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TECENDO OS FIOS DA ORALIDADE: UM ESTUDO DAS PRÁTICAS DE ENSINO DO 

PROFESSOR ALFABETIZADOR 

 

RESUMO 

 

Realizado no contexto do Mestrado Profissional em Educação e inserido na linha de pesquisa 

Alfabetização e Práticas Pedagógicas,este estudo foi orientado por dois objetivos gerais: 

identificar as práticas de ensino de oralidade de uma professora do 1o ano do Ensino 

Fundamental, considerando o que se ensina, como se ensina, para que se ensina; e contribuir para 

promover o ensino da oralidade na rede pública de Ilhéus-Ba. Considerando os nossos objetivos 

gerais, foi proposta a seguinte questão de pesquisa: como o trabalho com a oralidade é 

desenvolvido nas práticas de ensino de uma professora alfabetizadora do 1o ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública no município de Ilhéus? Na tentativa de contemplar a 

oralidade como um fenômeno multifacetado, recorremos às seguintes referências bibliográficas: 

bases filosóficas da constituição da oralidade – Chaui (2013); definição de língua e linguagem – 

Bagno (2014), Castilho (2014); concepção de língua oral – Marcuschi (2001, 2002, 2007 e 2008); 

concepção de práticas de oralização – Leal, Brandão e Lima (2012); trabalho com os textos da 

tradição oral – Gomes e Moraes (2013); relação entre a oralidade e a escrita – Costa Val (1996) e 

Franchi (2012); trabalho com a variação linguística – Bortoni-Ricardo e Oliveira (2013); 

didatização dos gêneros orais públicos por meio de sequências didáticas – Dolz e Schneuwly 

(2004). Delimitou-se o Estudo de Caso como método de pesquisa, numa abordagem qualitativa. 

Para a coleta de dados, utilizamos os seguintes procedimentos: entrevista semiestruturada, análise 

de documentos e observação de campo. Os resultados sinalizam que o ensino da oralidade ainda 

não está consolidado nas práticas de ensino dos professores do Ciclo de Alfabetização. Conclui-

se, daí, que é necessário um forte investimento em políticas públicas que assegurem: a formação 

dos professores para trabalhar com a língua oral em sala de aula; a elaboração de documentos 

parametrizadores consistentes; e a publicação de materiais com modelos didáticos que apoiem o 

professor no trabalho com a modalidade oral. Como produto final desta pesquisa, planejamos e 

realizamos, em parceria com a professora sujeito da pesquisa, um encontro com professores do 

Ensino Fundamental, anos iniciais, da rede municipal de Ilhéus, para discutir o ensino da 

oralidade.  

 

Palavras-chave: Oralidade. Práticas de Ensino. Professor Alfabetizador. 
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WEAVING THE THREADS OF ORALITY: A STUDY OF TEACHING PRATICES 

OF THE LITERACY TEACHER 

 
ABSTRACT 

 
 

This study was carried out in the context of the Professional Master‟s Degree in 

Education, which was conducted by two general objectives: to identify oral teaching practices 

of a teacher of the 1st year of Elementary School, considering  what is taught, how it is taught, 

what it is taught for; and contribute to the promotion of orality teaching in the public schools 

network in Ilhéus-Ba. Taking into account our general objectives, the following research 

question was proposed: how orality is developed through teaching practices of an elementary 

school teacher in the 1st grade of a public school in the city of Ilhéus? In an attempt to 

contemplate orality as a multifaceted phenomenon, it was used the following bibliographical 

references: philosophical bases of the constitution of orality - Chaui (2013); definition of 

language 

- Bagno (2014), Castilho (2014); oral language conception - Marcuschi (2001, 2002, 2007 and 

2008); conception of oralization practices - Leal, Brandão and Lima (2012); work with texts 

of oral tradition - Gomes and Moraes (2013); the relation between orality and writing - Costa 

Val (1996) and Franchi (2012); work with the linguistic variation - Bortoni-Ricardo and 

Oliveira (2013); didatization of public oral genres through didactic sequences - Dolz and 

Schneuwly (2004). The Case Study was delimited as a research method in a qualitative 

approach. For data collection, it was used the following procedures: semi-structured 

interview, document analysis and field observation. The results show that the teaching of 

orality is not yet consolidated in the teaching practices of teachers of the literacy cycle. It is 

concluded, therefore, that a strong investment in public policies is necessary to ensure: the 

training for teachers to work with the oral language in the classroom; an elaboration of 

consistent parameter documents; and the publication of materials with didactic models that 

support the teacher in the work of the oral modality. 

 
Keywords: Orality. Teaching Practices. Literacy Teacher. 
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INTRODUÇÃO 
 

Iniciaremos este texto fazendo alguns esclarecimentos sobre o título do 

trabalho, “Tecendo os fios da oralidade: um estudo das práticas de ensino do 

professor alfabetizador”. A nosso ver, eles podem ajudar o leitor a compreender, 

com maior clareza, o nosso objeto e o nosso objetivo de estudo. 

Uma questão fundamental deste trabalho é que partimos do pressuposto de 

que, para que o trabalho com a oralidade se efetive em sala de aula na Educação 

Básica e, em especial no Ciclo de Alfabetização, torna-se necessário planejar 

atividades que contemplem pelo menos cinco aspectos, os quais chamaremos de 

facetas: as práticas de oralização, o trabalho com os textos da tradição oral, a 

relação entre o texto oral e o escrito, o trabalho com a variação linguística, o trabalho 

com os gêneros orais públicos. 

Defendemos que, para se tornarem usuários competentes da língua oral, as 

crianças precisam vivenciar na escola situações de ensino que oportunizem o 

contato com essas facetas, como fios que se tecem. 

Na variedade de fatores que envolvem a prática pedagógica, optamos por 

fazer um recorte para as práticas de ensino do professor, pois desejávamos 

compreender a relação estabelecida entre os fazeres cotidianos do professor em 

sala de aula e a língua oral como objeto de ensino. 

Propusemo-nos a investigar as práticas de ensino dos professores 

alfabetizadores, porque consideramos, assim como Lemle (2009, p. 5), que, logo de 

saída, os maiores problemas linguísticos são enfrentados pelos alfabetizadores, em 

especial os do 1° ano do Ensino Fundamental, que têm como um de seus desafios o 

de trabalhar com a relação entre a oralidade e a escrita, ajudando os alunos a 

compreenderem como o Sistema de Escrita Alfabética (SEA) se organiza e qual a 

sua relação com a língua oral. Na verdade, como se verá de forma mais detalhada 

mais à frente, os professores têm um desafio que, inicialmente, mostra-se paradoxal: 
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tentarão mostrar aos alunos que escrever é representar a fala, e que escrever é 

diferente de falar. Como veremos, o paradoxo é só aparente. 

Neste trabalho, denominamos os tópicos da oralidade como facetas, por 

considerarmos que o trabalho com a língua oral em sala de aula tem natureza 

complexa e envolve uma multiplicidade de fatores. Essa nomenclatura faz uma 

referência explícita às “múltiplas facetas” definidas por Soares (2015) para a 

alfabetização, dada também a complexidade desse processo. 

Podemos dizer que, metaforicamente, o que este estudo pretende é identificar 

e atar os fios das múltiplas facetas do trabalho com a oralidade em sala de aula do 

Ciclo de Alfabetização. 

A primeira faceta que abordaremos são as práticas de oralização, aquelas 

mobilizadas, principalmente, nas atividades de leitura e interpretação: conversas 

com os colegas, trocas de opiniões e discussões sobre um tema determinado. 

Também podem ser caracterizadas como práticas de oralização as atividades 

utilizadas pelos professores para melhorar a fluência leitora dos alunos: a realização 

de leitura de textos em voz alta, dramatizadas ou jogralizadas, por exemplo. 

O trabalho com os textos da tradição oral é recorrente nas práticas de ensino 

dos professores alfabetizadores. Envolve uma diversidade de gêneros textuais que 

fazem parte do universo infantil antes mesmo de as crianças ingressarem na escola. 

São parte do repertório textual dessa faceta: parlendas, adivinhas, trava-línguas, 

trovinhas, brincadeiras populares, cantigas de roda, anedotas, dentre outros. 

Entretanto, em sala de aula, o caráter lúdico desses textos costuma ser posto de 

lado. Sua utilização está intrinsecamente relacionada ao trabalho de alfabetização. 

Esses textos, por sua configuração linguística e composicional, são ótimos recursos 

para o trabalho de desenvolvimento da consciência fonológica, mas eles não podem 

ser utilizados tão somente como atividades meio, isto é, como pretexto para o 

desenvolvimento da leitura e da escrita. 

A relação entre o texto oral e o escrito deve ser considerada no trabalho 

realizado no Ciclo de Alfabetização, sobretudo porque, no início do processo, 

quando as crianças estão se apropriando do Sistema de Escrita Alfabética, a fala 

exerce forte influência sobre as primeiras produções escritas das crianças. Por isso, 

é preciso fazer com que elas reflitam sobre as especificidades linguísticas de cada 

uma das modalidades de uso da língua. 
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O trabalho com a variação linguística também deve ser considerado nas 

práticas de ensino dos professores do Ciclo de Alfabetização, pois, quando chegam 

à escola, as crianças, principalmente as das camadas populares, começam a 

perceber que a língua utilizada pela escola como modelo de referência, a variedade 

urbana de prestígio, é diferente da língua que utilizam em suas práticas sociais 

cotidianas. Por isso, é importante um trabalho sistematizado, que possibilita aos 

alunos a ampliação de seu repertório linguístico e a compreensão de que existe uma 

interdependência entre a situação de uso da língua e as diferentes variedades desse 

uso. É preciso ficar claro, desde o início, para as crianças, que nenhuma variedade é 

melhor do que outra. Tampouco as crianças podem se apropriar do sistema 

linguístico acreditando que, quando falamos, usamos sempre a variedade menos 

prestigiada, e que, quando escrevemos, usamos sempre a variedade urbana de 

prestígio. 

Quanto ao trabalho com os gêneros orais públicos, é preciso propiciar 

condições em sala de aula que levem os alunos a produzir textos diversos utilizando 

a língua oral, incluindo as práticas sociais e discursivas que exigem maior grau de 

formalidade, criando situações de ensino que oportunizem aos alunos autonomia 

para agir em circunstâncias de uso da linguagem dentro e fora da sala de aula, 

adequando a fala aos seus propósitos de comunicação. Nesse processo de 

apropriação dos gêneros orais, várias habilidades estão envolvidas: o respeito aos 

turnos de fala, a escuta atenta, a preparação prévia do que será dito, o 

monitoramento intencional da fala, a utilização adequada dos recursos linguísticos 

de cada gênero, dentre outras. 

Acreditamos só haver uma forma para atingir o objetivo de promover o ensino 

da oralidade em suas múltiplas facetas: criar condições para que o professor 

assuma o protagonismo do ensino, refletindo sobre sua ação e intencionando sua 

atividade docente, planejando estratégias de trabalho significativas e eficazes, 

compreendendo a escola como um lugar que, por excelência, corporifica os 

processos de comunicação e consolida o sentido do discurso oral e escrito. 

O que foi dito até agora reforça a ideia de que, na hora de elaborar o 

planejamento, o professor precisa investir tempo e trabalho no ensino da oralidade, 

que, assim como a escrita, apresenta alternativas expressivas muito vastas, com 

características linguísticas que devem e precisam ser ensinadas aos alunos. 



20 
 

No entanto, as pesquisas têm apontado que o ensino da oralidade tem, 

historicamente, sido relegado a práticas de ensino espontâneas, não planejadas e 

assistemáticas. 

Em minha experiência profissional, tanto como coordenadora pedagógica, 

quanto como formadora de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

esse espontaneísmo, traduzido na ausência de planejamento e de sistematização na 

abordagem da oralidade em sala de aula, tem sido motivo de preocupação para 

mim, e acabou motivando este estudo no Mestrado Profissional. 

Por que isso ocorre? Para tentar responder a essa pergunta, faz-se 

necessário visitar o complexo e, por isso mesmo, fascinante território da sala de 

aula. É preciso investigar o que o professor ensina, como ele ensina e para que 

ensina as habilidades e os conteúdos da língua falada. 

O universo da sala de aula está povoado de mitos e crenças. Com o ensino 

da oralidade, essa realidade não é diferente. Muitos professores concebem que a 

criança chega à escola dominando a oralidade e que, sendo assim, não é  

necessário ensinar a língua oral sistematicamente. Outros acreditam que falar bem é 

um dom e que não é possível ensinar alguém que não tenha esse dom a usar com 

fluência a língua oral, assim, seria um desperdício dedicar um tempo didático das 

aulas de Língua Portuguesa para essa finalidade. Existem ainda aqueles que creem 

que a oralidade é o lugar da informalidade e que a escola, como lugar de formação, 

deve se concentrar no ensino da leitura e da escrita. Também não faltam aqueles 

que acreditam que, em sala de aula, a oralidade deve estar presente como atividade 

meio para o desenvolvimento dos outros eixos de ensino da área de Língua 

Portuguesa. Essas concepções, que não são excludentes entre si, ao contrário, 

acabam contribuindo para uma prática escolar de negação da oralidade como eixo 

de ensino e para a não compreensão da língua oral como uma das modalidades do 

mesmo sistema linguístico do qual faz parte a escrita. 

Além disso, a pouca ênfase dada à língua oral nas práticas escolares é 

reforçada pelo pouco espaço que ela ocupou, historicamente, na organização 

curricular. Só em 1997, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

portanto, muito recentemente, a oralidade alcançou status de eixo de ensino nos 

documentos oficiais que norteiam o trabalho com a área curricular de Língua 

Portuguesa. 
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Entretanto, é preciso reconhecer que, no âmbito dos documentos legais que 

subsidiam a elaboração das práticas de ensino dos professores, o cenário vem 

melhorando. Em 2012, o Ministério da Educação (MEC) publicou o documento 

intitulado “Elementos conceituais e metodológicos para definição dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1°, 2° e 3° anos) do 

Ensino Fundamental”, que estabelece objetivos de aprendizagem específicos para o 

ensino da oralidade nos primeiros anos de escolarização, consolidando a oralidade 

como eixo de ensino, no mesmo patamar da leitura, da produção escrita e da análise 

linguística. Mais recentemente, em outro documento, a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC)1, mais um eixo se soma aos já existentes, o eixo da Educação 

literária. 

Nesse contexto, movida pela curiosidade investigativa e pela percepção da 

necessidade de que as práticas de oralidade se efetivem no currículo e na sala de 

aula, interessei-me em pesquisar como o trabalho com a oralidade está se 

materializando no Ciclo de Alfabetização da rede municipal de Ilhéus. A pergunta 

que orienta nossa pesquisa é: como o trabalho com a oralidade é desenvolvido nas 

práticas de ensino de um professor alfabetizador do 1o ano do Ensino Fundamental 

de uma escola de Ilhéus? 

Para buscar respostas possíveis para essa questão, desenvolvemos um 

estudo de caso, no qual descrevemos e analisamos as práticas de ensino de 

oralidade de uma professora do 1o ano do Ensino Fundamental, considerando o que 

se ensina, como se ensina, para que se ensina, buscando entender quais são as 

crenças e as concepções teóricas que norteiam o trabalho dessa professora. 

A discussão que pretendemos desenvolver está pautada, sobretudo, na 

concepção sociointeracionista de linguagem, que compreende o ensino da língua no 

currículo escolar como indissociado das práticas sociais de comunicação que se 

efetivam através dos diversos gêneros textuais, escritos ou orais. 

Esperamos que, com a leitura deste trabalho, professores alfabetizadores 

possam realizar um processo de autorreflexão sobre suas práticas de ensino com o 

 
 
 

1 A BNCC é um documento que, até o momento em que este trabalho foi escrito, estava em fase de 
conclusão, em sua terceira versão. O documento propunha a redução de três para dois anos do Ciclo 
de Alfabetização. Entretanto, pressões do Conselho Nacional de Educação fizeram o MEC recuar, e 
os três anos foram mantidos. Ao longo deste trabalho, faremos algumas referências à BNCC, ainda 
que ela não esteja finalizada. 
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eixo oralidade, revendo, caso julguem necessário, a forma como organizam o 

trabalho com a língua oral em sala de aula.
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Na parte inicial deste trabalho, a partir dos principais períodos filosóficos da 

humanidade apresentados por Chaui (2003, p. 46-50) e das contribuições dos 

estudos da Linguística, faremos uma abordagem histórica da oralidade, buscando 

relacionar essa prática social de comunicação com as concepções que foram se 

consolidando, ou não, nas práticas de ensino dos professores da Educação Básica. 

Com essa abordagem, esperamos apontar evidências de relação entre a 

história da Filosofia e da Linguística e as concepções que identificamos nas práticas 

de ensino dos professores. Também esperamos conseguir mostrar que alguns dos 

paradigmas construídos ao longo dessa história, contribuíram para que a escrita 

continue ocupando um lugar de primazia sobre a fala no contexto da sala de aula. 

Para demonstrar essa relação, construiremos uma linha histórico-filosófica- 

linguística, a fim de tecer conjecturas e considerações de como a oralidade foi sendo 

desenvolvida pelos professores em suas práticas de ensino. 

 
1.1  Identificando os nós da oralidade nas práticas de ensino dos professores: 

das bases históricas, filosóficas e linguísticas da construção da língua oral 

 
Iniciaremos a nossa trajetória por volta do século VIII a.C., por considerarmos 

que, nesse período, há um marco que nos ajudará a tecer os primeiros fios para 

compreender como a oralidade foi se constituindo ao longo da história, até 

chegarmos nas concepções de ensino que temos hoje. 

O surgimento da escrita alfabética data de aproximadamente 4000 a.C., e 

nasce como um instrumento de poder, quer seja cultural ou religioso, para que um 

determinado grupo social se sobrepusesse sobre outros. No entanto, mesmo com o 

surgimento da escrita alfabética, a fala continuou a se constituir como a principal 

forma de transmissão do conhecimento e dos valores éticos, morais e culturais dos 
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povos gregos até o século VIII a.C. Sobre o valor da oralidade na antiguidade, 

Assunção, Mendonça e Delphino (2013, p. 168) assinalam que: 

 
Na antiguidade, a oralidade tinha seu valor no ensino e, por muito tempo, o 
método oral foi a única forma usada para transmitir conhecimentos, mas, 
com o tempo e com a evolução da humanidade, surge a escrita, verdadeira 
revolução na história humana, mas que acarretou preconceito e 
desvalorização da oralidade. 

 

No século VII a.C., quando os saberes transmitidos pelos poetas rapsodos ou 

aedos – cantores que narravam de forma lírica os feitos dos heróis e deuses, 

explicando de maneira mítica o mundo – passam a ser questionados pelos primeiros 

filósofos, conhecidos como pré-socráticos, essa realidade começa a ser modificada. 

Isso acontece quando Hesíodo e Homero teriam realizado os registros 

escritos dessas histórias, evidenciando contradições na sua organização lógica, ou 

melhor dizendo, apontando incoerências que levam a civilização a questionar a 

veracidade das mesmas, já que essas narrativas não explicavam o mundo de forma 

racional, a partir de fenômenos físicos e da natureza. 

Apesar de, nesse período da história, a transmissão do conhecimento 

continuar sendo feita através da oralidade, vai se constituir um paradigma que, de 

alguma maneira, apresentará reflexo significativo nas concepções de ensino que 

temos hoje, que diz respeito à crença de que a única forma confiável de se explicar  

o mundo está na racionalidade e não na cultura popular, que passa a ser 

considerada de menor valor. Nesse outro contexto, as narrativas míticas, ligadas aos 

textos de tradição oral, perdem prestígio. A construção desse outro paradigma, cujo 

princípio é a dicotomia entre a fala e a escrita, está associada a uma visão que  

funda a escrita como mais racional e lógica, ao tempo em que, para a oralidade, fica 

reservado o lugar da imprecisão e da incoerência. Assim, a oralidade vai se 

constituindo historicamente como uma prática de comunicação de menor valor 

social. 

A nossa posição é que esse outro paradigma cultural influenciou a 

construção, entre os professores, da crença de que a modalidade escrita, que seria 

menos sujeita a erros, deve ser mais valorizada no currículo escolar do que a 

modalidade oral. 

No período seguinte, denominado por Chaui (2003, p. 40) como Socrático ou 

Antropológico, surgem outras máximas e concepções que vão produzir novos 



25 
 

paradigmas que, em maior ou menor escala, refletirão nas concepções de língua e 

de oralidade que, ainda hoje, são hegemônicas nas práticas de ensino dos 

professores da Educação Básica. 

Nesse período, surgem os ideais de democracia e de igualdade entre os 

homens. Esses ideais demandarão um novo tipo de educação dos jovens gregos, 

que precisariam aprender a retórica, compreendida como a arte de falar bem e de 

persuadir através do discurso, para poder participar de forma ativa da vida em 

sociedade, sabendo opinar, discutir, deliberar e votar em assembleias. 

A educação desses jovens é delegada aos sofistas, filósofos itinerantes que 

se apresentam como mestres da oratória e da retórica – a eles era confiada a 

responsabilidade de ensinar crianças e jovens. A retórica e a oratória eram 

ensinadas apenas aos jovens de classes sociais abastadas que aprendiam a utilizar 

a fala como um recurso para se destacarem em diversas situações públicas. 

Leal, Brandão e Lima (2012, p. 13-14) esclarecem que, nesse período, a 

oralidade era utilizada, sobretudo, como estratégia de dominação cultural e social: 

 
A discussão sobre o ensino da oralidade, embora pareça ser recente, não é. 
Podemos encontrar indícios da preocupação com o desenvolvimento das 
habilidades orais em tempos bastante remotos. Os sofistas, em Atenas, 
preparavam os jovens para a vida política, utilizando a “Retórica” como 
instrumento de conquista. 

 
 

Revela-se, assim, um ensino de oralidade com uma função social muito bem 

definida: ensinar a arte de falar bem em público. O que se fazia era um treino das 

habilidades de uso da linguagem falada, cujo objetivo era obter a adesão da 

audiência. Essas considerações explicitam uma concepção que considera a língua 

como um arsenal de estratégias discursivas para finalidades práticas. 

Podemos relacionar a esse período o surgimento de dois ideais que, de 

alguma forma, contribuíram para a construção de concepções que ainda ancoram as 

práticas de ensino dos professores. O primeiro deles é o de que fala bem aquele que 

faz uso de uma linguagem com vocabulário rebuscado e que emprega a língua de 

prestígio social. A ideia hegemônica é de que a língua falada teria valores sociais 

diferentes e que a aproximação da norma culta iria depender da classe social à qual 

o sujeito pertence, aproximando-se dela as classes que estavam no topo da 

pirâmide social e afastando-se dela a grande maioria da população. No bojo dessa 

concepção de língua, está a crença de que as camadas populares teriam menos 
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fluência verbal e consequentemente menos valor social. O segundo seria a 

concepção de que o domínio da oralidade seria para poucos. Para o povo, que não 

tinha acesso ao ensino da retórica e da oratória, a fluência verbal estaria associada 

a uma habilidade nata dos oradores. Essa premissa, muito provavelmente, 

colaborou com a construção da ideia de que falar bem seria um dom. 

O período seguinte é denominado Sistêmico. Ele é marcado por uma 

produção considerável de materiais escritos que compilam o conhecimento filosófico 

produzido até o momento. Os textos, elaborados por Aristóteles, em formato de 

enciclopédias, apresentavam conceitos relacionados à retórica, à lógica e a outros 

temas correlatos a esse campo de conhecimento. 

Sobre as contribuições de Aristóteles, Gurpilhares (2004, p. 44) destaca que: 

 
 

A Aristóteles deve-se, entre outras contribuições, a criação das “categorias 
de pensamento”, também chamadas categorias aristotélicas, que deram 
origem às partes do discurso, as quais chamar-se-iam, posteriormente, 
categorias gramaticais e, finalmente, classes de palavras. Assim: 
substância/substantivo, ação/verbo relação/conjunção. 

 

Associa-se, portanto, a Aristóteles a criação de categorias para a análise da 

língua. A produção desse material firma um ideal de predominância da língua escrita 

sobre a língua oral, que foi se constituindo gradualmente na trajetória da 

humanidade: os registros escritos são mais confiáveis do que os saberes produzidos 

e transmitidos pela oralidade. 

O próximo período, conhecido como A Filosofia Patrística2, está localizado 

entre os séculos I e VII d.C., procura explicar o mundo baseando-se nos princípios 

do cristianismo. Os padres da igreja eram responsáveis por transmitir para a 

população os conhecimentos revelados por Deus, que eram considerados como 

inegáveis e irrefutáveis. Grande parte do conhecimento filosófico produzido até 

então estava sob o domínio da Igreja, que ressignificava os saberes produzidos pela 

Filosofia Antiga, decidindo a qual conhecimento a população poderia ter acesso, se 

responsabilizando por transmiti-los à população, filtrando o que deveria ser ensinado 

à luz dos paradigmas da religião católica. Esses ensinamentos eram feitos através 

de sermões e de outros gêneros orais como as aulas públicas e as rodas de 

 
 
 

2 
A filosofia deste periodo é conhecida como “Patrística”, porque faz referência aos “padres da igreja”, 

considerados primeiros dirigentes espirituais e politicos do cristianismo, após a morte dos apóstolos. 
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conversas dirigidas. A oralidade é, mais uma vez, utilizada como instrumento de 

sobreposição das ideias e convicções de um seleto grupo social – o clero. 

No século VIII, tem início o período chamado de Filosofia Medieval, que se 

estende até o século XIV. Ele é marcado por um caráter teológico assim como o 

período anterior. No entanto, esse período, além da influência religiosa, é marcado 

pela retomada das ideias de Aristóteles e Platão. O método utilizado pelos filósofos 

para expor suas ideias é conhecido como disputa, que corresponde à formulação de 

uma tese que deve ser confirmada ou refutada a partir da força dos argumentos 

subsidiados pelo pensamento de autoridades filosóficas e religiosas reconhecidas. O 

conhecimento continuava a ser guardado pelas autoridades religiosas superiores, 

que transmitiam para a população apenas o que julgavam pertinente, decidindo a 

quais informações a população e o clero menos escolarizado deveriam ter acesso. A 

nosso ver, a esse período pode estar associado um paradigma relacionado ao 

ensino da oralidade, que se sustenta no fato de que uma fala só alcança  

legitimidade se trouxer em si o princípio de autoridade, que, numa perspectiva 

tradicional de ensino, muito presente ainda hoje nas salas de aula da Educação 

Básica e até mesmo nas do Ensino Superior, estaria concentrado no professor. 

Sobre esse momento, Martelotta (2016, p. 46) assinala que: 

 
 

Na época medieval, o latim permaneceu como língua da erudição, 
adquirindo ainda mais prestígio por ser adotada pela Igreja. Assim, a atitude 
normativa permanece, mas dessa vez com o objetivo de conservar o latim 
puro como língua universal de cultura entre as novas línguas vernáculas. 

 

Nesse período, a maior preocupação com o ensino da língua estava voltada 

para o ensino da gramática latina. A língua é vista como um instrumento ideológico 

de dominação cultural de um determinado grupo social sobre os demais. Esse grupo 

domina uma variedade da língua que deve ser aprendida, ensinada e seguida como 

modelo. À gramática caberia a função de apresentar os parâmetros de referência 

que deveriam ser aplicados principalmente no uso da língua escrita, mas também no 

da falada. Segundo essa concepção, a escola deveria treinar os alunos para 

aplicarem corretamente as regras de usos legítimos da língua, culturalmente 

construídas pelas camadas privilegiadas. Não é difícil verificar que essa tradição 

gramatical se mantém viva no ensino escolar. 
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No final da Idade Média e no início da Renascença, que abrange os séculos 

XIV, XV e XVI d.C. os estudos das línguas são deslocados do latim e do grego para 

os estudos das línguas nacionais românicas. As grandes navegações marítimas e o 

período de transição entre o feudalismo e o capitalismo são os impulsionadores para 

essa mudança de foco. Esse período é marcado ainda pela crise da Igreja Romana 

e pela busca dos burgos pelo acesso ao conhecimento. Sobre os interesses pelos 

estudos de línguas à época do Renascimento, J. Kristeva3 (1974, apud SILVA, 2016, 

p. 23) esclarece: 

 
 

O Renascimento orienta definitivamente o interesse linguístico para o 
estudo das línguas modernas. O latim continua a ser o molde segundo o 
qual todos os outros idiomas são pensados, mas já não é o único e além 
disso a teoria que é estabelecida a partir dele sofre consideráveis 
modificações para poder adaptar-se às especificidades das línguas 
vulgares. 

 

Do século XVII a meados do século XVIII, institui-se um período denominado 

Filosofia Moderna, marcado pela crença de que tudo pode ser representado por um 

conceito e de forma racional. Essa ideia dá origem a ciência clássica, que considera 

que existem leis universais que regem todas as coisas. Essa concepção de ciência, 

mesmo com a inclusão das línguas românicas como objeto de estudo da gramática, 

é o modelo de referência para o estudo das línguas: preserva-se o estudo tradicional 

de gramática, com ênfase na taxonomia das palavras, de caráter essencialmente 

normativo, instrumental e descritivo. 

A segunda metade do século XVIII e o começo do século XIX é denominado 

por Chauí (2003, p. 49) como Filosofia da Ilustração ou Iluminismo, movimento 

cultural promovido pela elite europeia. A linguagem é vista como expressão racional 

das ideias, com predomínio de uma abordagem teórico-descritiva da língua. 

Paralelamente à abordagem teórico-descritiva da língua, começam a ganhar 

força, desde o século XVII, os estudos históricos da linguagem, que se propõem a 

classificar as línguas de acordo com as suas identidades. Os estudos históricos e 

comparativistas desse período foram fundamentais para os estudos Linguísticos que 

seriam consolidados a partir do século XIX. 

No final do século XVIII, Empiristas e Intelectuais passam a discutir a origem 

da linguagem a partir de óticas que apresentam pontos de convergência e 

 

3 
KRISTEVA, J. História da Linguagem. Coleção Signos. Lisboa, 1974. 
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divergência. Os Empiristas, filósofos que defendem que o conhecimento é 

primariamente obtido pela experiência sensorial, compreendiam que a linguagem  

era um fenômeno físico. Já os Intelectuais, filósofos ligados ao Iluminismo, 

defendiam que ela seria um instrumento para exprimir o pensamento. No entanto, 

segundo Chauí (2003, p. 152), essas duas correntes apresentavam um ponto em 

comum: a ideia de que os signos linguísticos serviriam exclusivamente para indicar 

coisas, sendo um instrumento de representação. Logo, os aspectos abstratos da 

língua, que estavam relacionados às questões cognitivas do processamento da 

linguagem, causavam nos teóricos dessas duas correntes significativo incômodo. A 

autora denuncia que “por este motivo, periodicamente, aparecem na Filosofia 

correntes que se preocupam em „purificar‟ a linguagem para que ela sirva docilmente 

às representações conceituais”. 

