito

Teoria (explicação, fundação, exposição 

 sistemática) 

Critérios 

dominantes 

- Permanência ou conservação Verdade, de acordo com as modalidades: 

- da crítica,

- da objetividade,

-da universalidade

Fonte: Levy (1998) 

O autor aponta que a oralidade está viva para registro da memória, enquanto a escrita 

está no âmbito da objetividade mesmo que os interlocutores estejam no mesmo contexto 

social. Porém, fala e escrita continuam na mesma perspectiva de continuidade. 

10
 Ong (1998) denomina oralidade esse tipo de fala como “oralidade primária”. 
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Entretanto, Marcuschi (2010) descreve as dicotomias estritas para elucidar as de 

teorias que dissociam fala e escrita: 

Quadro 2: Dicotomias entre fala e escrita 

 Fonte: Marcuschi (2010). 

As dicotomias são fundamentadas em uma perspectiva empirista, ou seja, do 

vivenciado, sem se deter aos usos discursivos, muito menos com produção. Deixando 

evidente uma visão que não leva em consideração o pensamento de que a oralidade precede a 

escrita, entretanto, a esfera de circulação prova que uso da linguagem se estabelece como um 

círculo, ou seja, o centro é comunicar e as modalidades confluem para o mesmo objetivo. As 

dicotomias são fruto de uma observação fundada na natureza das condições empíricas de uso 

da língua e não de características dos textos produzidos. Não há nessa perspectiva nenhuma 

preocupação com os usos discursivos, nem com a produção textual. Dessa forma, surgem 

visões distorcidas do próprio fenômeno textual. 

Nessa perspectiva, comunicar torna-se o elemento fundamental para uma sociedade 

que interage por meio das representações. A capacidade de comunicação é alargada, pois tudo 

passa pela língua que é falada. O mover divino precisa de língua para se comunicar, assim 

como os rincões das criações nas mais diferentes culturas precisam ser narrados pela voz que 

clama um ouvinte que interaja, que testifique o discurso via a escuta, instigando e fomentando 

o universo amplo que se manifesta nas situações comunicativas.

Para Bakhtin (2011), o primeiro termo usado em sua obra para tratar daquele que se 

comunica por meio da língua é o “falante”, mesmo consciente de que ele se reporta à 

utilização do código de forma geral. No entanto, primeiro se anuncia aquilo que é da ordem 

da fala, a primazia da vivência social em suas relações de comunicação desde os tempos mais 
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primitivos, que é a oralidade. As primeiras palavras do ser humano se manifestam na fala, nas 

manifestações de carinho, a introdução daquele novo componente no seu posicionamento de 

um agrupamento familiar que se comunica com ele por meio da emissão de sons articulados. 

Para ressaltar a importância da fala, Milanez (1993) aponta que a oralidade é o 

instrumento mais utilizado pela sociedade nas situações de interação comunicativa. Ressalta 

ainda que a ausência da oralidade implica na extinção de um idioma. Assim, a língua acontece 

na sua força de ação transformadora naquela comunidade linguística enquanto possui uma 

incumbência no cotidiano dos interlocutores. Desde sempre, a voz do outro dimensiona e 

redimensiona tudo que nos cerca e promove entendimento. 

Para estabelecer uma relação da teoria bakthniana com as questões de oralidade, 

recorremos à Bubnova (2011), que aponta que os estudos do referido teórico não focaram na 

tradição oral, porém, toda literatura estudada por ele é oriunda da oralidade. Define ainda que 

“preservando de modo específico suas modalidades, que ele caracteriza mediante metáforas 

relacionadas à voz e à música: polifonia, contraponto, orquestração, palavra a duas vozes, 

coro, tom, tonalidade, entonação, acento, etc” (Bubnova, p.270, 2011), então, tudo circula 

entre o oral e o escrito sem fechamentos dos enunciados em nenhuma das modalidades. 

A mesma autora ainda aponta que falar as palavras que foram escritas é um momento 

secundário. Nessa perspectiva, a escrita é o registro do estrondear daquilo que comumente foi 

primeiro entoado pela voz que está situada no tempo e no espaço, única e com identidade, 

“em suma, a palavra oral é origem e fim do diálogo existencial que Bakhtin trata de explicar 

mediante sua exegese literária e teoria translinguística” (Bubnova, p.278, 2011), corroborado 

pela seguinte afirmação: 

Tudo o que me diz respeito, a começar por meu nome, e que penetra em 

minha consciência, vem-me do mundo exterior, da boca dos outros (da mãe, 

etc.), e me é dado com a entonação, com o tom emotivo dos valores deles. 

Tomo consciência de mim, originalmente, através dos outros: deles recebo a 

palavra, a forma e o tom que servirão para a formação original da 

representação que terei de mim mesmo.[...] Assim como o corpo se forma 

originalmente dentro do seio (do corpo) materno, a consciência do homem 

desperta envolta na consciência do outro. E mais tarde que o indivíduo 

começa a reduzir seu eu a palavras e a categorias neutras, a definir-se 

enquanto homem, independentemente da relação do eu com o outro 

(BAKHTIN, 2011, p.373). 
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Os falantes
11

 são os sujeitos que movem a dinamicidade da língua nas mais variadas

situações, mesmo em contextos de formalidade ou informalidade, promovem o ensino, a 

aprendizagem e uso da língua ao passar pelas vivências sociais, pelas “particularidades” do 

discurso e até mesmo a ancoragem da produção das falas.  

Enunciados (i) repetíveis, únicos, frutos de escolhas conscientes condicionadas ao 

contexto social, ao discurso que move a organização social daquele momento situado no 

tempo, no espaço e imbricado de ideologias irradiadas nos ares da situação comunicativa que 

o falante está inserido.

A oralidade ocupa uma função primordial na estrutura do pensamento humano, pois 

a formulação dos textos falados são antecedidos pela ação organizacional do diálogo na 

mente. Dessa forma, a comunicação, em primeiro instante, move o sujeito para fala, 

posicionando-se em concordância ou não com o interlocutor, respeitando o contexto e suas 

necessidades de adequação para entender o gênero e se fazer entendível. 

Responsivamente, os interlocutores se organizam para uma resposta, para a ação de 

movimento dialogal que resulta das interações dialógicas que constituem suas ações em 

virtude do outro que formula sua resposta para essa troca comunicativa. O falante consegue 

estabelecer uma realidade de diálogo cognoscível, sem repetições e sentido das vozes dos 

outros discursos que estão imbrincados em sua fala manifesta em fonemas.  

Com base em Voloshinov (2010), afirmamos que somos seres verbais que utilizamos 

das palavras para significar o mundo, a vida. Nesse sentido, tudo o que elegemos como 

concreto perpassa pela palavra, pelos ouvidos, pelas percepções e entendimentos que, 

cotidianamente, se digladiam na arena das falas. Logo, a oralidade é marcada pelas 

características de cada sujeito, em sua identidade de gênero, de idade, de orientação sexual, de 

espaços e de lugares que habitem a voz humana. 

A linguagem que transcende a construção das identidades que constituem sujeitos, 

converte, causa guerra e/ou ministram a paz, marcadas pelas escolhas linguísticas de sua 

comunidade, submetidas ao adequado e ao inadequado para interação, ficando mais evidente 

na oralidade e suas consequências imediatas. 

Palavras lançadas ao vento que propagam significados aos atentos ouvidos que não 

poderão ser destituídas da reação a aquilo que escuta. Assim, ao prolatar seu discurso, 

independente do tempo histórico, ocorre um mover da assembleia, derruba argumentos, 

11
 Bakhtin não trata do falante em sentido daquele fala, porém a significação enquanto sujeito começa pela 

oralidade. 
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constrói teses, converte multidões, desfaz situações problemáticas, esclarece situações e tudo 

fala no projeto de dizer. 

Na arquitetura do texto produzido na modalidade oral, para as hesitações, os 

silêncios, as estratégias de colaboração, os olhares, faz-se necessário uma formação teórica 

que colabore para essa atuação. Corroborando com a observação citada, Marcuschi (2003) 

aponta o seguinte: 

[...] a escrita não consegue reproduzir muitos dos fenômenos da oralidade, os 

movimentos do corpo e dos olhos, entre outros. Em contrapartida, a escrita 

apresenta elementos significativos próprios, ausentes na fala, tais como o 

tamanho e tipo de letras [...]. Oralidade e escrita são práticas e usos da língua 

com características próprias, mas não suficientemente opostas para 

caracterizar dois sistemas lingüísticos nem uma dicotomia (MARCUSCHI, 

2003, p.17). 

Os elementos não verbais possuem uma função essencial para compreender a 

organização do texto que é produzido na modalidade oral. Gomes-Santos (2012) assinala a 

importância da prosódia, do olhar, porém, orienta a gestualidade como um recurso 

centralizador para a execução de um gênero oral. Logo, o cotidiano da expressão oral passa 

com efetiva força às diversas esferas vivenciadas pelo sujeito. 

Ao recorrer ao anjo que olha para trás, fica evidente que a oralidade ao longo da 

História do Ocidente marcou o período da Antiguidade Clássica (visão tradicional) pelos seus 

filósofos desses períodos que utilizavam o falar como meio de ensino e formação dos 

cidadãos. Chegando a ter os estudos no campo da retórica, a própria Idade Média ainda 

apresenta a oralidade como recurso de avaliação de seus educando nas recém-fundadas 

Universidades. Por isso, torna-se válido observar a função que o discurso falado exerceu 

durante cada momento histórico e sua relação com as questões da educação em seu vínculo 

institucionalizado. 

5.1 Tempos de Fala: a oralidade vivenciada por gregos e romanos 

No berço da civilização ocidental, a oralidade não se diferencia dos contextos de 

vivência do discurso falado em outros povos. Goodoy (1996), ao tratar do processo que o 

legado cultura das sociedades ágrafas se organiza, elenca três características: acervo material 

e recursos acessíveis a seus membros; padrões comportamentais e a moral daquela sociedade; 
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os elementos mais importantes da cultura são repassados, significados, ações e seus símbolos 

materializados na oralidade. 

Um feito exemplar das características dantes citadas é a literatura grega, que “tinha 

por finalidade ser ouvida ou cantada – transmitindo oralmente” (THOMAS, 2005, p.4), logo, 

a fala era tida como a modalidade elementar da sociedade. A sociedade da antiguidade foi 

marcada pela organização por meio dos debates, das tragédias vivenciadas no teatro, na 

educação que promovia o “bem falar” para que o homem grego “cidadão” tivesse uma 

desenvoltura adequada diante da sociedade que estava inserido. 

Marcuschi (2001), ao abordar as questões de retextualização das atividades da fala 

para a escrita, aponta que Platão tinha uma visão da escrita como uma técnica para reter os 

conhecimentos. Ressalta, ainda, que Sócrates defende que a escrita é um mero meio de 

lembrar, promovendo o entendimento de que a oralidade era determinante nesse momento. 

Inclusive, os diálogos platônicos são registros do texto oral. O mesmo autor chega a afirmar 

que existia um contexto de grafobia que, dicotomicamente, a sociedade contemporânea é 

grafocêntrica
12

.

Nesse contexto histórico, surge a retórica (rhetoriké) entendida como "arte da 

retórica". Podemos defini-la como o discurso com a finalidade persuasão, o convencimento 

por meio da fala, tendo os sofistas Górgias como introdutores dessa prática, sendo em seguida 

amplamente explorado no âmbito político e judicial. 

Thomas (2005) afirma que a etimologia da palavra político era orador. Falar bem era 

premissa da educação do grego que era considerado cidadão atendendo aos requisitos para 

lidar com o universo da oralidade, com o intuito de ter argumentos para que o outro 

concordasse com seu posicionamento. Pensadores clássicos, como Sócrates, Platão e tantos 

outros filósofos, são considerados “pais” do pensamento ocidental por refletirem oralmente 

sobre o mundo e formar seus discípulos para a argumentação na modalidade oral. 

Abascal Vicente (2002) discute algumas observações sobre o posicionamento de 

Platão referente à oralidade, logo, o discurso oral pode ser proferido ou calar. Existe 

diferentes formas para dizer a mesma oração em virtude daquele que escuta, ou seja, a 

situação determinará como falamos algo. A oralidade é mais fácil para correção, motivada 

pela produção que está em constante construção. Entretanto, a escrita está fixa em seu objeto, 

não existe um processo de trocas de argumentos e nem atende às necessidades do leitor. 

12
 Calvet (2011) aponta que a origem da escrita tem suas controvérsias, entretanto, surgiu a partir das seguintes 

questões: necessidade prática; a escrita foi pertença das classes sociais que detinham poder; relação de 

inferioridade sociedades escritas com outras que não a possuem.  
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Quando cita a relação entre a oralidade e a gramática greco-latina, a autora aponta 

que sua importância estava relacionada pela leitura em voz que ocasionou a aproximação do 

texto literário. Dessa forma, a retórica clássica despreza a fala comum. A elaboração dos 

discursos orais dos filósofos precisa ter uma base fundamentada.  

A fala considerada como bom discurso estava articulada à problemática das questões 

histórico-sociais. A organização estava atrelada à repercussão daquele discurso para a 

sociedade que ouvia e se posicionava, ou seja, o discurso, literalmente, era entendido como 

um acontecimento público, tanto em sua ação, como na realidade significativa entendida 

como um processo que envolvia muitos fatores: 

[…] dedicado a la actio es lugar preferente para especificaciones en torno a la 

diversidad de las voces, su funcionamiento en el discurso, la articulación de los 

sonidos, el gesto y el movimiento, destacando en todo ello una particular 

sensibilidad ante el componente sonoro del discurso, sensibilidad vinculada a la idea 

de que tienen singular fuerza las impresiones que penetran por el oído . Por otra 

parte, la indagación sistemática sobre la figura del orador, la única, hay que decir, 

con ambición de totalidad históricamente producida, muestra de manera bastante 

completa el funcionamiento de este componente del discurso [...] Lo decisivo es que 

el análisis del corpus doctrinal, así como la ordenación y el propósito de dar cuerpo a 

las referencias dispersas en él diseminadas, pone de manifiesto una visión de la 

oralidad sorprendentemente completa (VICENTE, 2002, p. 619-620). 

A oratória, com essa amplitude do discurso personificada na pessoa do orador, 

determinou a figura do herói
13

, ou seja, aquele que bem falavam, estabelecendo uma relação

de convencimento. Nessa perspectiva, a fala convencia e demarcava a identidade de quem 

utilizava a fala como principal instrumento que definia os rumos da sociedade grega. Portanto, 

o falar cotidiano com as “técnicas” da retórica demarcaram um povo de uma oralidade

importantíssima para o surgimento da literatura, da escrita e da formação do universo cultural 

do ocidente.  

Ong (1998) e Havelock (1996) concordam que, no final do século V, a escritura está 

presente em toda Grécia, impulsionada pela necessidade do registro escrito, facilitando o 

desenvolvimento das ciências, como: História, Filosofia, e o desenvolvimento das artes. 

Particularmente, a literatura se firma como forma de identidade e de definição de um povo. 

O grupo social se desenvolveu basicamente em suas práticas da oralidade que 

ocorriam na ágora
14

. Com o desenvolvimento da escrita, como aponta Havelock (1996), o

processo de resistência ao uso do alfabeto e a vocalização ganharam traços e formas que 

13
 Realidade mais significativa em Athenas. 

14
 Reunião pública onde a fala tinha seu ápice como ferramenta de mediação entre os gregos e seu cotidiano 
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modificaram as relações estabelecidas entre os sujeitos em sua sociedade do registro falado 

para uma reorganização da consciência de seus usuários para um binômio oralidade- escritura. 

O registro escrito torna-se uma técnica a ser aprendida, igualando todos como 

neófitos na arte de escrever, enquanto na fala todos sabiam e a aprimoravam para utilizar 

segundo sua necessidade e permissões de sua condição social. 

Os argumentos passaram a ser cada vez mais elaborados, exigindo a comprovação 

pela lógica, pela verossimilhança, com o intuito de convencer auditórios maiores e gerar 

credibilidade do rethor. Assim, aquele que proferia a palavra precisava recorrer a mais do que 

a sua autoridade enquanto aristocrata grego. Logo que o acesso à informação começa a ser 

difundido, o propósito de comunicação passa a ser mais elaborado. A escrita delineada nesse 

período mantinha características da língua falada, abordada da seguinte forma:  

Gorgias se aprovechaba de todos los hallazgos lingüístico-comunicativos, de todos 

los có- digos que había establecido la poesía griega en el campo de la poesía, del 

teatro y de la oratoria. Abría el camino para la codificación efectiva y efectista de 

dichos códigos (BELLIDO, 2005, p.161). 

Mediante o exposto, podemos afirmar que a poesia marca um início da escrita como 

algo primordial para o período, tradicionalmente denominado História Antiga. A literatura 

marca definitivamente o período de que tudo deveria ser registrado no papel para a veracidade 

da identidade de uma nação. 

Nesse processo histórico de transformação sociocultural, a paidéia emerge no 

período helenístico como processo de formação ideal da polis. Cambi (1999) aponta essa 

perspectiva educacional como meio de formação do ser por meio de um contato orgânico com 

a cultura através de cursos voltados para reflexão e formação humana que inauguram a 

gramática como saber ensinável e não abandona a oralidade no curso de retórica. 

A oralidade em Roma possuía várias características comuns à Grécia, por ser um 

instrumento de organização desta sociedade. A fala foi o meio de difusão das vivências dos 

indivíduos nessa organização, ou seja, a voz tinha a função de rememorar feitos passados de 

um povo que estava em busca da expansão do império para adquirir riqueza e poder.  Burker 

(1995), ao abordar a questão jurídica, evidencia que a confissão falada definia a condenação 

do sujeito contrapondo-se ao silêncio que, muitas vezes, resultava em liberdade. 

Thomas (2005) aponta que a tradição grega da oratória se repetia na realidade 

romana, tendo como expoentes nomes como Cícero e Quintiliano. A arte do “bem falar” tinha 

aspecto de improvisação, porém, estava pautada na memorização. Nessa atmosfera de 
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limitação do registro escrito, a ação de escrever tinha uma denotação de meio prático para 

decorar. Por isso, o discurso não poderia ser repetido para não perder a emoção que marcava o 

momento e servia de força motriz para possíveis improvisações, também sendo uma marca do 

culto religioso entre romanos e gregos, como expressão oral espontânea em louvor às 

divindades. 

Cambi (1999) assegura que a educação romana estava fundamentada na escrita. 

Assim, o grego era a língua dos intelectuais que dominavam os círculos de debate e que 

fomentavam uma realidade educacional com base na paidéia dos gregos, tudo helenizado 

como modelo de mundo ideal. 

Mayorga (2007) afirma que a escrita romana ganhou aspecto administrativo em 

virtude da expansão. Um império que constantemente estava iluminado pela luz do sol 

necessitava de um registro de maior duração, entretanto, a literatura escrita marca um começo 

de registro. Logo, tudo que era propagando pelo ar passa a ser prisioneiro do papiro 

inaugurando e redimensionando a cultura por meio da palavra escrita que se tornou lei. 

5.2 Tempos médios e modernos para uma fala antiga 

Burker (1995), ao traçar o histórico da conversa na Europa, descrevia, no período da 

Idade Média (V ao XV), denominada pela historiografia tradicional, o latim que em seu auge 

ganhou o status de erudição e intelectualidade romana, antes pertencida ao grego, 

representada pela tentativa de unificação do senhorio de Roma sobre seus territórios 

conquistados. Portanto, podemos afirmar que era a marcação de dominação que selava a 

vitória das guerras pelo processo demarcação a partir da língua. 

A mestiçagem das línguas que habitavam a região do Lácio demarcada pelo latim 

arcaico, literário, até chegar ao conhecido latim vulgar onde fica perceptível a influência clara 

da oralidade e em seus usos. A linguagem que ganha forma própria quando liberada por meio 

dos sons, assim apontando as transformações do uso que indica as modificações de quem 

falava para quem passa a escrever. Ainda influenciado nesse processo da língua enquanto 

escrita, vários elementos do alfabeto grego, além de que inicia assim o estágio que Ong 

(1998) denomina oralidade secundária, onde a fala perde espaço para o registro do papel. 

Cambi (1999) aponta que a educação romana teve uma obra que tratava da 

organização do manual do “bem-falar”, Institutio Oratoria, que tratava em sua maioria sobre 

as técnicas de como usar a oralidade e a educação geral, obra tão importante que perdura seu 

legado até as luzes do Renascimento. Entre as covas, arenas e leões, o cristianismo ascendeu, 
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saiu das catacumbas para dominar o contexto sócio-histórico do período do medievo, se 

instalou no cotidiano da população e dominou todas as esferas sociais, desde a intimidade dos 

seus fiéis, o poder político e a educação. 

A paidéia ganhou uma versão cristã-católica firmada no latim, no ensino de 

gramática, na filosofia (lógica e metafísica) e na retórica, pois a palavra divina precisava ser 

comunicada. As lições de latim precisavam ser realizadas na oralidade como elemento para 

aprender a escrita.  

Entretanto, o discurso religioso dos pregadores precisava estar focado no povo para 

bem comunicar a mensagem evangélica “numa sociedade predominante de cultura oral e 

visual” (CAMBI, 1999, p.150). Ao tratar do âmbito educacional-acadêmico, o latim, em sua 

modalidade oral, tinha uma função essencial, sendo descrito da seguinte maneira: 

O latim acadêmico era uma língua não só escrita, mas também falada. É 

sabido que as conferências e debates eram feitos nessa língua, e que muitas 

escolas não só ensinavam o latim, mas ensinavam em latim e insistiam que 

seus alunos falassem a língua até mesmo no período do pátio de recreio [...] 

No caso da escolas, não há dúvidas de que frequentemente exigia-se dos 

alunos proficiência em latim falado, o que é compreensível dado o valor 

prático dessa língua (BURKE, 1995, p.64). 

O autor supracitado aponta que o latim era estudado por meio de diálogos impressos, 

peças chamadas de “dramas escolares” e existiu a figura do lúpus, o “ lobo” ou espião que 

tinha por função observar os alunos e denunciá-los, caso usassem a língua vernácula no 

horário fora da sala de aula.  

O teatro também foi utilizado como elemento catequizador para formar o povo para 

“Deus” e para o trabalho, ou seja, a voz que marca um contexto visual. A voz ganha ares 

artísticos para comunicar a mensagem da verdade institucional da organização religiosa, 

chamada Igreja Católica Romana (ICR), que detinha o saber e o poderio político na relação 

Estado-religião. 

No âmbito acadêmico, as arguições orais eram amplamente utilizadas como meio de 

avaliação dos acadêmicos. Assim, o latim definia os espaços de aprendizagem e apontava a 

estreita relação entre religião, poder e educação. Vale salientar que a relação oralidade e 

escrita vai se firmando como modalidade da língua. 

Para entender a força das vozes, torna-se imprescindível apresentar três pontos que 

marcam a oralidade no período em estudo: os místicos desse período tratavam a experiência 

religiosa de êxtase por meio da(s) voz(es) divinas para depois registrar na escrita; a literatura 

secular passa dos mitos orais para o contexto da escrita; Rouche (2009) apontava que a 
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primazia da oralidade nesse período marcava o discurso jurídico resultado do 

desconhecimento das leis e juízos marcados pela subjetividade de seus legisladores. Sendo 

assim, entendemos como registro da vivência coletiva: 

[...] entendo tudo o que, no interior de um texto
15

, informa-nos sobre a 

intervenção da voz humana em sua publicação – quer dizer, na mutação pela 

qual o texto passou, uma ou mais vezes, de um estado virtual à atualidade e 

existiu na atenção e na memória de certo número de indivíduos. [...] o 

emprego da dupla dizer-ouvir tem por função manifesta promover (mesmo 

ficticiamente) o texto ao estatuto do falante e designar sua comunicação 

como uma situação de discurso in praesentia (ZUMTHOR, 1993, p.36). 

A voz ganha uma nova roupagem chamada escrita. Aquilo que era som tornou-se 

tinta, registro que redefine as relações com a língua, redefine as linguagens. Com a 

necessidade do registro escrito, ressurge o escriba, profissional que tinha por função registrar 

e formar novos escritores. Como assevera Manacorda (1989), a figura do escriba presente 

desde o Antigo Egito ganha novo espaço na Idade Média com os monges copistas que 

demarcaram a era do escrito e antecederam a impressa. 

Com o advento do Estado Moderno, em meados do século XV, o surgimento da 

imprensa e o capitalismo surgindo como sistema econômico vigente, escrever era o meio 

registrar tudo.  A reforma protestante, com sua personificação na figura de Martinho Lutero, 

defende o ensino de língua como elemento fundamental de aprendizagem e como forma de 

luta contra o latim, sendo um elemento que caracterizava a organização de uma pedagogia 

renascentista que esclarece sobre a língua: 

Mesmo considerando que a língua nacional continuava sem o prestígio 

devido nos estudos, a pedagogia da Renascença aos poucos vai lhe dando 

melhor guarida, permitindo que os estudantes se expressassem para expor 

suas ideias e explicá-las; porém, o latim, continuava como estatuto de melhor 

instrumento para a Educação (JARDILINO, 2009, p. 39). 

A educação renascentista apontava para uma estrutura educacional que se perdia na 

cidade com suas misérias e cerceamentos das terras que redefinia a propriedade privada e o 

poder econômico como benção divina, o saber começou a se delinear com um olhar de prova, 

15
 Tudo que advinha da oralidade e passava para o texto escrito é denominado por Zumthor (1993) de índice oral. 
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porém, a religião era motivo de alfabetizar, de aprender língua e exercitar retórica para 

reformar uma esfera religiosa que não atendia às necessidades dos poderosos em vigência. 

Nesse período, a oralidade não perdeu espaço como prática educativa sendo 

confirmada pelos Jesuítas que tinha por função de defender a ICR, projetando uma expansão 

evangelizadora. Então, para educar os novos mundos, seu documento “Ratio Studiorium” 

definia as diretrizes para organização da voz na formação do indivíduo, ou seja, o documento 

aborda o momento do silêncio, da fala em suas normas e o uso do latim. 

O documento em questão trata também dos assuntos na hora do intervalo que tudo 

deve ser para glorificar a Deus. Entretanto, nesse mesmo sentido, Cambi (1999) chama de 

civil conversação para uma realidade da cidade e Burke (1995) aponta uma busca de 

normatização da conversa por meio de livros chamados “arte da conversação”, que apontavam 

para os assuntos que deveriam ou não ser tratado na presença dos nobres. Os manuais em 

questão apareceram até o século XIX em diferentes lugares para deixar a conversa polida. A 

fala era controlada para civilizar e modernizar a oralidade de seu povo que se manifesta na 

necessidade de adequar sua fala para diferentes ocasiões. 

Ao tratar da questão da oralidade na Didática Magna, podemos dizer que Comenius 

foi o autor que fundamentou a ação do ensino para educar todos na transição do feudo para 

cidade capitalista, apontando o falar como elemento essencial para ensino. Assim, “cada 

língua deve ser aprendida mais com a prática que pelas regras. Isso significa: ouvindo falar, 

lendo, copiando, fazendo exercícios frequentes de imitação, escritos e orais.” (COMENIUS, 

2002, 256). A oralidade como elemento de aprendizagem da língua também se presenta no 

Ratio. Dessa forma, com base em Cambi (1999), a fala nesse caso é usada como meio de 

memorização do conteúdo. O Humanismo, como processo inicial da laicização da escola, 

manteve uma estrutura antiga no Studia humanitatis. O estudo da gramática e a retórica, 

porém, ainda amplia os estudos para formação do homem. Entretanto, com o decorrer do 

tempo, o declínio do Absolutismo, o estabelecimento da imprensa e o iluminismo 

estabeleceram a laicização do Estado e a formação da Revolução Francesa da escrita como 

elemento essencial da sociedade ocidental.  