Tanto para os filósofos Empiristas como para os Intelectuais, existiam dois 

tipos de linguagem: a natural, que era considerada imprecisa e confusa; e a lógica, 

que se inspirava na matemática e na física. O segundo tipo estaria embasado numa 

concepção de língua que obedeceria a princípios e regras, sendo, portanto, mais 

racional. 

Até aqui os estudos sobre a linguagem aconteciam no contexto dos estudos 

filosóficos. Apenas no século XIX, quando a Linguística passa a ser entendida como 

uma ciência própria que estuda a capacidade de linguagem produzida 

especificamente pela humanidade é que, de certa forma, há uma separação entre a 

Filosofia e a Linguística. 

A Linguística Moderna e a Filosofia da Linguagem, com as contribuições de 

outras áreas do conhecimento, como a Sociologia, a Psicologia, a Neurociência, a 

Semântica, a Semiótica, só para citar algumas, passam a buscar explicações sobre 

a influência dos fatores físicos e sociais para o desenvolvimento da linguagem. 

De uma forma em geral, as discordâncias sobre a maior ou menor influência 

desses fatores vão ser pano de fundo para as discussões teóricas sobre o 

desenvolvimento da linguagem, fazendo com que surjam correntes que irão se 

aproximar, por coabitarem numa mesma concepção de língua, ou se distanciarem, 

por abordarem este objeto sob óticas diferentes. 

No século XIX, Saussure se dedica a estudar a língua como uma realidade 

psíquica, como “um tesouro depositado na mente dos falantes”, entendendo o 
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sistema linguístico como uma estrutura abstrata que organiza e comanda a fala e a 

escrita. 

No início do século XX, Charles Bally e Albert Sechehaye, a partir das 

anotações das aulas de Saussure, publicam a obra intitulada: Curso de linguística 

geral. Marcuschi (2008, p. 30) aponta as características dos estudos linguísticos de 

marca saussuriana, fazendo a seguinte crítica: 

 
O projeto que predomina na tradição do Curso sufocou sensivelmente o 
sujeito, a sociedade, a história, a cognição e o funcionamento discursivo da 
língua, a fim de obter um objeto asséptico e controlado criado pelo “ponto  
de vista” sincrônico e formal. 

 

Apoiando-se numa concepção positivista de ciência, Saussure passa a 

estudar os aspectos universais da língua, definindo um conjunto de regras que a 

estruturam de maneira objetiva, tendo em vista que apenas o que poderia ser 

comprovado por dados empíricos poderia ser admitido como verdade. Institui-se o 

estudo da língua a partir de sua natureza convencional, que a compreende como um 

objeto autônomo, independente dos sujeitos que fazem uso dela. 

Entretanto, não devemos pensar que Saussure era ingênuo. Sobre a 

abordagem saussuriana, Bernardino (2009, p. 2513) alerta: 

 
Também ficam à margem da abordagem saussuriana os fatores de  
natureza extralinguísticas, vale dizer, os aspectos sociais e culturais. 
Saussure os reconhece, porém não os considera, porque a  língua, 
enquanto sistema abstrato, pode ser estudada por si mesma. 

 

As palavras de Bernardino explicitam que Saussure escolheu a língua 

enquanto sistema abstrato – um casamento promissor com o modelo positivista de 

ciência. 

É preciso reconhecer, entretanto, que, ainda que Saussure tenha enfatizado 

que a “verdadeira” língua é a falada, cuja estrutura está na mente dos falantes, 

mesmo antes da invenção da escrita, ele toma como objeto de estudo a língua 

estabilizada na forma escrita, pois, naquele momento, não havia material disponível 

para o estudo da língua falada. Sobre o objeto da linguística de base estruturalista, 

Costa (2016, p. 116) explica: 

 
Portanto, o objeto específico da linguística estrutural é a língua, e não a fala, 
sendo esta última tomada como objeto secundário. Isso se dá porque é na 
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língua, conhecimento comum a todos, que se encontra a essência da 
atividade comunicativa, e não naquilo que é especifico de cada um. (...) toda 
preocupação extralinguística é abandonada, e a estrutura da língua é 
descrita apenas a partir de suas relações internas. 

 

Consideramos importante falar sobre as ideias de Saussure, porque elas não 

se restringiram ao campo teórico. Oliveira e Wilson (2016, p. 236) fazem um 

importante alerta sobre prováveis desdobramentos disso: 

 
Ocorre que, ao fazermos opção por uma dessas maneiras de tratamento, 
estamos fazendo muito mais do que somente a eleição de uma perspectiva 
de abordagem. Automaticamente estamos aderindo a determinadas práticas 
e metodologias, a um aparato teórico específico e a objetos de análise mais 
ou menos definidos. Assim, ao adotarmos um enfoque estruturalista – que 
vê a língua como um sistema virtual, abstrato, apartado das influências das 
condições interacionais –, (...) estamos, na verdade, assumindo uma 
concepção formalista de linguagem. 

 

Em síntese, a linguística de base estruturalista acabou por reafirmar a milenar 

tradição gramatical, fundada na organização das palavras em classes, que se 

mantém viva no currículo escolar e nas práticas de ensino dos professores, que, 

ainda hoje, adotam um modelo de ensino que toma a “língua padrão” como o único 

modelo. Isso colabora para perpetuar uma concepção de língua que determina uma 

variedade que deve ser aprendida, ensinada e seguida tanto pelos professores, 

como pelos alunos. 

Acreditamos que não há nada de errado em ensinar aos alunos as normas da 

língua padrão – ao contrário, defendemos isso. Entretanto, também defendemos que 

esse ensino precisa acontecer de forma reflexiva e livre dos preconceitos contra as 

variedades de menor prestígio social. Para construir esse novo contexto, 

consideramos que os princípios do Sociointeracionismo podem ser muito úteis, já 

que os alunos aprenderão a utilizar a língua, adequando suas escolhas às diversas 

situações sociais de uso da mesma. 

Apesar de a humanidade ter vivido cerca de 30 a 40 mil anos sem a escrita, o 

estruturalismo, ao escolher o sistema em detrimento do uso, acabou instituindo a 

tradição de valorizar e escolher como objeto de investigação o fenômeno que 

estivesse menos sujeito às variações. Essa, no nosso entendimento, é uma das 

razões que explicam a hegemonia que a escrita tem sobre a fala no contexto de sala 

de aula. 
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Corroborando com o que dissemos até agora sobre como a escrita foi 

assumindo a primazia sobre a oralidade, Conceição (2013, p. 136) destaca: 

 
Assim, ao longo dos séculos, a escrita passou a ser vista como 
preponderante sobre a fala e, mais do que isso, tornou-se o modelo de 
estudo da fala. Como resultado desta perspectiva de estudo, a fala passou  
a ser entendida e pesquisada, por exemplo, pressupondo-se que era 
implícita, redundante, não planejada, não normatizada, fragmentada, 
enquanto a escrita passou a ser tida como possuidora de características 
inversas. Na gênese dessa visão está o olhar que se funda na dicotomia 
entre fala e escrita. 

 

Em síntese, por sua natureza mais rígida e fixa, a escrita é considerada mais 

adequada para o ensino. O que não significa que ela também não mude com a 

passagem do tempo e varie no espaço, incorporando mudanças linguísticas que, 

inclusive acontecem na fala e que podem diferir regionalmente. Sendo o exemplo 

mais óbvio disso as diferenças entre a norma padrão escrita de Portugal e do Brasil. 

Com características supostamente opostas, a oralidade não se torna digna de obter 

o status de objeto do conhecimento e a ela é reservado o que convencionamos 

chamar, neste trabalho, de um “não lugar” nos currículos escolares. 

Essas crenças, que foram se constituindo como verdades sobre a língua oral, 

seguem influenciando as concepções de oralidade que se materializam em nossas 

salas de aula. Muitos professores concebem o domínio da oralidade como  um 

“dom”; ora, se é dom, não é necessário planejar práticas escolares que ensinem os 

alunos a usarem a língua oral. Há, também, aqueles que acreditam que falar é mais 

fácil do que escrever, por isso reservam muito mais tempo ao ensino da escrita e da 

leitura. Outros acreditam que as marcas da oralidade não passam de defeitos a 

serem combatidos na fala dos alunos, e no texto escrito. Existem, ainda, aqueles 

que apontam para uma dificuldade de articulação do ensino da oralidade com o 

ensino dos demais eixos – leitura, escrita e análise linguística. Por último, há  

aqueles que, a nosso ver, avaliam que a escrita tem maior valor social do que a 

oralidade, muito provavelmente devido ao seu caráter mais estável e normativo – 

nada mais previsível em um ensino transmissivo de língua, que tem a estabilidade e 

a normatividade como seus principais pilares. 

No nosso entendimento, todas essas crenças acabam contribuindo para uma 

prática escolar de negação da oralidade como eixo de ensino e para a não 
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compreensão da língua oral como uma das modalidades do mesmo sistema 

linguístico do qual faz parte a escrita. 

Lima e Beserra (2012, p. 57) enumeram fatores que podem ter conduzido a 

uma supervalorização da modalidade escrita na escola: 

 
Por diversas razões, o estudo sistemático da língua falada não foi, durante 
muito tempo, preocupação da escola e, por isso, esteve ausente das salas 
de aula e das atividades de língua portuguesa. No geral, professores e 
educadores acreditavam que, se o aluno já sabia falar, ele estava pronto 
para executar eficazmente qualquer tarefa que envolvesse a modalidade 
falada da língua. Nessa perspectiva, trazer para a sala de aula atividades 
que objetivassem o desenvolvimento da expressão oral dos alunos 
significava total perda de tempo. Além disso, era também generalizada a 
crença de que a fala, diferentemente da escrita, era desprovida de regras e, 
por isso mesmo, simples demais para ser ensinada. Assim, por muito tempo 
e por motivos diversos, a supervalorização conferida à escrita acabou por 
menosprezar a fala, como objeto de ensino. 

 

As pesquisas confirmam que, ainda hoje, em função dos paradigmas 

construídos e das crenças arraigadas nas práticas dos professores, o trabalho com a 

língua oral em sala de aula tem sido relegado a práticas de ensino espontâneas, não 

planejadas e assistemáticas. 

Sabemos que as discussões acerca das relações entre oralidade e sua 

construção como objeto de investigação e de ensino a partir da Filosofia e da 

Linguística vão muito além do que apresentamos aqui. No entanto, por ora, a 

trajetória que percorremos é suficiente para subsidiar o nosso estudo. Temos 

consciência também de que a nossa abordagem é bastante sintética, podendo ser 

facilmente ampliada por outros colegas da mesma área ou de outras áreas 

correlatas do conhecimento. 

 
1.2 Afinal, de que oralidade estamos falando: entrelaçando o conceito de 

oralidade a uma perspectiva sociointeracionista de ensino da língua. 

 
Nesta seção, apresentaremos os conceitos de língua, de linguagem, de texto, 

de gêneros textuais, de ensino e de oralidade que utilizaremos como pressupostos 

em nosso trabalho. 

Compreendendo que toda escolha é intencional, estamos assumindo uma 

concepção sociointeracionista de linguagem que compreende este fenômeno como 

uma atividade histórica e coletiva, que se materializa através dos diversos gêneros 
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textuais, orais ou escritos, em situações reais de comunicação. Nessa perspectiva, a 

função da escola é a de oferecer aos alunos oportunidades para que eles ampliem 

seu repertório linguístico, através da vivência diversificada de práticas de linguagem 

que favoreçam o desenvolvimento de novas competências de usos da língua. 

Adotamos, a partir de Castilho (2014), a concepção de língua como 

enunciação, de natureza heterogênea, construída a partir de regras socialmente 

definidas, que se organiza em quatro módulos ou subsistemas não hierarquizados e 

que se comunicam entre si: o lexical – está associado ao conjunto de palavras de 

uma determinada língua –, o discursivo – refere-se à dimensão social da língua: 

considerar a quem nos dirigimos e com que objetivo nos dá pistas para selecionar 

adequadamente o gênero textual –, o semântico – associa-se às ideias, ao conteúdo 

temático, ao que se pretende dizer, e relaciona-se aos processos de criação de 

sentidos lexicais, de significados componenciais e de significações interacionais –, e 

o gramatical – está associado às classes de palavras e à relação que se 

estabelecem entre elas no desenvolvimento dos enunciados. Isso implica que 

qualquer expressão linguística exibe ao mesmo tempo características lexicais, 

discursivas, semânticas e gramaticais. Destacar a comunicação entre os módulos é 

importante porque mostra que as decisões que são tomadas em um módulo afetam 

os outros. 

Considerando que este trabalho pode ser lido por professores com formação 

em Pedagogia, avaliamos ser necessário dar um exemplo para ilustrar essa 

interdependência entre os módulos. A canção “Debaixo dos caracóis dos seus 

cabelos”4 foi composta por Roberto e Erasmo Carlos para homenagear o cantor e 

compositor baiano Caetano Veloso5. Temos aqui uma referência a um elemento do 

módulo discursivo – o objetivo da canção: homenagear o baiano Caetano Veloso. A 

seleção do vocabulário dos primeiros versos da primeira estrofe é claramente 

influenciada pelo objetivo da canção: “Um dia a areia branca / Seus pés irão tocar /  

E vai molhar seus cabelos / a água azul do mar”. Sendo o homenageado baiano e a 

Bahia um estado com um extenso litoral faz todo sentido falar em “areia branca” e 

“água azul do mar”. Admitindo-se a hipótese de que o homenageado fosse o mineiro 

Milton Nascimento, seriam improváveis referências ao “mar” e a “areia”. Talvez, os 

4 
Álbum Roberto Carlos, lançado em 1971 pela gravadora CBS. 

5 
Durante o período da ditadura militar, Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos sob a acusação 

de desrespeito ao hino nacional e à bandeira. Nos anos de 1969 até 1971, permaneceram exilados 
em Londres, na Inglaterra, longe do Brasil e de seu estado natal, a Bahia. 



35 
 

compositores falassem de montanhas, uma característica marcante do relevo de 

Minas Gerais, estado do homenageado. A configuração semântica, lexical e 

gramatical do texto é, assim, determinada, em parte, pelo objetivo. 

Optamos por assumir essa concepção de língua, dentre tantas outras que 

coabitam na mesma vertente teórica, devido ao seu caráter didático. Acreditamos 

que o entendimento de que a língua se organiza em módulos facilita a organização 

das práticas de ensino do professor. Seja no ensino da leitura, da escrita ou da 

oralidade, é preciso propor atividades que articulem os quatro módulos. 

É necessário que, ao atuar em sala de aula, além de uma prática de ensino 

sistematizada, o professor tenha a clareza de que a língua é um constructo social, 

que se constitui nas práticas de comunicação, o que possibilitaria ao aluno se 

deslocar de uma posição passiva daquele que adquire um conhecimento, para uma 

posição de sujeito ativo, que se sente desafiado a resolver problemas de linguagem 

ao se comunicar em diferentes situações. 

Bagno (2014, p.14) esclarece que compreender a língua como um bem 

cultural que se organiza e se produz socialmente significa dizer 

 
que a língua é um trabalho social empreendido coletivamente por todos os 
membros da comunidade que a utilizam. Cada um de nós não é um mero 
“usuário” da língua que falamos: nós também somos os produtores, os 
cultivadores, os preservadores, os transmissores dessa língua que nos 
pertence a cada um de nós como indivíduo e como membro de um grupo 
social que partilha uma mesma cultura (com suas múltiplas subculturas). 

 

Alinhada a esta concepção de língua como um empreendimento social, está a 

concepção de língua falada como uma das formas de materialização das práticas de 

linguagem enquanto fenômeno heterogêneo e historicamente situado. 

Tomaremos como base, neste trabalho, a concepção de língua falada 

sustentada por Marcuschi (2007, p.71): 

 
Língua falada é toda produção linguística sonora dialogada ou monologada 
em situação natural, realizada livremente e em tempo real, em contextos e 
situações comunicativas autênticas, formais ou informais, em condições de 
proximidade física ou por meios eletrônicos tais como rádio, televisão, 
telefone e semelhantes. 

 

Na perspectiva do linguista, a conversa com um colega, a entrevista 

radiofônica, a narração futebolística, podem ser selecionadas como objetos de 

investigação dos estudos da língua falada. 
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Fruto das diversas situações de uso e materializada através dos textos, a 

partir dos diferentes gêneros textuais, a língua não deve, a nosso ver, ser 

transformada, pela escola, em instrumento fixo e rígido, sob pena de tornar seu 

estudo desinteressante para crianças e adolescentes. 

Isso significa que o uso da linguagem implica uma capacidade de ação do 

sujeito no mundo, contextualizada a partir de práticas sociais e cognitivas 

historicamente situadas, que se faz pela soma das suas competências lexicais, 

discursivas, semânticas e gramaticais. Bagno (2014, p. 13-14) traz uma boa síntese 

do que significa compreender a linguagem como um fenômeno multifacetado: 

 
A linguagem então é um fenômeno de ordem sociocognitiva, quer dizer,  
ao mesmo tempo em que é uma capacidade biológica da espécie humana 
(e exclusiva da espécie humana) de adquirir/produzir/transmitir 
conhecimento por meio de representações/simbolizações do mundo, ela 
também é uma força motora de coesão social, ela é preservada pelos 
membros de uma comunidade humana e, por isso, sujeita aos fluxos, 
influxos e contrafluxos políticos, econômicos e sobretudo culturais dessa 
comunidade. 

 

Por isso, a escola precisa promover atividades de ensino que sejam 

significativas para os alunos, isto é, elas precisam estar socialmente 

contextualizadas. Isso tornaria o exercício da linguagem uma atividade viva e 

significativa. 

Sobre a responsabilidade do professor de orientar práticas de linguagem 

socialmente referenciadas, Franchi (2012, p. 37) avisa: 

 
Se o professor deseja orientar as atividades em sala de aula para o 
exercício da linguagem, a compreensão de seus aspectos, ele não pode 
esquecer-se de que a linguagem não é possível fora desse espaço 
interacional, em que todas as condições dialogais se estabelecem pela 
negociação recíproca das intenções e das pressuposições. Outra vez, a 
interação não supõe uma anulação das diferenças individuais e sociais dos 
participantes, mas uma adequada distribuição e tomada de papéis na 
interlocução, um trabalho coletivo em que cada um se identifica com os 
outros e a eles se contrapõe, seja assumindo a história e a presença, seja 
exercendo suas opções solitárias. 

 

Se nós, professores, fizéssemos o que assinala Franchi, teríamos em sala de 

aula um trabalho dinâmico com a língua que, muito provavelmente, contribuiria 

verdadeiramente para a formação da identidade dos alunos e sua atuação no 

mundo. 
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Franchi destaca uma função muito importante da língua que é ser a 

substância das interações verbais, no entanto, existe ainda um outro aspecto muito 

importante do desenvolvimento da linguagem que está associado com o trabalho 

linguístico interior do sujeito, que nos permite elaborar experiências e formular o 

pensamento. Assim, a linguagem além de ser para a comunicação tem também a 

função de organizar nossas ideias e sentimentos. Nesse sentido, não 

necessariamente precisamos falar ou escrever para formalizarmos a linguagem. 

Feito esse esclarecimento, passaremos, agora, às concepções de texto e de 

gênero textual. 

Neste trabalho, o texto é tomado como um produto linguístico, resultante de 

um processo de construção da linguagem socialmente referenciado, através das 

vivências e práticas dos diferentes sujeitos nos usos cotidianos da fala e da escrita. 

Numa perspectiva sociointeracionista de linguagem, o texto é também 

considerado como um artefato linguístico, como uma produção cultural que 

estabelece uma relação direta com a dinâmica da interação verbal. Sendo assim, o 

funcionamento da língua acontece através da produção e da compreensão de 

textos, escritos ou orais, e, de forma mais especifica, através dos diferentes gêneros 

textuais que circulam socialmente. Um texto não pode, assim, ser considerado 

simplesmente como um conjunto de enunciados isolado das suas condições de 

produção. 

Buscando evidenciar a relação entre o conceito de texto e o de  gênero 

textual, o Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), no modelo de Bronckart, destaca as 

condições históricas de produção do texto, a importância da mediação da escola 

neste processo e os mecanismos de apropriação dos sujeitos das atividades de 

linguagem. Assim, a língua, com sua característica dialógica, desempenha papel 

central no desenvolvimento humano e é entendida como um produto cultural, que 

possui características estruturais e funcionais que garantem o agir linguageiro das 

pessoas na sociedade, realizado através de um gênero textual, haja vista que é da 

linguagem o papel de socializar os indivíduos. 

Logo, a definição de texto que vamos adotar está baseada no ISD de 

Bronckart6 (1997 [1999], 2006, 2008) e nas concepções de Machado7 (2009) apud 

Lousada, Rocha e Guimarães-Santos (2015, p. 325), que definem o texto como: 

 
 

6 BRONCKART, J.- P. Atividades de linguagem textos e discursos. São Paulo: EDUC, 1997[1999]. 
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O correspondente empírico das atividades de linguagem de um grupo, ou 
ainda uma unidade concreta do agir linguageiro situada no tempo e no 
espaço, que se constitui por traços das decisões tomadas pelo locutor numa 
determinada circunstância. Os textos, por sua vez, se distribuem em 
gêneros que, grosso modo, são modelos discursivos disponíveis no mundo 
que se adaptam em função da situação de interação comentada e das 
condições sócio-históricas de sua produção. 

 

Identificado como material linguístico concreto, o texto deve ser considerado o 

eixo central do trabalho de Língua Portuguesa em sala de aula, pois promove o 

desenvolvimento de estratégias linguísticas, sociais e cognitivas, que tornarão o 

aluno apto a interagir socialmente, a partir dos diversos gêneros textuais, que devem 

ser considerados como referência para as práticas de ensino desenvolvidas pelos 

professores. Nessa perspectiva, é muito importante que sejam organizadas 

diferentes situações de ensino que estimulem os alunos a produzir textos orais e 

escritos. 

Rojo e Cordeiro (2004, p. 10) enfatizam que, no trabalho com o texto em sala 

de aula: 

Passam a ter importância considerável tanto as situações de produção e de 
circulação dos textos como a significação que nelas é forjada, e, 
naturalmente, convoca-se a noção de gêneros (discursivos ou textuais) 
como um instrumento melhor que o conceito de tipo para favorecer o ensino 
de leitura e de produção de textos escritos e também orais. 

 

Numa concepção de texto sociodiscursiva, os gêneros textuais são o recurso 

que torna a materialização do discurso possível. Logo, ao mesmo tempo que são 

relativamente estáveis, conforme anuncia Bakhtin (1999), têm um caráter de 

plasticidade, pois se adaptam às situações de uso social. 

Compreende-se, assim, o domínio das funções sociais e das características 

textuais dos gêneros como essencial para a autonomia linguística dos alunos e de 

seu sucesso na interação social. Em síntese, o trabalho com o texto em sala de 

aula8 envolve aspectos discursivos, linguísticos, sociais, históricos e cognitivos, e 

 

  . “Pour quoi et comment analyser l‟ agir verbal et non verbal em situation de travail”, in: 
BRONCKART, J. –P. e GROUPE LAF (orgs.) Agir et discours en situations de travail. Les cachiers de 
la section des Sciences de I‟Éducation, n. 103, Genebra, 2004. 
  . Atividades de linguagem, discurso e desenvolvimento humano. Campinas: Mercado de 
Letras, 2006. 
  . O agir nos discursos: das concepções teóricas às concepções dos trabalhadores. Campinas: 
Mercado das Letras, 2008. 
7 MACHADO, A. R; ABREU-TARDELLI, L.S; CRISTOVÃO, V.L.L.(orgs.) Linguagem e educação: o 
ensino e a aprendizagem de gêneros textuais. Campinas: Mercado das Letras, 2009. 
8 Em 1984, foi publicada a primeira edição da coletânea O texto na sala de aula, organizada por João 
Wanderley Geraldi. A coletânea serviu como material de apoio a um projeto de trabalho junto a 
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seu domínio é processual, o que exige dos professores, mais uma vez, uma prática 

de ensino intencional. 

Em consonância com a visão que apresentamos, Marcuschi (2011, p. 20) 

define os gêneros textuais como “formações interativas, multimodalizadas e flexíveis 

de organização social e de produção de sentido”. Essa definição evidencia que os 

gêneros textuais, quer sejam orais ou escritos, devem ser contextualizados na 

prática social, adaptados às reais necessidades de uso. Assim, em sala de aula, é 

necessária uma prática de ensino que evidencie as características dos diferentes 

gêneros e que estimule os alunos a perceberem, mais do que as características 

estruturais de um determinado texto, suas marcas discursivas, contextualizadas nas 

diversas instâncias de uso social em que os gêneros circulam. 

Por essa lógica, as condições de produção e de circulação de um texto 

passam a assumir um caráter essencial nas práticas de ensino que visam 

contextualizar socialmente o trabalho com o texto e, consequentemente, com os 

gêneros textuais em sala de aula. 

Dolz e Gagnon (2004, p. 38-39) destacam, assim como Marcuschi, que, na 

escola, a aprendizagem da modalidade oral deve acontecer lado a lado com a 

aprendizagem da modalidade escrita: 

 
Um gênero é um pré-construído histórico resultante de uma prática e de 
uma formação social. A aprendizagem de uma língua oral e escrita se faz 
pela confrontação com um universo de restos “já existentes”. É uma 
apropriação das experiências acumuladas pela sociedade. O ensino 
escolar, sob este ponto de vista, se organiza em uma perspectiva histórico- 
cultural. Trata-se de contribuir para a construção de referenciais culturais. 
Referências não somente aos textos dos patrimônios, mas também, ao 
conjunto da herança social inscrito nas redes de intertextualidade. Um 
gênero é também produto de configurações linguísticas cristalizadas, 
sedimentadas e estabilizadas no decorrer do tempo. Ele se apresenta como 
um lugar para a aprendizagem integral dos recursos linguageiros; aprender 
a escrever e a falar significa mobilizar recursos. 

 

O trabalho com os gêneros textuais em sala de aula deve, portanto, ser 

compreendido como uma oportunidade para que os alunos se apropriem, 

linguisticamente e socialmente, da língua como um bem cultural. Essa abordagem 

permitirá que o aluno construa o seu arcabouço linguístico-discursivo e constitua a 

sua identidade cultural. 

 
 

professores do Paraná. Consideramos importante esta nota para mostrar que já faz tempo que se fala 
sobre a necessidade de o texto ser o centro das atenções nas aulas de Língua Portuguesa. 
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Em síntese, para que o trabalho escolar ganhe significado, os gêneros 

textuais, quer sejam escritos ou orais, precisam estar presentes em sala de aula, 

pois a linguagem se faz necessariamente através do uso dos diferentes gêneros 

textuais que circulam socialmente. 

Dolz e Schneuwly (2004, p.44) assinalam que os gêneros textuais “constituem 

o instrumento de mediação de toda estratégia de ensino e o material de trabalho, 

necessário e inesgotável, para o ensino da textualidade”. Tomando-se o gênero 

como objeto de ensino, o papel do professor é fundamental como mediador na 

construção das capacidades discursivas pelos alunos. E como o professor pode agir 

como mediador? Propondo situações de aprendizagem que desafiem os alunos a 

refletirem acerca dos diferentes gêneros textuais que fazem parte do conhecimento 

linguístico construído historicamente pela humanidade. 

Até aqui, apresentamos as concepções, adotadas neste trabalho, de língua, 

linguagem, texto e gênero textual. No nosso entendimento, essa apresentação se 

faz necessária, pois contextualiza de que lugar estamos falando e, mais do que isso, 

situa a concepção de oralidade que vamos defender. Entretanto, antes de 

discutirmos o conceito de oralidade, faremos uma rápida abordagem sobre a 

concepção de ensino Sociointeracionista. Consideramos essa discussão pertinente, 

na medida em que a abordagem didática que o professor empreende determina a 

forma de organizar suas práticas de ensino. 

Quando defendemos que a língua oral deve ser materializada nas práticas 

cotidianas de sala de aula como conteúdo, não estamos falando de uma matéria a 

ser ensinada, numa perspectiva tradicional-transmissiva, mas da oralidade como 

objeto de conhecimento, numa abordagem de ensino Sociointeracionista. 

Nessa perspectiva, na hora de organizar as atividades de ensino, o professor 

deve pensar a sua prática com vistas a orientar os alunos no desenvolvimento de 

novas habilidades e novas competências cognitivas, mediando o trabalho com a 

língua oral como uma prática discursiva que se materializa nas interações sociais. 

Assim, pode-se dar à língua oral status de conteúdo de ensino, sem atribuir a ela 

uma dimensão conteudista. 

A definição da abordagem didática que estamos defendendo quando tratamos 

a oralidade como objeto de conhecimento torna-se necessária para clarear para o 

leitor de que lugar estamos falando para defender a oralidade como objeto de 

conhecimento, isso porque a língua oral pode ser trabalhada em sala de aula tanto 
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numa concepção tradicional de ensino, quanto numa perspectiva 

Sociointeracionista. 

As contribuições dos estudos de Leontiev e Davydov9 nos ajudam a 

compreender o que é uma abordagem didática para os limites deste trabalho. Esses 

estudiosos consideram que os saberes escolares se constituem nas relações que os 

indivíduos estabelecem a partir de seu contexto cultural e social. 

Caberia assim ao professor a responsabilidade de dominar o conteúdo e as 

metodologias de ensino para fazer mediações significativas que estimulassem os 

alunos a construírem relações a partir do objeto de conhecimento de sua área de 

atuação. Tendo esse domínio, o professor estaria efetivamente contribuindo para 

que os alunos desenvolvessem o pensamento teórico-científico e, por consequência, 

ampliassem suas capacidades cognitivas. 

A nossa tendência é de nos aproximarmos dos aspectos mais substanciais 

das contribuições teóricas desses dois estudiosos, para consolidarmos a nossa 

defesa sobre a importância de se pensar na apropriação do conhecimento por parte 

dos alunos sob um prisma que considera a aprendizagem como um processo 

individual, que acontece através das interações com o meio. 