5.3 Fala da contemporaneidade: tempo de vozes e escola 

Refletir sobre a língua na sua modalidade oral na atualidade, segundo Marcuschi 

(2001), é uma prática social com base na interação para a comunicação em suas práticas 

sociais. Entretanto, Burker (1995), apesar de usar o termo estilo para enforcar o contexto de 
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uso, enfoca os profissionais que trabalham com o poder de convencimento, denomina como 

resposta a “era comercial”, abrangendo o foco da fala para convencimento das relações 

financeiras. 

Com o advento das minorias sociais, a construção da concepção de massa, os 

embates ideológicos, as ideologias que requerem um posicionamento crítico, as vozes 

emergem para compor o politicamente correto e a discussão da sociedade diante das mais 

variadas questões. Cambi (1999) denomina a atualidade como o momento do diálogo, ou seja, 

para dialogar, necessita-se de vozes que se confrontem, buscando posicionamentos para o 

convívio social. 

Na contemporaneidade, com base em Ong (1998), vivemos com o uso da oralidade 

secundária que está alicerçada no aspecto hitech, em que a voz utiliza como aporte a 

tecnologia de ponta: do telefone ao mensenger de voz, a escrita funciona atrelada à rede 

mundial de computadores, perpassa por algum tipo de registro escrito, por codificação que 

não unicamente oral. Dessa forma, caracterizando uma relação direta entre os textos falados e 

escritos, podemos inferir que não se deve separá-los, em outras palavras, como trata 

Marcuschi (2004), pois são um eterno continuum. 

Ao tratar das questões escolares, as tendências pedagógicas trazem o aluno para o 

centro da sala de aula; aquele que era/é o sem luz também não tinha voz. No entanto, quando 

retirado, esse sujeito é privado da realidade periférica da aprendizagem, passa a ter a voz e 

reivindicar o direito a falar sobre os da comunidade escolar.  

Assim, o ensino da língua passou a ser imprescindível na utilização dessa voz de 

forma adequada para atender a uma demanda vigente de pessoas que sabem lidar com as mais 

variadas exigências da sociedade da competição, em que a fala pode se transformar em lucro e 

competência nas mais variadas realidades do aluno. 

5.3.1 A oralidade na escola 

Marcuschi (2003) afirma que a conversa espontânea é a forma de comunicação mais 

utilizada pelo ser humano e os elementos que compõem a comunicação (verbal e não verbal). 

Ao serem analisados, desvelam mais que o enunciado oral produzido, pois pode ser 

identificado o contexto social, as concepções não expressas, a função e o papel dos 

interlocutores.  
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Ao vivenciar a fala no âmbito familiar, a conversa entre amigos, a voz na igreja, a 

palavra de ordem dos movimentos sociais, o discurso do megafone e microfones dos 

sindicatos reverberam a vivência formativa, como aborda a Lei de Diretrizes e Bases (1996): 

Da Educação Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais (BRASIL, 1996). 

Ramos (2002), ao abordar a oralidade na escola, afirmava ser uma realidade nova no 

ensino de LM (mais de dez anos foram transcorridos). Podemos afirmar que no campo de 

pesquisa que se dedicam ao estudo dos gêneros discursivos orais, apesar de terem avançado, 

ainda são poucas as pesquisas nessa área. Assim, reflete diretamente na produção do material 

(didático ou acadêmico) que pouco enfoca esse tipo de atividade. 

Em contrapartida, os documentos oficiais como os PCN (1998) e diversos autores 

apontam para necessidade do trabalho com o gênero oral, pois a escrita não pode ser vista 

como primordial e a questão da oralidade como algo antagônico, pois eles se complementam 

nas suas especificidades.  

Outra questão a ser colocada é que o trabalho com os gêneros discursivos orais 

envolve o processo da escrita, no momento em que se requer poder de síntese, trabalha a 

comunicabilidade, visto que requer que ela seja empregada de forma eficiente. Assim, o aluno 

precisa preparar-se para saber argumentar, expor e defender suas ideias em um exercício 

democrático, em que deverá respeitar e debater opiniões que venham a ser divergentes. 

Os alunos aprendem que essa forma de atividade do uso da linguagem pode 

contribuir para a formação de novos saberes, de opiniões, de novos pontos de vista, ou seja, 

para a construção de novos conhecimentos em conjunto. Sendo assim, um grupo que aprende 

a ouvir e a falar no momento adequado estabelece um ambiente propício para a aprendizagem. 

Nesse contexto, principalmente, na Educação Básica, a questão da oralidade deve ser 

abordada com maior profundidade e de forma mais crítica, já que, nessa fase, a escola 

trabalha com alunos que estão no processo de formação da identidade pessoal, apontando para 

a entrada no mercado de trabalho e outros momentos da vida cotidiana, que serão exigidos 

quanto ao uso adequado da língua. 

Os trabalhos com gêneros orais deveriam contemplar a amplitude do processo, 

levando em consideração os mecanismos da organização da fala, a estrutura do gênero, para 

que estes elementos possam ser indicadores para a reflexão sobre os usos da língua em suas 

diversas possibilidades de uso e, dessa forma, contribuir para que a oralidade seja entendida 
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como parte do conteúdo que deve ser aprendido na escola que educa sujeitos. 

Essa concepção de língua/linguagem de forma dialógica aponta para o uso dos 

sujeitos na constituição de um discurso que possui uma organização que não fica estagnada. 

Assim, apresenta-se de forma atualizada com as teorias, não podendo se apresentar de forma 

acabada, vinculada à rigidez de uma sistematização, uma vez que é transformada pelas falas 

do uso cotidiano, corroborado pela seguinte afirmação: 

Os indivíduos não receberam a língua pronta para ser usada; eles penetram 

na corrente da comunicação verbal; ou melhor, somente quando mergulham 

nessa corrente é que sua consciência desperta e começa a operar [...] Os 

sujeitos não adquirem sua língua materna: é nela e por meio dela que ocorre 

o primeiro despertar da consciência (BAKHTIN, 2010, p.108).

Dessa forma, a linguagem é compreendida numa perspectiva de totalidade, deixando 

à parte a ideia de um sistema linguístico abstrato e sendo entendida como um fenômeno social 

fruto das interações entre os sujeitos e diálogo interpessoal. Por isso, todo tipo de 

comunicação ganha status de diálogo: na relação das conversas entre as pessoas, no decorrer 

da leitura de um livro e nas mais variadas produções de comunicação. 

Esse uso da língua/linguagem está diretamente relacionado à comunicação em todas 

as suas formas, pois tudo que está na dimensão do uso para o entendimento torna-se 

linguagem. Por isso, a produção do texto (oral ou escrito) se torna resultado de situações 

concretas que se realizam com a manifestação do verbo, que é enunciado a partir do contexto 

social do sujeito, tornando-se real a expressão de quem utiliza a linguagem em sua 

comunidade linguística, sendo descrita da seguinte forma: 

[...] o uso da língua se efetua em forma de enunciados (orais e escritos, 

concretos e únicos “proferidos” pelos participantes de uma ou outra esfera da 

atividade humana que o enunciado não se repete, pois é um evento único 

(pode somente ser citado); que o enunciado é a unida real da comunicação 

discursiva, pois o discurso só pode existir na forma de enunciados; e que o 

estudo do enunciado como unidade real da comunicação discursiva permite 

compreender de uma maneira mais correta a natureza da unidade da língua ( 

a palavra e a oração por exemplo) (RODRIGUES, 2005, p. 154- 155). 

Tal maneira de se conceber a linguagem
16

 e uso da língua permitem ao indivíduo

perceber a sua presença em toda parte. As relações sociais de poder, a cultura e as próprias 

ações políticas são perpassadas pela linguagem, sendo resultado da interação humana, pois 
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vão além de mero instrumento ou meio, como afirma Kramer (1993), produção humana que 

se dá historicamente, construída nos diálogos que têm vida, permitindo o pensar ações futuras 

e, até mesmo, a constituição do consciente.  

Com o referido entendimento de língua/linguagem que assim se caracteriza, a prática 

dos gêneros discursivos orais se torna de extrema importância na escola. Para corroborar com 

essa afirmação, faz-se necessário apontar os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de LP 

como propulsores da necessidade do trabalho com a oralidade, procurando desfazer o 

distanciamento entre a oralidade e a escrita. Todavia, faz-se necessário entender que elas estão 

diretamente relacionadas e, por conseguinte, estabelecem uma realidade de complementação. 

O documento em questão ainda aponta formas da realização de atividade que 

privilegiam a oralidade que, por muitos anos, ficou esquecida. Entretanto, aponta essa 

modalidade como uma fecunda área de pesquisa. Os PCN de LP expõem a seguinte 

organização atribuída aos gêneros discursivos orais: de imprensa (depoimento, entrevista, 

notícia, debate), de divulgação científica (debate exposição, seminário) e os literários (textos, 

canção, dramáticos). A partir dessa divisão, o docente pode articular sua prática. 

O professor de LM deve refletir sobre a organização dessa fala para promover um 

repensar de sua utilização nos momentos em sala de aula, assim definindo que esse uso da 

modalidade oral “vai desde uma realização informal à mais formal nos mais variados 

contextos de usos” (MARCUSCHI, 2010, p.25). Dessa forma, entendemos a fala como meio 

de manifestação das produções discursivas essenciais para o cotidiano do aluno. 

O ensino de LM deve ultrapassar regras e promover uma mudança na perspectiva de 

vida do aluno, fazer com que a língua seja motivo de promoção de saber e entendimento. Por 

isso, o uso e o contexto social em que a língua é empregada se torna preponderante, a 

necessidade da vivência da comunidade linguística deve ser algo que seja alcançado por esse 

ensino. Portanto, a LM deve ser um caminho de promoção para que o sujeito se defina como 

cidadão. 
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6 NA MESA DE OFERTAS: METHODOS 

Anunciar esta pesquisa requer entender que o lugar das ofertas é um espaço de 

múltiplos sacrifícios, então os instrumentos para trazer à tona os primores das oferendas se 

torna coerente trilhar a perspectiva qualitativa
17

 e sócio-histórica que se alinha perfeitamente

com uma perspectiva da Linguística Aplicada (LA). Tal perspectiva, que tem como finalidade 

compreender a língua em sua multiplicidade de espaços e usos, assim instaurando essa 

realidade como um forte campo de pesquisa, destacando-se pelo trabalho realizado em Língua 

Materna (LM). Acerca disso, Celani (2000) aponta-nos que o desenvolvimento das pesquisas 

com o referencial teórico da LA influenciam diretamente no desenvolvimento do ensino da 

LP. 

Moita Lopes (2006) impulsiona-nos a entender que a produção de conhecimento da 

LA está situada na realidade interdisciplinar, fora da realidade de compartimentação dos 

saberes que, muitas vezes, se desvinculam do seu real objetivo. Assim, ao pensar a pesquisa 

com base nessa realidade, devemos reiterar a voz de Cavalcanti (1986) que afirmava ser a 

preocupação dessa teoria, o uso da linguagem, quer seja o discurso escrito, quer seja o falado. 

Essa percepção de pesquisa na formação desse sujeito (cidadão) é relevante porque 

compreende o uso social da língua, sendo exatamente esta a proposta da Linguística Aplicada: 

A LA está, portanto, preocupada não apenas em “ensinar” língua(s), mas 

acima de tudo, está preocupada em desenvolver um senso linguístico que 

faça com que o aluno veja, sinta, interprete a linguagem não como uma 

disciplinar escolar que dita normas do bem falar e escrever, mas sim como 

algo que está intimamente inserido na sua vida de cidadão, de ser humano 

(CELANI, 2000, p. 22). 

A pesquisa com base na LA promove uma mudança na perspectiva de percepção da 

língua em uso, fazendo com que a língua seja motivo de promoção de saber e entendimento. 

Por isso, o uso e o contexto social em que a língua é empregada logo se torna preponderante. 

Além disso, a necessidade da vivência da comunidade linguística deve ser algo a ser 

alcançado por esse ensino. Enfim, a língua deve ser ensinada e interiorizada em sua amplitude 

da vivência cotidiana dos sujeitos. 

O nosso posicionamento se define ao utilizar a analogia dos óculos, ou mesmo das 

lentes, pois olhar a língua enquanto realidade viva, histórica, social, é redimensionar quem 

17
 Gil (2002) define que a análise qualitativa depende da natureza dos dados coletados, da dimensão da amostra, dos 

instrumentos de pesquisa e dos pressupostos teóricos que orientam a investigação, ainda se faz necessário de dados, 

categorização e análise. 
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escreve e fala, tornando possível enxergar além daquilo que está posto na diversidade de 

textos que intercruzam nossos dias, como descrito pelo texto do gênero discursivo canção: 

Mudou a sua lente, 

De repente ficou tudo menor, 

Mudou a minha lente, 

De repente ficou tudo maior. 

A lente não mente, 

Mente quem está por traz da lente, 

Um objeto transparente,  

Me deixe ver o que sempre foi aparente (...) 

( ANTUNES, 1996). 

As “lentes” que percebem o objeto de pesquisa “aparente” com a LA entendem o 

sujeito na perspectiva dialógica, que implica anunciar o reconhecimento do ser que é 

expressivo e falante. Bakhtin (2011), quando aponta esse entendimento, nos lança para uma 

realidade que revela uma inesgotabilidade em seu sentido nas variedades de produções 

discursivas em suas diferentes esferas.  

O falante que expressa sua consciência na materialidade da língua, o “texto”, busca a 

exatidão pela necessidade de assimilação prática, sendo um caminho de tolher sua liberdade, 

contrapondo-se a sua gênese de sentidos múltiplos. 

Faraco (2009) aponta que o mundo interior desse sujeito é composto por muitas 

“vozes sociais” que estabelecem um movimento de produção de concordância e de 

discordância, sendo resultado de uma relação social – ideológica que se estabelece por 

resultado das vivências pessoais e sua interação social estabelecida em uma mudança 

constante.  

Nessa perspectiva, as relações, ao invés de sobrepor-se, se entrelaçam estabelecendo 

uma visão de estudo sobre esse sujeito e emergindo o conceito de relação com base no 

diálogo, assim compreendidos: 

Aí só há um sujeito: o cognosciente ( contemplador) e falante ( enunciador). 

A ele se contrapõe a coisa muda. Qualquer objeto do saber (incluindo o 

homem) pode ser percebido e conhecido como coisa. Mas o sujeito como tal 

não pode ser percebido e estudado como coisa porque, como sujeito e 

permanecendo sujeito, não pode torna-se mudo; consequentemente, o 

conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico (BAKHTIN, 2011, p. 

400). 

A pesquisa busca pela especificidade do homem que produz discurso utilizando-se da 

oralidade, cria seu texto recriando a infinidade de textos que teve acesso em toda sua vida, 
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estabelece esse elo com os outros que se redefinem como uma vivência dialógica, pois nela 

sempre há mais de um sujeito. A sua produção torna-se única pela combinação de palavras, 

entonação e expressividade. 

Em consonância com o nosso posicionamento teórico,  entendemos que o ser é 

construído processualmente em sua vivência, ou seja, esse sujeito é resultado da realidade 

histórico-cultural. A sua mente se organiza historicamente, pois é histórica em sua criação, 

produção e organização que é vivenciada através dos eventos que se estabelecem nesse fluxo 

histórico, em uma interiorização desses conhecimentos transformados em conceitos que 

apenas fazem sentido nessa realidade em que o sujeito se relaciona com o outro, que lhe 

integra e define como ser. 

Ao lidar com essa realidade de pesquisa (a oralidade), faz-se necessário entender e 

(re) pensar suas significações enquanto ser situado em seu contexto social. Rojo (2006) ainda 

evidencia mais outras ações (reconstrução e rearticulação) que precisamos tomar para efetivar 

uma interpretação da situação problema, do trabalho com esse sujeito que interage na ação 

efetiva do discurso. 

Vygotsky (1991) enfatiza a busca pela essência do sujeito, convocando-nos a sermos 

perceptíveis à mudança, a estudarmos as suas fases, apontando-nos que o movimento revela 

quem realmente somos, na verdade, seres que emitem enunciados, que se comunicam através 

de gêneros discursivos escritos e orais, os quais não são produzidos ao acaso. Eles possuem 

uma ordem e atendem a uma necessidade social. 

Freitas (2002), ao tratar da perspectiva de Vygotsky (1991) (e seus sucessores) para o 

trabalho da pesquisa, aponta a descrição como elemento imprescindível para o entendimento 

dos fenômenos em “seu acontecer histórico”, buscando a concretude dos fatos entre seres que 

dialogam. No caso desta pesquisa, os gêneros discursivos orais no LD de LP e História do 

nono ano do Ensino Fundamental se apresentam como parte integrante no processo 

investigativo, a partir do nosso entendimento, eles se ressignificam. 

Nesse contexto, Paula (2011) indica que é parte da função do pesquisador o ato de 

descrever, analisar, interpretar e valorar, estabelecendo, assim, um diálogo. Ao entender essa 

relação do ser que dialoga, a pesquisa necessita ter uma organização metodológica que o 

compreenda em sua realidade, que o entenda enquanto ser que mira
18

 aquilo que é vivido em

sua perspectiva pessoal. Então, colocar as lentes que são configuradas pela LA e a teoria 

Bakhtiniana faz nos revestirmos de uma realidade marginal, assim provocando as nossas 

18
 Na língua espanhola o verbo mirar ultrapassa a tradução para a LP olhar, pois quem “mira” volta toda sua vida, sua 

atenção, seu corpo para alvo que atrai a sua mirada. 
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consciências de pesquisadores que vivemos nas realidades fronteiriças, nos limites dos 

saberes e nos utilizando de conhecimentos de diferentes áreas.  

Moita Lopes (2006, 2009) assegura que a mestiçagem informa e identifica a 

liberdade de quem se arvora pelo(s) caminho(s) da realidade linguística aplicada (in) 

disciplinar, com intuito de deslindar a realidade complexa do momento atual por meio desse 

modo de rever a realidade da vida social através da pesquisa. 

Souza (1995 apud Coracini, 1999) chega a comparar a importância do LD para a sala 

de aula com a palavra bíblica definidora da verdade revelada para os cristãos. Assim sendo, 

entender como esse artefato cultural foi produzido, seus objetivos e interesses ganham 

conotação para conhecermos qual o real papel da oralidade na esfera escolar. 

A abordagem da pesquisa se caracteriza pelo aspecto qualitativo-interpretativista. 

Logo, assumimos alguns posicionamentos que elucidam o processo de elaboração, registro e 

análise, sendo compreendida a dimensão do qualitativo da seguinte forma: 

[...] anteriormente dominado pelas questões da mensuração, definições 

operacionais, variáveis, testes de hipóteses e estatística alargou-se para 

contemplar uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a 

indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais. 

Designamos esta abordagem por Investigação Qualitativa (BODGAN; 

BICKLEN, 1994, p.11). 

Entender a realidade vivenciada pelos sujeitos inaugura essa percepção que alarga os 

horizontes da pesquisa e a percepção individual que não se afasta dos dados
19

. Trazer essa

percepção para o estudo dos gêneros discursivos orais possibilita-se o entendimento de que as 

atividades que são realizadas têm suas particularidades e especificidades que necessitam ser 

observadas e pesquisadas para outro entendimento do livro como elemento disseminador de 

concepções e entendimentos sobre a língua.  

De Grande (2011) aponta que a abordagem qualitativa tem vantagens, tais como: 

centra-se no aspecto naturalista, estuda-se o cenário, interpretam-se os fenômenos em seus 

significados para os sujeitos, gera e usa uma variedade de material empírico e uma gama de 

prática interpretativa. 

Ao tratar da questão interpretativa, a leitura dos dados é a primeira ação a ser 

realizada. Severino (2006) utiliza a nomenclatura “leitura e interpretação”, sendo estruturada 

em três momentos: a primeira consiste em verificar como o pensamento desenvolvido nas 

19
 Entendemos dado como descreve Flores (1994 apud Calado, Ferreira, 2004), aquilo que informa sobre a realidade que 

é elaborada um conceito, assim possibilitando sua conservação e comunicação. 
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partes se relaciona com as posições gerais do pensamento teórico do autor, evidenciado na 

obra. 

A segunda leitura tem como alvo compreender os posicionamentos do autor de forma 

geral, destacando-se os pontos que são identificados em relação a outros autores e os pontos 

peculiares da obra. Na terceira, buscou-se explicitar os pressupostos teóricos da obra para que 

se interprete e apresente um entendimento do objeto e sua importância para a oralidade nos 

discursos da vida. 

Após a leitura e a seleção dos dados, chegamos ao aspecto interpretativo. Ao tratar 

dessa perspectiva de pesquisa, De Grande (2011) aponta que nessa ação investigativa 

emergem os aspectos de negociação intersubjetiva e discursiva para leitura daquela produção 

dos sujeitos situados historicamente espaço. 

O trabalho com a oralidade em dois livros de LP e dois de História poderia parecer 

distante no currículo escolar da escola básica, porém, tornam-se próximas. Requer um 

trabalho interpretativo que combine esse “ato” interpretativo, como descreve Freitas (2003), o 

encontro de muitas vozes, as consciências que materializam a língua através do texto que 

indica a oralidade como prática. Entretanto, muitas vezes, não descreve, não prepara, muito 

menos conduz para essa utilização de modalidade de texto.  

Os dados tratados e postos para interpretação são apresentados com uma perspectiva 

de triangulação das teorias e os resultados obtidos apontam às relações de conteúdo existente, 

nossas conclusões e possivelmente melhorias para utilização do objeto de pesquisa. 

6.1 Para lentes: constituição do corpus 

A pesquisa foi constituída por um corpus de atividades que envolvessem gêneros 

discursivos orais nos livros didáticos de História e LP do Ensino Fundamental (nono ano). 

Utilizamos quatro critérios para selecionar os livros: possuir atividades com os gêneros 

discursivos orais; serem coleções aprovadas no PNLD
20

/2010-2013 ( avaliadas para 2014),

por conseguinte, adotados pelas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio Grande 

do Norte na cidade do Natal e, por fim, fazerem parte dos mais utilizados por essas 

instituições. 

As escolas públicas, para adotar em uma coleção de LD, utilizam-se do PNLD como 

caminho de orientação para escolha dos livros. A coleção, para ser aprovada pelo programa, 

20
 O PNLD 2014 aponta a oralidade como critério de avaliação apenas para os LD de LP. 
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passa por um processo de análise de uma equipe que o classifica como aprovado ou não, 

tornando-se, assim, critério essencial para gerar os dados. 

O segundo critério que parece óbvio quando pensamos nas coleções de LP, uma vez 

que o trabalho com a oralidade passou a ser um dos critérios de análise do LD, na coleção de 

História, quando avaliada pelo programa, verificamos que ela é tratada apenas como recurso 

de expressão do aluno.  

O discurso oral não é utilizado como critério na avaliação dessas disciplinas, 

tornando as atividades com essa habilidade, muitas vezes limitada ou chega a ser inexistente. 

Ou seja, mesmo existindo o primeiro requisito, alguns dos livros foram descartados por não 

nos oferecerem elementos que significassem para a análise do registro de gêneros discursivos 

orais, não atendendo às características do nosso objeto de pesquisa. 

O último critério para a escolha de cada LD ganhou uma conotação político- 

pedagógica, pois o esquecimento da realidade do Ensino Fundamental (séries finais) na 

estância municipal nos convida à pesquisa do material utilizado para o trabalho com os alunos 

dessa etapa da Educação Básica. 

Integrado a esse último, elegemos os livros amplamente utilizados pelas escolas do 

munícipio de Natal. Para organizar o trabalho, utilizamos a distribuição geográfica da cidade 

que se subdivide em quatro Zonas (Norte, Sul, Leste e Oeste) e, a partir disso, identificamos 

as coleções, escolhemos os livros e identificamos todas as atividades que envolvem a 

oralidade e seus gêneros discursivos.  

Depois de passado o crivo, foram delimitados os critérios anteriormente citados. 

Elegemos, para “não mentir quem está por trás da lente” e ver o “aparente”, os seguintes 

exemplares e os subdividimos em blocos por disciplina: 

Bloco 1 — Língua Portuguesa 

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português-linguagens. nono 

ano do Ensino Fundamental . São Paulo: Atual, 2012.  

ALVES, Rosemeire; BRUGNEROTTO, Tatiane. Vontade de Saber. nono ano do Ensino 

Fundamental . 1ª ED. São Paulo: FTD, 2012.  

Bloco 2 — História 

BOULOS JUNIOR, Alfredo. História, Sociedade e Cidadania. nono ano do Ensino 

Fundamental . 1ª ED. São Paulo: FTD, 2012. 
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VINCENTINO, Cláudio Roberto. Projeto Radix: raiz de conhecimento- História. nono ano 

do Ensino Fundamental . 2ª ED. São Paulo: Editora Scipione, 2013. 

Considerando as especificidades de cada disciplina, porém norteados pelos 

documentos da Educação Básica, são apontadas as prerrogativas, ao que diz os PCN (1998, p. 

27) do segmento – Ensino Fundamental e Ensino Médio – quando refletem que “trata-se de

propor situações didáticas nas quais essas atividades façam sentido de fato”. Então, a 

oralidade necessita ser tratada como algo que seja significativo para a vivência com ações 

sistematizadas e significativas para os alunos. 

6.2 Para analisar: categorias 

As categorias têm por função principal organizar a análise dos dados. São elementos 

que focam o olhar do pesquisador para o entendimento do documento. Ao abordar esse 

elemento da pesquisa, Gil (2002) o define como o guia de investigação para aspectos 

importantes. 

O mesmo autor afirma que as categorias promovem a disposição dos dados de forma 

que o pesquisador consiga tomar decisões, elementos esses que podem ser percebidos de 

imediato ou emergem ao longo do processo de estudo. No caso da nossa pesquisa, algumas 

categorias foram definidas para melhor encaminhar as primeiras análises: 

1 o gênero discursivo oral enquanto objeto de ensino nos livros didáticos; 

2 a sistematização das atividades para produção do (s) gênero(s) discursivo(s) 

oral(is); 

3  as etapas de produção dos gêneros discursivos orais; 

4 a esfera de execução dos gêneros discursivos orais; 

5 comandos de atividades que apenas informam o gênero discursivo oral sem 

oferecer instruções; 

6 comandos que não especificam se o gênero discursivo deve ser executado no 

contexto oral ou escrito. 

Conscientes de que esse conjunto de categorias será examinado, revisto e, por 

conseguinte, modificado com o intuito de obter informações mais significativas e consistentes 

para entender a organização da utilização dos gêneros orais nos LD. Assim, poderá suscitar 
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além dessa compreensão da presença da oralidade, uma possível proposta de intervenção para 

promover uma produção efetiva dos gêneros orais em sala de aula. 
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7 ANÁLISE: OS SONS DE CALÍOPE E MURMÚRIOS DE CLIO 

Neste capítulo, analisamos a presença das atividades com os gêneros orais nos LD 

com o intuito de responder às indagações que norteiam este trabalho. Assim, as categorias 

servem para traçar as veredas que nos levam aos resultados e contribuições esperadas com o 

estudo em questão.  