Assim, defendemos que os conteúdos de ensino não podem ser encarados 

como o eixo central da relação entre o professor e o aluno, como acontece numa 

abordagem tradicional, pois o foco do trabalho docente passa a ser a mediação feita 

entre o objeto de conhecimento e o aluno. 

Nessa perspectiva, a atividade docente do professor se desloca dos 

conteúdos de ensino para os processos cognitivos dos alunos, que devem ser 

provocados a pensar criticamente diversas questões que perpassariam pelo objeto 

de conhecimento. A atividade cognitiva do sujeito passa a ser o objeto de trabalho 

do professor. 

Para efetivar essa abordagem de ensino, é necessária uma ação intencional 

do professor. 

Essas ideias trazem implicações importantes para as concepções de ensino, 

deslocando o professor da função de transmissor do conteúdo para aquele que 

 
 

9 
Para pesquisa complementar sobre a obra de Leontiev e Davydov consultar a referência  

bibliográfica do texto A didática e a aprendizagem do pensar e do aprender - Davydov e a teoria 
histórico-cultural da atividade, de José Carlos Libâneo, 2003. 
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colabora para o desenvolvimento mental dos alunos, a partir de ações planejadas 

sistematicamente. As aprendizagens consolidadas pelos alunos servirão de base 

para que eles possam aplicar os conhecimentos e habilidades que adquiriram em 

diversas situações de ensino e sociais. A escola, assim, passa a ser um lugar de 

democratização intelectual e política. Isso configura mudanças nas relações entre o 

professor, o conteúdo de ensino e os alunos, bem como implica novas relações com 

os procedimentos didáticos adotados em sala de aula. 

Para Libâneo (2004, p.6), respaldado nas concepções de Leontiev e 

Davydov, numa concepção de ensino que considera as relações entre a 

aprendizagem e o ensino como processo cultural e historicamente situado, há uma 

outra perspectiva que fundamenta o trabalho do professor: 

 
Neste caso, a característica mais destacada do trabalho do professor é a 
mediação docente pela qual ele se põe entre o aluno e o conhecimento para 
possibilitar as condições e os meios de aprendizagem, ou seja, as 
mediações cognitivas. 

 

Neste trabalho, estamos entendendo a oralidade como conteúdo de ensino, 

mas não numa perspectiva transmissiva, cujo foco principal é a metalinguagem. 

Queremos destacar a necessidade de tornar o conteúdo visível para o professor, 

que, a partir da definição do que ensinar, organizará suas práticas a partir de uma 

abordagem reflexiva, com foco na epilinguagem. 

A partir de agora, passamos a apresentar a concepção de oralidade para este 

trabalho, assim como as dimensões e as facetas que envolvem um trabalho efetivo 

em sala de aula com essa modalidade da língua. 

Na contramão de uma tessitura de fios, apresentada na primeira seção, que 

considera a oralidade como o lugar da desordem, da informalidade, da falta de 

regras, da fragmentação e da simplicidade, estão as correntes sociointeracionistas, 

que assumem a concepção de que a oralidade e a escrita são constructos sociais 

pertencentes a um mesmo sistema linguístico. 

A pragmática, a sociolinguística, a antropologia linguística, a análise do 

discurso, a linguística textual, a análise da conversação, a psicolinguística, a 

neurolinguística e a linguística aplicada, dentre outras áreas de estudo, fazem parte 

do arcabouço teórico sociodiscursivo, que valoriza a língua oral e o seu lugar na 

dinâmica social. 
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No bojo dessas ciências, fala e escrita se interpõem, formando um todo 

linguístico, que, guardadas as especificidades de produção, são altamente 

complexas, cada uma a sua maneira. Segundo Neves (2010, p. 156): 

 
[...] esse estranhamento entre as duas modalidades, colocadas em polos 
opostos, como se não se implicassem mutuamente, como se o 
funcionamento de uma não tivesse relação com o funcionamento da outra, 
desrespeita a essência da linguagem, com o desconhecimento de que 
ambas as modalidades de desempenho constituem, para o homem, 
interfaces do exercício da faculdade da linguagem. 

 

Um estudo contextualizado da língua não pode desconsiderar que tanto a fala 

como a escrita ocupam um importante papel nas práticas de linguagem e nas 

interações sociais, e não concorrem entre si, pelo contrário, se complementam e 

estão em constante interface. 

Logo, é equivocada a ideia que associa a língua oral ao não planejamento, 

pois qualquer texto é planejado, ainda que o planejamento ocorra quase que 

simultaneamente à produção, considerando-se as situações de comunicação em 

que são utilizados. Assim, tanto o texto escrito como o oral podem ser 

antecipadamente planejados, como no caso dos gêneros orais públicos e dos 

gêneros escritos mais formais, ao tempo em que podem ser quase simultaneamente 

planejados e executados, como nas conversas cotidianas (orais), e nas mensagens 

de WhatsApp (escrita). 

O grau de formalidade de um determinado texto depende do seu contexto de 

produção, que definirá sua complexidade linguística, lexical, semântica e gramatical. 

Tanto na oralidade, como na escrita, o sentido se dá na situação de interação, sendo 

que, nas duas modalidades da língua, aparecem gêneros textuais mais ou menos 

formais, a depender dos propósitos comunicativos. 

A fala e a escrita fazem parte de um mesmo sistema linguístico. Entre elas, há 

uma relação intrínseca, o que evidencia a necessidade de se trabalharem essas 

duas modalidades do ensino da língua, para, efetivamente, inserirmos o aluno no 

mundo da escrita. Trata-se ainda de abrir portas para a sua mais ampla e efetiva 

participação social, haja vista que, em maior número, as relações sociais se fazem 

por meio da linguagem falada. Para Marcuschi (2001, p. 17): 

 
Oralidade e escrita são práticas e usos da língua com características 
próprias, mas não suficientemente opostas para caracterizar dois sistemas 
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linguísticos nem uma dicotomia. Ambas permitem a construção de textos 
coesos e coerentes; ambas permitem a elaboração de raciocínios abstratos 
e exposições formais e informais, variações estilísticas, sociais, dialetais e 
assim por diante. As limitações e os alcances de cada uma estão dados 
pelo potencial do meio básico de sua realização: som de um lado e grafia de 
outro, embora elas não se limitem a som e grafia. 

 

Acreditamos, como Marcuschi, que tanto a língua oral, quanto a escrita 

dispõem de variados recursos linguísticos, por isso devem ser igualmente 

valorizadas, tanto do ponto de vista discursivo, como do ponto de vista cognitivo e 

histórico, pois materializam as práticas sociais de uso da linguagem. Portanto, há 

uma implicação direta entre o conceito de oralidade e o de letramento como 

fenômenos sociais. 

Devido ao caráter interativo da língua, a oralidade assume características 

mais ou menos formais, tornando-se assim uma realidade multiforme que se 

materializa nos diversos usos sociais. Schneuwly (2004, p. 114) destaca que: 

 
Não existe “o oral”, mas “os orais” em múltiplas formas, que, por outro lado, 
entram em relação com os escritos, de maneiras diversas: podem se 
aproximar da escrita e mesmo dela depender, como também podem estar 
mais distanciados. Não existe uma essência mítica do oral que permitiria 
fundar sua didática, mas práticas de linguagem muito diferenciadas, que se 
dão, prioritariamente, pelo uso da palavra (falada), mas também por meio  
da escrita, e são essas práticas que podem se tornar objetos de um trabalho 
escolar. Essas práticas tomam, necessariamente, as formas mais ou menos 
estáveis que denominamos de gêneros. 

 

Portanto, não se pode pensar em um trabalho com a oralidade em sala de 

aula que, de uma só vez, aborde todas as características da língua oral e considere 

todos os seus usos. É necessário que o professor compreenda a diversidade das 

práticas de linguagem oral para trabalhá-las sistematicamente e progressivamente. 

O trabalho com a oralidade envolve duas dimensões: a da produção e a da 

escuta. Essas duas dimensões precisam ser igualmente planejadas se queremos 

formar alunos proficientes nas práticas sociais que envolvem a língua oral. 

Além disso, segundo Bastos e Gomes (2012), o trabalho com a oralidade 

envolve aspectos linguísticos, paralinguísticos, extralinguísticos e cinésicos. Os 

aspectos linguísticos estão ligados à estrutura textual-discursiva e gramatical do 

gênero; os paralinguísticos estão associados à situação de produção, à temática, à 

relação com o público etc.; os extralinguísticos estão associados ao tom, ao volume 

e à flexão da voz e à prosódia; os cinésicos estão associados à gestualidade, à 
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postura corporal, às expressões faciais, aos olhares, dentre outros. A oralidade 

envolve, portanto, signos linguísticos sonoros e imagéticos, que caracterizam a 

multimodalidade da língua oral e definem a sua especificidade. 

Ainda sobre a língua falada, Lima e Beserra (2012, p. 63-64) anunciam outras 

características que devem ser levadas em consideração pelo professor na hora de 

organizar práticas de ensino com essa modalidade: 

 
Hesitações, correções, repetições, pausas; presença de marcadores 
conversacionais; enunciados modalizados, que revelam o alto grau de 
monitoramento do locutor em relação ao texto que está sendo produzido; 
sintaxe fragmentada e organização em turnos, no caso dos textos orais 
dialogados. 

 

Embora envolva todos esses aspectos, infelizmente, o que as pesquisas vêm 

constatando é que a língua oral é bastante utilizada em sala de aula, mas não como 

eixo de ensino, com objetos de conhecimento e metas de aprendizagem bem 

definidos. A não ser excepcionalmente. O que se vê são práticas de oralidade não 

dirigidas, desinteressadas e assistemáticas, materializadas em conversas informais, 

correções de atividades ou mesmo na leitura em voz alta de textos escritos. Essas 

tarefas seguem configurando a oralidade como meio para o ensino da leitura, da 

interpretação textual ou de conteúdos da área de Língua Portuguesa e de outras 

disciplinas. 

Confirmando o que dissemos, Antunes (2003, p. 24-25) apresenta uma boa 

síntese do que, em geral, costumamos encontrar no trabalho com a oralidade na 

escola: 

 
1. uma quase omissão da fala como objeto de exploração no trabalho 
escolar [...] 
2. uma equivocada visão da fala como o lugar privilegiado para a 
violação das regras da gramática [...] 
3. uma concentração das atividades em torno dos gêneros da oralidade 
informal, peculiar às situações da comunicação privada [...] 
4. uma generalizada falta de oportunidade de se explicitar em sala de 
aula os padrões gerais da conversação, de se abordar a realização dos 
gêneros orais da comunicação pública, que pedem registros mais formais, 
com escolhas lexicais mais especializadas e padrões textuais mais rígidos, 
além do atendimento a certas convenções sociais exigidas pelas situações 
do “falar em público”. 

 

A descrição desse quadro demonstra o quanto o trabalho com a oralidade em 

sala de aula não é devidamente planejado, necessitando de atenção, tanto dos 
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estudiosos da língua, quando dos professores que atuam na regência da sala de 

aula. 

Sobre essa questão, Bastos e Gomes (2012, p. 154) apontam a importância 

de se trabalhar a língua oral na escola e destacam alguns tópicos que podem ser 

considerados na organização das práticas de ensino pelo professor: 

 
[...] pode-se trabalhar, na escola, conteúdos e atividades que contemplem 
questões como: variação linguística, formalidade/informalidade, 
características da língua falada e da língua escrita, caracterização de 
gêneros da modalidade oral, relações de causa e efeito, adequação 
vocabular, percepção de elementos de humor, ironia, intencionalidade 
discursiva, elementos próprios da linguagem verbal e não verbal. Em outras 
palavras, analisar de modo sistemático e gradativo os gêneros orais em 
seus aspectos extralinguísticos, linguísticos, paralinguísticos e cinésicos. 

 

Entretanto, é preciso que se diga que, para implementar essa outra prática, o 

professor, em nossa avaliação, precisaria ampliar seus conhecimentos sobre a 

modalidade oral, o que o ajudaria a abandonar preconceitos e estereótipos que 

alimentam as práticas atuais. 

 
1.3 As múltiplas facetas do trabalho com a língua oral: tecendo os fios da 
oralidade. 

 
Até aqui, defendemos que as dimensões da produção e da escuta e as 

demais características que definem a língua oral devem ser sistematicamente 

trabalhadas em sala de aula durante toda a Educação Básica e, em especial, no 

Ciclo de Alfabetização, quando os alunos estão tendo, em geral, seus primeiros 

contatos com a aprendizagem sistemática da língua. 

Mas, além dessas dimensões e características que definem a oralidade, 

outras devem ser consideradas para assegurar a formação de bons usuários da 

língua oral. A partir de agora, passamos a descrever, mais detalhadamente, o que 

decidimos chamar de facetas do trabalho com a oralidade em sala de aula, 

apresentado algumas sugestões de como o professor da Educação Básica, em 

especial o alfabetizador, pode construir práticas de ensino voltadas para cada uma 

dessas facetas. No nosso entendimento, a apresentação dessas sugestões é 

fundamental no corpo de um trabalho desenvolvido no contexto do mestrado 

profissional. 
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Sobre a importância de se evidenciarem práticas de ensino da língua oral que 

devem ser asseguradas na escola, Dolz, Schneuwly e Haller (2004, p.140) destacam 

que: 

 
Para uma didática em que se coloca a questão do desenvolvimento da 
expressão oral, o essencial não é caracterizar o oral em geral e trabalhar 
exclusivamente os aspectos de superfície da fala, mas, antes, conhecer 
diversas práticas orais de linguagem e as relações muito variáveis que  
estas mantêm com a escrita. A constituição do oral como objeto legítimo de 
ensino exige, portanto, antes de tudo, um esclarecimento das práticas orais 
de linguagem que serão exploradas na escola e uma caracterização das 
especificidades linguísticas e dos saberes práticos nelas implicados. 

 

Conforme anunciamos na introdução, postulamos que o ensino da oralidade 

no processo de alfabetização envolve, pelo menos, cinco facetas: as práticas de 

oralização, o trabalho com os textos de tradição oral, o trabalho com a relação entre 

a oralidade e a escrita, o trabalho com a variação linguística, o trabalho com os 

gêneros orais públicos. 

No bojo da concepção de língua que defendemos, o trabalho com a oralidade 

demanda dos professores a construção de um arcabouço teórico que compreende a 

escola como um lugar que, por excelência, corporifica os processos de comunicação 

e consolida o sentido do discurso oral e escrito. 

Considerando-se que o ensino de português será materializado por práticas 

desenvolvidas pelos professores, que, em geral, têm concepções de língua mais 

tradicionais, e acreditando que nenhuma prática é neutra, mas ao contrário, que toda 

ação de ensino materializa e evidencia, em maior ou menor grau, as concepções de 

língua dos professores, temos a convicção de que para atingir o objetivo de 

promover o ensino da oralidade em suas múltiplas facetas é necessário criar 

condições para que o professor conheça as possibilidades de trabalho com esse 

eixo, tendo a oportunidade de refletir sobre suas concepções e, consequentemente, 

sobre sua ação docente. 

Vale destacar que essa divisão tem, neste trabalho, fins didáticos, para que  

os professores leitores deste texto compreendam quais aspectos precisam ser 

considerados para se efetivar um trabalho com o eixo oralidade. Isso não quer dizer 

que essas facetas não podem ser trabalhadas de forma integrada. Ao contrário, os 

professores devem, através da construção de situações didáticas, apoiadas nos 

gêneros textuais, favorecer o diálogo entre elas. 
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1.3.1 As práticas de oralização 

 
 

As práticas de oralização são atividades que, geralmente, mobilizam a leitura 

em voz alta, a leitura dramática, a performance teatral, a declaração de poemas, 

dentre outras situações de ensino. Aqui, também contempla-se a tematização oral 

de um determinado conteúdo, através das conversas e das trocas de opinião entre 

os alunos e entre os alunos e o professor em sala de aula. 

Gomes e Moraes (2003, p. 29) destacam que é importante possibilitar ao 

aluno “o uso de sua fala cotidiana, e, ao mesmo tempo, garantir o respeito a sua 

expressão oral a fim de favorecer a produção de sentidos a partir da escrita e da 

expressão do aluno sobre textos lidos”. 

As atividades de oralização são excelentes momentos para que os alunos se 

expressem livremente, além de contribuir para a formação das competências orais 

dos educandos, que aprendem, dentre outras coisas, a ouvir o colega e a respeitar 

os turnos de fala. Elas promovem também um importante exercício de aproximação 

entre o aluno e o conteúdo de um texto lido, pois permitem, através do diálogo com  

o professor e com os colegas, a construção de novos significados a partir do próprio 

texto ou de relações com outros textos lidos ou escutados, em outras situações 

vividas. 

Outra riqueza potencial do trabalho com as práticas de oralização é que elas 

favorecem a materialização das características multimodais da língua oral, através 

da gestualidade, do timbre de voz, das expressões faciais. 

O que criticamos nas atividades de oralização, portanto, não são 

propriamente essas práticas, haja vista que elas são importantes no 

desenvolvimento da competência oral dos alunos, mas sim a forma como o trabalho 

é conduzido em sala de aula, espontaneamente, sem que o professor formule 

estratégias que promovam, a partir de diferentes situações, o desenvolvimento da 

proficiência oral pelos alunos. Leal, Brandão e Lima (2012, p.31) destacam a 

importância do professor na condução dos trabalhos com as práticas de oralização: 

 
[...] além das aprendizagens relativas aos conceitos e aos conhecimentos 
escolares, a presença tão marcante de situações de uso da fala propicia, 
evidentemente, a aprendizagem da própria oralidade. Assim, as crianças se 
familiarizam com recursos típicos da fala em situações variadas e podem 
passar a experimentar mais segurança para expor suas opiniões ou seus 
conhecimentos. Para isso, faz-se necessário, porém, que o docente saiba 
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conduzir bons momentos de discussão, favorecendo e estimulando que 
todos participem, distribuindo equitativamente o tempo de fala e valorizando 
o que as crianças dizem. 

 

Avaliamos como muito importantes as considerações de Leal, Brandão e 

Lima, pois há uma evidente tendência entre os professores de abordarem as 

práticas de oralização apenas como atividade-meio, desconsiderando que elas 

também podem se constituir em momentos oportunos para que os alunos 

desenvolvam um conhecimento sobre o funcionamento e a organização da própria 

oralidade. 

 

1.3.2 O trabalho com os textos da tradição oral 

 
Tanto os textos de tradição oral, como os gêneros orais públicos, são textos 

que se materializam através dos gêneros textuais. No entanto, neste trabalho, 

optamos por considerá-los como facetas diferentes, já que cada conjunto possui 

características que o tornam específico no que se refere à organização didática do 

ensino. 

Os textos da tradição oral têm características linguísticas e composicionais 

próprias até por sua função sociocultural: eles são transmitidos de geração em 

geração e, para facilitar a memorização, geralmente são curtos e ritmados. É aquele 

texto que, como dizem, “se sabe de cor”. 

Por serem, geralmente, curtos e ritmados, os professores vislumbram os 

textos da tradição oral como bastante adequados para o trabalho com a 

alfabetização. Concordamos com os professores, afinal, não se pode desprezar o 

fato de que muitas crianças já chegam à escola dominando um vasto repertório de 

cantigas de roda, parlendas, adivinhas, dentre outros. Por isso, os textos da tradição 

oral costumam apresentar potencial para promover uma aproximação afetiva dos 

alunos com a língua escrita. 

Entretanto, precisamos estar atentos às advertências de Gomes e Moraes 

(2013, p.107) sobre os riscos de como a escola costuma se apropriar dos textos da 

tradição oral: 

 
Ficar alheio à tradição oral e seus usos sociais e educacionais é, sem 
dúvida, ignorar sua dimensão metafórica e lúdica, o valor de sua linguagem 
e os ensinamentos que guarda, permite, provoca. É preciso abrir-se para 
esse universo sugestivo no qual tudo pode causar encantamento, mistério e 
estranheza, atentando para a importância do papel dos gêneros de tradição 
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oral (presentes em obras de literatura infantil) no processo de alfabetização 
e nas práticas de letramento, pois, para além de possibilitarem que se leve 
em consideração o referencial trazido pela criança por meio das canções, 
quadrinhas, adivinhas, ditos populares, mitos, contos, lendas etc., permitem 
que se promova um necessário e prazeroso passeio pelo universo infantil, 
dando vez e voz à criança para que ela se constitua sujeito protagonista no 
processo de alfabetização e nas práticas de letramento na sala de aula. 

 

Planejar momentos de apreciação e fruição dos textos de tradição oral 

possibilita às crianças a oportunidade de viver a ludicidade como característica 

essencial da infância, além de potencializar o desenvolvimento da competência 

linguística dos alunos, que poderão “brincar com as palavras”. Logo, as vivências 

com as cantigas de roda, lendas, fábulas, anedotas, parlendas, provérbios, 

adivinhas, contos de encantamento, dentre outros, como textos essencialmente 

orais, criarão um ambiente propício ao desenvolvimento do processo de 

alfabetização, letramento e de práticas significativas com a língua oral, 

materializadas pelos contextos sociais concretos das experiências orais vividas 

pelas crianças fora da escola. 

Além dessas potencialidades, o trabalho com os textos de tradição oral cria 

um espaço democrático de convivência, pois permite a participação ativa das 

crianças nos processos de linguagem desenvolvidos em sala de aula: elas agem 

sobre eles, recriando-os e recontando-os a partir da língua falada. A dimensão da 

escuta também não pode ser desprezada, já que a transmissão e a memorização 

desses textos, geralmente, exigem um ouvinte atento. 

Em síntese, o trabalho com os textos da tradição oral em sala de aula tem o 

potencial para promover o desenvolvimento de competências linguísticas dos 

alunos, pelo seu caráter essencialmente lúdico e cultural. Além do mais, cumpre o 

importante papel de promover a valorização, pelas crianças, dos saberes de sua 

comunidade, pois são de domínio público e fazem parte dos bens culturais 

produzidos socialmente em espaços de convívio externos à escola. 

 
1.3.3 A relação entre a oralidade e a escrita 

 
 

A relação entre a oralidade e a escrita é tema de estudo de várias correntes 

linguísticas e, dependendo da abordagem escolhida, esses termos podem aparecer 

em uma relação de oposição ou de integração. No princípio da escolarização, 

quando estão iniciando o processo de apropriação do Sistema de Escrita Alfabético- 
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ortográfico, as crianças utilizam seus constructos sobre a língua oral para construir o 

conhecimento necessário para interagir socialmente pela escrita, o que resulta em 

textos escritos fortemente marcados pelos traços da oralidade. 

Assim, o trabalho com a oralidade contribui não só para o desenvolvimento do 

discurso oral propriamente dito, mas também para a elaboração do discurso escrito, 

reconhecendo-se que a oralidade e a escrita são duas modalidades de um mesmo 

sistema linguístico, que se inter-relacionam e se interpenetram. 

No nosso entendimento, a relação entre a oralidade e a escrita não pode ser 

compreendida por um viés dicotômico, ela precisa ser relativizada, sobretudo, em 

tempos de interações mediadas pela Internet, em que, segundo Chartier e Frade 

(2014, p. 240), “O oral passa a deixar seus traços em registros escritos e os 

numerosos escritos podem ser efêmeros como a fala”. 

Portanto, um trabalho desejável de abordagem das relações entre a oralidade 

e a escrita deverá favorecer a compreensão, por parte dos alunos, dos aspectos que 

definem a língua oral, das características que aproximam a oralidade e a escrita e 

das especificidades da língua escrita, tomando-as como um continuum linguístico10. 

Nesse ponto, retomamos o pseudo paradoxo, que anunciamos na introdução, 

no que se refere ao trabalho do professor alfabetizador com a relação entre a 

oralidade e a escrita. É importante que o trabalho com a relação entre o oral e o 

escrito possibilite aos alunos a percepção da escrita como uma forma de 

representação da fala, o que desafia as crianças a comparar as duas modalidades, 

buscando semelhanças e diferenças entre elas – essas comparações são essenciais 

no processo de alfabetização. 

É igualmente importante que o trabalho com a relação entre a oralidade e a 

escrita possibilite aos alunos a percepção de que escrever é diferente de falar – a 

organização linguística do texto escrito é diferente da do texto oral, em função, 

principalmente, de, na oralidade, os interlocutores estarem em presença; o que não 

acontece na escrita. O que pode, então, a princípio, assumir uma configuração de 

paradoxo, não o é, pois a ideia de que uma modalidade representa a outra é 

importante principalmente no trabalho com o eixo da apropriação do sistema de 

escrita. No entanto, para realizar um trabalho de qualidade com a relação entre o 

texto oral e o escrito para a apropriação do sistema de escrita é necessário que o 

 

10 
Para saber mais sobre o termo continuum linguístico ver MARCUSCHI, Luiz Antônio; DIONÍSIO, 

Ângela Paiva (orgs). Fala e escrita. Belo Horizonte: Autentica, 2007. 
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professor tenha a clareza de que essa representação não é biunívoca, nem 

transparente; ao contrário, é uma relação, em geral, cheia de nuances, exceções e 

opacidades. Já a ideia de que uma modalidade é diferente da outra é importante 

principalmente no trabalho com o eixo da produção textual. 

Franchi (2012, p. 211) enumera alguns princípios teórico-metodológicos para 

o trabalho com a relação entre a oralidade e a escrita: 

 
- concebe-se a linguagem como um trabalho, uma atividade construtiva, 
constitutiva, histórica e social que supõe interação; 

- nessa atividade se constituem as significações e as representações; 

- o aprendizado da escrita deve ser desde o início significativo e, pois, 
contextualizado discursivamente; 

- essa contextualização se dá pela mediação da oralidade; 

- a mediação da oralidade supõe um grande respeito à realidade linguística 
da criança; 

- enquanto nas atividades orais se mantém e se desenvolve a criatividade 
verbal do aluno, o alfabetizador cuida de instrumentalizá-lo nos aspectos 
técnicos da escrita (alfabetização); 

- neste caso, é preciso estabelecer, com base em pressupostos cognitivos, 
linguísticos e psicológicos, os passos graduais da alfabetização segundo 
uma hierarquia de dificuldades; 

- durante e concomitantemente a este processo, é fundamental a 
participação do educando em vários eventos, práticas e interações sociais 
diversas para que, através de sua oralidade, se promova o uso efetivo da 
escrita (letramento); 

- semeada no discurso oral, a escrita progride e desabrocha na produção 
efetiva de pequenos textos. 

 

 
Trouxemos esses princípios, porque, a nosso ver, indiretamente, eles 

sinalizam uma expectativa de ação do professor alfabetizador: planejar práticas de 

ensino que oportunizem aos alunos comparar as modalidades oral e escrita, usar a 

escrita como apoio à produção oral, retextualizar do escrito para o oral e vice-versa, 

caracterizando, assim, uma prática organizada em torno de propostas que 

afastariam qualquer possibilidade de uma visão dicotômica e polarizada entre as 

modalidades. 

 
1.3.4 O trabalho com a variação linguística 

 
 

O trabalho com os aspectos voltados para a variação linguística está 

intrinsecamente ligado às outras facetas do ensino da oralidade. No entanto, 
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optamos por separá-lo, por entendermos que alguns aspectos são específicos dessa 

faceta. 

Sobre a variação linguística, a escola precisa pensar em estratégias que, ao 

tempo em que valorizem as diferentes formas de comunicação dos seus alunos, 

ofereçam-lhes oportunidade para ampliar sua competência discursiva. 

As questões relativas à variação linguística, apesar de aparecerem também 

na escrita, são associadas à oralidade, porque estão fortemente ligadas ao uso 

cotidiano da língua, que, predominantemente, se faz através da modalidade oral. 

O foco do trabalho com a variação linguística está, então, na questão das 

formas que os diferentes grupos sociais usam para se comunicarem, o que, numa 

concepção tradicional de ensino, acaba por gerar preconceitos linguísticos e 

desvalorização dos “falares” das camadas populares. A variedade urbana de 

prestígio se impõe como única forma “correta” de emprego da língua, independente 

da situação de uso. 

Numa visão oposta, baseada nos pressupostos teóricos do 

Sociointeracionismo, os diferentes modos de falar, dos diversos grupos sociais, são 

igualmente valorizados, pois são entendidos como inerentes aos processos de uso 

da língua. 

Algumas das formas para combater o preconceito linguístico, socialmente 

imposto, são: mostrar aos alunos que ele existe e que não tem razão de ser, além  

de lhes ensinar a respeitar as variedades linguísticas usadas por eles mesmos, 

pelos seus colegas e pela sua comunidade. Além disso, é importante ensinar aos 

alunos a variedade urbana de prestígio, possibilitando a eles o acesso aos bens 

culturais mais valorizados e aos lugares sociais mais prestigiados e melhor 

remunerados, fazendo justiça social. Nessa perspectiva de trabalho com a 

linguagem, não se trata de supervalorizar uma variedade em detrimento da outra, 

mas de adaptar o uso da língua às diferentes situações sociais. 

Sobre essa questão, Leal e Góis (2012, p. 8), com quem concordamos, 

assinalam que: 

Não há dúvidas de que a fala não é aprendida apenas na escola. No 
entanto, o papel dessa instituição pode ser imprescindível para aumentar o 
poder da participação de diversos grupos sociais, sobretudo os menos 
“prestigiados” socialmente, em situações sociais em que a oralidade é 
necessária. 
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É necessário que as questões relacionadas à variação linguística e às 

diversas situações de uso da língua oral sejam problematizadas em sala de aula, 

para que os alunos percebam que existem várias formas de falar e que nenhuma 

delas é errada. 

Bortoni-Ricardo e Oliveira (2013, p. 53-54) também destacam a importância 

de a escola assumir o protagonismo na promoção da reflexão sobre essas questões 

e da competência linguística dos alunos: 

 
Aos alunos não se podem sonegar os recursos linguísticos que os 
habilitarão a modular sua fala (e sua escrita) conforme o que se espera 
deles, em qualquer papel social que tenham de desempenhar. Aprender na 
escola que existem modos diferentes de falar, que podemos ajustar de 
acordo com as circunstâncias, é um passo importante na formação de 
nossos jovens, por isso a contribuição da sociolinguística é crucial na 
formação dos professores e nos currículos escolares nas escolas 
brasileiras. 