A oralidade é um critério que é analisado pelo PNLD nos LD de LP que deixa os 

sons fortemente mais facilmente perceptíveis. Em contra-senso, Clio ainda está no momento 

de discrição que necessita de uma atenção mais elaborada para perceber seus discretos 

murmúrios. 

As análises estão focadas por eixos (independentemente da disciplina) que 

caracterizam a divisão do capítulo em três seções: a oralidade nos LD (a sua presença ainda é 

algo que deve ser constatada e compreendida); a especificação das atividades e suas 

modalidades no decorrer dos LD e a organização dos gêneros discursivos orais nas obras (a 

forma como é trabalhada a oralidade desde o processo de planejamento até a consecução dos 

gêneros discursivos orais). 

7.1 Conhecendo os sons e murmúrios: inventariando o corpus 

O corpus é constituído por quatro livros didáticos que são divididos em dois livros de 

LP e dois livros de História. As obras em análise são amplamente utilizadas nas escolas 

públicas brasileiras e seguindo essa tendência na Educação Básica do Rio Grande do Norte. 

O nono ano foi escolhido por ser uma série em que os alunos estão em uma faixa 

etária de definição enquanto sujeito, por conseguinte, terminando uma fase do Ensino 

Fundamental e iniciando o ciclo final desse momento da educação básica que é o Ensino 

Médio. O momento escolar leva em consideração que o fato do aluno estar fechando um ciclo, 

estaria sedimentando o uso da oralidade em diversos gêneros discursivos orais das mais 

variadas esferas.  

7.2.1 Os LD de Língua Portuguesa 

O primeiro livro constitui uma coleção nomeada “Português Linguagem”
21

, editada

pela editora Atual. Seus autores são William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães 
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(que trataremos por LP ¹), composta por quatro volumes (6º ao 9º ano). Esse conjunto de 

livros recebeu no PNLD – 2014 a avaliação conforme é espessa no quadro abaixo: 

Quadro 3: Avaliação feita pelo PNLD ao livro de LP ¹do 9º ano 

      Fonte: BRASIL - PNLD, 2013, p.91 

O quadro esquemático deixa algumas evidências para o início da nossa análise. 

Nessa perspectiva, sua organização aponta que o trabalho com a oralidade não é enquadrado 

como característica que mereça estar presente nessa visão geral da obra em questão.  

O mesmo documento descreve que a produção de texto é realizada nas duas 

modalidades. Para melhor elucidar a avaliação, o trabalho com a oralidade é explicitado da 

seguinte forma: 

As propostas voltadas para a oralidade, embora pouco numerosas, abrangem 

diversos aspectos dos processos de produção e escuta de gêneros orais 

públicos e formais. As atividades explicam as funções e os contextos de uso 

do gênero em foco, oferecem modelos – no Livro do Aluno e no DVD –, 

fornecem subsídios temáticos, sugerem recursos linguísticos adequados para 

a introdução e para o encadeamento das falas, apontam elementos pertinentes 

ao momento da apresentação, como volume da voz, entonação, ritmo, 

postura; além disso, orientam quanto à organização do evento e ao papel dos 

participantes, valorizam a escuta atenta e apresentam critérios de avaliação. 

Entre outras, há propostas de encenação teatral, de apresentação de jornal 

falado, de exposição de trabalho, mas a ênfase está nos gêneros que 

envolvem discussão e debate. No DVD, as entrevistas e as atividades com 

gêneros orais favorecem o aprendizado e complementam o trabalho docente 

(BRASIL, 2013, p.88). 

As atividades da modalidade oral são consideradas pouco numerosas, informação 

que se confirma no caso do livro do 9º ano, pois apenas é trabalhado o gênero discursivo oral 

“Debate Regrado Público” distribuído em apenas 12 páginas de um volume que possui 256 

páginas. 
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O segundo livro compõe uma coleção chamada “Vontade de Saber- Português", 

editado pela FTD. Suas autoras são Rosemeire Alves e Tatiane Brugnerotto (que trataremos 

LP²), composta por quatro volumes (6º ao 9º ano). Esse conjunto de livros recebeu no PNLD 

– 2014 a seguinte avaliação:

Quadro 4: Avaliação feita pelo PNLD ao livro de LP ² do 9º ano 

 Fonte: BRASIL - PNLD, 2013, p.116. 

No segundo livro de LP, a articulação dos os eixos da leitura, produção de texto e 

oralidade ganha destaque, porém, as considerações sobre o eixo em análise é avaliado da 

seguinte forma: 

Menor atenção é dispensada ao eixo da oralidade, embora seja focalizada, 

além da interação em classe, a produção de diferentes gêneros orais formais. 

Mesmo considerando o número restrito de atividades, há orientação para a 

produção, o que contribui para exercitar a proficiência no uso da oralidade. 

[...]“Produção oral” explora questões relativas ao gênero textual a ser 

produzido, orientando para que a atividade seja bem-sucedida.[...] Destaque-

se que a seção “Produção oral” insere-se apenas em cinco das seis unidades 

dos quatro volumes da coleção.[...] sobre oralidade buscam uma articulação 

com as leituras feitas, com a produção dos textos escritos, com o estudo da 

linguagem e com o que já foi trabalhado nos volumes anteriores, deixando 

visíveis a progressão e a sistematização de estratégias e procedimentos 

adotados.[...] No eixo da oralidade, o trabalho precisa ser ampliado para 

contemplar outros gêneros orais públicos, ou aprofundar, em anos diferentes, 

gêneros já explorados, mas que, por sua complexidade e seu uso escolar, 

merecem um tratamento mais intensivo, como apresentação de livro, 

seminário, debate, mesa-redonda ou outros. (BRASIL, 2013, p. 115-119) 
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Comparando os dois livros de LP, os números não são distantes no que corresponde à 

quantidade, pois apenas em 8 das 272 páginas do livro do 9º ano são trabalhados os seguintes 

gêneros discursivos orais: representação de cena; telejornal; debate; sarau; seminário. No 

primeiro momento, as considerações do documento que norteiam a escolha do livro abordam 

um aspecto superficial no trabalho com os gêneros orais da referida obra, logo após apontar a 

limitação da extensão física. Assim, entendemos que se torna restrito o trabalho com a 

oralidade.  

7.1.2 Os LD de História 

O primeiro livro de História compõe uma coleção denominada “História, Sociedade 

e Cidadania” (que trataremos LH¹), editado pela FTD. Seu autor é Alfredo Boulos Júnior e é 

composta por quatro volumes (6º ao 9º ano). Esse conjunto de livros recebeu no PNLD – 

2014 a seguinte avaliação em dois componentes
22

:

O componente curricular História é trabalhado a partir de uma perspectiva 

problematizadora com questionamentos e indagações a narrativa 

historiográfica. As noções conceituais básicas da disciplina aparecem 

desenvolvidas por meio de estratégias metodológicas com ênfase nas 

atividades de identificação e comparação de noções conceituais. A 

diferenciação da historia como produção escrita e experiência vivida recebe, 

no Livro do Aluno, destaque e opções de tratamento didático.[...].  

Quanto à proposta pedagógica, destaca-se a diversidade e criatividade das 

atividades, dos exercícios e das seções didáticas em todos os volumes. 

Exploram-se, ainda, várias possibilidades de atividades em grupo, o que é 

entendido como estratégia fundamental para estimular o senso de 

coletividade. As atividades contemplam a diversidade de recursos 

pedagógicos em termos escritos e imagéticos consistindo em um ponto alto 

da obra porque possibilitam o desenvolvimento de um significativo conjunto 

de habilidades cognitivas, a saber: escrever textos, identificar e localizar 

informações, listar, justificar, elaborar, comparar, observar, interpretar, 

explicar, resumir, opinar, argumentar, debater, reescrever, memorizar e 

pesquisar. Ademais, os exercícios com mapas, expostos em grande 

quantidade na coleção, são muito valorizados na proposta pedagógica da 

obra.  

Entretanto, um ponto vulnerável da coleção é a falta de sugestão de fontes 

em um número considerável de atividades que solicitam pesquisa em sites e 

revistas, aliado ao pouco aproveitamento da seção Livros, sites e filmes 

como recurso de consulta para as atividades solicitadas. Da mesma forma, 

algumas atividades demandam observação cuidadosa do professor devido ao 

excesso de comandos para sua efetivação (BRASIL, 2013, p. 58-59). 

22
 O referido documento na área de História não trabalha com quadro esquemático. 
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A avaliação em questão não deixa evidente nenhum elemento que trate a oralidade, 

pois não existe especificação da modalidade em que as atividades serão realizadas, entretanto, 

aponta que uma das habilidades cognitivas é “escrever textos”. Apesar de arrolar vários 

verbos que indicam ações de aprendizagem, a fala não é citada em nenhum momento 

diretamente (apenas se refere a debate), sinalizando, dessa forma, que a oralidade não se 

apresenta como algo significativo para obra, nem mesmo quando o aspecto pedagógico da 

proposta de trabalho é abordado.  

A obra em análise não apresenta trabalho específico com a oralidade em nenhuma 

das suas trezentas e vinte e seis páginas. Apenas são citados alguns gêneros discursivos orais 

que analisaremos e discutiremos em algumas seções mais à frente. 

O segundo e último livro da análise compõe uma coleção nomeada de “Projeto 

Radix: raiz de conhecimento” (que trataremos LH²), produzido pela Editora Scipione. Seu 

autor é Cláudio Vicentino e é composta por quatro volumes (6º ao 9º ano). Esse conjunto de 

livros recebeu no PNLD – 2014 a seguinte avaliação
23

:

Em seus quatro volumes, a coleção é estruturada por um texto principal e 

seções auxiliares fixas e móveis que intercalam conteúdos de história geral e 

do Brasil, desenvolvendo-se de acordo com a cronologia de base europeia. 

[...] 

A proposta pedagógica proporciona uma diversidade de atividades e 

exercícios que enfatizam principalmente a capacidade de leitura e 

interpretação de fontes documentais, sejam escritas, sejam orais, sejam 

imagéticas. A obra dedica espaço significativo aos trabalhos com textos 

científicos, jornalísticos e literários, valorizando assim a pluralidade das 

fontes (BRASIL, 2013, p. 108). 

O último livro da coleção deu continuidade à ausência de um trabalho mais 

elaborado com os gêneros discursivos orais, mesmo apresentando duas atividades cujo foco é 

o trabalho com a oralidade.

A avaliação registrada no PNLD - 2014 aponta como referência a oralidade como 

fonte de aprendizagem do saber histórico sem utilizá-la como elemento de aprendizagem, com 

esse entendimento de que “a escola é lugar para aprender também a falar” (GOMES-

SANTOS, 2012, p.15). Logo, a adequação dessa fala e sua utilização é algo da esfera do 

ensino formal. Então, os gêneros orais discursivos formais devem ser ensinados e estar 

presentes nas obras e aulas de todas as áreas. 

23
 O PNLD na área de História não tem uma uniformização em sua estrutura organizacional da avaliação. 
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7.3 Propriamente escrito: oralidade 

Começar pelos sumários é indicar como as obras anunciam em sua seção inicial a 

presença da oralidade no decorrer dos livros. Assim, identificamos os componentes que estão 

disponíveis para os alunos e professores que utilizam a obra didática. Observemos o LP¹: 

Figura 1: A presença da oralidade no Sumário do LP¹ 

Fonte: LP¹ - CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. Português Linguagens. Nono ano do Ensino 

Fundamental. São Paulo: Atual,2012.  

A presença do gênero discursivo oral no LP¹ aparece apenas uma vez no sumário, 

entretanto, o mesmo livro aborda outros gêneros discursivos que podem ser executados nas 
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duas modalidades. Porém, apenas deixa especificada uma única vez quando apresenta o 

“Debate Regrado Público”.  

Contrapondo-se a essa organização, o LP² deixa evidente em seu sumário a 

modalidade oral como elemento evidente do estudo da língua materna: 

Figura 2,3 e 4 (Pág. subsequentes) – A presença da oralidade no Sumário do LP² 
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Fonte: LP² - ALVES, R; BRUGNEROTTO, T. Vontade de saber. Nono ano do Ensino Fundamental, 1.ed. São 

Paulo: FTD, 2012.  
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Fonte: LP² - ALVES, R; BRUGNEROTTO, T. Vontade de saber. Nono ano do Ensino Fundamental, 1.ed. São 

Paulo: FTD, 2012.  

O LP² deixa evidente em seu sumário uma prática que denominamos “pulverização” 

dos gêneros discursivos orais. Duas questões nos levam a ter esse posicionamento: a primeira 

diz respeito ao trabalho com cinco gêneros diferentes, deixando margem para uma conclusão 

de que há superficialidade na organização do conteúdo dada a limitação do espaço dedicado 

ao trabalho com a oralidade e, a segunda, aponta que o trabalho com a oralidade é sempre 

apresentado como complementar à produção escrita, sem evidenciar que os outros gêneros 

discursivos podem ser abordados nas duas modalidades, por exemplo, o conto. 
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A obra em análise contém 6 unidades compostas por 12 capítulos. Em todas elas 

estão presentes a seção de “Produção Escrita”. Porém, em apenas 5 delas existe a presença da 

seção “ Produção Oral”. 

A distribuição da seção de “Produção Oral” nos quatro capítulos em que está 

presente a oralidade vem depois da produção escrita. Nessa perspectiva, inferimos que 

nenhuma unidade ou capítulo poderia vir apenas com uma produção oral.  

Nos livros de História, a oralidade é entendida como meio de execução de atividades. 

No caso do LH¹,o sumário não apresenta registro da oralidade como fonte de conhecimento 

histórico, nem como meio de execução de atividades: 

Figura 5 e 6 - A presença da oralidade no Sumário do LH¹ 

Fonte: LH¹ - BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História, Sociedade e Cidadania. Nono ano do Ensino Fundamental, 

2012.  
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 Fonte: LH¹ - BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História, Sociedade e Cidadania. Nono ano do Ensino 

Fundamental. 1.ed. São Paulo: FTD, 2012.  

Em contrapartida, o LH² deixa de forma subentendida a utilização da conversa como 

elemento introdutório e formativo ao longo de toda a obra. Assim, a fala traz conhecimento 

histórico e lança o aluno para onde sua voz pode ser considerada: 
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Figura 7, 8, 9 e 10 nas páginas subsequentes - A presença da oralidade no 

Sumário do LH² 

Fonte: LH² - VINCENTINO, C.R. Projeto Radix: Raiz de conhecimento. Nono ano do Ensino Fundamental. 

2.ed. São Paulo: Scipione, 1013.
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Fonte: LH² - VINCENTINO, C.R. Projeto Radix: Raiz de conhecimento. Nono ano do Ensino Fundamental. 

2.ed. São Paulo: Scipione, 1013.
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Fonte: LH² - VINCENTINO, C.R. Projeto Radix: Raiz de conhecimento. Nono ano do Ensino Fundamental. 

2.ed. São Paulo: Scipione, 1013.
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Fonte: LH² - VINCENTINO, C.R. Projeto Radix: Raiz de conhecimento. Nono ano do Ensino Fundamental. 

2.ed. São Paulo: Scipione, 1013.

A oralidade no LP¹ aparece apenas como um elemento de produção textual com uma 

presença limitada, enquanto no LP² é um componente da obra. No percurso dos livros de 

História em análise, a oralidade está entre o subentendido e um meio de executar as atividades 
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propostas. Assim, podemos interpretar que a organização e a produção do texto oral ainda 

precisam ser contempladas com o devido espaço nessas obras didáticas. 

Figura 11, 12 e 13 (pág. subsequentes) - Apresentam a Modalidade Oral e o 

trabalho com a oralidade nos LP¹ 

As atividades que abordam os gêneros discursivos, muitas vezes, esbarram em uma 

questão de não especificação da modalidade na qual deve ser realizada sua(s) resposta(s). 

Algumas vezes, deixam implícito o contexto de debate, conversa ou interação entre o(s) 

aluno(s) e professore(s), conforme apresentamos a seguir:  

Fonte: LP¹ - CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. Português Linguagens. Nono ano do Ensino 

Fundamental. São Paulo: Atual, 2012.  
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 Ainda, na mesma obra supracitada, a leitura de imagem e a relação com o texto 

escrito não define em qual modalidade deve ser respondida a atividade, logo, o imperativo 

“deduza” deixa aberto para possíveis formas de conduzir o método de responder o exercício. 

Assim, entendemos que o reduzido número de atividades com o foco na oralidade e não 

especificidade da modalidade a ser respondida, mesmo utilizando o termo “Trocando Ideias”, 

não aborda a oralidade como uma possibilidade de modalidade para a resposta. As 

características anteriormente citadas continuam nas atividades da mesma obra, como 

apresentadas a seguir: 

Fonte: LP¹ - CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. Português Linguagens. Nono ano do Ensino 

Fundamental. São Paulo: Atual, 2012.  
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Fonte: LP¹ - CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. Português Linguagens. Nono ano do Ensino 

Fundamental. São Paulo: Atual, 2012.  

Uma situação que não ocorre no LP² quando trata da oralidade fica evidente em todo 

o decorrer da obra, quanto ao cuidado de especificar nas atividades a modalidade em que o

exercício dever ser realizado. Logo, entendemos que existe uma compreensão de que o 

trabalho com o texto deve ser produzido na modalidade descrita e apresenta a oralidade com 

um grau de importância na esfera de produção: 
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Figura 14- A demarcação do espaço da oralidade na obra LP² 

Fonte: LP² - ALVES, R; BRUGNEROTTO, T. Vontade de saber. Nono ano do Ensino Fundamental, 1.ed. São 

Paulo: FTD, 2012.  . 
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A demarcação do espaço da oralidade na obra, ao utilizar nominalmente o termo 

“responda oralmente”, mesmo em uma atividade que apenas oraliza o texto escrito, deixa 

evidente que esses espaços de fala têm um papel importante no livro. 

No LH¹ ocorre a mesma questão do LP¹ quanto ao uso de termos “identifique”, 

“observando” e “em sua opinião”, deixando implicitamente demarcado que a atividade 

poderia ser executada na modalidade oral, pois, comumente, a emissão de opiniões são 

atividades do âmbito da oralidade. Desse modo, leva-nos a entender que a produção do texto 

falado é uma possibilidade de uso.  

Figura 15  - A demarcação do espaço da oralidade na obra LH¹ 

Fonte: LH¹ - BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História, Sociedade e Cidadania. Nono ano do Ensino 

Fundamental. 1.ed. São Paulo: FTD, 2012.  
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Figura 16 e 17  - A demarcação do espaço da oralidade na obra LH¹

Fonte: LH¹ - BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História, Sociedade e Cidadania. Nono ano do Ensino 

Fundamental. 1.ed. São Paulo: FTD, 2012.  
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Fonte: LH¹ - BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História, Sociedade e Cidadania. Nono ano do Ensino 

Fundamental. 1.ed. São Paulo: FTD, 2012.  

O LH¹, mesmo apresentando comandos que indicam verbos que, comumente, são 

utilizados na oralidade, definindo o trabalho em dupla, apenas fica claro que o debate é do 
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campo da modalidade oral. Nele existe uma seção chamada “Dialogando”, que afirma 

promover a discussão sobre o documento apresentado: 

Figura 18 - Discussão sobre imagem apresentada

Fonte: LH¹ - BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História, Sociedade e Cidadania. Nono ano do Ensino 

Fundamental. 1.ed. São Paulo: FTD, 2012.  

O gerúndio do verbo dialogar indica uma ação em andamento. O próprio termo 

diálogo leva ao entendimento da necessidade de dois ou mais interlocutores para que ocorra a 
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interação, existindo o diálogo. Ainda indica na parte introdutória que essa seção tem como 

modalidade discutir e deixa em aberto o uso da modalidade: 

Figura 19 – Apresenta necessidade de interlocutores 

Fonte: LH¹ - BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História, Sociedade e Cidadania. Nono ano do Ensino 

Fundamental. 1.ed. São Paulo: FTD, 2012.  

A questão da indefinição da modalidade segue por todo o livro, mesmo em uma 

atividade que utiliza o gênero discursivo canção, a obra não explicita em qual modalidade a 

análise no LH¹ deve ser respondida. O mesmo problema ocorre no LH², quando trabalha com 

o texto:
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Figura 20, 21 e 22 - pag. Subsequentes. - Falta de demarcação de sujeito para 

interagir. 

Fonte: Fonte: LH² - VINCENTINO, C.R. Projeto Radix: Raiz de conhecimento. Nono ano do Ensino 

Fundamental. 2.ed. SÃ£o Paulo: Scipione, 1013.
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Fonte: LH² - VINCENTINO, C.R. Projeto Radix: Raiz de conhecimento. Nono ano do Ensino Fundamental. 

2.ed. São Paulo: Scipione, 1013.
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Fonte: LH² - VINCENTINO, C.R. Projeto Radix: Raiz de conhecimento. Nono ano do Ensino Fundamental. 

2.ed. São Paulo: Scipione, 1013.

No LH² a indefinição de modalidade fica ainda mais evidente quando ele utiliza, 

mais uma vez, o gerúndio, que indica uma ação em andamento. Porém, não fica evidente no 

texto se o aluno escreve e/ou discute oralmente ou faz uma ou outra modalidade. 



113 

Ainda nos dois livros de História, as perguntas são sempre norteadoras para 

atividades sem sujeitos evidentes (os termos observe, repare, por fim usa a segunda pessoa do 

singular sem estabelecer um diálogo entre os pares), ou seja, os enunciados não demarcam 

aqueles que devem realizá-las para conduzir os diálogos e discussões sem estabelecer 

conexões para que ocorra uma real interação.  

As dezesseis seções que compõem a unidade do LH², denominada “Para começo de 

conversa”, serve como elemento de introdução em todas as unidades. Porém, deixa uma 

dubiedade, pois pode ser entendida como o ato de conversar, mas sem apontar sujeitos (nem 

especificar a modalidade). Na verdade, trata-se de um termo introdutório na oralidade 

coloquial para introduzir um assunto. Abaixo, um exemplo: 

Figura 23 – Dúvidas sobre a intenção da obra, devido elemento de introdução 

em todas as unidades. 

Fonte: LH² - VINCENTINO, C.R. Projeto Radix: Raiz de conhecimento. Nono ano do Ensino Fundamental. 

2.ed. São Paulo: Scipione, 1013.
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No mesmo livro, as questões de indefinição, quanto à modalidade em que a atividade 

deve ser respondida, apresentam as mesmas características que compõem o LP¹. Essa situação 

está presente em quase todas as seções que constituem a obra, mesmo com trabalho em textos 

multimodais, como no exemplo com foto e charge em que permanece a não especificação da 

modalidade. Segue uma atividade que ilustra toda a questão apresentada: 

Figura 24 – Ausência de especificação da modalidade 

Fonte: LH¹ - BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História, Sociedade e Cidadania. Nono ano do Ensino 

Fundamental. 1.ed. São Paulo: FTD, 2012.  
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Figura 25 - os gêneros discursivos orais são pouco explorados no aspecto de 

conteúdo de ensino.  

Fonte: LH² - VINCENTINO, C.R. Projeto Radix: Raiz de conhecimento. Nono ano do Ensino Fundamental. 

2.ed. São Paulo: Scipione, 1013.

Com apenas um ícone, O LP² pode resolver todas as questões da especificação das 

modalidades. Evidenciar se o texto deve ser realizado na modalidade escrita e/ou oral é uma 
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orientação necessária, que norteia o desenvolvimento das atividades e deixa evidente a 

existência das possibilidades quanto às formas de serem realizadas que podem caminhar 

juntas nesse processo.    

Figura 26 – Indicação da modalidade oral        

Fonte: LP² - ALVES, R; BRUGNEROTTO, T. Vontade de saber. Nono ano do Ensino Fundamental, 1.ed. São 

Paulo: FTD, 2012.  
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Os sons, murmúrios, registros e uma oralidade tácita estão presentes nas obras em 

análise, porém, apresentam as seguintes limitações: os gêneros discursivos orais são pouco 

explorados no aspecto de conteúdo de ensino; poucas atividades abordam a oralidade; não 

especificação da modalidade a ser realizada os exercícios. Mediante essas questões, 

entendemos como um retrocesso, pois, oficialmente, o estudo, o ensino e a aprendizagem do 

texto na modalidade oral surgem no ano de 1998 com a publicação dos PCN pelo MEC. 

7.3 Parâmentos: a preparação para os gêneros 

No processo de preparação, as etapas e a forma como se organizam, o estudo e a 

produção dos gêneros discursivos orais são necessários e imprescindíveis para alcançar os 

objetivos e realizá-los adequadamente. Por isso, faz-se necessário compreender como ocorre 

esse processo, suas etapas e sua organização, descritos a seguir: 

Figura 27 e 28 (pág. subsequentes) – A organização do estudo e produção do 

gênero discursivo oral no LP¹ 

Fonte: LP¹ - CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. Português Linguagens. Nono ano do Ensino 

Fundamental. São Paulo: Atual, 2012.  
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O LD de LP¹ dedica maior parte das poucas páginas em que trabalha o gênero 

discursivo oral ao processo de estudo e preparação, pois investe na apresentação do gênero 

para depois promover o uso, seguido de uma atividade que fique registrada. Dessa forma, 

continua tendo primazia a escrita, como vemos a seguir:  

Tendo-se definido a escrita como ato de representação perfeita do mundo, a 

progressão é concebida como a construção passo a passo, aditiva, dessa 

capacidade única que é a “arte de escrever”, sempre idêntica a si própria, 

qualquer seja sua finalidade, “coroamento” do esforço pedagógico no ensino 

de língua materna, como dizem guias curriculares (DOLZ; SCHENEUWLI, 

2011, p. 47). 

O estudo do “Debate Regrado Público” necessita ser legitimado pela escrita ao 

responder o questionário, então, para que o aluno esteja habilitado para a próxima fase de sua 

produção, se faz necessário textos motivadores de outros gêneros discursivos escritos para 

formar e fundamentar a oralidade monitorada
24

:

Fonte: LP¹ - CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. Português Linguagens. Nono ano do Ensino 

Fundamental. São Paulo: Atual, 2012.  

24
 Bonvini (2006), ao tratar dos textos de tradição oral, afirma que para que eles sejam proferidos é necessário 

que sejam demarcados pelas seguintes questões: temporalidade (dia ou noite), pela situação enunciativa, por 

conseguinte pelas estruturas lexicais, normativas adequadas às devidas ocasiões. Então, ocasiona um tipo 

monitoramento em relação à fala cotidiana, ou seja, a oralidade precisa ser adaptada ao contexto de uso. 
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Figura 29,30, 31 e 32 (pag. Subsequentes) – Textos motivadores para o debate 

no LP¹ 
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Fonte: LP¹ - CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. Português Linguagens. Nono ano do Ensino 

Fundamental. São Paulo: Atual, 2012.  
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Fonte: LP¹ - CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. Português Linguagens. Nono ano do Ensino 

Fundamental. São Paulo: Atual, 2012.  