 

Além da Sociolinguística, é preciso considerar que, hoje, outra ciência, a 

Sociologia da Linguagem, cumpre papel fundamental ao propor: a análise do papel 

da Sociologia no estudo da linguagem; o estudo da mútua dependência entre 

linguagem, sociedade e cultura, com ênfase nos aspectos sociais da língua; a 

compreensão da língua como fenômeno social e não apenas como um fenômeno 

lógico-formal; a observação das diferenças nos modos de falar; a avaliação do 

respeito ao poder simbólico da linguagem, que está associado à questão dos 

sistemas ideológicos de dominação cultural, numa perspectiva tradicional de língua, 

em que a norma padrão, estabelecida nas gramáticas tradicionais, é utilizada por um 

determinado grupo social como estratégia para se sobrepor às camadas populares. 

Muitos professores perguntam em cursos de formação continuada: “se não há 

diferença entre „nós vai‟ e „nós vamos‟, porque precisamos ensinar a segunda? 

Porque cientificamente não há diferença entre as duas formas, mas, socialmente, 

há. 

A despeito do importante papel da Sociolinguística e da Sociologia da 

Linguagem, na escola, atualmente, ainda é hegemônica a prática de apontar os 

diferentes modos de falar não como o espaço da diversidade e da riqueza 

linguística, mas como o espaço do erro. 
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1.3.5 Os gêneros orais públicos 

 
O trabalho com os gêneros orais públicos envolve a exploração dos gêneros 

tipicamente escolares (seminários, discursos de formatura etc.) e também dos 

gêneros formais públicos produzidos em diferentes esferas sociais (entrevistas, 

relatórios, debates etc.). Usando uma classificação bakhtiniana, os gêneros orais 

públicos são denominados como secundários, pois sua marca linguística está no 

planejamento prévio da linguagem e no domínio dos recursos discursivos, 

semânticos, gramaticais e lexicais que visam à estruturação intencional do ato de 

fala; já os gêneros orais privados são considerados como primários, (uma conversa, 

por exemplo), pois o planejamento e a produção ocorrem quase que 

simultaneamente. 

Quando a criança chega à escola, ela já sabe falar a língua materna, 

conhecimento desenvolvido nas interações do cotidiano. Por isso, tomar um gênero 

oral como objeto de ensino implica mais que dar indicações do tipo “converse com o 

colega”. É preciso criar situações que favoreçam o desenvolvimento do desempenho 

dos alunos em gêneros que circulam em contextos que vão além do ambiente 

cotidiano e para os quais exige-se um conhecimento que não se aprende pela mera 

exposição a esse ambiente. 

Sgarbi (2008, p. 171) destaca o papel do professor quanto a essa questão: 

 
 

Organizar ações que possibilitem aos alunos o contato crítico/reflexivo com 
os recursos discursivos e linguísticos e desenvolver o domínio das 
expressões oral e escrita em situações de uso público da linguagem 
levando em conta a situação de produção social e material é função do 
professor. 

 

Mais uma vez, o foco está na questão da intencionalidade das práticas de 

ensino, que devem levar os alunos a refletir sobre suas produções linguísticas, quer 

sejam orais, quer sejam escritas. No entanto, conforme sinalizam Dolz, Schneuwly e 

Haller (2004), é necessário que, na escola, os gêneros textuais passem por uma 

abordagem didática, pois nesse contexto, eles assumem também o status de objeto 

de ensino. No entanto, esse processo necessário de didatização não pode ser 

excessivo, isto é, ele não pode sufocar a função social do gênero, sob pena de 

tornar a aprendizagem pouca significativa para os alunos. 
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Outro ponto importante no que se refere ao trabalho com os gêneros orais 

públicos é que, além da produção, é preciso considerar a dimensão da escuta. É 

preciso aprender a escutar com atenção. O aluno só vai se apropriar de 

procedimentos de escuta se forem propostas, pelo professor, atividades que 

conduzam a essa apropriação. 

Leal, Brandão e Lima (2012, p. 20) fazem um boa síntese do que deve ser o 

trabalho com a produção e a compreensão dos gêneros orais: 

 
Neste caso, está em jogo o trabalho voltado para desenvolver habilidades 
bastante variadas, que vão desde o desenvolvimento de atitudes de  
respeito ao que o outro fala, monitoramento de seu próprio tempo de fala, 
escuta atenta ao que o outro diz, até conhecimentos e habilidades relativas 
à forma composicional de gêneros complexos, como seminários, notícias 
orais ou debates regrados, ou mesmo conhecimentos relativos aos papéis 
desempenhados pelos envolvidos em uma determinada situação de 
interação, como em um júri. 

 

Encerramos esta seção, defendendo que os currículos escolares precisam 

também contemplar uma progressão no trabalho com os gêneros orais – mais à 

frente, comentaremos sobre essa progressão –, explicitando a intencionalidade no 

ensino dessa faceta da oralidade. 

 
1.4 O que ensinar no Ciclo de Alfabetização: tecendo fios a partir dos 

documentos oficiais que regulam a educação nacional. 

 
 

A perspectiva da língua oral como conteúdo do currículo escolar ou como 

objeto de ensino foi apresentada pela primeira vez pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL, 1997, p. 38-39). O documento apresenta 

a oralidade como um dos eixos do trabalho com a Língua Portuguesa, fazendo a 

seguinte consideração: 

 
Eleger a língua oral como conteúdo escolar exige o planejamento da ação 

pedagógica de forma a garantir, na sala de aula, atividades sistemáticas de 

fala, escuta e reflexão sobre a língua. São essas situações que podem se 

reverter em boas situações de aprendizagem sobre os usos e as formas da 

língua oral: atividades de produção e interpretação de uma ampla variedade 

de textos orais, de observação de diferentes usos, de reflexão sobre os 

recursos que a língua oferece para alcançar diferentes finalidades 

educativas. Para isso, é necessário diversificar as situações propostas tanto 

em relação ao tipo de assunto como em relação aos aspectos formais e ao 

tipo de atividade que demandam – fala, escuta e/ou reflexão sobre a língua. 
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O fragmento destaca a importância de se sistematizar o ensino da oralidade, 

intencionando a ação educativa desenvolvida em sala de aula, considerando-se a 

diversidade de textos orais e sua importância para o exercício da cidadania plena. A 

partir da publicação dos PCN, houve um crescimento significativo no número de 

produções acadêmicas sobre a oralidade11. Esses trabalhos contribuíram para que o 

ensino da língua oral se tornasse menos invisível aos olhos e aos ouvidos dos 

professores e começasse a aparecer, mesmo que de forma tímida, nos currículos 

escolares da Educação Básica. 

Em consonância com o objetivo de dar visibilidade à necessidade de se 

assumir a oralidade como objeto de ensino, recentemente, foram publicados, pelo 

Ministério da Educação, outros dois documentos que confirmam o status dado à 

oralidade de eixo de ensino da Língua Portuguesa, ao lado da leitura, da produção 

escrita e da análise linguística: os Elementos conceituais e metodológicos para 

definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização 

(1°, 2° e 3° anos) do Ensino Fundamental, publicado no ano de 2012, e o Guia de 

orientação para a escolha do livro didático – PNLD 2016 – de Alfabetização e 

Letramento/Língua Portuguesa, direcionado para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Essas publicações atestam avanços na política pública de valorização 

do ensino da língua oral. 

No entanto, apesar desses avanços nos documentos oficiais, ao abordar o 

eixo da oralidade, o Guia do Programa Nacional do Livro Didático (BRASIL, 2017, p. 

14) denuncia: 

 
As pesquisas no campo da Linguística, da Linguística Aplicada e da  
Didática de Línguas têm demonstrado que, apesar de um expressivo 
conjunto de estudos e reflexões sobre a relevância da oralidade nos últimos 
20 anos, o espaço para um trabalho efetivo com a oralidade, em sala de 
aula, ainda é reduzido. Assim, este é um eixo de ensino ainda em fase de 
consolidação, tanto na área do ensino quanto na da formação dos 
professores de língua materna. 

 

É importante que um programa da magnitude e da importância do PNLD faça 

esse tipo de denúncia. No entanto, é preciso dizer que o próprio Programa colabora 

para esse desequilíbrio no espaço dado ao trabalho com os eixos, pois a ficha de 

avaliação das coleções didáticas traz 26 itens para análise da leitura, dez itens para 

 
11 

Consulta realizada nas produções acadêmicas disponibilizadas nas bibliotecas virtuais da 
Universidade Federal de Minas Gerais, UNICAMP e no banco de dados da CAPES. 
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análise da produção escrita e apenas oito itens para análise da oralidade – também 

no âmbito do PNLD a oralidade fica relegada a um terceiro plano. 

No que se refere ao PNLD, desde o ano de 2002, a oralidade começou a ser 

descrita nas resenhas das obras aprovadas como um dos objetos centrais do 

trabalho com a língua portuguesa, aparecendo também nos Guias do Programa nos 

anos de 2005, p. 69, 2008, p. 47 e no ano de 2010, nas coleções de Letramento e 

Alfabetização – Língua Portuguesa, p. 17, sendo assim referenciada: 

 
De princípios bastante gerais, diretamente relacionados aos objetivos 
oficialmente estabelecidos para o ensino de Língua Portuguesa no ensino 
fundamental, decorrem todos os critérios referentes ao letramento e à 
alfabetização iniciais, nos quatro grandes eixos envolvidos nesse processo 
– leitura, produção de textos, linguagem oral e aquisição do sistema da 
escrita. 

 

Com isso, as coleções didáticas disponibilizadas às escolas pelo PNLD desde 

2002 passaram a propor atividades de oralidade, que não existiam nas primeiras 

coleções avaliadas e aprovadas. Atualmente, em algumas obras, as atividades 

propostas são de ótima qualidade e contemplam as múltiplas facetas do trabalho 

com a língua oral, ao tempo em que, em outras, predominam situações de ensino 

mais voltadas para uma ou outra faceta, conforme anunciam as próprias resenhas 

disponibilizadas pelo Guia de orientação para a escolha do livro didático. 

Voltando nossa atenção ao texto Elementos conceituais e metodológicos para 

definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização 

(1°, 2° e 3° anos) do Ensino Fundamental (2012), que hoje é utilizado como 

documento de referência na formação de professores em todo o território brasileiro, 

no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), 

percebemos que a discrepância que aparece no PCN e no PNLD entre a oralidade e 

os outros eixos de ensino também se faz presente. 

Nesse documento, o eixo de leitura traz dezenove direitos; o da produção de 

textos escritos, onze; o da discursividade, textualidade e normatividade, quinze; o da 

apropriação do sistema de escrita alfabética, quinze; e o da oralidade, apenas oito. 

Outra observação que consideramos importante é que, no eixo da 

discursividade, textualidade e normatividade, dos quinze direitos elencados, apenas 

seis podem ser relacionados à oralidade. Os outros nove estão exclusivamente 

relacionados ao texto escrito, o que pode levar a um entendimento subliminar de que 

as questões voltadas à discursividade, à textualidade e à normatividade estão mais 
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ligadas ao eixo da escrita, visão que se fundamentaria numa concepção tradicional 

de língua, ao contrário do que anuncia o documento. 

Goulart (2014, p. 3) anuncia que, nas pesquisas realizadas sobre a oralidade 

em seu grupo de trabalho nos estados de São Paulo, do Pará e do Rio Grande do 

Norte, o que se tem observado é que: 

 
... os professores até manifestam alguma preocupação em contemplar o que chamam oralidade. 
No entanto, o eixo não está conceituado e é ainda inconsistente no sentido de estabelecer com a 
escrita e com os demais suportes e linguagens (sobretudo com as eletrônicas) uma dinâmica de 
alfabetização, leitura e produção de textos. 

 

Goulart destaca uma questão importante no que diz respeito à materialização 

das práticas de ensino de oralidade em sala de aula: a ausência de um diálogo 

consistente entre o trabalho com a língua oral e os outros eixos de ensino de língua 

portuguesa, que também pode ser constatada nos documentos oficiais analisados 

nesta pesquisa. 

Apesar de orientarem para a necessidade de organizar um trabalho 

sistematizado com a oralidade em sala de aula, ao não apresentar um diálogo entre 

os indicadores dos diferentes eixos de ensino de língua portuguesa, esses 

documentos acabam por corroborar com a ausência de práticas de ensino efetivas 

em sala de aula com o eixo oralidade. 

Assim, a nossa hipótese é de que as orientações curriculares ainda não são 

suficientemente claras a ponto de persuadir os professores a mudarem suas 

práticas. 

Parece haver, nesses documentos, um entendimento velado de que os 

professores teriam o domínio de um arcabouço teórico sociointeracionista que 

subsidiaria sua prática de ensino e, mais do que isso, que os professores seriam 

capazes de transpor as orientações gerais dos documentos para as suas práticas de 

ensino em sala de aula. Pode-se dizer que, de certa forma, os documentos 

curriculares oficiais mudaram, pelo menos no que diz respeito ao campo conceitual, 

mas a escola, ainda não. A pergunta que nos cabe é: o que fazer? 

No nosso entendimento, é necessário que tanto a formação inicial como a 

continuada ofereçam, a partir de orientações sólidas nos níveis conceitual e 

metodológico, ao professor, a oportunidade de construir um arcabouço que lhe dê a 

confiança para assumir, de fato, a oralidade como objeto de ensino. Para nós, essa 



60 
 

é única possibilidade de diminuirmos o abismo entre o que preconizam os 

documentos oficias e o que se verifica nas práticas de ensino dos professores. Em 

outras palavras, a mudança nas práticas exige uma mudança de paradigma, que 

não vai acontecer sem uma política planejada de formação de professores. 

Enquanto isso não acontecer, continuamos apostando na crença de que o professor 

até manifesta o desejo de mudança, mas não tem formação adequada para fazê-la. 

Além disso, os sistemas, as redes e as instituições escolares precisam 

organizar os seus currículos no intuito de contextualizar para o professor os 

conteúdos de ensino, orientando-os sobre as formas de organização do currículo e 

ajudando-os a selecionar estratégias didáticas para o ensino dos diferentes 

componentes curriculares. 

 
1.5 Um caminho para alinhavar o ensino dos gêneros orais na escola: as 

sequências didáticas. 

 
Até aqui definimos as nossas concepções de língua, de linguagem, de texto, 

de gêneros textuais e de oralidade. Apresentamos, ainda, as características e as 

facetas que ajudam a configurar e a definir o trabalho com a língua oral. Em seguida, 

fizemos uma abordagem detalhada de cada uma das facetas, destacando sempre a 

importância da escola e do professor. 

Passaremos, agora, a discutir uma das formas possíveis para organizar as 

práticas de ensino do eixo oralidade: as sequências didáticas, no modelo proposto 

por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Escolhemos essa forma de organização do 

trabalho pedagógico por entendermos que ela tem potencial para promover a 

didatização dos gêneros textuais, delimitando claramente  suas dimensões 

ensináveis, o que, em nossa opinião, permite aos professores agir intencionalmente. 

Também é justificativa para nossa escolha o fato de acreditarmos que o trabalho 

com as sequências didáticas permite aos alunos a oportunidade de ampliar seu 

repertório linguístico, através da vivência de situações de comunicação 

planejadas pelo professor de forma intencional e compartilhada com todos. Assim os 

alunos  sabem claramente  onde poderão chegar,  o  que pode motivar seu 

engajamento com a proposta. 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 82) definem “sequência didática” como 

“um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno 
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de um gênero textual oral ou escrito”. Através de um objeto de ensino bem definido, 

com a mediação do professor, e de procedimentos didáticos estrategicamente 

elaborados, com os quais se torna possível materializar o ensino da língua, os 

alunos vão se engajando na construção de um repertório linguístico acerca das 

características linguísticas, composicionais e sociodiscursivas do gênero textual que 

está sendo trabalhado. As sequências didáticas do grupo de Genebra são 

organizadas em módulos que têm o objetivo de delimitar as dimensões ensináveis 

de um determinado gênero, se constituindo como a ferramenta de trabalho do 

professor. 

A primeira etapa de trabalho de uma sequência didática com os gêneros 

textuais se constitui na definição do modelo didático (MD) do gênero escolhido para 

ser trabalhado em sala de aula. O MD serve de referência para definir as 

características linguístico-discursivas do gênero que será ensinado. Sobre o MD, 

Dolz e Messias (2015, p. 183) destacam que: 

 
A elaboração de modelos didáticos de gêneros orais incide sobre as 
dimensões ensináveis de um Gênero que pertence a uma esfera social ou 
da atividade humana, podendo ser variável, de acordo com o gênero 
escolhido, isto é, o que irá nortear o modelo são as características do 
gênero, portanto, ele deve ser elaborado a partir da análise de textos 
pertencentes a um determinado gênero. 

 

Inicialmente, o professor pode recorrer a modelos didáticos pré-construídos. 

Caso não encontre bons modelos de referência, o professor poderá, a partir do 

estudo de vários exemplares, elencar as propriedades do gênero que será 

trabalhado. A definição de um MD se faz necessária para que o professor defina, 

com clareza, a estrutura linguística e composicional do gênero e a sua função social. 

Após a definição do MD, o professor realizará a apresentação da situação de 

comunicação para os alunos. A situação de comunicação irá definir o projeto de 

comunicação que os alunos deverão realizar: qual gênero vão produzir, para quem, 

com que objetivo, para circular onde. É nessa etapa também que se definem os 

aspectos relacionados ao conteúdo temático do texto, isto é, sobre o que se vai falar 

ou escrever. 

A etapa seguinte se constitui de uma produção inicial feita pelos alunos com 

os conhecimentos prévios que os mesmos têm sobre o gênero que será trabalhado. 

Essa etapa tem a finalidade principal de evidenciar para o professor quais 
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conhecimentos os alunos já dominam sobre o gênero e quais ainda precisam 

aprender. 

Após a produção inicial, o professor deverá elaborar, com base no diagnóstico 

feito, os módulos de ensino, considerando os aspectos discursivos, semânticos, 

gramaticais e lexicais que deverão ser priorizados. Planejar essas estratégias de 

ensino também pode não ser tarefa fácil para quem tem pouca familiaridade com o 

modelo didático dos pesquisadores genebrinos. 

Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 87), com os módulos 

pretende-se: 

Trabalhar os problemas que aparecem na primeira produção e de dar aos 
alunos os instrumentos necessários para superá-los. A atividade de produzir 
um texto escrito ou oral é, de certa maneira, decomposta, para abordar, um 
a um e separadamente, seus diversos elementos. 

 

O trabalho com os módulos de ensino permite o atendimento individual e 

coletivo das demandas de aprendizagem dos alunos, pois eles não se constituem 

como estruturas rígidas; ao contrário, são flexíveis e abertos, devendo ser  

adaptadas ao ritmo de aprendizagem da turma. 

A última etapa do trabalho com as sequências didáticas envolve a realização 

por parte dos alunos de uma produção final, considerando-se o conhecimento 

construído na realização dos módulos de ensino. Nesse momento, é importante que 

o professor realize uma avaliação comparativa entre a primeira produção dos alunos 

e a produção final, para avaliar que conhecimentos os alunos construíram. É 

importante também fazer uma avaliação final com os próprios alunos sobre os 

conhecimentos que eles construíram ao longo do processo, pois, daí, podem nascer 

os próximos encaminhamentos metodológicos do professor, com a ampliação do 

gênero trabalhado ou a definição de uma nova proposta de trabalho, que leve em 

consideração os conhecimentos já consolidados pelos alunos. 

Mais uma vez, consideramos de suma importância destacar o papel do 

professor como mediador do processo. A ele cabe o redirecionamento das práticas 

de ensino, quando necessário. Também é dele a função de desafiar os alunos a 

construírem novos conhecimentos – semânticos, discursivos, gramaticais e lexicais – 

que servirão de base para o aluno tornar-se competente para agir linguisticamente 

na sociedade. 
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Nossa expectativa é de que a discussão conceitual e contextual feita até aqui 

justifique a importância de realizarmos uma pesquisa sobre o ensino da oralidade no 

Ciclo de Alfabetização. Esperamos, também, que as reflexões apresentadas nesta 

pesquisa contribuam, de alguma maneira, para que professores alfabetizadores 

repensem a sua prática de ensino do eixo da oralidade e organizem, de forma 

intencional e sistematizada, o trabalho com a língua falada em sala de aula. 
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2 METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS 

 
 

Neste capítulo, analisaremos o quê, como e para que se ensina a oralidade 

no 1° ano do Ensino Fundamental. Embora seja pouco convencional, optamos por 

promover um diálogo entre os aspectos metodológicos da pesquisa e as práticas de 

ensino da professora, por acreditarmos que essa escolha pode facilitar o trabalho do 

leitor. 

Pretendemos tecer os fios que contextualizam as práticas de ensino da 

oralidade desenvolvidas nas salas de aula do primeiro ano do Ciclo de 

Alfabetização, a partir da trajetória da nossa pesquisa e da narrativa das práticas de 

ensino de uma professora alfabetizadora do 1° ano do Ensino Fundamental da rede 

municipal de Ilhéus. Para atingirmos o nosso objetivo, estabeleceremos um diálogo 

entre os caminhos metodológicos percorridos, os dados coletados e os aportes 

teóricos apresentados no capítulo anterior. 

 
2.1 Das tessituras metodológicas e dos caminhos percorridos: da questão- 

problema à descrição das etapas e procedimentos da pesquisa. 

 
Decidimos iniciar esta parte pela questão-problema que orientou o nosso 

estudo: como o trabalho com a oralidade é desenvolvido nas práticas de ensino de 

uma professora alfabetizadora do 1o ano do Ensino Fundamental de uma escola 

pública no município de Ilhéus, Bahia? 

A nossa hipótese inicial é de que existe uma cultura instituída no currículo 

escolar de negação da oralidade como eixo de ensino e consequentemente a não 

sistematização de atividades de ensino que promovam o desenvolvimento das 

capacidades linguísticas pelos alunos no que se refere às práticas sociais que 

envolvem o uso da língua oral. 

Escolhemos dois objetivos gerais - o que é pouco comum - devido ao fato de 

não podermos desprezar a natureza do Mestrado em Educação que estamos 
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desenvolvendo o nosso trabalho, que é no âmbito profissional. Esse Mestrado 

estabelece como condição a devolutiva social da pesquisa para os sujeitos nela 

envolvidos, para a educação, e para a sociedade de um modo em geral. Assim, o 

primeiro objetivo está relacionado à pesquisa propriamente dita e se desdobra nos 

objetivos específicos i, ii e iii; e o segundo está implicado com a construção de um 

produto final que possa colaborar para a melhoria da Educação Básica e se 

concretiza nos objetivos específicos iv e v. 

Estes foram nossos objetivos gerais: identificar as práticas de ensino de 

oralidade de uma professora do primeiro ano do Ensino Fundamental, considerando 

o que ensina, como ensina, para que  ensina; e contribuir para promover o ensino  

da oralidade na rede pública de Ilhéus-Ba. 

Os objetivos específicos, que nos ajudaram a estabelecer os caminhos 

metodológicos que iríamos seguir, ficaram assim constituídos: i. Identificar as 

concepções de língua e de oralidade da professora sujeito da pesquisa para 

compreender como elas são materializadas em suas práticas de ensino; ii. Analisar 

os documentos curriculares utilizados pela professora para organizar o ensino de 

língua portuguesa em sala de aula, buscando identificar as concepções de ensino 

presentes em cada um deles, como eles orientam o trabalho com a língua  oral, 

como dialogam entre si e como se mostram na prática de ensino da professora; iii 

Caracterizar as práticas de ensino de oralidade desenvolvidas pela professora; iv. 

Elaborar, com a professora sujeito da pesquisa, uma ação pedagógica para 

promover o desenvolvimento de capacidades do eixo da oralidade em sala de aula e 

v. Promover um debate com professores do Ensino Fundamental, anos iniciais da 

rede municipal de Ilhéus sobre o ensino da oralidade, a partir de relato da 

experiência da professora sujeito da pesquisa. 

Para atingir o nosso propósito, optamos por um caminho metodológico que 

fosse condizente com os objetivos pretendidos e que nos permitisse focar nas 

práticas de ensino desenvolvidas pela professora em sala de aula. 

Assim, selecionamos o Estudo de Caso qualitativo, pois consideramos essa 

abordagem metodológica a mais adequada para responder a nossa questão de 

pesquisa, porque ela possibilita uma análise em profundidade de um fenômeno 

particular, que leva em consideração o contexto e suas múltiplas dimensões, 

concebendo o conhecimento como um fenômeno social, que sofre a influência dos 
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sujeitos e de suas interações cotidianas. Lüdke e André (2013, p. 21-24) esclarecem 

que os Estudos de Caso: 

 
Visam à descoberta; enfatizam a interpretação em contexto; buscam retratar 
a realidade de forma completa e profunda; usam uma variedade de 
informações; revelam experiências vicárias, permitindo generalizações 
naturalísticas; procuram representar os diferentes e às vezes conflitantes 
pontos de vista presentes numa situação social e utilizam uma linguagem e 
uma forma mais acessível em seu relatório do que os outros relatórios de 
pesquisa. 

 

Essas características tornam o Estudo de Caso adequado para o tipo de 

pesquisa que realizamos, pois nosso intento é o de buscar compreender o fenômeno 

estudado a partir de uma análise das práticas de ensino de oralidade de uma 

professora alfabetizadora do 1o ano do Ensino Fundamental, focalizando a inter- 

relação dos dados coletados, a partir de múltiplos procedimentos metodológicos. 

Pretendíamos compreender a totalidade das relações a partir da inserção no 

universo da pesquisa buscando analisar as práticas de oralidade, e considerando os 

diferentes ângulos revelados através da observação do cotidiano e da aproximação 

do objeto, vivenciando-o no dia-a-dia. Com essa imersão no ambiente da pesquisa, 

tivemos a oportunidade de acompanhar a rotina escolar, para detalhar as práticas de 

oralidade, através de diferentes procedimentos para a coleta de dados, que serão 

descritos em seguida. 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública da cidade de Ilhéus, Bahia, 

situada na sede do município, na zona norte da cidade, que oferece vagas na 

modalidade Ensino Fundamental anos iniciais. A escola tem como público alvo 

crianças e adolescentes das camadas populares de seis a quinze anos, dos bairros 

e comunidades que estão no entorno da escola. 

Os critérios para selecionar a professora sujeito da pesquisa foram os 

seguintes: ser professor efetivo, ter participado ou estar participando das formações 

continuadas oferecidas pelo Sistema de Ensino nos últimos três anos, e atuar no 1° 

ano do Ensino Fundamental, em escolas da sede, por, no mínimo, igual período de 

tempo. 

Para esta pesquisa, fizemos um recorte dentro do Ciclo de Alfabetização, 

analisando apenas o primeiro ano do Ensino Fundamental, pois acreditamos que é 

sobretudo neste ano que o aluno vive, de forma mais intensa, entre a oralidade e a 

escrita, pois ainda não domina o sistema de escrita alfabético-ortográfico, o que 
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justifica a necessidade de analisarmos como as práticas de ensino da oralidade têm 

sido encaminhadas pelos professores alfabetizadores logo no início do processo de 

alfabetização das crianças. 

A pesquisa de campo começou a ser realizada no segundo semestre de 

2016, após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, quando os procedimentos 

metodológicos foram apresentados ao sujeito da pesquisa e à equipe escolar, e 

terminou no final do primeiro semestre de 2017. 

Considerando que uma pesquisa qualitativa exige que o pesquisador utilize 

uma variada fonte de informações e coabitando com as principais estratégias 

metodológicas para a coleta de dados em um Estudo de Caso qualitativo, fizemos 

perguntas, estudamos documentos, observamos eventos, realizamos reflexões 

analíticas, a fim de estabelecermos sentidos e relações que nos possibilitassem 

superar a simples descrição do caso. Foram adotados os seguintes procedimentos 

para a coleta de dados: entrevista semiestruturada, análise de documentos e 

observação de campo. 

A primeira etapa do nosso trabalho se constituiu na realização de uma 

entrevista semiestruturada com a professora sujeito da pesquisa, a fim de 

compreender: como sua trajetória profissional foi se configurando desde os tempos 

em que ela era aluna da Escola Básica, quais concepções ela manifestava sobre a 

oralidade, e como ela as materializa em suas práticas de ensino. As questões 

versaram sobre os seguintes conteúdos temáticos: ensino de Língua Portuguesa, 

ensino da oralidade no processo de alfabetização, articulação do trabalho entre a 

oralidade e os demais eixos de ensino. O roteiro utilizado nesta etapa consta como 

apêndice A deste trabalho. 

Optamos por organizar um roteiro para a entrevista semiestruturada, pois 

consideramos que essa ação contribui para manter uma organização lógica das 

questões abordadas, além de possibilitar que o professor sujeito da pesquisa 

estabeleça em sua narrativa uma organização textual de uma pergunta para a outra, 

fazendo conexões entre elas e retomando, quando julga necessário, algum ponto 

anterior que considera pertinente para justificar suas ideias. Esse roteiro permite 

ainda que as questões mais complexas sejam deixadas para o final do processo, 

quando o entrevistado estará mais confortável psicologicamente diante do 

pesquisador. 



68 
 

As categorias de análise para essa etapa são as seguintes: concepção de 

ensino de língua portuguesa da professora; concepção do ensino de oralidade no 

processo de alfabetização; materialização do ensino de língua portuguesa em sala 

de aula, materialização do ensino de oralidade em sala de aula; articulação do 

trabalho entre a oralidade e os demais eixos de ensino. 

Sobre a entrevista como técnica de coleta de dados, Deus, Cunha e Maciel 

(2011, p.7) destacam que: “A entrevista pode oferecer dados para comparar 

evidências coletadas com outras fontes a fim de ampliar a confiabilidade do estudo, 

além de oferecer diferentes olhares sobre o evento.” Assim sendo, durante a 

entrevista, aspirávamos estreitar a relação com a professora sujeito da pesquisa, 

estabelecendo um contato pessoal que nos possibilitasse a compreensão do 

fenômeno pesquisado, realizando uma coleta de dados que pudesse dialogar com 

as práticas desenvolvidas pela professora na etapa da observação, buscando 

encontrar evidências para confirmar ou refutar a existência de uma relação entre as 

concepções de ensino de língua portuguesa e oralidade da professora e suas 

práticas de ensino 

Na segunda etapa, a princípio, realizaríamos a análise dos seguintes 

documentos curriculares: Proposta Curricular da rede de ensino, Plano de Curso da 

escola para a área de Língua Portuguesa e planos de aula da professora, exercício 

2016. No decorrer da pesquisa, dois outros documentos foram incluídos como fontes 

de informação para a nossa pesquisa: o Diário de Classe da rede municipal de 

ensino e a Planilha dos Saberes do Ciclo 2, Fase I (Ano 1). 

Com essa etapa da pesquisa, pretendíamos buscar informações que nos 

ajudassem a compreender como os documentos curriculares do Sistema de Ensino 

e da escola contribuíam, influenciavam e dialogavam, ou não, com a organização 

das práticas de ensino desenvolvidas pela professora em sala de aula. 

Na leitura desses documentos, elegemos como categorias de análise: 

identificar as concepções de oralidade presentes nesses textos; como eles orientam 

o ensino da língua oral; de que forma dialogam entre si e como se mostram nas 

práticas de ensino da professora. Nessa etapa, levamos em consideração um 

importante alerta feito por André (2013, p. 100) no que se refere à análise de 

documentos: “O pesquisador deve ter um plano para seleção e análise de 

documentos, mas ao mesmo tempo tem que estar atento a elementos importantes 

que emergem na coleta de dados.” 
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Na terceira etapa, realizamos a observação de campo. Para Lüdke e André 

(2013, p. 31), esse tipo de procedimento é fundamental nas pesquisas qualitativas 

na medida em que permitem que o pesquisador: 

 
Chegue mais perto da “perspectiva dos sujeitos”. Na medida em que o 
observador acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode 
tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles 
atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações. 

 

Visando a uma análise qualitativa dos sujeitos, dos espaços e de situações de 

ensino, ficamos na escola durante trinta e um dias não cronológicos. Vivenciamos o 

cotidiano da escola por quatro horas diárias, tempo de duração de um dia letivo. 

Assim, o grau de observação da pesquisadora é de imersão total na realidade. O 

trabalho começa com um pesquisador espectador que, numa segunda etapa, se 

transforma em um pesquisador participante. 

O registro das observações foi feito em dois instrumentos de coleta de dados. 

O primeiro, uma ficha com as categorias de análise das práticas de oralidade, que 

consta como apêndice B; o segundo, um diário de bordo para registrar as propostas 

com esse eixo de ensino realizadas pela professora nas aulas de português, bem 

como suas interações com as crianças na rotina escolar. Nesse diário, foram 

registradas falas da professora e das crianças; feitas anotações detalhadas das 

práticas de ensino da professora que tinham relação direta com o objeto e com os 

objetivos da pesquisa, além de observações de situações gerais e específicas que a 

pesquisadora julgou pertinentes. As interações registradas no diário de bordo 

aconteceram em tempos diferentes, desde a chegada dos alunos até o horário da 

saída, incluindo atividades de outras áreas do currículo. 

Nos dez primeiros dias, em duas semanas letivas corridas, observamos as 

aulas planejadas pela professora, sem qualquer tipo de intervenção ou contribuição. 

A observação nesse período teve como objetivo fazer o levantamento das práticas 

de ensino da professora. 

Nos vinte e um dias seguintes, elaboramos, em parceria com a professora, 

atividades para serem aplicadas em sala de aula. Nesse período, acompanhamos e 

participamos do trabalho desenvolvido, registrando, no diário de bordo, aspectos 

relevantes para a coleta de dados e para futuras mediações com a professora no 
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momento do planejamento conjunto. Em algumas situações, mediamos, em sala de 

aula, o trabalho, sempre em parceria com a professora. 

Nesses dias, a realização de anotações foi feita nos momentos da  

observação e, quando isso não foi possível devido ao envolvimento da pesquisadora 

na ação de ensino, as anotações foram feitas logo que a atividade era encerrada. 

As categorias de análise das observações foram definidas a partir do 

referencial teórico do nosso trabalho e ficaram constituídas da seguinte forma: 

práticas de oralização; trabalho com os textos de tradição oral; relação entre o texto 

oral e o texto escrito; trabalho com a variação linguística e trabalho com os gêneros 

orais públicos. Essas mesmas categorias foram utilizadas para analisar os planos  

de aula da professora do exercício letivo de 2016. Cada uma delas foi organizada 

por tipo de atividade. 

A categoria de análise Práticas de oralização ficou constituída por seis tipos 

de atividade: leitura em voz alta, leitura jogralizada, leitura dramatizada de textos 

escritos, conversas dirigidas sobre temas, interpretação oral de um texto, e 

conversas com colegas e o professor para a realização de uma atividade proposta. 

O Trabalho com os textos da tradição oral foi desmembrado em oito tipos, 

ficando assim constituído: recitação ou cantoria, desenvolvimento da fluência e 

articulação das palavras, valorização da cultura oral dos alunos, trabalho com a 

estrutura composicional do gênero, trabalho com os recursos linguísticos próprios do 

gênero, compreensão do texto oral, leitura dramatizada de textos da tradição oral, e 

produção. 

A Relação entre a oralidade e a escrita foi classificada em quatro tipos de 

atividade: comparação entre as variedades linguísticas do texto escrito e do texto 

oral, atividades de retextualização (do escrito para o oral ou do oral para o escrito), 

uso da escrita para a produção de textos orais e utilização do texto escrito como 

apoio à produção oral. 

O Trabalho com a variação linguística foi subdividido em quatro atividades: 

comparação entre duas variedades da língua oral, valorização dos modos de falar 

dos alunos, uso adequado da fala em diferentes situações de comunicação, e 

atividades de adequação de um tipo de fala para outro a depender da situação de 

comunicação. 

O Trabalho com os gêneros orais públicos foi organizado em seis 

atividades: produção, trabalho com a estrutura composicional do gênero, trabalho 
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com os recursos linguísticos próprios do gênero, escuta compreensiva, exploração 

do uso de recursos audiovisuais como auxiliares à produção do texto oral, e 

comparação entre diferentes variedades orais. 

Na quarta e última etapa da pesquisa, correspondente ao produto final deste 

trabalho, foi realizado um encontro com professores do Ensino Fundamental, anos 

iniciais, da rede municipal de Ilhéus, para discutir o ensino da oralidade. A 

professora sujeito da pesquisa foi a protagonista desse momento. Nesse encontro, 

foram apresentadas algumas das atividades de ensino elaboradas pela professora 

em parceria com a pesquisadora, além de um momento de reflexão teórica sobre o 

tema. O planejamento dessa etapa ocorreu em uma semana. O encontro com os 

professores teve a duração de oito horas e aconteceu através de um consórcio 

firmado entre a pesquisadora e quatro escolas vinculadas ao Sistema Municipal de 

ensino. 

 
2.2 A professora como sujeito da pesquisa e a escola como universo: 

entrelaçando o contexto da escola, da sala de aula e das práticas de ensino da 

professora. 

 
Nesta seção, apresentamos dados abrangentes sobre o universo e o sujeito 

da pesquisa. Sob a nossa ótica, essas informações nos ajudaram a compreender, 

com maior profundidade, as práticas de ensino de oralidade desenvolvidas em sala 

de aula, considerando-se o que se ensina, como se ensina e para que se ensina. Ao 

entrelaçar a escola, a sala de aula e a professora, buscamos entender, de forma 

mais global, o contexto e as relações estabelecidas no cotidiano escolar. 

Por isso, faremos uma apresentação geral da escola, considerando o número 

de alunos e professores total, e por Ciclo/Fase (ano), nos exercícios letivos de 2016 

e 2017, além de uma descrição física do espaço escolar e da sala de aula onde a 

pesquisa foi desenvolvida. 

Os dados referentes ao sujeito da pesquisa incluirão informações 

relacionadas à formação acadêmica, à experiência profissional, além de uma 

descrição geral de seu perfil, que será apresentado a partir das observações 

registradas no diário de bordo, que descreve as ações da professora a partir de sua 

atuação no cotidiano escolar. 

Buscando garantir o sigilo dos dados coletados e preservar a privacidade 

dos participantes desta pesquisa, tanto no plano individual, quanto no coletivo, a 
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curto e a longo prazo, a escola e a professora serão identificadas com nomes 

fictícios. A professora será chamada de Sol e a escola de Raio de Luz. 

Sobre os números referentes à matrícula no ano letivo de 2016, os dados 

coletados no Setor de Estatística da Secretaria Municipal de Educação revelam as 

seguintes informações: a escola tinha um total de 480 alunos matriculados nos cinco 

primeiros anos do Ensino Fundamental. No Ciclo de Alfabetização, eram 255, e no 

1° ano do Ensino Fundamental, 55 crianças, distribuídas em três turmas. 

No ano letivo de 2017, ainda segundo a mesma fonte, a matrícula inicial 

apresenta como dados da escola um total de 491 alunos. O Ciclo de Alfabetização 

conta com 216 crianças, e o 1° ano do Ensino Fundamental com 26, distribuídos em 

duas turmas, uma no matutino e a outra no vespertino, cada uma delas com treze 

alunos. As escolas da rede municipal de ensino de Ilhéus são classificadas por 

porte, utilizando como critério o número de alunos. A Escola Raio de Luz é 

classificada como uma escola de porte médio. 

O espaço físico não foi construído para o funcionamento de uma escola, 

tendo sido adaptado para esse fim. É um prédio de dois andares, que apresenta 

inúmeros problemas estruturais como: salas pequenas, escuras, não ventiladas, 

com janelas que dão, em sua maioria, para o pátio central da escola, bastante 

barulhento. Os cômodos foram ajustados para acomodar: onze salas de aulas; uma 

sala para a coordenação/professores, uma sala para o funcionamento da 

direção/secretaria da escola, uma sala para o serviço de orientação escolar, uma 

biblioteca, uma cozinha, três banheiros – dois para uso dos alunos, um masculino e 

outro feminino, e um para professores e funcionários, localizado dentro da sala da 

coordenação/professores –, um laboratório de informática e dois pátios – um 

localizado no espaço central da escola, logo depois do portão de acesso, e outro 

menor do lado direito da escola a partir do portão de entrada, contando assim com 

um total de 22 espaços, todos cobertos. A escola não dispõe de espaços ao ar livre. 

A professora faz uso frequente dos pátios da escola para desenvolver diversas 

atividades educativas com os alunos, em especial atividades que envolvem uma 

maior mobilidade corporal das crianças como jogos e brincadeiras. Durante as 

duas primeiras semanas de observação das aulas, realizada na primeira quinzena 

de fevereiro de 2017, a professora utilizou os pátios cinco vezes. Em quatro delas, o 

pátio central. Durante a observação participante, a professora usou o pátio central 

algumas vezes para ensaiar com as crianças a apresentação do gênero oral público 
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– apresentação de trabalho – e uma vez para vivenciar com os alunos a cantiga de 

roda – “Da abóbora faz melão” –, presente no planejamento da atividade que 

envolveu os textos da tradição oral. 

O recreio dos alunos acontece no pátio central da escola e dura quinze 

minutos. Em geral, as crianças saem da sala para lanchar, algumas pegam a 

merenda da escola, outras trazem o lanche de casa. As crianças do 1o ano 

compartilham o espaço com outras turmas, com faixas etárias próximas, sob a 

supervisão das professoras e de funcionários da escola. No recreio, as crianças 

interagem livremente com os colegas da própria turma ou de outras – são comuns 

conversas informais e o compartilhamento de brincadeiras de roda e brinquedos que 

trazem de casa. As crianças são orientadas a usarem o banheiro no recreio,  

embora, durante as aulas, elas possam usá-lo livremente, desde que uma de cada 

vez e após a autorização da professora. 

A sala de aula onde a pesquisa aconteceu encontra-se à esquerda do portão 

de acesso à escola, no final do pátio principal, no andar térreo. É uma sala pequena 

com cerca de doze metros quadrados. As carteiras estão organizadas em duas filas, 

uma com mesas em duplas e outra com mesas individuais, em um total de quinze 

conjuntos de mesas e cadeiras, além de uma mesa e uma cadeira para a 

professora, e um armário de aço com duas portas. A sala tem um ventilador de 

parede. 

No período da observação, havia na parede do fundo da sala um cartaz com  

o alfabeto em letra bastão (recurso didático disponibilizado para o professor pelo 

Programa Pacto Bahia, através da Proposta Didática para Alfabetizar Letrando – 

cuja estruturação será rapidamente descrita na seção  Entrelaçando as concepções 

e as práticas de ensino da professora sobre o ensino da oralidade). Ao lado da mesa 

da professora, está afixado um cartaz com as chamadas “palavrinhas mágicas”: Bom 

dia, Boa tarde, Boa noite, Com licença, Por favor, Desculpe, Obrigado. No fundo da 

sala, a professora colocou um cartaz com o nome dos aniversariantes do mês, e, na 

porta, um cartaz de boas vindas. No armário, a professora guarda materiais  

didáticos diversos, como livros e cadernos dos alunos, materiais de expediente, 

jogos didáticos e livros literários. Um quadro branco ocupa toda a parede de frente 

da sala. 

Além desses materiais que ficaram fixos durante todo o período de 

observação, a professora colocava nas paredes laterais e do fundo da sala cartazes 
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com os textos trabalhados na semana e nas semanas anteriores. Geralmente, esses 

cartazes eram de pequenos textos da tradição popular como quadrinhas e cantigas 

de roda. 

No período junino, a professora enfeitou a porta da sala com um espantalho 

feito de tecido e de papeis diversos e colocou bandeirolas, confeccionadas com os 

alunos, na janela que dava para o pátio central da escola. As produções artísticas 

dos alunos também ficavam expostas em um varal na parede do fundo da sala. Na 

medida em que as crianças iam realizando novas produções artísticas, a professora 

ia retirando as produções anteriores e arquivando no armário de aço, localizado na 

parte da frente da sala. 

No ano letivo de 2016, a escola contava com um total de treze professores, 

que lecionavam do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental. Desse total, oito atuavam 

no Ciclo de Alfabetização, sendo dois no 1° ano. Desses professores, seis, segundo 

dados da Secretaria Municipal de Educação, participaram de uma formação 

oferecida pelo Sistema Municipal de Ensino. 

No exercício de 2017, a escola conta com um quadro de quatorze 

professores, sendo que seis atuam no Ciclo de Alfabetização e um no Ciclo 1, Fase 

I, que corresponde ao 1° ano do Ensino Fundamental. Ainda não existem 

informações referentes à participação dos professores no processo de formação 

oferecido pelo Sistema de Ensino porque, no exercício letivo, a Secretaria Municipal 

de Educação ainda não sinalizou se haverá formação para eles. 

A professora sujeito da pesquisa concluiu o nível médio no Magistério em 

1998, o curso de Pedagogia em 2009, e a especialização em Alfabetização e 

Letramento em 2016. Ela participou dos seguintes cursos de formação em serviço: 

Profa, Pro-letramento, Linguagens e Matemática e PNAIC (ofertados pelo MEC); 

Fura-bolo e Grão em grão (ofertados pela Fundação Cargill); Libras (ofertado pela 

Prefeitura de Ilhéus); Pacto Bahia (ofertado pelo Governo do Estado). 

Ela atua no magistério há quatorze anos e, nesse período, exerceu a 

docência em turmas da Educação Infantil e dos cinco primeiros anos do Ensino 

Fundamental. No entanto, sua maior experiência é como professora alfabetizadora 

do 1° ano do Ensino Fundamental: são nove anos, de 2006 a 2009 e de 2013 até o 

ano letivo em curso. Sol é professora efetiva do quadro de servidores da rede 

municipal de ensino e possui carga horária de trabalho de quarentas horas, sendo 

regente das duas turmas do Ciclo 2, Fase I, da Escola Municipal Raio de Luz, nos 
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turnos matutino e vespertino. Seu trabalho é reconhecido pela comunidade escolar 

pelos resultados que alcança, tanto pelos colegas, quanto pelos pais dos alunos. 

Para materializar o sucesso do trabalho da professora como alfabetizadora, 

apresentamos uma tabela com a progressão da apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética (SEA), que utiliza como referência as hipóteses de escrita descritas por 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky. 

 
 

Tabela 1 – Evolução dos níveis de escrita dos alunos da professora Sol no triênio 
2014-2016 
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2014 23 10 06 03 42 04 04 09 24 41 01 

2015 18 06 03 00 27 03 02 04 15 24 03 

2016 25 05 01 03 34 02 02 04 23 31 03 
Fonte: Diários de Classe da escola. 

 

 
Para além dos dados relacionados à formação da professora, conforme 

anunciamos, optamos por tecer algumas considerações sobre o seu perfil, a partir 

dos registros feitos durante o período de observação. Na nossa ótica, essa  

descrição nos ajudou a compreender suas concepções e suas práticas de ensino, 

oferecendo informações que, associadas aos outros dados da pesquisa, permitiram 

que compreendêssemos a nossa questão-problema a partir de uma visão global, 

coerente com a abordagem que escolhemos. 

Nossos registros sinalizaram uma professora atenta às demandas das 

crianças, que acompanha de perto a aprendizagem, fazendo atendimentos 

individuais, quando necessários. Além disso, ela estimulava os alunos a confiarem 

em suas potencialidades, preocupava-se em dialogar com as crianças sobre 

questões diversas, ajudando-as a construir sentidos, tanto sobre os conteúdos 

curriculares, quanto sobre questões ligadas à formação da identidade dos alunos. 

Raramente alterava o tom de voz com as crianças. As questões disciplinares eram 

sempre trabalhadas a partir do diálogo. Por fim, podemos dizer que a professora se 
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mostrou, durante todo o processo, bastante afetiva com as crianças. Além disso, ela 

buscava desenvolver em sua prática cotidiana atividades que envolvessem a 

ludicidade como uma característica essencial da infância. 

Essas características da professora têm uma relação direta com a forma com 

que ela conduzia o seu planejamento e as suas práticas de ensino. Selecionamos os 

trechos a seguir de nossos registros no diário de bordo, para ilustrar nossa 

avaliação: 

 
[...] Sempre que um deles a chamava, ela atendia prontamente. Concluiu a 
seleção dos materiais que estava fazendo nos armários para a próxima 
atividade e passou a observar as crianças interagindo. Durante toda a rotina 
do dia, as crianças saíam para ir ao banheiro, após pedir autorização para a 
professora, que sempre respondia positivamente. [...] Continua observando 
as crianças e fazendo pequenas intervenções, conversando com os alunos, 
em geral, respondendo a perguntas diversas feitas por elas e dialogando 
com os alunos que se envolviam em pequenos conflitos entre si. (06/02/17) 

 

[...] Propôs para as crianças a brincadeira do “Vivo ou morto” e, mesmo 
quando as crianças erravam, ela os estimulava a continuar brincando. 
(07/02/17) 

 
A professora dispôs tapetes de emborrachado no chão do pátio para que as 
crianças sentassem em círculo e falou: “É uma brincadeira, mas é uma 
brincadeira com o nome. Como eu já expliquei, tem gente que tem nome 
composto”. Ela deu um exemplo com o nome de uma criança da sala e 
continuou: “A gente vai trabalhar só com o primeiro nome, sem o 
sobrenome”. Então, organizou duas filas com as fichas com os nomes dos 
alunos no meio da roda e explicou: “A gente vai brincar de „Lá vai a bola‟. 
Quando a bola parar, quem ficar com ela vai pegar a ficha com o seu nome 
no meio da roda”. (09/02/17) 

 
Uma criança disse que não sabia fazer e a professora respondeu: “Você 
está fazendo já. Dobra dos dois lados. O lado dobrado para cima vai formar 
que parte do gatinho?”. (13/02/17) 

 

Durante toda a atividade, a professora circulava entre as crianças, 
verificando se elas tinham feito a atividade corretamente, dando suporte, 
quando necessário. (15/02/17) 

 

A professora pediu aos alunos: “Façam uma fila e venham comigo”. Ela 
levou os alunos para o pátio do lado direito da escola. [...] Cantou com as 
crianças cantigas de roda, fazendo gestos (dramatizando). (16/02/17) 

Fonte: Diário de bordo da pesquisadora. 

 

 
No que se refere ao desenvolvimento das etapas da pesquisa, desde o início, 

a professora se mostrou bastante aberta ao diálogo com a pesquisadora, 

disponibilizando os documentos solicitados, demonstrando estar confortável com a 

nossa presença em sala de aula, sinalizando que não estava constrangida em 
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desvelar sua prática. Em síntese, pareceu-nos uma professora disposta a 

ressignificar suas práticas a partir da interação com a pesquisadora. 

Compreender a dinâmica das relações era importante para formular nossas 

respostas, pois nossas perguntas estão diretamente associadas aos sentidos que os 

professores dão às suas práticas de ensino e ao modo como contextualizam o seu 

agir, haja vista que nenhuma prática de ensino é neutra, muito pelo contrário, 

carrega os significados que vão se constituindo na história profissional do professor. 

Nesse sentido, traçar um perfil mais abrangente da professora nos ajudou a atribuir 

outros significados ao trabalho com a oralidade em sala de aula. 

 
2.3 A professora e os documentos curriculares que norteiam as práticas de 

ensino desenvolvidas em sala de aula. 

 
Nesta seção, fizemos uma apreciação do tratamento que é dispensado à 

oralidade nos documentos curriculares que são utilizados pela professora sujeito da 

pesquisa para nortear a elaboração de seu planejamento. Avaliamos a Proposta 

Curricular da Rede; o Plano de Curso de Língua Portuguesa da escola; o Diário 

de Classe da Rede e a Planilha de Saberes do Ciclo 2, Fase I (Ano 1).  

Buscamos analisar a estrutura geral de cada um desses documentos, para 

identificarmos: a concepção de oralidade presente nesses textos; como eles 

orientam o ensino da língua oral; de que forma dialogam entre si e como se mostram 

nas práticas de ensino da professora. 

A Proposta Curricular da rede municipal de ensino de Ilhéus foi elaborada 

no ano de 2007, pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, com a 

consultoria de professores especialistas da rede para cada uma das áreas do 

conhecimento. As seções iniciais do texto são compostas pelos seguintes tópicos: 1. 

Ficha catálogo da equipe que conduziu o processo de elaboração do documento; 2. 

Apresentação geral; 3. Principais modalidades organizativas do trabalho  

pedagógico; 4. Proposta de adaptação curricular para a Educação Especial Inclusiva 

e 5. Avaliação. Na segunda parte, apresentam-se as propostas curriculares das 

diversas áreas do conhecimento que compõem o currículo escolar do Ensino 

Fundamental da rede municipal de ensino: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, 

Matemática, Artes, Filosofia, Geografia, História, Ciências da Natureza e Educação 

Física. Os textos das propostas curriculares, organizados por área do conhecimento, 
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seguem o mesmo padrão e incluem os seguintes tópicos: 1. Apresentação, 2. 

Objetivos gerais da área do conhecimento, 3. Eixos norteadores, e 4. Objetivos de 

ensino, com orientações didáticas. 

A Proposta anuncia em sua apresentação uma consonância com os 

documentos federais que regem a educação nacional e explicita a organização dos 

conteúdos de ensino a partir de competências e habilidades e de acordo com os 

eixos de ensino definidos pelos PCN (BRASIL, 1997) para cada área do 

conhecimento. 

Quanto às principais modalidades organizativas do trabalho pedagógico, a 

Proposta faz uma transcrição do documento Ensino Fundamental de nove anos; 

orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade (BRASIL, p. 122-126), 

elencando as seguintes modalidades: atividades permanentes, sequências didáticas, 

projetos e atividades de sistematização. 

Na seção Proposta de adaptação curricular para a Educação Especial 

Inclusiva, são apresentados os fundamentos que norteiam a Educação Inclusiva e  

as características que facilitam o atendimento às necessidades educacionais dos 

alunos de inclusão, organizando sugestões de adaptações por tipos de deficiência. 

Tendo em vista os objetivos do nosso trabalho, faremos um recorte do 

documento para analisar a Proposta Curricular de Língua Portuguesa. 

Na primeira parte, a Proposta Curricular de Língua Portuguesa faz uma breve 

contextualização do ensino de Língua Portuguesa como uma prática pedagógica 

resultante da articulação de três variáveis: o aluno, o conhecimento e a mediação do 

professor. São enunciados seis objetivos gerais, que estão de acordo com uma 

perspectiva sociointeracionista de linguagem e de ensino. Em seguida, organizados 

em quadros, são apresentados os eixos norteadores do trabalho com a Língua 

Portuguesa; objetivos centrais, destrinchados em objetivos específicos, demarcados 

por Ciclos. Os Ciclos I e II correspondem ao Ensino Fundamental séries iniciais, 

ainda de oito anos e os Ciclos III e IV ao Ensino Fundamental séries finais. 

O documento propõe três objetivos centrais para o ensino de Língua 

Portuguesa: tornar o aluno capaz de se expressar oralmente com desenvoltura e 

autonomia; tornar o aluno capaz de interpretar, compreender os diferentes tipos de 

textos, encarando a leitura como uma atividade necessária e prazerosa; e tornar o 

aluno capaz de produzir diferentes tipos de textos, compreendendo a real função 

social da escrita, ampliando sua capacidade linguística. Destacaremos, para a nossa 
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análise, o quadro que apresenta os objetivos relacionados ao nosso objeto de 

pesquisa – a oralidade. 

 
 

Quadro 1 – Objetivos relacionados ao eixo da oralidade 
 

EIXOS NORTEADORES 

PRÁTICA DE ESCUTA E LEITURA DE TEXTOS   PRÁTICA DE PRODUÇÃO DE TEXTOS ORAIS E ESCRITOS 
    PRÁTICA DE ANÁLISE LINGUISTICA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CICLOS 

I II III IV 

Expor oralmente o que compreendeu. x x X X 

Expressar suas ideias e emoções nas atividades desenvolvidas. x x X X 

Transmitir recados de forma compreensiva. x x X X 

Expressar-se com desenvoltura, aguardando sua vez. x x X X 

Expor suas ideias com argumentação, justificativa, estabelecendo a 
causa, consequência e conclusão. 

 x X X 

Recontar textos lidos interpretando com fidelidade as ideias do autor, 
numa linguagem objetiva, precisa e coerente. 

 x X X 

Antecipar as ideias contidas no texto.  x X X 

Apresentar atitudes críticas diante de textos persuasivos.  x X X 

Apresentar maior nível de formalidade e encadeamento no uso da 
linguagem. 

 x X X 

Perceber os diferentes modos de falar nas diversas situações de 
interlocução, observando os aspectos da fala que auxiliam a 
compreensão: entonação, dicção, gestos e postura, diante de 
diferentes interlocutores, percebendo as variações linguísticas. 

x x X X 

Compreender os significados das mensagens orais, inclusive as 
veiculadas pelos meios de comunicação, considerando as intenções 
do autor. 

 x X X 

Expressar oralmente opiniões e pontos de vista de forma clara e 
ordenada, adequando a linguagem à situação comunicativa e à 
intencionalidade. 

 x X X 

Planejar a fala em função das exigências das situações comunicativas 
(intencionalidade do locutor falante, das características do ouvinte, das 
exigências da situação e dos objetivos estabelecidos). 

  X X 

Saber escutar a fala do outro compreendendo o silêncio como parte da 
interação e respeitando os diferentes modos de falar. 

x x X X 

Fonte: Proposta Curricular da rede municipal de Ensino (ILHÉUS, 2008). 

 

 
No que se refere a esse documento e voltando-nos à nossa primeira categoria 

de análise, que busca identificar as concepções de oralidade presentes nos 

documentos curriculares que norteiam as práticas de ensino da professora, 

constatamos que: os eixos norteadores apresentados anunciam uma concepção de 

oralidade baseada numa abordagem sociointeracionista, que considera a produção 

de texto a partir dos contextos sociais onde eles circulam. No entanto, em nossa 

avaliação, os objetivos específicos, de certa forma, denunciam uma concepção mais 

tradicional de ensino da língua, quando consideram que o planejamento das 
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situações de fala a partir dos gêneros orais públicos só deve ser sistematicamente 

trabalhado nos anos finais do Ensino Fundamental. O documento apresenta ainda 

uma visão limitada da atividade de reconto, quando relaciona no sexto objetivo, essa 

capacidade linguística apenas a textos lidos, ignorando a possibilidade de trabalhá- 

la também a partir de um texto oral. 

Segundo o documento, dos quatorze objetivos específicos, seis devem ser 

trabalhados no Ciclo de Alfabetização. Os seis, a nosso ver, estão associados às 

facetas „práticas de oralização‟ e „variação linguística‟. Embora os objetivos 

elencados apontem para um trabalho que considera as diferentes dimensões e 

facetas do ensino da oralidade, esse trabalho se mostra bem restrito no Ciclo de 

Alfabetização. 

O sétimo objetivo, “antecipar ideias contidas no texto”, por exemplo, é previsto 

para ser trabalhado no Ciclo II, que corresponde às duas últimas séries dos anos 

iniciais. No entanto, essa é uma prática de ensino recorrente na rotina da professora 

Sol, o que confirma que os alunos têm condições de desenvolver essa habilidade 

logo nos primeiros anos de escolarização. 

Para ilustrar o que estamos afirmando vamos recortar dois trechos do diário 

de bordo: 

 
[...] Fez intervenções no meio da leitura, fazendo perguntas que levassem 
às crianças a anteciparem o enredo da história. [...] Quando leu o pedaço “O 
lobo então teve uma ideia” (fragmento da história), a professora perguntou: 
“O que será que o lobo vai fazer?”. As crianças, então, levantaram suas 
hipóteses. (06/02/17, primeiro dia de aula) 

 

Durante a leitura da história O casamento do rato com a filha do besouro, a 
professora fez algumas pausas, para perguntar às crianças que 
personagens realizariam as tarefas do casamento do rato com a filha do 
besouro. (15/02/17, oitavo dia de observação das aulas) 

Fonte: Diário de bordo da pesquisadora. 

 

 
O documento também alimenta a crença de que os alunos só teriam 

condições de expressar a sua opinião a partir do Ciclo II. Sob a nossa ótica, as 

crianças são capazes de expressar sua opinião, se devidamente provocadas, desde 

quando ingressam na escola, ou mesmo antes disso. Pudemos constatar o trabalho 

com essa habilidade nas práticas de ensino da professora Sol. Em diversas 

situações, as crianças expuseram sua opinião de forma clara e ordenada, 
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adequando a linguagem à situação comunicativa, quando a professora promovia 

conversas (discussões) sobre temas diversos. 

A análise até aqui nos autoriza a dizer que esse documento pode ser um dos 

fatores que explicariam a ausência de práticas de ensino intencionalmente 

sistematizadas, por exemplo, com a faceta trabalho com os gêneros orais públicos, 

no Ciclo de Alfabetização, já que ele é um referencial, segundo a própria professora, 

para organizar o planejamento de suas aulas. 