Após a formação do repertório do aluno, como descreve Matêncio (2001), o tópico 

do estudo da oralidade na aula de português foi definido. Então, pode ser apresentado e, por 
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conseguinte, as “regras” que compõem o gênero precisam ser delimitadas. Assim, segue a 

orientação de como proceder em um debate que deve ser democrático: 

Fonte: LP¹ - CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. Português Linguagens. Nono ano do Ensino 

Fundamental. São Paulo: Atual, 2012.  

Basicamente, o LP¹ trabalha o debate enfocando o aprofundamento no estudo do 

referido gênero discursivo. Por isso, aborda a composição do gênero, a obrigatoriedade da 

escrita, porém, como uma falha quando não indica a pesquisa, pois já oferece os textos 

motivadores para formar o leitor/ouvinte/falante. Entendemos que a autonomia no uso da fala 

é algo imprescindível para a produção dos gêneros e, em tempos de informação por todos os 
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lados, o trabalho de tratamento e foco podem ser uma arma para trabalhar um debate 

amplamente democrático. 

O LP² trabalha com os gêneros discursivos orais enfocando o processo de produção, 

apontando orientações que, no primeiro momento, contempla os alunos e, no segundo 

momento, os professores. Com essa organização, não deixa o trabalho com o gênero 

discursivo oral sem orientação. 

Figura 33, 34, 35, 36, 37 e 38 (pág. subsequentes) - importância para o aluno 

lidar com essa organização da produção do texto oral em situação formal no LP² 

Fonte: LP² - ALVES, R; BRUGNEROTTO, T. Vontade de saber. Nono ano do Ensino Fundamental, 1.ed. São 

Paulo: FTD, 2012.  



124 

Fonte: LP² - ALVES, R; BRUGNEROTTO, T. Vontade de saber. Nono ano do Ensino Fundamental, 1.ed. São 

Paulo: FTD, 2012.  
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Fonte: LP² - ALVES, R; BRUGNEROTTO, T. Vontade de saber. Nono ano do Ensino Fundamental, 1.ed. São 

Paulo: FTD, 2012.  

Leal, Brandão e Lima (2012) descrevem essas atividades, ilustradas por meio das 

imagens anteriores, como meios eficazes de trabalhar a oralidade e reafirma que, mesmo 

trazendo a oralização de textos como centro de suas ações, torna-se de fundamental 
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importância para o aluno lidar com essa organização da produção do texto oral em situação 

formal.  

A presença dessa organização da leitura, como centro das atividades de oralidade formal e 

sua importância, evidencia que o LP² objetiva formar um falante para situações com um nível de 

formalidade maior. Isso nos remete a Ferreyra (1998) que aponta nesse processo de fala e escuta o 

“ouvinte/leitor” que se encontra na palavra do outro. Assim, o confronto com sua perspectiva de 

mundo forma seu entendimento sobre essa fala alheia que se ressignifica através da sua escuta, 

sendo um exemplo desse tipo de atividade a seguir:  

Fonte: LP² - ALVES, R; BRUGNEROTTO, T. Vontade de saber. Nono ano do Ensino Fundamental,1.ed. São 

Paulo: FTD, 2012. 
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Fonte: LP² - ALVES, R; BRUGNEROTTO, T. Vontade de saber. Nono ano do Ensino Fundamental, 1.ed. São 

Paulo: FTD, 2012.  
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Fonte: LP² - ALVES, R; BRUGNEROTTO, T. Vontade de saber. Nono ano do Ensino Fundamental, 1.ed. São 

Paulo: FTD, 2012.  
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Fonte: LP² - ALVES, R; BRUGNEROTTO, T. Vontade de saber. Nono ano do Ensino Fundamental, 1.ed. São 

Paulo: FTD, 2012.  



130 

O LP² segue uma lógica de gradação do nível das produções orais, pois começa por 

uma atividade de produção dos diálogos de uma cena, até chegar à atividade mais ampla que é 

o seminário, gênero que segue a organização, utilizando uma seção chamada “Dicas para que

a atividade seja bem sucedida”, semelhante à concepção de Dolz (2004), apenas apresentando 

algumas pequenas diferenças que são arroladas a seguir:  

Quadro 5 - Gradação do nível das produções orais 

ELEMENTOS DO GENÊRO DISCURSIVO SEMINÁRIO 

DOLZ LP² 

Abertura (apresentação dos alunos e 

assunto) 

Abertura (atores e situação comunicativas 

são definidas) 

Introdução ao Tema (demarcação do 

tema) 

Introdução ao tema (delimitação do tema) 

Apresentação ( o percurso da atividade) Apresentação da organização da 

exposição (apresenta o caminho a ser 

percorrido na exposição) 

Desenvolvimento (os elementos que 

compõem o tema em estudo) 

Desenvolvimento e encadeamento dos 

assuntos que subjazem ao tema; 

recapitulação e síntese (retomada de 

pontos essenciais e transição para os dois 

momentos finais) 

Recapitulação e Síntese (retomada das 

partes e resumo do assunto) 

Não existe esse momento no LD 

Conclusão (perspectiva dos alunos sobre o 

assunto) 

Conclusão (o aluno expõe seu parecer 

final sobre o assunto; encerramento) 

momento de despedida e interação. 

   Fonte: o autor 

A mesma lógica do seminário apresentado no quando sinótico do LP² é identificada 

na atividade do seminário do LH ², entretanto, o trabalho é focado na pesquisa. A esfera da 

produção ganha status de questão principal, pois as orientações para o seminário são mínimas. 

A pesquisa do saber histórico, nessa lógica, está no escopo da disciplina, enquanto sua 

apresentação é algo secundário. 
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Figura 39 e 40 – (pág. subsequentes) – a organização da produção do seminário 

LH² 

Fonte: LH² - VINCENTINO, C.R. Projeto Radix: Raiz de conhecimento. Nono ano do Ensino Fundamental. 

2.ed. São Paulo: Scipione, 1013.
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Fonte: LH² - VINCENTINO, C.R. Projeto Radix: Raiz de conhecimento. Nono ano do Ensino Fundamental. 

2.ed. São Paulo: Scipione, 1013.

O LH¹ não apresenta atividade especificamente da oralidade. Porém, quase ao final 

do livro, utiliza o verbo no imperativo “converse”, “debata”, “reflita”. O aluno não sabe com 

quem debaterá ou qual seria seu ouvinte nessa atividade. Andrade, Fávero, Aquino (2012) 

lembram que a produção de um texto oral requer organização e junção de objetivos entre pelo 

menos dois indivíduos, condição que o livro parece ignorar nessas atividades propostas. 
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Figura 41, 42, 43 e 44 (pág. subsequentes) - O aluno não sabe com que são seus 

interlocutores na resolução das atividades do LH² 

Fonte: LH¹ - BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História, Sociedade e Cidadania. Nono ano do Ensino 

Fundamental. 1.ed. São Paulo: FTD, 2012.  
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Fonte: LH¹ - BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História, Sociedade e Cidadania. Nono ano do Ensino 

Fundamental. 1.ed. São Paulo: FTD, 2012.  
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Fonte: LH¹ - BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História, Sociedade e Cidadania. Nono ano do Ensino 

Fundamental. 1.ed. São Paulo: FTD, 2012.  
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Ao voltarmos para o LH², outra questão é envolver diferentes gêneros discursivos 

orais/escritos
25

 que não são contemplados no processo de preparação, a exemplo da atividade

a seguir indicada pelo nome de “Aprendendo a fazer: análise de um telejornal”: 

Figura 45,46, 47 e 48 (pag. Subsequentes) - Diferentes gêneros discursivos orais 

e sua organização no LH² 

Fonte: LH² - VINCENTINO, C.R. Projeto Radix: Raiz de conhecimento. Nono ano do Ensino Fundamental. 

2.ed. São Paulo: Scipione, 1013.

25
 Estamos levando em consideração a esfera de execução. 
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Fonte: LH² - VINCENTINO, C.R. Projeto Radix: Raiz de conhecimento. Nono ano do Ensino Fundamental. 

2.ed. São Paulo: Scipione, 1013.

Na atividade em questão, os passos são indicados para fazer a análise. Por fim, indica 

um debate (termo inadequado, pois entendemos que seria discussão) no grupo e o apresenta 

em forma de seminário, pois essa maneira de realizar a atividade foi orientada anteriormente. 
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Assim, entendemos que a atividade supracitada não é adequada para o desenvolvimento de 

um trabalho eficiente por uma simples indefinição de organização metodológica, uma vez que 

o livro não trata o trabalho a ser realizado como a execução de um gênero oral discursivo,

apenas orienta quais elementos devem estar presentes no seminário (deve ser apresentado de 

forma oral, com apoio de recurso audiovisual, sem especificar a organização dessa atividade). 

O próximo exercício muda o foco de seu trabalho do oral para o escrito: 

Fonte: LH² - VINCENTINO, C.R. Projeto Radix: Raiz de conhecimento. Nono ano do Ensino Fundamental. 

2.ed. São Paulo: Scipione, 1013.
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Fonte: LH² - VINCENTINO, C.R. Projeto Radix: Raiz de conhecimento. Nono ano do Ensino Fundamental. 

2.ed. São Paulo: Scipione, 1013.

A atividade que segue do LH² desloca o foco do gênero entrevista para a coleta de 

depoimentos. A entrevista é uma ferramenta para chegar ao objetivo. Assim, no primeiro 
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momento, a atividade não trata do gênero discursivo oral, porém, ao chegar à metade da 

atividade, orienta como entrevistar e, para finalizar, pede uma transcrição como forma de 

apresentação do conteúdo. 

Ao tratar do ato de transcrever, Leal e Seal (2012) ressaltam que a transcrição é uma 

atividade complexa, pois pode ocorrer a eliminação de determinados elementos da fala, 

retirando as peculiaridades do falante que concedeu sua voz para o registro de seu 

posicionamento. 

Nessa perspectiva, transcrever seguindo o modelo do LD em análise fica evidente o 

desconhecimento da complexidade do referido processo, uma vez que o aluno ignora essas 

questões e o livro não orienta como devem ser realizadas as operações de transformação, 

conforme denominadas por Andrade, Fávero, Aquino (2012) ou o ato de transformação do 

texto da modalidade oral para escrita, processo definido por Marcuschi (2004) como atividade 

de retextualização. A referida atividade mostra que o trabalho com a oralidade não pode 

acontecer sem um planejamento, uma orientação para realização de um trabalho coerente. 

O trabalho com os gêneros discursivos orais, em disciplinas de qualquer área, 

particularmente de História, por utilizá-los de forma recorrente, implica organização bem 

definida de suas ações: falar e ouvir o outro e vivenciar o discurso em suas modalidades. 

Assim como a exigência da transcrição, não deve ficar no vazio do exercício sem significado 

da escrita. Isso nos leva a concluir que a oralidade não pode ser definida como algo 

complementar que facilmente pode ser renegada em virtude da relevância da escrita como 

soberana da produção do conhecimento histórico. Ambas as modalidades devem ter seu lugar 

no currículo e nas atividades escolares em qualquer nível do ensino. 

7.4 Para musas: púlpito 

O púlpito cotidiano, para um falante, torna-se uma necessidade de sobrevivência 

muitas vezes no seu cotidiano. A fala é o meio de resposta mais imediata. Primeiro 

interagimos com a sociedade em que vivemos e assim o mundo da vida torna-se 

imprescindível para que os saberes escolares sejam ressignificados para atender às demandas 

que advêm das necessidades dos sujeitos falantes. 

Bakhtin (2010) afirma que vivemos em uma prosa cotidiana que podemos assegurar 

que é predominantemente oral. Logo, a premência de que se deva formar o aluno para essa 

oralidade competente, singular e responsável.  
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 Rojo (2013) afirma que por mais que o currículo de LP (o mesmo ocorre com o de 

História) busque renovar suas abordagens, sendo os PCN uma referência, continua 

cristalizado no ensino beletrista (História factual), fenômeno esse que marca o trabalho com a 

oralidade que ainda está em processo inicial. 

Para ir além do registro da oralidade como exigência do PNLD, no caso dos LD de 

LP, assumimos o posicionamento de Casado Alves (2009) que, ao refletir sobre a leitura na 

perspectiva discursiva, aponta algumas questões que são importantes para o trabalho, 

reforçando que os enunciados só fazem sentido para o outro que lhe atribui significado e 

planifica seu posicionamento pessoal, intransferível e único em seu papel, ora de ouvinte, ora 

de falante: 

Na compreensão real, efetiva, eles se fundem indissoluvelmente em um 

processo único de compreensão: 1) a percepção psicofisiológica do signo 

físico (palavra, cor, forma espacial); 2) seu reconhecimento (como conhecido 

ou desconhecido); 3) a compreensão do seu significado em dado contexto 

(mais próximo ou mais distante); 4) a compreensão ativo-dialógica 

(discussão-concordância) (CASADO ALVES, S/P, 2009). 

A compreensão daquele que lida com a linguagem implica numa dinâmica que a 

autora anteriormente citada organiza numa lógica elementar que define também, 

particularmente, o “jogo da oralidade escolar”, pois o interlocutor entende a língua, significa 

ao ouvir, compreende e estabelece relações, formula seu posicionamento e adequa-se para a 

fala. Nesse entendimento, um exemplo dessa organização peculiar da fala pode ser contatada 

em uma coleta de depoimentos. Simplesmente aquele discurso do entrevistado pode não 

significar para o que apresenta seu relato, como para quem ouvirá. Sendo assim, as falas 

necessitam significar para quem escuta e para quem fala. As situações formais escolares que 

trabalham os gêneros discursivos orais necessitam estar em sintonia com o mundo que o 

cerca, para promover essa aprendizagem que significa para os embates dos discursos na arena 

cotidiana da linguagem. 

Dolz e Gagnon (2015) apontam que o trabalho com os gêneros na oralidade ajuda na 

organização do trabalho com os gêneros discursivos, delimitando espaços e facilitando o 

processo de aprendizagem. Acrescentamos, ainda, que reafirma um falante que se faz ouvir e 

escuta no seu processo de aprendizagem em língua materna. 