No que se refere à produção de textos orais, o referido documento assinala 

que o que se pretende é que o aluno: 

 
✓ amplie, progressivamente, o conjunto de conhecimentos discursivos, 

semânticos e gramaticais envolvidos na construção dos sentidos do 
texto; 

✓ reconheça a contribuição complementar dos elementos não verbais 
(gestos, expressões faciais, postura corporal); 

✓ utilize a linguagem escrita, quando for necessário, como apoio para 
registro, documentação e análise; 

✓ amplie a capacidade de reconhecer as intenções do enunciador, sendo 
capaz de aderir a ou recusar as posições ideológicas sustentadas em 
seu discurso. 

✓ planeje a fala pública usando a linguagem escrita em função das 
exigências da situação e dos objetivos estabelecidos; 

✓ considere os papéis assumidos pelos participantes, ajustando o texto à 
variedade linguística adequada; 

✓ saiba utilizar e valorizar o repertório linguístico de sua comunidade na 
produção de textos; 

✓ monitore seu desempenho oral, levando em conta a intenção 
comunicativa e a reação dos interlocutores e reformulando o 
planejamento prévio, quando necessário; 

✓ considere possíveis efeitos de sentido produzidos pela utilização de 
elementos não-verbais. 

 

Em seguida, a Proposta apresenta uma seção denominada orientações 

didáticas, que tem como objetivo contextualizar e indicar como o trabalho com a 

produção e a escuta de textos orais, com a leitura e a produção do texto escrito, e 

com a análise linguística pode ser conduzido. 

Em nossa avaliação, o documento apresenta de forma bastante sintética a 

questão dos encaminhamentos metodológicos para a materialização do ensino de 

Língua Portuguesa, além de não apresentar de forma explícita os objetos do 

conhecimento que deveriam servir de referência para os professores organizarem as 

suas estratégias de ensino. Para ilustrar o que estamos dizendo, transcrevemos do 

documento as orientações curriculares para o trabalho com a escuta de textos orais. 
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O trabalho com a escuta de textos orais permite que o aluno tenha acesso 
tanto aos usos da linguagem mais formal quanto da convencional, 
considerando a importância que o domínio da palavra pública tem no 
exercício da cidadania. 
Para o desenvolvimento dessa prática discursiva é importante que se 
constituam diversas tipologias textuais (cordel, causos, canção, entrevista, 
etc.) utilizando-se os recursos audiovisuais disponíveis, para se propor a 
escuta dirigida desses textos. 
Há também outras possibilidades de se organizar atividades didáticas, 
através de situações autênticas de interlocução para a escuta de textos: 

• Convidar contadores de história, causos, cordel ou autores locais; 

• Organizar visitas a pontos turísticos, redações de jornal, cinema, 
teatros com a finalidade de explorar os textos falados socialmente; 

• Participar de debates ou palestras, observando e anotando os 
principais aspectos quanto ao tema, linguagem verbal e não-verbal; 

• Promover a escuta e análise de diversos tipos de músicas para a 
percepção da variedade de estilos, gírias, regionalismos, linguagem formal 
ou informal; 

• Utilizar textos produzidos pelos alunos para discutir tecnicamente os 
recursos utilizados e os efeitos obtidos, permitindo-lhes maior controle do 
seu desempenho oral. 

 

Sobre esse trecho julgamos pertinente, em primeiro lugar, fazer um 

esclarecimento. No documento, o termo tipologias textuais está mal empregado: 

cordel, causos, canção, entrevista, são gêneros textuais. As tipologias textuais estão 

mais ligadas à estrutura da natureza linguística da composição de um texto. Os tipos 

abrangem cinco categorias: narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. 

Já os gêneros textuais, segundo Marchuschi (2002), são os textos materializados no 

dia a dia do falante e são definidos por suas características sócio-comunicativas. 

Voltando à análise do documento no que se refere à nossa segunda categoria 

de análise, como os documentos orientam o ensino de língua oral, podemos afirmar 

que, embora o documento sugira situações autênticas de interlocução para o 

trabalho com a escuta de textos, ele deixa a parte metodológica a cargo do 

professor, algo do tipo: “É isso que é pra fazer; agora, é com você!”. Tomemos um 

dos itens do documento como exemplo: “Utilizar textos produzidos pelos alunos para 

discutir tecnicamente os recursos utilizados e os efeitos obtidos, permitindo-lhes 

maior controle do seu desempenho oral”. Perguntamos: Quais textos? O que seriam 

“efeitos obtidos pelos recursos utilizados”? O que seria “controle do desempenho 

oral”? Muitos podem dizer que responder a essas perguntas seria uma atribuição do 

professor. Entretanto, as pesquisas, há muito, têm apontado lacunas na formação 

inicial e continuada do professor. Portanto, ao sonegar o “como fazer” ao professor, 

o documento praticamente decreta a impossibilidade desse professor implementar 

um trabalho produtivo com a oralidade em sala de aula. 
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Retomando a nossa quarta categoria de análise, como os documentos se 

mostram nas práticas de ensino da professora, podemos afirmar que essa ausência 

de orientações didáticas claras se reflete diretamente nas práticas de ensino da 

professora Sol, que desconsidera a maioria das facetas que defendemos neste 

trabalho, conforme elucidaremos mais adiante. 

Assim como os documentos oficias no âmbito federal revelam uma fragilidade 

no que se refere às orientações curriculares para um trabalho sistematizado em sala 

de aula, conforme apresentamos na seção O que ensinar no Ciclo de Alfabetização: 

tecendo os fios a partir dos documentos oficiais que regulam a educação nacional, o 

documento municipal apresenta a mesma lacuna, evidenciada pela discussão que 

realizamos acima. 

A ausência de indicações metodológicas pode explicar a invisibilidade de 

práticas de ensino de oralidade sistematicamente planejadas, conforme anunciam 

Dolz, Schneuwly e Haller (2004), quando alertam para a presença da linguagem oral 

na sala de aula como meio e não como fim. 

O Plano de Curso da Escola Raio de Luz está organizado por Ciclo/Fase e 

pelas áreas de conhecimento. Para cada disciplina, foi construído um quadro com 

objetivos de ensino conceituais, procedimentais e atitudinais. Não foram elencados 

objetivos conceituais para o ensino da língua oral. Para o ensino de leitura, são 

elencados três objetivos conceituais, e para o da escrita, seis. 

Pela leitura que fizemos do documento, acreditamos que a ausência de 

conteúdos conceituais pode estar relacionada à dificuldade da escola para elencar 

quais conteúdos de ensino devem ser ensinados aos alunos nessa etapa. Até 

mesmo porque, como elucidamos neste texto, esta é uma fragilidade que aparece 

nos documentos oficiais, tanto nacionais, quanto municipais, que a escola toma 

como referência para elaborar o seu currículo. Por isso, consideramos um avanço o 

modo como a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) se 

organiza, explicitando os objetos de conhecimento que deverão ser contemplados  

no currículo escolar. 

A BNCC anuncia os seguintes objetos de conhecimento para os alunos do 1° 

ano: constituição da identidade psicossocial, em sala de aula, por meio da oralidade; 

regras de convivência em sala de aula – esses dois pertencem à unidade temática 

“Interação discursiva/intercâmbio oral no contexto escolar –; características da 

conversação espontânea; aspectos não linguísticos (paralinguísticos) no ato da fala 
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– esses dois outros pertencem à unidade temática “Funcionamento do discurso oral” 

–; procedimentos de escuta de textos (pertence à unidade temática “Estratégias de 

escuta de textos orais em situações específicas de interação” – e relato oral – 

pertence à unidade temática “Produção de textos orais em situações específicas de 

interação. 

Além disso, para cada objeto de ensino, são descritas habilidades 

correspondentes. Em nosso entendimento, há sinais claros de que, no que se refere 

a esse tópico, a BNCC se baseia em uma abordagem Sociointeracionista de 

linguagem, não dando margem para que a oralidade se transforme em “matéria a  

ser decorada” e sim em um objeto de ensino que precisa ser sistematicamente 

organizado. 

No Plano de Curso da Escola, são listados dezesseis conteúdos 

procedimentais. Quatro objetivos se referem ao trabalho com a oralidade: 1. Uso da 

linguagem oral em situações de comunicação que envolvem a necessidade de expor 

opiniões, explicar, argumentar, perguntar, solicitar; 2. Narração oral de fatos, 

considerando a temporalidade e a causalidade; 3. Reconto de histórias e criação  

oral de novas versões por meio de diferentes estratégias e 4. Solução de dúvidas 

surgidas recorrendo a um parceiro experiente. 

A nosso ver, o melhor caminho para desenvolver o conjunto de capacidades 

anunciadas no primeiro objetivo é através de um trabalho efetivo com os gêneros 

orais públicos. A questão da temporalidade e da causalidade casaria bem com o 

trabalho com os textos de tradição oral, assim como o reconto e a criação de novas 

histórias. A solução de dúvidas surgidas está, no nosso entendimento, associada às 

práticas de oralização. 

Retomando a nossa primeira categoria de análise que pretende identificar as 

concepções de oralidade presentes nestes textos, podemos afirmar que: quanto aos 

objetivos estabelecidos, é possível inferir que a oralidade, apesar de aparecer 

explicitamente descrita, parece estar a serviço da escrita, sendo  compreendida 

como atividade meio e não como atividade fim. O objetivo Interpretação de fatos e 

histórias está muito mais relacionado à leitura. Outros dois objetivos – Produção e 

revisão de textos coletivos, por meio de parceiros mais experientes que cumpram o 

papel de escriba e produção de um livro coletivo a partir da nova versão de um conto 

previamente selecionado, estudado e trabalhado com mediação do professor –, 

embora sinalizem alguma relação com a exploração das relações entre a oralidade e 
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a escrita, estão mais voltados para a produção do texto escrito, quando fazemos a 

leitura do documento. 

Destacamos ainda um objetivo que nos chamou a atenção – Uso da escrita 

como representação da fala. No nosso entendimento, da forma como foi redigido, há 

uma simplificação da relação entre a língua oral e a escrita, que vai de encontro às 

ideias da concepção sociointeracionista de linguagem, que considera fala e escrita 

como duas modalidades da língua, que, apesar de não concorrerem entre si, 

guardam, cada uma, suas especificidades linguísticas, que precisam ser 

consideradas pelos professores nas suas práticas de ensino, conforme sustenta 

Marchuschi (2001). Podemos dizer que a escrita é representação da fala apenas 

quando se trata do Sistema de Escrita Alfabética. Mesmo assim, essa representação 

é incongruente, porque não há correspondência termo a termo entre fonemas e 

grafemas, assim como não há representação na escrita para a entonação, o ritmo 

etc. 

Quanto ao trabalho com os gêneros textuais, ele é anunciado, de forma 

explícita, apenas nos objetivos associados à leitura e à escrita. 

No Plano de curso do Ciclo 2, Fase I, os conteúdos atitudinais são  

distribuídos em nove objetivos, dos quais cinco podem ser relacionados às práticas 

de ensino de oralidade: Respeito à vez do colega de falar; respeito às diferentes 

formas de expressão; contribuições verbais (opiniões, ideias) em problemas 

pertinentes ao grupo; socialização das experiências de leitura e respeito pela 

produção própria e alheia. É muito importante que a língua falada esteja associada a 

atitudes, no entanto, a nosso ver, ela não pode ser colocada apenas nesse lugar, 

sob pena de se colocar o trabalho com a língua oral em um patamar ide inferioridade 

em relação aos demais eixos. 

Retomando a nossa quarta categoria de análise, como os documentos 

curriculares se refletem nas práticas de ensino da professora, concluímos que a 

análise do Plano de curso da escola evidencia o não lugar da oralidade no currículo, 

o que, de certa forma, explicaria a ausência das práticas de ensino da oralidade no 

trabalho de sala de aula desenvolvido pelo professor. 

Coll (1987, p. 44-45) destaca os elementos que devem ser contemplados no 

currículo para que ele cumpra a sua função com êxito. Para ele, o currículo deve 

proporcionar informações sobre: 
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O que ensinar, com a definição dos conteúdos, numa acepção mais ampla, 
definindo conceitos, sistemas explicativos, habilidades, normas, valores etc. 
e dos objetivos de ensino; quando ensinar, definindo a maneira de ordenar  
e dar sequência aos conteúdos e objetivos; como ensinar, isto é, a maneira 
de estruturar as atividades de ensino/aprendizagem das quais participarão 
os alunos e o que, quando e como avaliar, sendo a avaliação um elemento 
indispensável para a ação pedagógica. 

 

No nosso entendimento, as palavras de Coll apresentam bem o que não 

encontramos no documento que analisamos. 

Os indicadores de aprendizagem do Diário de Classe da rede municipal de 

Ilhéus são organizados por áreas de conhecimento. No que se refere aos objetivos 

voltados para o ensino da Língua Portuguesa, são definidos no tópico Linguagem 

oral e escrita: aspectos relacionados ao desenvolvimento do(a) aluno(a) a partir de 

situações problemas e/ou contextos reais. 

Dos 43 indicadores para a linguagem oral e escrita, quinze podem ser 

relacionados à oralidade. Desses quinze, dez são indicadores associados às 

práticas de oralização, o que sinalizaria a crença de que os alunos do 1o ano do 

Ensino Fundamental não estariam aptos para desenvolver capacidades relacionadas 

às outras facetas da oralidade. O quadro ilustra o que estamos apontando. 

 
 

Quadro 2 – Indicadores referentes à oralidade no Diário de Classe de Ilhéus – 1º ano 
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Narra historias, fatos e experiências pessoais sem omissão de partes 
essenciais. X 

    

Descreve oralmente objetos, lugares, pessoas, processos, apoiado em 
perguntas do professor. X 

    

Transmite recados de forma compreensiva. X     

Utiliza expressões de cortesia em várias situações dentro da escola X     

Faz uso do diálogo para resolver conflitos do dia-a-dia X     

Recita textos literários de tradição cultural  X    

Reconta textos conhecidos respeitando sua estrutura (início, meio e fim) X     

Usa a linguagem para explicar uma ação ou situação X     

Pede esclarecimentos, se necessário, sobre assuntos tratados ou atividades 
propostas 

X 
    

Busca significado das palavras e as pronuncia corretamente   X   
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Adequa a linguagem às situações comunicativas mais formais que 
acontecem na escola (com ajuda) como: apresentação de um trabalho, 
entrevista, seminário, recital... 

   

X 
  

X 

Dramatiza histórias, situações vividas e criadas pelo jogo simbólico X     

Atribui sentido aos textos lidos pelo professor, colega, outros. X     

Distingue a língua escrita da falada    X  

Participa da construção de textos coletivos 
12

    X  

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir do Diário de Classe da rede municipal de Ilhéus, ano 
2016. 

 

Os dois primeiros indicadores de aprendizagem poderiam ser relacionados ao 

trabalho com os gêneros orais públicos. No entanto, optamos por não relacioná-los a 

essa faceta, pois o documento evidencia uma concepção tradicional de linguagem, 

quando associa o trabalho com os gêneros textuais apenas aos descritores da 

escrita, não levando em consideração a existência de inúmeros gêneros textuais 

orais. 

A leitura global crítica do documento nos autoriza a dizer que, por exemplo, 

narrar histórias, e descrever situações e objetos são vistas muito mais como um 

“exercício cognitivo” do que como um exercício de uso situado da língua – o que 

contraria a perspectiva sociointeracionista, já que o documento não sinaliza em 

nenhum momento que esta experiência narrativa deve partir de um trabalho efetivo 

com os gêneros orais públicos no Ciclo de Alfabetização; ao contrário, ele relaciona 

essa ação linguística às situações cotidianas de uso da linguagem dos alunos, em 

que não é exigido do mesmo nenhuma ação intencional sobre a língua. Voltando- 

nos à nossa primeira categoria de análise, que busca analisar as concepções de 

oralidade presentes nos documentos curriculares que norteiam as práticas de ensino 

da professora, constatamos que esse documento apresenta uma concepção 

tradicional de ensino. 

A Planilha de Saberes do Ciclo 2, Fase I (Ano 1) foi construída pela equipe 

de Orientadores de Estudo dos Programas Pacto Bahia e PNAIC do município de 

Ilhéus e disponibilizada para os professores no exercício de formação do ano de 

2013. Ela apresenta os direitos de aprendizagem para a área de Língua Portuguesa, 

definidos pelo Ministério da Educação (MEC), no ano de 2012, em documento 

intitulado “Elementos conceituais e metodológicos para definição dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1°, 2° e 3° anos) do 
 

12 
Indicador de leitura a partir do qual, a depender da condução metodológica do professor, pode ser 

trabalhada a relação entre o texto oral e o texto escrito. 
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Ensino Fundamental”, fazendo uma correspondência com os objetivos do Diário de 

classe da rede e com os tempos didáticos da Proposta Didática para Alfabetizar 

Letrando, do Programa Pacto Bahia, que serão apresentados na próxima sessão. 

A Planilha traz dois blocos temáticos com os conteúdos relacionados aos 

eixos oralidade/leitura e escrita. No eixo leitura e oralidade, relacionam-se os 

seguintes conteúdos: níveis de linguagem; tipos e gêneros textuais (contos de fada, 

contos de assombração, mitos e lendas, poemas, canções, quadrinhas, parlendas, 

cordel, adivinhas, trava-línguas, piadas, fábulas, saudações, receitas, regras  de 

jogo, entrevistas, notícias, anúncios, seminários, palestras, dramatizações, avisos, 

listas, bilhetes, cartas, convites, cartões, calendários); noções de variação 

linguística; estratégias e objetivos de leitura; leitura e interpretação textual; uso do 

dicionário e de fontes diversas de informação; gêneros e suportes textuais e 

avaliação crítica do conteúdo presente nas diversas fontes de informação; leitura e 

interpretação textual; processos de comunicação; gêneros e suportes textuais e 

diversidade cultural (linguagem verbal e não verbal). 

Retomando a nossa segunda categoria de análise, forma como os 

documentos curriculares orientam o ensino da língua oral, podemos dizer que os 

blocos temáticos, presentes na Planilha de Saberes do Ciclo 2, Fase I (Ano 1), se 

muito, sinalizam para o professor, a necessidade de trabalhar a partir dos gêneros 

textuais, no entanto, não indicam efetivamente quais conteúdos de ensino devem  

ser abordados para o trabalho efetivo com a variedade de textos elencados e a 

forma como eles devem ser abordados. 

Quanto à nossa terceira categoria de análise, de que forma os documentos 

dialogam entre si, podemos afirmar que, de um modo geral, há conformidade  

apenas entre os objetivos enunciados na Proposta Curricular da rede e na Planilha 

de Saberes do Ciclo 2, Fase I (Ano 1). Entre os demais não há consonância, e, 

quando há, parece não ter acontecido de forma intencional e sim incidental, haja 

vista que não há referências nos documentos que sinalizem um diálogo entre eles, o 

que evidencia que os fios dos documentos curriculares que subsidiam as práticas de 

ensino do professor com a oralidade não são entrecruzados. 

Franchi (2012, p. 104-105) destaca a importância de se explicitarem os 

conteúdos de ensino do Ciclo de Alfabetização: 
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É necessário, pois, recolocar na reflexão teórico-pedagógica sobre a 
alfabetização a questão dos conteúdos e retomar as preocupações sobre 
como criar, em sala de aula, as condições ideais de ensino/aprendizagem, 
enquanto prática orientada e planejada. 

 

Os dados desta pesquisa sinalizam a necessidade de mudança nos 

documentos curriculares que subsidiam a elaboração das práticas de ensino da 

professora, pois eles não explicitam com clareza o que o professor deve ensinar, 

como deve ensinar e para que deve ensinar. 

Apesar do número significativo de documentos, pode-se dizer que eles pouco 

contribuem, de modo efetivo, para as práticas de ensino da oralidade. Grande parte 

dos indicadores de aprendizagem dimensiona a linguagem oral como meio para a 

aquisição da escrita. Compreendemos que o objetivo central do Ciclo de 

Alfabetização é a apropriação do SEA, entretanto discordamos de que a fala seja 

encarada pelos professores tão somente como um meio para que as crianças 

dominem o sistema de escrita. A fala tem características linguísticas próprias que 

precisam ser contempladas no currículo escolar e ensinadas aos alunos. Portanto, o 

que defendemos é que a oralidade seja, de fato, assumida como eixo de ensino. 

 

2.4 Entrelaçando as concepções e as práticas de ensino da professora sobre o 
ensino da oralidade: a entrevista, os planos de aula e a observação das aulas. 

 
Nesta seção, pretendemos discutir a questão da oralidade a partir das 

práticas de ensino da professora Sol. A nossa proposta é realizar um diálogo entre a 

entrevista semiestruturada, que aconteceu no mês de novembro de 2016; a análise 

dos planos de aula elaborados pela professora para o exercício letivo de 2016; e os 

dez primeiros dias de observações das aulas que aconteceram nas duas primeiras 

semanas de fevereiro de 2017, no turno vespertino. 

As informações coletadas na entrevista semiestruturada sinalizam que a 

professora é fruto de uma educação tradicional. Ela fez questão de lembrar que, em 

sua época de estudante, o texto era utilizado unicamente para responder a 

perguntas cujas respostas estavam explícitas no corpo do texto. A produção textual 

era realizada a partir de um modelo de referência dado ao aluno, que elaborava o 

seu texto sem nenhum tipo de interação com os colegas ou de mediação do 

professor. Ela disse não se recordar de nenhuma atividade de oralidade realizada 

naquele período. 
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Sobre a influência do tipo de ensino de Língua Portuguesa que recebeu em 

suas práticas de ensino, a professora aposta em um distanciamento entre o que 

recebeu e o que oferece: 

 
Algumas coisas servem para eu não repetir, (risos) de certa forma então 
influencia. E outras, eu acho que ainda são importantes. A gente manter a 
questão da exploração do texto, NÃO com foco somente na escrita, para 
que o aluno exponha a sua opinião, não só a informação propriamente dita 
do texto. Eu acho que isso é interessante, mas muito pouco do que eu 
estudei. O que eu faço hoje é distante da realidade que eu tive como 
estudante. 

 

De fato, os dados da pesquisa demonstram, tanto pela análise dos planos de 

aula de 2016, como pelas aulas observadas, que a professora busca trabalhar com 

uma diversidade de gêneros textuais. No entanto, não observamos um trabalho 

sistemático voltado para a exploração das características linguísticas, 

composicionais e funcionais dos textos. 

Quanto ao trabalho envolvendo leitura, pudemos observar, nas práticas da 

professora, um planejamento prévio das questões que seriam trabalhadas a partir do 

texto. Em geral, essas questões extrapolam o conteúdo explícito do texto e levam os 

alunos a fazerem conexões com suas próprias experiências de vida e com diferentes 

situações e leituras realizadas em sala de aula em outros momentos. 

É um prenúncio de que a prática da professora está começando a se 

aproximar das práticas de ensino subsidiadas por uma concepção 

sociointeracionista da língua. 

Durante a entrevista, a professora demonstrou ter consciência de que a 

oralidade deve ser trabalhada como objeto de conhecimento no processo de 

alfabetização dos alunos. No entanto, evidenciou ter um repertório limitado e uma 

concepção não muito clara de quais objetos de conhecimento deveriam estar 

presentes em seu planejamento, quando relatou as estratégias que utilizava em seu 

dia a dia para promover o desenvolvimento das capacidades linguísticas dos alunos 

com este eixo de ensino: “Eu acho que presente no meu dia-a-dia mesmo é ajustar a 

pauta sonora à escrita, e nos momentos de rodinha, onde eu deixo que eles 

exponham, respeitando os turnos de fala. Eu acho que praticamente é isso. 

Sinceramente é isso.” 

Também ficou evidenciada sua dificuldade para planejar boas práticas de 

ensino com a língua oral, quando perguntamos se era possível articular a oralidade 
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com os outros eixos de ensino da área de língua portuguesa: “Teoricamente falando, 

eu acho que sim. Na prática, a gente tende a deixar a oralidade um pouquinho de 

lado. Mas eu acho que é importante”. 

Em outro trecho da entrevista, quando perguntada sobre a relação entre o 

desenvolvimento da linguagem oral e o processo de alfabetização, reconhece: “Eu 

acho que há. Tem que acontecer. Uma coisa não pode estar afastada da outra. 

Embora, eu admito, o foco seja leitura e escrita.” 

A supervalorização da modalidade escrita na escola é apontada por Lima e 

Beserra (2012), quando apresentam algumas ideias sobre o ensino da oralidade na 

escola, dentre elas, a concepção equivocada de que tendo em vista que, quando 

chega à escola, o aluno já sabe falar, não é necessário propor atividades voltadas 

para o ensino da língua oral, modalidade marcada pela falta de regras – mais um 

equívoco. Esses e tantos outros mitos foram se consolidando nas práticas de ensino 

dos professores, a ponto de muitos resistirem a incluir em suas atividades de ensino 

propostas de trabalho voltadas para o desenvolvimento das capacidades orais dos 

alunos. 

Retomando Antunes (2003), o que vemos em sala de aula é uma quase 

omissão das práticas de ensino da oralidade, em função de uma visão equivocada 

que aponta a fala como desprovida de regras, que sempre associa a fala ao uso 

informal da língua. Não estamos equivocadas em dizer que a realidade sugerida 

pelos estudiosos citados foi confirmada por nós na análise das práticas de ensino da 

professora Sol. 

Para analisarmos essas práticas, fizemos uma descrição sintética da forma 

como a rotina da sala de aula é estruturada. Essa organização é a base para a 

construção dos seus planos de aula e foi verificada tanto no ano letivo de 2016, 

como no período de observação das aulas, no início de 2017. 

Em geral, a estrutura do planejamento é subdividida em cinco tópicos. A 

professora começa o dia, fazendo o que identifica como “acolhida”. No primeiro 

momento, ela faz, com os alunos, uma oração, e canta, com eles, músicas de boas- 

vindas e cantigas populares. O segundo período da aula é dedicado à roda de 

leitura. Na análise dos planejamentos, identificamos uma diversidade de gêneros 

textuais literários e não literários, com predomínio dos provenientes da esfera 

literária, como se pode atestar: contos clássicos, modernos, de assombração; 

lendas; fábulas; poemas; anedotas; adivinhas; trava-línguas; textos informativos. Em 
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seguida, a professora promove atividades com os conteúdos de uma das áreas do 

conhecimento. Realiza, então, um pequeno intervalo de quinze minutos e conclui o 

dia com atividades, envolvendo uma segunda área do conhecimento. 

As aulas de Língua Portuguesa acontecem, no mínimo, quatro vezes por 

semana e, na maioria das vezes, no primeiro horário – o que avaliamos como uma 

situação privilegiada, pois os alunos estão menos cansados. Além do detalhamento 

diário dos seus planos de aula, a professora Sol preenche um quadro síntese, que 

fica em seus arquivos pessoais e serve para a Coordenação Pedagógica 

acompanhar o trabalho desenvolvido em sala. 

Agora, apresentaremos uma descrição analítica sintética do livro didático e da 

Proposta Didática para Alfabetizar Letrando, que foram os recursos utilizados pela 

professora no ano letivo de 2016, pois comungamos com a ideia de Leurquin (2015, 

p. 309), para quem a escolha dos recursos didáticos utilizados pelo professor 

anuncia ou denuncia as suas concepções de ensino: 

 
O “poder saber” que incentiva o agir professoral no momento da definição 
do material didático tem o peso do desdobramento dessa ação no processo 
de ensino e aprendizagem. Isso porque na escolha de um livro didático 
também está o seu posicionamento quanto ao processo de ensino e 
aprendizagem. 

 

 
Os dados apresentados na tabela a seguir mostram a ocorrência da utilização 

desses recursos no exercício letivo de 2016. De um total de 140 planos de aula os 

números são os seguintes: 

 
Tabela 2 – Frequência do uso de recursos didáticos pela professora 

 

RECURSO Quantidade % 
Livro Didático 26 18,5% 

Proposta Didática Pacto Bahia 32 22,8% 

Não utilizou LD ou PDAL 82 58,7% 

Total de Planos 140 100% 
Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir dos planos de aula da professora em 2016. 

 

 
Conforme observado na tabela 2, a incidência da utilização desses recursos 

pela professora no planejamento das aulas foi pequena: ela não utilizou nem o LD, 

nem a PDAL em 82 aulas, o que equivale a 58,7%. 
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Observamos que a professora não utiliza o livro didático conforme a 

progressão definida para as atividades de ensino. No geral, escolhe propostas de 

trabalho aleatórias, que parecem ter relação com os objetivos de ensino que 

pretende. As atividades selecionadas, em sua maioria, foram de interpretação oral 

de um texto. Os textos selecionados eram sempre bem curtos, em versos e com 

rimas. A seguir, apresentamos imagens de modelo de texto do livro didático (LD), 

que a professora selecionou e de modelo de texto do LD que a professora rejeitou. 

 
 

Figura 1 – Modelo de texto do LD selecionado pela professora 
 

Fonte: Livro didático “Português: Linguagens”, 1o ano, 2014, p. 142. 

Figura 2 - Modelo de texto do LD rejeitado pela professora 
 

  

Fonte: Livro didático “Português: Linguagens”, 1o ano, 2014, p. 203-204. 
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A nossa hipótese é de que a professora seleciona textos mais curtos porque 

prioriza em sua prática atividades de ensino voltadas para o desenvolvimento das 

habilidades e competências que estão relacionadas à apropriação do SEA. Não 

discordamos da professora de que esse tipo de texto favorece o trabalho com o 

sistema de escrita alfabética por serem textos curtos, com rimas e de fácil 

memorização, no entanto, discordamos de que este seja o único critério para a 

escolha dos textos que serão trabalhados em sala de aula, uma vez que, no nosso 

entendimento, a escolha de um texto deve partir dos objetivos de ensino do 

professor. Assim sendo, textos mais longos, por exemplo, são muito adequados para 

trabalhar com os objetivos de oralidade, em especial, no que diz respeito à escuta 

atenta dos alunos, não devendo ser automaticamente excluídos do trabalho no Ciclo 

de Alfabetização exclusivamente pelo seu tamanho. 

Quanto à proposta didática do Pacto Bahia, nota-se um uso regular a partir do 

mês de outubro, já que, no ano letivo de 2016, esse material foi disponibilizado para 

as escolas municipais apenas no final de setembro. 

Nas aulas observadas em 2017, a professora Sol não utilizou o livro didático 

no planejamento das aulas. Isso porque sua organização pedagógica nas três 

primeiras semanas de aula funciona assim: na primeira semana, elabora atividades 

que têm como objetivo acolher e integrar os alunos, e, nas duas semanas 

subsequentes, organiza estratégias voltadas para a realização do diagnóstico inicial 

da turma – o que, em nossa opinião, faz todo sentido. 

O livro didático de Letramento e Alfabetização adotado pela escola para os 

três primeiros anos do Ensino Fundamental no triênio 2016/2017/2018 é da Coleção 

Português Linguagens, de William Cereja e Thereza Cochar, da Editora Saraiva. 

Cada volume está organizado em quatro unidades. Cada unidade é composta pelas 

seguintes seções: Leitura, Produção de texto, Reflexão sobre a linguagem, De olho 

na leitura e na escrita, e Brincando com as palavras. 

A análise do material evidencia pouca regularidade de atividades de oralidade 

no livro do 1o ano. De modo geral, as propostas envolvendo a língua oral estão 

associadas à interpretação de texto, portanto, relacionadas às práticas de oralização 

e à utilização da fala como meio e não como fim. O material conta com uma 

significativa presença de textos da tradição oral, o que é comum em livros didáticos 

de alfabetização. As propostas de atividade com essa faceta da oralidade, 

geralmente, estão associadas à recitação ou à cantoria. 
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Buscando demonstrar para o leitor o tratamento dado a oralidade pela referida 

coleção iremos destacar a seguir algumas atividades que confirmarão o que a 

resenha do PNLD anuncia e também o nosso ponto de vista sobre o livro didático do 

1° ano do Ensino Fundamental. 

 
Figura 3 – Exemplo extraído do LD: atividade de resposta oral a perguntas a partir 
de textos lidos 

 

Fonte: Livro didático “Português: Linguagens”, 1o ano, 2014, p. 26. 

 

Muito provavelmente, uma leitura dramatizada do poema deixaria as questões 

propostas mais fáceis de serem respondidas, além de ser divertida – não se pode 

perder de vista a essência do caráter lúdico no trabalho com crianças tão pequenas. 

Qualquer criança, por exemplo, responderia rapidamente à questão 2 se tivesse a 

oportunidade de encenar ou assistir a um colega encenando o “balé” proposto pelo 

poema. 



96 
 

Figura 4 – Exemplo extraído do LD: atividade que sugere conversa acerca de tema 
tratado na unidade 

 

Fonte: Livro didático “Português: Linguagens”, 1o ano, 2014, p. 27. 

 
 

Em nossa avaliação, a atividade 1 poderia, facilmente, se desdobrar em uma 

atividade com a faceta que explora a relação entre a escrita e a fala. O livro didático 

poderia orientar o professor a copiar no quadro o texto ditado pelos alunos. Depois, 

ele faria a leitura do texto do modo como as crianças ditaram. Pela faixa etária dos 

alunos, é muito provável que o texto ditado apresentasse marcas próprias da 

modalidade oral. O professor, então, orientado pelo LD, faria perguntas para que os 

alunos apresentassem soluções para os eventuais problemas, como a presença de 

dêiticos ou o uso de palavras curinga. Com uma atividade relativamente simples, as 

crianças seriam introduzidas no mundo da escrita, começando a entender que 

escrever é diferente de falar. 

Na atividade 2, o professor precisa ser orientado, pelo LD, a conduzir um 

minidebate, como o que vai se instalar ao se perguntar as crianças se elas preferem 

brincar com brinquedos comprados nas lojas ou com brinquedos feitos por elas 

mesmas. 
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Figura 5 – Exemplo extraído do LD: atividade em que o texto da tradição oral é 
usado apenas como pretexto para o trabalho com o sistema de escrita 

 

Fonte: Livro didático “Português: Linguagens”, 1o ano, 2014, p. 231. 

 

 
O trava-língua é um gênero oral ligado às brincadeiras. Portanto, espera-se 

que o livro didático, ao apresentar um exemplar desse gênero, explore o seu caráter 

lúdico. As crianças poderiam, por exemplo, ser desafiadas a lerem o texto com a 

maior rapidez possível. Ainda que as crianças não soubessem ler, seria possível 

pedir a elas que memorizassem o texto e tentassem dizê-lo rapidamente. Com essa 

atividade simples, a função social do trava-língua seria recuperada e o livro ajudaria 

o professor a criar uma atitude mais positiva entre as crianças frente ao que o 

restante da atividade propõe. 

No volume 1, que interessa diretamente a este trabalho, a maior incidência é 

de atividades como brincadeiras de roda, e escuta e cantoria de canções da cultura 

popular. Quanto à leitura expressiva, nas seções selecionadas pela professora, 

apenas uma atividade dessa natureza foi realizada. As atividades da seção 

“Trocando ideias”, como o próprio nome sugere, estão exclusivamente associadas 
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às práticas de oralização e apontam a língua oral como atividade meio para o 

trabalho com os outros eixos de ensino da Língua Portuguesa. 

O Guia do PNLD 2016 avisa que todas as coleções aprovadas têm como 

característica básica a preocupação com a formação integral dos alunos, mas, ao 

mesmo tempo, alerta que elas diferem quanto à organização do conteúdo e à 

abordagem metodológica, cabendo ao professor selecionar a coleção que mais se 

aproxima das suas práticas de ensino, observando: os conteúdos, a linguagem, os 

tipos de textos, a progressão das atividades, a qualidade do Manual do Professor. 

Se fôssemos professores participando de uma escolha de livros didáticos, diríamos 

que a coleção em análise apresenta, pelo que mostramos, uma proposta de trabalho 

frágil com o eixo da oralidade. 

A Proposta Didática para Alfabetizar Letrando (PDAL) é um material 

disponibilizado para os professores e alunos do 1° ano do Ensino Fundamental, 

através de uma parceria entre o governo do estado e os municípios baianos, com o 

objetivo de alfabetizar as crianças das redes públicas até oito anos de idade. A 

coleção, escrita por Amália Simonetti et al., é composta pelos seguintes materiais: 

Guia do Professor, que orienta o desenvolvimento das atividades de ensino; 

Caderno de atividades dos alunos; livro de leitura intitulado Parece... mas não é; 

conjunto de fichas, cartelas e palavras; e dezoito cartazes didáticos, que devem ser 

expostos na sala de aula gradualmente conforme as aulas vão se desenvolvendo. 

As atividades são divididas em quatro etapas, distribuídas em duas 

subetapas. Cada etapa tem quatro semanas de duração. Em cada semana, é 

apresentada a rotina para três aulas. No entanto, a própria Proposta orienta que a 

rotina seja seguida todos os dias, através da elaboração, pelo professor, de duas 

aulas complementares, seguindo os tempos da rotina: uma aula com os trava- 

línguas disponibilizados na Proposta, e outra aula com os jogos, cartelas e fichas 

também disponibilizados pelo Programa aos professores. 

A Proposta anuncia ter como base o Sociointeracionismo, com o uso dos 

textos em situações de produção histórico-cultural, e a Psicolinguística, 

especificamente a teoria da Psicogênese da Escrita, proposta por Emília Ferreiro e 

Ana Teberosky. No entanto, a nossa avaliação mostra que o foco da proposta está 

apenas no trabalho com a análise fonológica e estrutural das palavras, com vistas à 

apropriação do Sistema de Escrita Alfabética. 
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Em nossa opinião, o ponto forte da Proposta é a preocupação em trabalhar a 

aquisição do Sistema de Escrita Alfabética a partir dos diversos textos que circulam 

socialmente, com ênfase, nas primeiras etapas, nos textos de tradição oral. 

A rotina didática das aulas é organizada em três tempos: Tempo para gostar 

de ler, Tempo de Leitura e Oralidade, e Tempo de aquisição da escrita. 

O Tempo para gostar de ler, segundo o manual do professor (MP), tem como 

finalidade promover momentos de interação social das crianças com os diversos 

gêneros textuais, o que despertaria o gosto pela leitura. 

O tempo denominado de Tempo de Aquisição da escrita é subdividido em 

dois: Aquisição da escrita e Escrevendo do seu jeito. O Tempo Aquisição da Escrita 

tem como objetivo central, segundo o MP, a apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabético, levando o aluno a compreender o que e como a escrita representa. O 

Tempo Escrevendo do seu jeito objetiva potencializar a escrita espontânea do aluno, 

para que o professor possa compreender suas hipóteses de escrita, avaliar e intervir 

para que este avance na apropriação da escrita. Pareceu-nos o mais coerente entre 

o que anuncia que vai fazer e o que efetivamente faz. 

O Tempo de leitura e oralidade, que nos interessa mais de perto, também é 

subdividido em dois: Roda de conversa e oralidade, e Lendo e Compreendendo. 

Esse tempo tem como finalidades, segundo o MP: o desenvolvimento da fala e da 

leitura, a produção de textos orais, a compreensão da relação entre o texto oral e o 

escrito, o desenvolvimento da consciência fonológica, a pronúncia das palavras, a 

reflexão sobre o vocabulário e a apropriação e compreensão dos diferentes gêneros 

textuais. 

No entanto, de forma geral, o que observamos, a partir da leitura crítica do 

material, é que as atividades com o eixo da oralidade têm tão somente a função de 

preparar o aluno para o trabalho de apropriação do sistema de escrita alfabética, 

com raríssimas exceções, quando se percebe um trabalho voltado para a reflexão 

das características composicionais dos textos trabalhados. A seguir, apresentamos 

duas figuras que ilustram o trabalho com a oralidade na coleção. A figura 6 ilustra 

uma atividade do Tempo Roda de leitura e oralidade. A figura 7 é um quadro-síntese 

com o planejamento para o primeiro mês da segunda etapa. 
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Figura 6 – Atividade do Tempo Roda de Leitura e Oralidade 

Fonte: Proposta didática para alfabetizar letrando, 2015, p. 108. 

 

 
Embora o objetivo didático apresentado seja o de “desenvolvimento da leitura 

com compreensão através de textos lúdicos”, as orientações didáticas demonstram 

que, de fato, o objetivo didático é o trabalho com a noção de palavra, capacidade 

cujo desenvolvimento está previsto no eixo da apropriação do sistema de escrita. 

Ainda que o professor seja orientado a informar para os alunos o que são parlendas, 

eles não são convidados a brincar com elas – uma clara opção por um 

procedimentos metalinguístico, saber nomear o gênero. Em nossa opinião, seria 

muito mais interessante que a proposta orientasse o professor para realizar uma 

leitura lúdica, o que proporcionaria aos alunos descobrir, na prática, a função social 

das parlendas. 
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Figura 7 – Quadro didático da 2a etapa, 1o mês, da PDAL 

Fonte: Proposta didática para alfabetizar letrando, 2015, p. 98 

 

 

Como se pode observar, no que se refere ao trabalho com a oralidade, o 

objetivo didático que aparece com maior frequência é a discussão oral, relacionado  

à faceta “Práticas de oralização”. A nosso ver, uma lógica muito parecida com a do 

livro didático adotado pela professora. 

No total de 140 planos de aula analisados, constatamos a presença de 54 

ocorrências da utilização da oralidade como atividade meio para o desenvolvimento 

das competências leitoras e/ou escritoras dos alunos, sendo que, em alguns casos, 
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no mesmo plano de aula, a oralidade foi utilizada como meio mais de uma vez, o  

que mostra certa regularidade da professora em realizar esse tipo de prática, 

conforme tabela a seguir. 

 
Tabela 3 – Atividades de oralidade como “meio” 

 

DESCRITORES Quantidade % 

Oralidade como meio para a escrita 36 67% 

Oralidade como meio para a leitura 18 33% 

Total de Planos onde há ocorrência 
de práticas de oralidade como meio 

para a leitura ou para a escrita 

54 100% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir dos planos de aula da professora para 2016. 

 

 
Quanto a essa questão, Dolz e Bueno (2015, p. 120) denunciam que: 

 
 

Dessa forma, reforçam-se, com essas ideias (de primazia da escrita sobre o 
oral), os mitos de uma superioridade da escrita que ainda persiste entre  
nós, impedindo que se perceba que a) o oral não é pobre ou vulgar, b) que 
ele tem uma riqueza que as regras da escrita não dão conta de descrever, 
como o ritmo, a altura, o tom grave e o agudo, o sotaque etc. c) que há 
vários gêneros orais, além da conversa cotidiana e, portanto, não se pode 
reduzir o oral a ele. 

 

Visando ilustrar o que estamos dizendo, vamos destacar duas atividades 

desenvolvidas pela professora – ambas constam do planejamento das aulas 

observadas no ano letivo de 2016. 

A primeira foi uma atividade desenvolvida pela professora a partir do livro 

didático. O professor é orientado a realizar com os alunos a vivência da brincadeira 

de pular corda, com a recitação da parlenda “Com quem você pretende se casar?”. 

Em princípio, a atividade parece estar relacionada ao trabalho com os textos da 

tradição oral, instigando os alunos a recitarem, durante a brincadeira. No entanto, 

com a proposição da próxima atividade, percebe-se que o objetivo principal é o 

trabalho com a escrita de palavras e com as letras do alfabeto. Até pelo título da 

seção do livro, “De olho na escrita e na leitura: o alfabeto”, esse objetivo é 

sinalizado, conforme pode-se constatar pela observação da figura 8. Não foram 

discutidos os recursos linguísticos da parlenda, que a caracterizam como um texto 

lúdico. 
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Figura 8 – Atividade extraída do LD: trabalho com a parlenda “Com quem você 
pretende se casar?” 

 

  

Fonte: Livro didático “Português: Linguagens”, 1o ano, 2014, p. 29-30. 

 
 

Não negamos a presença da brincadeira, afinal, as crianças pulam corda, 

cantando a parlenda, entretanto, ela não está relacionada a um objetivo didático de 

qualquer uma das facetas do trabalho com a oralidade. No nosso entendimento, 

essas práticas presentes no livro didático, de certa forma, são até compreensíveis, 

haja vista que, antes do Ensino Fundamental de 9 anos e do PNAIC, o grande 

problema da educação no Brasil era que a escola não conseguia alfabetizar. No 

entanto, temos uma grande preocupação com esse tipo de prática, pois acreditamos 

que, de alguma maneira, com atividades como essa, a criança começa a internalizar 

a ideia de que o que importa, de fato, para a escola, é que ela aprenda a ler e a 

escrever e que as suas outras competências e habilidades, como por exemplo, 

recitar com fluência uma cantiga de roda ou outro tipo de texto da tradição popular 

não teria o menor valor para a escola, assim não teriam valor suas tradições 

culturais e o brincar como uma linguagem universal da infância. 

Essa concepção de ensino está fortemente demarcada tanto na PDAL, 

quanto no livro didático adotado pela professora e também nos programas de 

formação de professores alfabetizadores aos quais a professora está vinculada: 
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Pacto Bahia e o PNAIC, elaborados respectivamente pelo governo da Bahia e pelo 

governo federal. 

Outra atividade que corrobora para a primazia da leitura e da escrita aparece 

em uma sequência de aulas desenvolvida pela professora no mês de maio, 

utilizando como texto base a parlenda “Corre cutia”. São propostas atividades de 

escrita diversas: texto lacunado, identificação de palavras no texto, ditado de 

palavras, análise estrutural e fonológica, cruzadinha, formação de palavras a partir 

do alfabeto móvel, todas com palavras retiradas do texto. A seguir, apresentamos as 

figuras 9 e 10 com quadros da organização da rotina semanal da professora Sol,  

que ilustram o que estamos falando. 

 
 

Figura 9 – Quadro de organização da rotina semanal da professora 

Fonte: Planos de aula da professora. 
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Figura 10 – Quadro de organização da rotina semanal da professora 

Fonte: Planos de aula da professora. 

 
 

A dimensão da escuta é bastante considerada no trabalho da professora Sol, 

que desenvolve rodas de conversas com os alunos sobre temas diversos, visando, a 

partir das práticas de oralização, potencializar o desenvolvimento da escuta atenta e 

o respeito aos turnos de fala. Essas práticas foram verificadas tanto nos planos de 

aula do ano letivo de 2016, como nas aulas observadas e registradas em nosso 

diário de bordo. A dimensão da escuta é evidenciada ainda através da definição dos 

seguintes objetivos, registrados nos planos de aula da professora no exercício do 

letivo de 2016: promover discussões... (sobre diversos temas); participar de 
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interações orais, respeitando os turnos de fala; demonstrar prazer em ouvir histórias 

lidas pelo professor. 

Consideramos baixo o número de objetivos de ensino da oralidade nos planos 

de aula da professora. Do total de 140 planos analisados, apenas 44 apresentavam 

indicadores de aprendizagem voltados para o desenvolvimento das capacidades 

orais dos alunos. A ocorrência do trabalho com as facetas do ensino da oralidade 

nos planos de aula para o ano letivo de 2016 está descrita no quadro a seguir: 

 
Tabela 4 – Práticas de oralidade da professora por categoria de análise 

 

CATEGORIA DE ANÁLISE QUANTIDADE % 

Práticas de oralização 125 64,8% 

Trabalho com gêneros orais públicos 01 0,5% 

Trabalho com os textos de tradição oral 66 34,2% 

Trabalho com a variação linguística 01 0,5% 

Relação entre o oral e o escrito 00 00% 

TOTAL DE OCORRÊNCIAS 193 100% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir dos planos de aula da professora para 2016. 

 
 

Em alguns planos de aula, a professora organizou atividades contemplando 

mais de uma categoria de análise definida para este trabalho. Em outros dias, a 

professora desenvolveu mais de uma proposta de ensino com o mesmo tipo de 

prática de oralidade. Por isso, na coluna “quantidade”, o número de atividades 

excede o total de planos de aula analisados pela pesquisadora. 

Duas facetas foram se revelando como fios condutores das práticas de ensino 

desenvolvidas pela professora: as práticas de oralização e o trabalho com os textos 

da tradição oral. 

Embora nos planos de aula de 2016, não tenhamos encontrado referência ao 

trabalho com a relação entre o oral e o escrito, na observação das aulas, 

aconteceram duas atividades associadas a essa faceta. No entanto, essas 

atividades foram desenvolvidas atreladas a um processo de artificialização da  

língua, que será explicado mais à frente. 

A análise dos planos de aula atesta que as atividades realizadas pela 

professora, tanto as relacionadas com as práticas de oralização, como as 
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relacionadas ao trabalho com os textos da tradição oral, foram intencionalmente 

planejadas, ainda que o foco não fosse a oralidade. 

A análise atesta também a ausência de diversidade nas práticas de ensino: o 

repertório é reduzido, e as atividades propostas foram sempre as mesmas, o que 

confirma a nossa ideia de que a professora tem dificuldade para planejar práticas de 

ensino diversificadas com o eixo da oralidade. 

Quanto à faceta práticas de oralização, observamos uma predominância de 

dois tipos de atividades: a interpretação oral de um texto e as conversas dirigidas 

sobre temas. Nos planos de aula do ano letivo de 2016, apareceram ainda,  

conforme evidencia o quadro abaixo, embora em menor incidência, a realização de 

leitura em voz alta, de leitura jogralizada e as conversas com colegas para a 

realização de uma atividade proposta. 

 
 

Tabela 5 – Frequência das atividades de práticas de oralização nos planos de aula 
da professora em 2016 

 
TIPOS DE ATIVIDADE QUANTIDADE % 

Leitura em voz alta 19 15,2% 

Leitura jogralizada 02 1,6% 

Leitura dramatizada 00 0% 

Conversas dirigidas sobre temas 31 24,8% 

Interpretação oral de um texto 69 55,2% 

Conversas com colegas para realização de uma 
atividade proposta 

04 3,2% 

TOTAL DE OCORRÊNCIAS 125 100% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir dos planos de aula da professora para 2016. 

 

 
A ocorrência de uma das atividades envolvendo a leitura jogralizada 

aconteceu em uma das aulas em que a professora utilizou a Proposta Didática para 

Alfabetizar Letrando. Foi desenvolvido um trabalho com a parlenda “Cadê o toucinho 

que estava aqui?”. As crianças foram organizadas em grupos e cada grupo recebeu 

uma parte do texto para recitar. 

As atividades de conversas dirigidas foram encontradas no planejamento da 

professora, tanto nas aulas de Língua Portuguesa, quanto em outras áreas do 

conhecimento e versaram sobre temas diversos. Também foram encontradas 

propostas dessa natureza em atividades que envolveram a utilização do livro 
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didático. Quanto às atividades de interpretação oral do texto, elas ocorreram, em sua 

maioria, nas rodas de leitura. 

Na observação das aulas, foram registradas nove práticas de oralização. 

Dessas, seis envolveram atividades de interpretação oral do texto e três foram 

conversas dirigidas. 

Descrevemos, a seguir, um trecho da aula do dia 16 de fevereiro de 2017, 

registrado em nosso diário de bordo, em que a professora trabalhou na roda de 

leitura o livro “Sete camundongos cegos”, de Ed Young, da Editora Martins Fontes. 

 
A professora leu o título da história e pediu aos alunos que fizessem 
antecipações, perguntando o que eles achavam que ia acontecer naquela 
história. Algumas crianças já conheciam o livro e, por isso, fizeram 
antecipações precisas sobre o enredo da história. Depois de iniciada a 
leitura, a professora fez algumas paradas para questionar as crianças sobre 
o que iria acontecer a seguir. Como algumas crianças já conheciam a 
história, anteciparam o final, desvendando o “mistério”: a coisa era um 
elefante. Ela retomou a leitura do livro, fazendo questões relacionadas aos 
motivos que levaram os ratos a pensarem que o elefante era outra coisa. 

 

Chama a atenção o fato de a professora não ter solicitado aos alunos que 

conheciam o livro para não anteciparem o final da história. A atividade acabou 

perdendo o sentido pedagógico, que era o de promover, nos alunos, o 

desenvolvimento da competência leitora de buscar sentidos nos textos lidos pelo 

professor, utilizando-se de estratégias como a seleção, a antecipação, a validação. 

Agora, vamos dar um exemplo de atividade com conversa dirigida, 

descrevendo outro trecho do nosso diário de bordo, que registra a aula do dia 15 de 

fevereiro de 2017. 

A professora pergunta aos alunos se eles sabiam o que é um problema. [...] 
As crianças deram várias respostas, conceituando o que seria um problema, 
a partir de seu cotidiano. A professora então definiu: “Problema é uma coisa 
que acontece e que a gente tem que resolver. Por exemplo, esse armário 
aqui tem cadeado; se eu esquecer o cadeado em casa, é um problema”. As 
crianças responderam positivamente. Em seguida, ela perguntou às 
crianças como poderia resolver esse problema. Elas foram relatando 
possíveis soluções. A professora foi mediando o diálogo com elas para 
chegar ao objetivo de ensino pretendido. [...] Em seguida, fez a leitura de 
um problema de um macaco que fugiu da gaiola, retirado do livro didático 
“Matemática com Saladim”, (PNLD 2016, Alfabetização Matemática, 1° ano, 
Ensino Fundamental – anos iniciais, Manual do Professor, autores: Eduardo 
Sarquis Soares e Denise Alves de Araújo, Editora: Dimensão) e pediu que 
as crianças tentassem resolvê-lo a partir de desenhos. Ela deu um tempo 
para que as crianças resolvessem o problema. Durante esse tempo, a 
professora circulou na sala, ajudando os alunos a construírem suas próprias 
soluções para o problema a partir de perguntas dirigidas. Depois, fez a 
socialização das respostas das crianças. 
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As práticas de oralização oportunizam o uso da fala em situações do cotidiano 

da sala de aula. Assim, o trabalho com essa faceta é fundamental no Ciclo de 

Alfabetização, pois os alunos estão começando a desenvolver, de maneira 

sistematizada, suas capacidades linguísticas. 

Durante a realização da entrevista semiestruturada, quando foi solicitado à 

professora que escolhesse um conteúdo e relatasse como trabalhava com esse 

conteúdo em sala de aula, ela optou por relatar o trabalho que realizava com rimas. 

 
A rima, a gente pode começar de uma brincadeira. De um trava língua, de 
uma parlenda, de uma cantiga. Porque eu acho que nos anos iniciais é 
importante a gente ter esse trabalho com os textos da tradição oral. A gente 
pode começar assim, depois vem a leitura em cartaz, identificação de rimas 
para pintar da mesma cor, que eles falem outras rimas possíveis com 
aquelas que a gente já identificou e depois o trabalho de escrita 
propriamente dito. 

 
 

O relato da professora demonstra a presença dos textos de tradição oral nas 

práticas de ensino, ao mesmo tempo em que revela que os gêneros textuais dessa 

esfera cultural, na maioria das vezes, são utilizados como deflagradores de outros 

conteúdos de ensino, tanto nas aulas de Língua Portuguesa, como nas outras áreas 

do currículo escolar. Geralmente, as atividades envolvem a cantoria ou a recitação 

dos diversos gêneros textuais pertencentes a essa faceta. Essa prática foi 

confirmada tanto na análise dos planos de aula do ano letivo de 2016 como durante 

a observação das aulas. 

Gomes e Moraes (2013, p. 55) destacam a importância do trabalho com os 

textos de tradição oral, sobretudo nos primeiros anos de escolaridade das crianças: 

 
Ao reconhecer a ludicidade como atividade social presente de modo 
incontestável na infância e inerente a certos gêneros da tradição oral, 
consideramos que as “brincadeiras com a palavra” em seu uso social 
favorecem a entrada da criança no universo textual. Cabe, portanto, ao 
professor experimentar os gêneros textuais lúdicos. 

 

As rimas aparecem em diversos textos da tradição oral, como parlendas, 

cantigas de roda, trovinhas etc. Elas são uma forte característica linguística desses 

gêneros textuais e o trabalho com elas é importante para o desenvolvimento da 

consciência fonológica das crianças – por isso, textos da tradição oral estão tão 

presentes no Ciclo de Alfabetização. Entretanto, há uma outra dimensão das rimas 
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que não pode ficar oculta, que é o fato de elas serem fundamentais na construção 

do ritmo em poemas, cantigas, parlendas etc. Essa função estética das rimas 

precisa aparecer no trabalho com os textos da tradição oral, sob pena de eles serem 

utilizados como meros pretextos no trabalho com a aquisição do sistema de escrita. 

A seguir, apresentamos uma tabela que mostra a incidência das atividades 

com os textos da tradição oral nos planos de aula da professora Sol no ano letivo de 

2016. 

 
Tabela 6 - Frequência das atividades com textos da tradição oral nos planos de aula 
da professora em 2016 

 
TIPOS DE ATIVIDADE QUANTIDADE % 

Recitação ou cantoria (fruição) 41 62,2% 

Desenvolvimento da fluência e articulação das 
palavras 

01 1,5% 

Valorização da cultura oral dos alunos 03 4,5% 

Produção 00 0% 

Trabalho com a estrutura composicional do gênero 01 1,5% 

Trabalho com os recursos linguísticos próprios do 
gênero 

12 18,2% 

Compreensão do texto oral 08 12,1% 

TOTAL DE OCORRÊNCIAS 66 100% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir dos planos de aula da professora para 2016. 

 

 
As atividades com os recursos linguísticos do texto de tradição oral 

envolveram exclusivamente rimas. Entretanto, os alunos foram convidados apenas a 

identificar as palavras que rimavam nos textos, sem abordar os efeitos de sentido 

decorrentes do uso de rimas, o que caracteriza uma abordagem tradicional, numa 

perspectiva metalinguística, pouco reflexiva e, atreveríamos a dizer, pouca 

prazerosa. 

A compreensão textual foi trabalhada principalmente a partir de adivinhas. A 

única atividade com a estrutura composicional de um gênero da tradição oral 

aconteceu a partir do trabalho com as estrofes em uma cantiga de roda. 

No ano letivo de 2017, foram registradas treze práticas de ensino com os 

textos da tradição oral. A maioria das atividades foi de recitação ou de cantoria de 

parlendas e de cantigas de roda, assim como já acontecera em 2016. Tomamos 

nota de doze propostas de trabalho dessa natureza. Registramos em nosso diário 
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uma atividade desenvolvida pela professora no dia dez de fevereiro de 2017, que 

trabalha com a função lúdica do gênero trava-língua. 

 
A professora falou para os alunos: “Vamos sentar? A atividade agora é fácil. 
Só de ler. A gente vai ler um trava-línguas. Quem sabe o que é um trava- 
língua?”. Uma criança respondeu: “O trava-língua fala rápido”. A professora, 
então, perguntou: “E quando fala rápido o que acontece? A gente fala 
errado. Eu vou falar um trava-língua pra vocês: „Casa suja, chão sujo‟. 
Primeiro, vocês vão repetir devagar”. A professora pediu para cada criança 
falar o trava-língua individualmente. Foi chamando criança por criança pelo 
nome. Quando todos falaram, ela pediu: “Agora, rápido”. Chamou as 
crianças individualmente de novo. Duas crianças acertaram falar rápido, as 
demais erraram. A professora, então, explicou: “Por isso é que é trava- 
língua. Porque se a gente fala as palavras rápido, a gente erra. Outro: „O 
pinto pia, a pia pinga‟”. Uma criança falou certo. A professora elogiou: “Isso! 
Você acertou!”. Muitas crianças repetiram e, mesmo rápido, acertaram. A 
professora disse: “Ah! Essa é fácil”. Outras crianças, no entanto, erraram. 
Uma criança lamentou: “Eu não sei, tia!”. A professora respondeu: “Tem que 
tentar para acertar”. 

 
Nos planos de aula de 2016, não foram registradas ocorrências de trabalho 

com a variável relação entre o texto oral e o texto escrito, embora tenham sido 

indicadas algumas propostas de produção textual coletiva, não foi possível tabular 

os dados, pois a parte descritiva dos planos analisados não continham qualquer 

referência à condução metodológica da atividade, tampouco indicavam se esse era 

um trabalho feito somente na oralidade ou se havia um registro escrito das 

produções dos alunos, com ou sem mediação da professora sobre os aspectos 

linguísticos que caracterizam o texto oral e o texto escrita. 

Nas observações das aulas do ano letivo de 2017, houve apenas uma 

atividade de produção de texto. No entanto, a professora não realizou o trabalho 

com a relação entre o oral e o escrito. Optou por construir com os alunos um texto 

na oralidade e por simplificar as frases na hora de registrar no quadro, a fim de 

“facilitar”, segundo ela mesma, a cópia pelos alunos. 