Mediante as observações apresentadas, afirmamos que os gêneros discursivos orais 

devem estar mais presentes nas obras, precisam significar para o sujeito que aprende, fala e 

ouve nas várias esferas que o constitui enquanto pessoa, pois Rojo (2012) aponta a escola 
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como o local privilegiado para o trabalho com os gêneros orais secundários formais. Por 

conseguinte, os livros didáticos necessitam abarcar essa função de trazer a oralidade para o 

chão da sala de aula em suas múltiplas vivências formais. 

Vale salientar que Reyzábal (1999) nos alerta que todas as línguas são faladas, 

porém, nem todas são escritas, por isso “beber palavras”, “engolir palavras” que formam e 

reorganizam os sujeitos que as utilizam. Sendo assim, o púlpito, a televisão, a internet 

apontam para a necessidade escolar de transcender a produção simulada e dar um real sentido 

para falas e escutas que se constituem na arena da vida e são planificadas na 

instituição escolar. 

A musa da Calíope demarca sua presença com a oralidade nos LD de LP, mesmo 

com limitações, porém  adentra o espaço de Clio que sua personificação se dá nos LD de 

LH com aspectos utilitário, através de uma oralidade que fica restrita ao meio de execução de 

atividades sem ter a devida atenção. Nessa perspectiva, as duas musas precisam se 

encontrar de forma planejada, sendo a oralidade entendido como elemento de ensino 

fator de intercessão e reafirmação de uma divina irmandade, pois, por fim elas 

terminam sendo siamesas unidas pelo uso do discurso falado nas distintas áreas de estudo.
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8 DESPEDIDA DO TEMPLO: ÚLTIMAS EXORTAÇÕES, LOUVORES E FALAS 

A despedida do templo indica a 

esperança de que toda a peregrinação resulta 

em algo que impulsione para melhoria, que 

nos leve para uma existência mais harmônica. 

Os últimos louvores são entendidos como 

fonte de enfrentamento, como força para uma 

reorganização da sua própria significação 

enquanto ser de linguagem. Afinal, a 

realidade é descer do monte, do lugar alto dos 

louvores para as vivências comuns da 

planície. 

As musas conhecidas nesse percurso 

indicam o caminho de entendimento que 

estabelece uma relação entre gêneros 

discursivos orais, tempo e saberes de 

linguagem e histórico, buscando uma 

oralidade real e significativa para seus mais 

variados contextos sociais. Sendo assim, a 

fala é disputada, o discurso oral é legislado 

para ter o direito de voz, espaços informais educam para uma oralidade que se adeque ao seu 

discurso. Logo, a imagem seguinte aponta uma voz direcionada para a vida e a luta dos 

interlocutores que necessitam estar adequados para uma fala objetiva, organizada e 

competente. 

A imagem
26

 e a voz que convoca para a ação no sindicato, que é legislada pelo

estatuto como forma de garantia para que todos tenham o direto da fala, precisa passar pela 

escola que forma para a consciência da fala, da oralidade aplicada a um discurso organizado, 

uma perspectiva que evoque para um trabalho: o estudo dos gêneros discursivos orais. Dessa 

maneira, algumas questões precisam ser observadas: 

A) Ter pleno conhecimento do gênero a ser estudado.

26
 A imagem é um direito à liberdade estética como forma de corroborar para o entendimento da disputa 

cotidiana das falas operantes, das vozes sociais que se fazem existentes no discurso oral. 
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B) Identificar os conhecimentos prévios que os alunos possuem sobre o gênero

discursivo. 

C) Apresentar variados exemplos do gênero em estudo aos alunos.

D) Organizar e registrar os elementos básicos do gênero discursivo oral.

E) Produzir, registrar o gênero (grupo e/ou individual).

F) Correção e refeitura do gênero discursivo oral.

O docente, consciente da necessidade de uma organização metodológica para o 

estudo dos gêneros discursivos orais para abandonar a concepção que o aluno aprende a falar 

naturalmente, lida melhor com as obras didáticas que estão presentes no cotidiano escolar. O 

trabalho com gêneros discursivos tem como propósitos elementares as seguintes perspectivas: 

 levar os alunos a conhecer e dominar sua língua, nas situações as mais

diversas, inclusive em situações escolares; para chegar a cumprir esse

objetivo:

 desenvolver, nos alunos, uma relação consciente e voluntária com seu

próprio comportamento linguístico, fornecendo-lhes instrumentos eficazes

para melhorar suas capacidades de escrever e de falar; e

 construir com os alunos uma representação das atividades de escrita e

de fala, em situações complexas, como produto de um trabalho, de uma lenta

elaboração. (SCHNEUWLY, p. 114, 2004)

Mediante a concepção de trabalho com a produção de atividades de orais para uma 

elaboração significativa para todas as partes envolvidas nesse processo de 

ensino/aprendizagem, elencaremos como compreendemos uma possibilidade de atividades 

que poderão compor os livros didáticos e a sala de aula no que se refere aos gêneros 

discursivos orais. 

Entretanto, vale ressaltar que a escuta, a escrita, a leitura e a fala são elementos 

essenciais de ensino de todas as disciplinas. Então, o contexto do ensino de História ou 

qualquer outra disciplina que se utiliza da língua/linguagem deve promover a proficiência dos 

alunos em todas as suas habilidades. O sujeito que interage por meio da leitura, da escrita e da 

oralidade, quando não executa uma dessas ações de forma competente, recebe como resultado 

o comprometimento de sua aprendizagem em qualquer das áreas.

Entendemos que uma atividade com gêneros discursivos orais em LD poderá 

potencializar o estudo dos gêneros discursivos orais com as seguintes etapas: 
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1- Apresentar a estrutura composicional do gênero discursivo oral em todas as

suas esferas
27

 (produção e execução).

2- Promover a socialização dos conhecimentos prévios dos alunos.

3- Indicar o processo de pesquisa e/ou buscar mais informações e recursos para

melhor promover a produção da oralidade. 

4- Produzir uma primeira versão individual e/ou coletiva para registro.

5- Correção dos gêneros discursivos orais e refeitura.

6- Apresentação da versão final dos gêneros para sala.

O estudo da oralidade, ao receber uma organização com base na disposição de uma 

proposta didática, promove a ampliação da compreensão das situações de fala como conteúdo 

a ser estudado. Muitas vezes, o primeiro contato dos alunos acontece em situações formais, 

tais como: entrevista de trabalho, seminário, debate mediado, entre outros. Dessa forma, 

ocorre o processo que podemos chamar de valorização e até mesmo de inclusão da oralidade 

como conteúdo ensinável. 

A pesquisa se propôs a identificar e a analisar dois LD de LP e dois LD de História 

como forma de compreender o trabalho com gêneros orais e suas atividades ao longo das 

obras. Especificamente no caso da LP, a avaliação do PNLD 2014 aponta que não ocorreram 

muitas mudanças nas coleções avaliadas para serem adotadas ao longo de um intervalo de três 

anos. As coleções de História não recebem essa avaliação específica do trabalho com a 

linguagem, pois essa perspectiva da linguagem como elemento de ensino de todas as 

disciplinas não é um dos requisitos da avaliação do programa. Entretanto, realizamos a 

referida análise para observar como a oralidade é organizada na aprendizagem da língua 

materna e dos saberes históricos. 

O primeiro LD é o LP¹ “Português Linguagem” dos autores William Roberto Cereja 

e Thereza Cochar Magalhães, editora Atual. Todos os livros são do nono ano, a avaliação do 

PNLD não cita a oralidade em sua avaliação e, ao tratar dos gêneros discursivos, apresenta a 

oralidade de forma restrita ao debate público regrado e deixa a modalidade oral subentendida 

como uma possibilidade em outras atividades do livro. 

O segundo livro LP² é “Vontade de Saber- Português" da editora FTD e suas autoras 

são Rosemeire Alves e Tatiane Brugneroto. A sua organização é elogiada na avaliação do 

27
 As esferas se caracterizam como modos de organização, disposição dos distintos papéis sociais e lugares, 

situações e instituições em que os discursos são produzidos. 
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PNLD no que se refere à orientação para a produção dos gêneros discursivos escritos e orais. 

A análise confirma essa organização da obra, porém, apresenta a oralidade apenas como 

trabalho de oralização (leitura em voz alta) e os gêneros discursivos orais estão presentes de 

forma diluída na obra.  

O livro em questão, quando comparado em termos de quantidade, aponta para um 

número ínfimo de atividades orais. Independente do volume e/ou atividade e dos gêneros 

discursivos, reivindicamos um trabalho relevante com a oralidade, que a aprofunde e a 

sistematize de forma mais significativa. Entretanto, podemos afirmar que a obra supracitada é 

a melhor por apontar atividades que devem ser realizadas na modalidade oral, trazer atividade 

de oralização e trabalhar o gênero discursivo em si. Assim, podemos confirmar que ocorreu 

uma melhoria significativa nesse aspecto organizacional em relação ao trabalho com o 

discurso oral formal e informal escolarizado. 

Ao passarmos para os livros de as História – LH¹ – chamados “História, Sociedade e 

Cidadania”, seus direitos autorais pertencem à FTD e o autor é Alfredo Boulos Júnior. Na 

obra, praticamente não existem atividades que utilizam a oralidade em sua orientação, isso 

apenas está subentendido com um ícone chamado “dialogando” e não sistematiza um trabalho 

com a oralidade de forma que atenda às necessidades de organização da fala formal do aluno 

do nono ano. Portanto, deixa evidente as falhas que precisam ser sanadas na organização do 

material. 

O último livro do “Projeto Radix: raiz de conhecimento” - LH² -, da Editora 

Scipione, cujo autor é Cláudio Vicentino, aborda a oralidade como meio de execução de 

atividades. Porém, orienta as poucas atividades que envolvem oralidade, em sua essência, o 

seminário, tem as orientações para o aluno, mostram os passos, são próximos das perspectivas 

de Dolz e Schneuwly (2004) que foram arroladas no capítulo de análise. Contudo, há uma 

parte significativa das atividades que continuam sem especificação da modalidade a ser 

realizada. Por isso, entendemos que esse é um elemento para testificar o espaço da oralidade 

nas obras didáticas. 

A oralidade é um dos elementos principais no processo de emancipação e autonomia 

dos alunos e merece ter o seu espaço respeitado no contexto escolar. Ela não pode ser 

entendida como complementação de atividades, nem muito menos como elemento que 

preenche o período que não foi ocupado pela modalidade escrita ou o planejamento que 

utilizou menos tempo do que o professor dispunha para sua aula. 

Um bom trabalho consciente, planejado e executado realizado com a modalidade oral 

por meio de debates, produção de programas de rádio e até a organização de um manifesto 
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promove o reconhecimento do aluno enquanto cidadão com direito de manifestar sua opinião, 

a ter um posicionamento crítico, essencial para os tempos em que impera o discurso de ódio 

contra a diversidade humana e suas particularidades tidas como diferentes, assim demarcando 

o espaço dos excluídos sociais, sem vez e voz.

O universo de pesquisa apontado pela investigação desvela uma oralidade que ainda 

está em processo de organização, mesmo depois de tantos anos de implementação dos PCN. 

Com relação à questão do discurso oral formal, ainda que, aparentemente, não saia do 

processo inicial, as obras são aprovadas no PNLD mesmo com uma evidente lacuna no 

trabalho que deveria ser realizado com a oralidade. Dessa maneira, tolhe ou trabalha de forma 

deficitária a modalidade que promove a aprendizagem da escuta do outro, a partilha da 

opinião alheia, a finalização dos outros que são seus interlocutores ou o seu o interlocutor, 

literalmente, do seu projeto de dizer que eclode na voz. 

Geraldi (2013), ao abordar a questão da linguagem, traz para nós uma definição que 

coloca o homem como ser organizado por ela. Dessa forma, a relação do sujeito com o mundo 

é intermediado pela fala. Assim, os seres humanos compreendem o mundo pela linguagem 

que se encontra e desencontra, concorda e confronta o discurso vigente, tornando cada falante 

consciente de onde emerge esse dizer marcado pela sua singularidade, pela historicidade da 

sua vivência que emerge nas fronteiras de vozes que o significam e o faz interlocutor de sua 

fala entrelaçadas por muitas outras que o constituem enquanto sujeito. Falar para bem se 

posicionar se torna um ato que demarca a importância do ensino de LM e das outras 

disciplinas. 

Por isso, entendemos que os LD necessitam trazer estudos e atividades significativas 

e reais para o trabalho, pois o discurso do grêmio escolar, a chamada telefônica, a entrevista 

de emprego, a reivindicação do sindicato, o discurso da passeata pelo direito de uma educação 

de qualidade, a pregação no âmbito religioso está localizado na esfera de execução na 

modalidade oral, então, a escola e seus materiais didáticos devem estar em sintonia com esse 

contexto de sentido real para os educandos. 

Afinal, aspiramos que esta pesquisa possa colaborar para ampliar os horizontes da 

comunidade escolar e acadêmica sobre a importância do trabalho com a oralidade, 

principalmente, no Ensino Fundamental, assim como que o processo de identificação e análise 

das obras sirvam como elemento norteador para uma escolha coerente de material nos 

próximos PNLD. 

Apaguemos as velas, calcemos as sandálias, cessemos nossas exortações, louvores e 

falas para que os ouvidos de Calíope e Clio repousem, pois as portas do templo estão quase 
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cerradas, todos já se vão. É o momento de guardar o discurso e colocar em prática os 

ensinamentos que as vozes trabalham com tempo, linguagem, espaço e os números nas 

veredas da vida, nas arenas das lutas diárias, sem esquecer que ensinar a falar formalmente faz 

parte de um infinito particular chamado escola. 
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