Nas aulas de 2017, foram observadas e registradas duas práticas,  

envolvendo atividades de comparação entre o modo como se fala e o modo como  

se escreve, que nos chamou atenção pela condução metodológica da professora. 

Ambas envolveram a produção de lista de palavras. Buscando fazer com que as 

crianças grafassem corretamente as palavras, a professora artificializou a fala. 

Transcrevemos esses dois trechos a seguir. O primeiro episódio aconteceu na aula 

do dia nove de fevereiro de 2017 e o segundo no dia treze do mesmo mês. 
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Aula 1: A professora estava escrevendo uma relação de palavras em ordem 
alfabética. Ela parou no “I” e disse: “O que começa com a letra I?”. Uma 
criança respondeu: “INICÓRNIO”. A professora corrigiu: “Não é 
„INICÓRNIO‟, é „UNICÓRNIO‟”, enfatizando a letra “U”. Depois, ela 
continuou: “Eu quero coisas que começam com I”. Uma outra criança 
respondeu: “ISCOLA”. A professora corrigiu: “É ESCOLA”, dando muita 
ênfase no „E‟. A gente fala “iscola”, mas começa com „E‟”, repetiu 
novamente com ênfase, “Escola.” [...] A professora deu continuidade: “Que 
mais começa com a letra „I‟?”. A mesma criança que havia sugerido „iscola‟, 
falou: “Ô, tia, coloca „ISTRELA‟ na letra „I‟”. A professora reclamou: “Eu te 
falei nesse instante, estrela começa com a letra E. Você não está prestando 
atenção”. 

 

Aula 2: Durante a escrita de uma lista de animais de A a Z, a professora 
artificializou a fala várias vezes, silabando: “E-LE-FAN-TE, SA-PO”, com 
ênfase respectivamente no “TE” e no “PO”. Ela perguntou a um aluno: “qual 
foi o seu animal?”. 
Criança: “Elefante”. 
A professora escreveu no quadro a letra “E” e perguntou: “Como é o LE? 
eLE, LE?”. 
Criança soletra: “L”. 
Professora: “Você falou „O‟? „L‟ com o „E‟. EleFAN. Como é o FAN? Como 
se escreve?”. 
Criança: “Fê”. 
Professora: “Fê ou F, com...”. 
Criança: “I”. 
Professora: “A com o N. ElefanTE. Como é o TE?”, artificializando a 
pronúncia. 
Crianças: “T”. 
Professora: “T com...” 
Criança: “T de tatu”. 
Professora: “Então, T com? TE? Como é o TE? É o T sozinho?” 
Criança: “Não!!! T com E”. 
Professora: “T com E. Muito bem. „Elefanti‟. 

Fonte: Diário de bordo da pesquisadora. 

 
No primeiro episódio, quando a criança ditou “escola” e “estrela” como 

palavras que começavam com a letra “I”, a professora poderia ter aproveitado a 

oportunidade para explicar para os alunos que em algumas situações não há 

correspondência entre o modo como pronunciamos a palavra e o modo como a 

escrevemos. Ela também poderia ter dito que, com o tempo e o exercício da escrita, 

elas iriam memorizar essas palavras. Um outro aspecto ainda poderia ter sido 

abordado pela professora: a questão da variação linguística. Em Ilhéus, as pessoas 

falam “ISCOLA” e “ISTRELA”, mas, em outras cidades da Bahia, as pessoas falam 

“ESCOLA” e “ESTRELA”, coincidindo o jeito de falar com a forma de escrever. 

No segundo episódio, a professora, no afã de que as crianças escrevessem 

corretamente a palavra “elefante”, acaba artificializando a pronúncia. Esse episódio, 

no entanto, é diferente do primeiro: há uma regra para ser aprendida. No caso de 

palavras paroxítonas, mesmo que nós pronunciemos a última sílaba com som de “i”, 
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devemos escrever com “e”. Esse conhecimento deve ser ensinado aos alunos 

quando eles estiverem no estágio de consolidação da aquisição da escrita. No 

primeiro ano, é previsível e aceitável que crianças de regiões onde o jeito de falar 

uma palavra não coincide com o jeito de escrevê-la, grafem, por exemplo, “elefanti” 

no lugar de “elefante”. 

Sobre a questão da relação entre o texto oral e o escrito, Terzi (1995, p. 114) 

esclarece: 

Ao mesmo tempo que a experiência linguística da oralidade influencia a 
compreensão do funcionamento da escrita, essa compreensão torna mais 
claro para as crianças o funcionamento da língua oral e a enriquece. 

 

Concomitantemente à promoção de situações de ensino que favoreçam a 

compreensão das estruturas linguísticas do texto escrito, o professor, utilizando 

como referência os textos orais produzidos pelos alunos, buscando encurtar a 

distância entre as práticas de comunicação social utilizada pelo aluno dentro e fora 

da escola, sobretudo no início do processo de alfabetização, deve também criar 

oportunidades para que os alunos ampliem o seu conhecimento acerca do 

funcionamento da língua oral através de propostas de trabalho que favoreçam a 

internalização de conhecimentos sobre o funcionamento discursivo dos textos orais 

e de suas características linguísticas, contribuindo para a constituição de uma 

memória discursiva e de redes de comunicação que favorecerão tanto a apropriação 

do funcionamento do texto escrito, quanto do oral. 

Em 2016, identificamos apenas uma prática de ensino da variação linguística 

nos planos de aula da professora. A atividade está no livro didático, na página 136, 

de leitura do Hoje tem espetáculo, de autoria de Raimundo Carvalho e Ivan Luís B. 

Mota. No MP, aparece uma indicação para o professor aproveitar a oportunidade 

para conversar com os alunos sobre a grafia correta da palavra “mulher” que, no 

texto está grafada “muié”, explicando que se trata de uma palavra que é falada 

popularmente também como aparece no texto. 

Chama a atenção a superficialidade do trabalho com a variação linguística. 

Ele parece ter acontecido ocasionalmente, como se fosse algo do tipo “apareceu no 

texto, então, vamos falar”. A discussão, rápida, não assegura uma reflexão 

sistemática sobre uma questão tão importante. 
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A questão da variação linguística é abordada por Bortoni-Ricardo e Oliveira 

(2013, p. 62): 

 
Todo falante nativo é competente em sua língua materna, nela podendo 
desempenhar todas as tarefas comunicativas. Se um professor do ensino 
básico conhece as características da fala do grupo social de onde provêm 
seus alunos, poderá planejar seu trabalho pedagógico com vistas a ampliar 
a competência comunicativa desses alunos, habilitando-os a usar outras 
variantes de mais prestígio na escrita e também na fala, quando ela precisar 
ser monitorada. Poderá também ensinar os alunos a escreverem de acordo 
com as convenções ortográficas, considerando, como ponto de partida, as 
características de sua pronúncia. 

 

Bortoni-Ricardo e Oliveira destacam uma questão que deve ser considerada 

pelo professor na hora de elaborar práticas de ensino que envolvam a questão da 

variação linguística: a importância de elaborar atividades que assegurem a 

apropriação, por parte do aluno, das variantes de maior prestígio social, promovendo 

situações didáticas que oportunizem aos alunos pensarem sobre: os aspectos 

formais e informais de uso da língua oral e escrita; as características da língua 

falada, da língua escrita e dos gêneros textuais, por exemplo. Essa postura do 

professor promove a diminuição da desigualdade de oportunidade entre os alunos 

das camadas mais abastadas e aqueles pertencentes às camadas menos 

prestigiadas. Isso promoveria a justiça social, na medida em que promove situações 

de ensino que oportunizam aos alunos a pensarem a língua como um fenômeno 

linguístico que está imerso em uma prática social e, mais do que isso, que envolve 

questões ideológicas e de poder de um determinado grupo social sobre outro. 

Também não foram anotadas atividades de práticas de ensino da variação 

linguística nas aulas observadas no ano letivo de 2017. 

Sobre o trabalho desenvolvido com os gêneros orais públicos, quando 

perguntada na entrevista se havia elaborado, no exercício letivo de 2016, um 

trabalho especifico com essa variável, a professora respondeu: 

 
Não, fora apresentaçõezinhas, algumas datas (comemorativas), alguns 
momentos da escola (culminância de projetos), eu não. Sistematizado 
oralidade, como foco, não. Preparados para falar publicamente também 
não. 

 
 

Quanto ao trabalho com os gêneros orais públicos, Dolz e Bueno (2015, p. 

136) destacam que: 



115 
 

Dada a importância do oral no desenvolvimento dos alunos e em suas vidas 
práticas dentro e fora da escola, os currículos escolares devem definir e 
organizar os conteúdos sobre os gêneros orais formais e sua progressão na 
escola. Afinal, se queremos formar sujeitos que saibam agir na sociedade, é 
preciso instrumentalizá-los para todas as situações e não só para aquelas 
restritas à escrita e à sala de aula. 

 

A afirmação de Dolz e Bueno destaca a importância de um trabalho 

sistematizado com os gêneros orais públicos em sala de aula e indica que é 

necessário que o currículo escolar contemple diferentes situações didáticas que 

oportunizem aos alunos o contato, em sala de aula, com diferentes gêneros textuais, 

tanto orais, quanto escritos, buscando oferecer aos mesmos a oportunidade de 

ampliar o seu repertório linguístico para agir socialmente em diferentes situações de 

uso cotidiano da linguagem. 

Acreditamos que o trabalho com essa faceta da oralidade, assim como com 

as demais, de um modo geral, precisa ser materializado de forma mais efetiva nas 

práticas de ensino dos professores. É exatamente esse o desafio que se apresenta 

para a nossa pesquisa nas duas últimas ações que serão desenvolvidas. 

 
2.5 O trabalho com a oralidade nos anos iniciais: alinhavando uma proposta de 

ensino para os alunos do 1° ano do Ensino Fundamental. 

 
Após a análise da entrevista semiestruturada, dos documentos curriculares da 

rede municipal de Ilhéus, do Plano de Curso da Escola Raio de Luz, dos planos de 

aula da professora Sol do exercício letivo de 2016, e da observação das práticas de 

ensino da professora nas duas primeiras semanas de aula do ano letivo de 2017, 

tínhamos um repertório de dados que nos permitiria dialogar com a professora sobre 

o trabalho com o eixo oralidade desenvolvido em sala de aula, considerando-se o 

que se ensina, para que se ensina e como se ensina. 

Interessava-nos, agora, de posse desse diagnóstico, refletir com a professora 

sobre o que os dados da pesquisa tinham nos revelado até então, para, a partir daí, 

construirmos, em parceria com ela, uma ação de ensino que fosse condizente com a 

concepção de língua que adotamos neste trabalho. Para isso, realizamos um 

encontro de quatro horas com a professora. 

Iniciamos o trabalho apresentando para a professora o objetivo do encontro e 

a pauta de trabalho do dia, que contemplou os seguintes momentos: abordagem 
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dialógica sobre as facetas do trabalho com a oralidade; avaliação crítica do livro 

didático adotado pela professora; autorreflexão das práticas de ensino  

desenvolvidas pela professora com o eixo oralidade; apresentação dos dados 

revelados pela pesquisa e de uma ação de ensino para ser ajustada pela professora 

e aplicada em sala de aula, com o suporte da pesquisadora. 

Utilizamos como elemento de referência para o diálogo com a professora a 

Ficha diária para observação das aulas, que se encontra como apêndice B deste 

trabalho. Nessa ficha, estão definidas, a partir do nosso aporte teórico, as categorias 

de análise e os tipos de atividades de cada uma das facetas. 

Em linhas gerais a professora confirmou o que os dados revelados pela 

pesquisa indicaram, no entanto, seu olhar sobre o livro didático e sobre as suas 

práticas de ensino nos revelaram algumas questões que, sob a nossa ótica, 

merecem destaque. 

A abordagem crítica do livro didático utilizado em sala de aula aconteceu na 

medida em que a professora realizava a autoanálise de suas práticas de ensino. Ela 

disse, de forma mais contundente, que o livro didático não oferecia muitas propostas 

de trabalho para o ensino da oralidade e que as poucas atividades que contemplam 

a língua oral, em geral, eram pretextos para o desenvolvimento de outros eixos do 

ensino de língua portuguesa, ou eram atividades em que os alunos eram 

estimulados a responderem oralmente questões dos textos explorados em uma das 

unidades de trabalho. Disse ainda que, de modo geral, o livro didático não oferecia 

orientações que dessem suporte para o professor explorar uma determinada 

atividade, com foco no desenvolvimento das capacidades dos alunos com a língua 

oral. 

A avaliação da professora é bem próxima da apresentada pelo Guia do PNLD 

2016 (BRASIL, 2016, p. 118-119): 

 
Quanto à oralidade, as atividades propostas colaboram para o 
desenvolvimento da linguagem oral do aluno, embora não envolvam uma 
grande variedade de gêneros e objetivos de ensino. Desde o Volume 1, 
predominam atividades de resposta oral a questionamentos a partir de 
textos lidos, embora as crianças também sejam engajadas em produções 
orais de mensagens para secretária eletrônica, leituras expressivas, reconto 
de histórias, dramatização, brincadeiras de roda, escutar e cantar músicas, 
ouvir e contar histórias, dentre outras produções. Há uma seção específica 
nomeada “Trocando ideias” que sugere conversas acerca de temas tratados 
nas unidades. Nas ocasiões em que há apresentações orais (como nas 
culminâncias dos projetos didáticos que são propostos na coleção), poucas 
vezes, há uma explicação clara das finalidades e uma preparação para tais 



117 
 

apresentações. Isso ocorre, no entanto, na atividade de Sarau poético, que 
perpassa toda a coleção. Assim, é preciso investir nas orientações para o 
planejamento e revisão das produções orais, como também no que se 
refere à escolha do registro de linguagem adequado à situação. 

 

A professora explicou para a pesquisadora que a escolha do livro didático é 

feita pelo coletivo de professores, que define, democraticamente, a coleção adotada 

para o triênio seguinte e que o material didático que a escola trabalha não tinha sido 

a sua escolha individual. Após esse esclarecimento, a professora destacou que no 

livro didático aparecem apenas duas atividades de produção de texto oral – uma 

conversa telefônica e um recado em uma secretária eletrônica –, as quais ela 

considera insuficientes. Voltou a fazer uma crítica à obra, reafirmando que o MP não 

apresenta encaminhamentos metodológicos detalhados de como o professor deve 

conduzir a atividade para que os alunos desenvolvam satisfatoriamente sua 

competência oral. 

Para confirmar o que estava dizendo, indicou para a pesquisadora algumas 

páginas no livro didático que, sob a sua ótica, confirmariam as considerações que 

estava tecendo sobre a obra. As páginas citadas pela professora são apresentadas 

a seguir. 

 
Figura 11 – Atividade extraída do LD: Responda oralmente 

 

Fonte: Livro didático “Português: Linguagens”, 1o ano, 2014, p. 78, 95. 
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Figura 12 – Trabalho com os textos de tradição oral como pretexto para a leitura e a 

escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Livro didático “Português: Linguagens”, 1o ano, 2014, p. 198, 213. 

 
 

Figura 13 – Modelo de atividades do LD envolvendo a produção de textos orais. 
 

 
Fonte: Livro didático “Português: Linguagens”, 1o ano, 2014, p. 96-98. 
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Em nossa avaliação, a coleção Português Linguagens opta por uma 

metodologia híbrida, isto é, ora propõe atividades mais transmissivas, ora propõe 

atividades mais reflexivas. Isso, a nosso ver, é uma das explicações para, que já há 

algum tempo, ela tenha se firmado como a coleção mais adotada no Brasil. Em um 

contexto no qual a maioria dos professores tem a cabeça orientada pela tradição 

transmissiva e o coração pulsando pela inovação reflexiva, temos o cenário ideal 

para a proliferação e aceitação desse tipo de coleção. 

A leitura da professora reafirmou e ampliou a análise que tínhamos feito da 

obra na Seção “Entrelaçando as concepções e as práticas de ensino da professora 

sobre o ensino da oralidade: a entrevista, os planos de aula e a observação das 

aulas”. 

Sobre o trabalho envolvendo as atividades da faceta Práticas de oralização, a 

professora confirmou que as atividades que mais realiza em sala de aula são a 

leitura em voz alta e a interpretação oral de um texto. Ela destacou, entretanto, que 

as atividades de leitura em voz alta, apesar de serem feitas diariamente, são 

realizadas por ela, que se coloca como modelo para os alunos de um leitor 

experiente. Afirmou que são raros os momentos em que os alunos são protagonistas 

desse processo, justificando que eles ainda não realizam com autonomia a leitura, já 

que ainda estão em processo de aquisição do Sistema de Escrita Alfabética. 

A professora sinalizou que existem poucas indicações no livro didático para a 

realização desse tipo de atividade e que, quando elas aparecem, são de leitura de 

textos que os alunos já sabem de cor, em geral textos da tradição oral. Segundo ela, 

como o professor, em geral, não teve preparação adequada para desenvolver esse 

tipo de prática, nem na formação inicial, nem na continuada, uma orientação 

detalhada no MP facilitaria a realização da atividade. 

Em relação às conversas dirigidas sobre temas, a professora disse que as 

realiza nas diversas áreas do conhecimento. Ela disse, ainda, que, raramente, 

propõe a atividade de leitura jogralizada e que não propõe a realização de leituras 

dramatizadas. 

Sobre o Trabalho com os textos de tradição oral, a professora disse que a 

atividade que realiza com maior frequência é a de recitação ou cantoria, a partir de 

propostas de ensino presentes no livro didático, na PDAL ou em outras fontes 

utilizadas por ela. A professora confessou, no entanto, que, em geral, trabalha com 
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esses textos não para desenvolver a linguagem oral dos educandos, mas porque 

eles são adequados ao processo de alfabetização. 

Em relação ao trabalho com a relação entre o texto oral e o escrito, a 

professora afirmou que nunca havia trabalhado com nenhum dos tipos de atividades 

categorizados na pesquisa. Nesse ponto, consideramos importante retomar um dos 

registro do nosso diário de bordo, datado de 08 de fevereiro de 2017. Nesse dia, a 

professora propôs aos alunos a elaboração de um texto com os combinados da 

turma. Ela se comportou como escriba dessa produção coletiva, mas, no lugar de 

fazer perguntas que pudessem ajudar os alunos na resolução dos problemas, a 

professora optou por simplificar ela mesma o que eles ditavam. Da forma como fez, 

a professora acabou não colaborando para que os alunos começassem a perceber 

que escrever é diferente de falar. 

Quanto ao trabalho com a faceta variação linguística, a professora afirmou 

que não se recordava de nenhuma prática de ensino que trabalhasse, de forma 

intencionada, com os diferentes modos de falar, a não ser incidentalmente, quando a 

questão aparecia no livro didático ou em alguma situação vivenciada pelos alunos, 

em geral fora do contexto escolar, que eles traziam para a sala de aula. Nessas 

ocasiões, segundo ela, “de forma quase instintiva”, falava para os alunos sobre a 

importância do respeito à diversidade linguística e cultural. 

Ainda segundo a professora, ela nunca havia desenvolvido uma proposta de 

atividade que contemplasse o trabalho com os gêneros orais públicos. 

O conhecimento da professora sobre a sua própria prática pareceu-nos 

bastante evidente. A autoavaliação realizada pela professora confirmou o que os 

dados coletados em etapas anteriores da pesquisa tinham revelado: o fio condutor 

do trabalho da professora com o eixo oralidade eram as práticas de oralização e a 

recitação ou cantoria dos textos de tradição oral. 

Ainda assim, conforme observamos até aqui, tanto o trabalho com as práticas 

de oralização, quanto com a recitação ou cantoria dos textos de tradição oral, 

precisavam de ajustes metodológicos para contribuírem efetivamente para o 

desenvolvimento oral dos alunos. O trabalho com a faceta Práticas de Oralização 

estava muito voltado apenas para o diálogo entre a professora e um dos alunos, ao 

qual ela se dirigia nominalmente. Já o trabalho com os textos de tradição oral tinha 

como objetivo, quase que exclusivo, a apropriação do SEA por parte dos alunos. 
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Tomando a língua oral como objeto do conhecimento e buscando ser 

coerentes como as nossas concepções de ensino, de língua, de linguagem, de texto 

e de oralidade, entendíamos que era oportuno propor à professora situações de 

ensino para todas as facetas definidas neste trabalho. 

Para elaborar a sequência de atividades que iríamos propor à professora, 

buscamos considerar as orientações dos PCN de língua portuguesa (BRASIL,1997, 

38-39) sobre o que considerar ao selecionar a língua oral como objeto de ensino: 

 
Eleger a língua oral como conteúdo escolar exige o planejamento da ação 
pedagógica de forma a garantir, na sala de aula, atividades sistemáticas de 
fala, escuta e reflexão sobre a língua. São essas situações que podem se 
reverter em boas situações de aprendizagem sobre os usos e as formas da 
língua oral: atividades de produção e interpretação de uma ampla variedade 
de textos orais, de observação de diferentes usos, de reflexão sobre os 
recursos que a língua oferece para alcançar diferentes finalidades 
educativas. Para isso, é necessário diversificar as situações propostas tanto 
em relação ao tipo de assunto como em relação aos aspectos formais e ao 
tipo de atividade que demandam – fala, escuta e/ou reflexão sobre a língua. 

 

Pretendíamos dar à oralidade o status de eixo de ensino em patamar de 

igualdade com a leitura, a escrita e a análise linguística, extrapolando situações que 

envolvessem exclusivamente conversas e discussões com os alunos sobre temas 

variados, sem a ocorrência de um planejamento que contemplasse, de forma 

explícita e sistemática, atividades que proporcionassem aos alunos desenvolverem 

suas capacidades orais. 

Assim, considerando o contexto do Mestrado Profissional em Educação, e, 

mais do que isso, a nossa intenção em contribuir para a ampliação das práticas de 

ensino de oralidade da professora Sol e dos demais professores, avaliamos que 

seria importante apresentar sugestões didáticas que pudessem ser desenvolvidas 

em sala de aula. Esse era o compromisso social assumido quando ingressamos no 

Programas de Pós-Graduação em Formação de Professores da Educação Básica, 

pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Essas atividades serão apresentadas a 

seguir e estão organizadas pelas categorias de análise definidas neste trabalho. 

As atividades propostas serviram de referência para organizarmos a próxima 

etapa da pesquisa: a aplicação do plano de trabalho elaborado coletivamente pela 

professora Sol e pela pesquisadora, que, a partir de então, assumiria uma postura 

de observadora participante. 
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2.5.1 Proposta didática de prática de oralização 

 

Para além do que dizem os pesquisadores, gostaríamos de partilhar algo que 

aprendemos13. A discussão coletiva de uma atividade feita pelos alunos pode ser um 

momento bastante oportuno para o desenvolvimento da competência oral dos 

alunos, tanto na dimensão da fala como na dimensão da escuta. Mas, para que esse 

momento seja, de fato, uma oportunidade para os alunos desenvolverem a oralidade 

nas duas dimensões, é necessário que nós, professores, saibamos conduzir 

corretamente esta situação didática. 

Aprendemos que, de pouco adianta, durante o compartilhamento das 

respostas individuais dos alunos no coletivo, pedirmos a um aluno para responder a 

uma questão e, em seguida, passar o turno de fala a outro aluno para que este 

responda à mesma atividade. Se fizermos assim, o diálogo acontece tão somente 

entre o professor e um aluno, por vez. Os momentos de discussão coletiva de uma 

atividade se transformam, nessa perspectiva, efetivamente, em momentos de 

chamar a atenção dos alunos, com o professor pedindo recorrentemente “silêncio” e 

repetindo que “enquanto um fala os outros devem escutar com atenção”. Entretanto, 

por força da própria cultura escolar, como os alunos não reconhecem no colega 

alguém que pode ter algo importante para dizer, a tendência é que, enquanto um 

responde, os outros se envolvam em conversas paralelas. 

Para resolver esse problema, o professor pode conduzir a discussão coletiva 

de uma atividade feita individualmente pelo aluno, ou até em pequenos grupos, 

adotando procedimentos metodológicos diferentes: depois de fazer uma pergunta a 

um primeiro aluno, o professor pode perguntar a outro se ele concorda com o que o 

colega disse, pode pedir a esse segundo aluno que diga por que concorda ou por 

que discorda do colega; depois, pode passar o turno de fala a um terceiro aluno, 

pedindo a este que responda com qual dos dois colegas concorda. Com esse 

procedimento, os alunos vão aprendendo, aos poucos, que, para participar da 

discussão, é preciso ouvir, com atenção, quem está falando. É claro que, até que os 

alunos compreendam essa lógica – de ouvir com atenção, para se posicionar sobre 

o que o outro falou –, que precisa ser ensinada, leva algum tempo. Enquanto a 

 
 

13 
Mudamos a nossa prática a partir da leitura das instruções sobre o trabalho com oralidade no 

Manual do Professor da coleção didática “Universos: Língua Portuguesa”, destinada a alunos dos 
anos finais do Ensino Fundamental. 
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1. VOCÊ SABE O QUE É UMA PARLENDA? COM AS PARLENDAS, BRINCAMOS 

COM AS PALAVRAS. VALE TUDO: TATU, CHUVA E ATÉ CALÇA FURADA! 

2. VAMOS LER PARLENDAS, APRENDER PALAVRAS NOVAS E DESCOBRIR 

QUE ESCREVER É DIFERENTE DE FALAR. 

turma não se acostumar com essa outra prática do professor, é provável que, ao ser 

solicitado a se manifestar sobre o que um colega disse, os alunos respondam que 

“eu não tava prestando atenção” ou “eu não ouvi”. A recomendação é que o 

professor não perca tempo com coisas do tipo “não ouviu porque estava 

conversando”, mas que reaja propositivamente. O que está sendo chamado de 

reação propositiva é o professor pedir ao primeiro aluno que, “por favor, repita para o 

colega o que você disse”. Com esse procedimento, relativamente simples, a 

conversa deixa de ser entre um aluno e o professor apenas, estendendo-se à turma 

como um todo. 

A seguir, passamos à apresentação de proposta didática com duas atividades 

com textos da tradição oral: uma para alunos no início do processo de aquisição do 

sistema de escrita, e outra para alunos que já estão em fase de consolidação da 

aquisição desse sistema. 

 
2.5.2 Proposta didática com textos da tradição oral 

 

As atividades a seguir propõem um trabalho com o gênero parlenda, da 

tradição oral, muito usado por professores alfabetizadores; elas são adequadas para 

o 1o ano. O que está escrito em letra bastão é dirigido aos jovens aprendizes da 

escrita. 

 
 

 

É importante que o professor incentive os alunos a falar o que sabem sobre 

parlendas e/ou fazer suposições a respeito. Destacamos que é um bom momento 

para colocar em prática a sugestão de trabalho com a oralização apresentada 

anteriormente. Depois, como forma de sistematizar a discussão, o professor pode 

explicar, brevemente, à turma o que são parlendas – versos recitados para entreter, 

divertir, embalar movimentos, escolher quem vai começar um jogo, dar o mote para 

brincadeiras etc. É fundamental que se enfatize a característica de brincadeira, de 

jogo de palavras desse gênero textual. 
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3. AGORA, RELEIA AS PARLENDAS E FAÇA UM DESENHO PARA CADA UMA. 

 

 
 

A leitura das parlendas busca a valorização dos textos de tradição oral, 

reconhecidos como manifestações culturais, desenvolvendo o letramento. Além 

disso, favorece o trabalho com a alfabetização, pois a criança terá que aprender a 

ajustar a pauta sonora ao escrito. É claro que, inicialmente, sem autonomia, isto é, 

com a ajuda do professor. 

Para que as crianças entendam a ideia de “brincar com as palavras”, é 

importante que elas tenham uma experiência estética com a leitura das parlendas. 

Para isso, o professor pode destacar, por meio de procedimentos epilinguísticos, a 

importância da rima na construção desse gênero textual. Damos a seguinte 

sugestão: depois de ler, com os alunos, a parlenda “Viva eu, / Viva tu, / Viva o rabo 

do tatu”, o professor escreve a parlenda no quadro, trocando o último verso, lê para 

as crianças “Viva eu, / Viva tu, / Viva o rabo da onça” e pergunta: “O texto não está 

mais engraçado. Por quê?”. Essa pergunta, relativamente simples, ajuda os alunos a 

perceberem que a rima é um dos elementos importantes nesse tipo de texto. O 

professor pode esclarecer, ainda, para a turma que as rimas facilitam a 

memorização e, como as parlendas são da tradição oral, a memorização é 

fundamental para que as pessoas passem o texto umas para as outras. Em síntese, 

o professor pode dizer para os alunos que a rima permite às parlendas terem uma 

“vida longa”. 

 
 

 

É importante que o professor incentive os alunos a ler sozinhos, deixando que 

eles utilizem estratégias para descobrir as palavras. A cada parlenda lida, o 

professor deve dar tempo para os alunos desenharem. Essa atividade não tem só 

um cunho lúdico, ela permite avaliar a compreensão dos textos, já que o desenho é 

uma forma de o aluno expressar seu entendimento. 

COM A AJUDA DO PROFESSOR, LEIA AS PARLENDAS. 

 

 
VIVA EU, 

VIVA TU, 

VIVA O RABO DO TATU. 

CHOVE, CHUVA, CHUVISQUINHO, 

SUA CALÇA TEM FURINHO. 

CHOVE, CHUVA, CHUVARADA, 

SUA CALÇA ESTÁ FURADA! 
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3. RELEIA ESTES VERSOS DA PARLENDA DA CHUVA. 

 
 
 
 
 

A) QUE SOM SE REPETE NESSES VERSOS? 

 
B) A REPETIÇÃO DESSE SOM IMITA QUAL SOM DA NATUREZA? 

 
C) ESSES VERSOS MOSTRAM QUE A CHUVA ESTÁ AUMENTANDO OU 

DIMINUINDO? POR QUÊ? 

“CHOVE, CHUVA, CHUVISQUINHO” 

“CHOVE, CHUVA, CHUVARADA” 

 

 

 

Existem diversas combinações possíveis de palavras para completar as 

parlendas: o que importa é que os alunos encontrem palavras – de preferência, 

nomes de animais – que rimem com as palavras “Aninha” e “João”. Com esta 

atividade está sendo exercitado o domínio das correspondências entre letras ou 

grupos de letras e seu valor sonoro, essencial no processo de alfabetização, por 

meio da produção de rimas. 

 
 

 

Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor 

sonoro, identificar o efeito de sentido decorrente do uso de aliteração e do uso de 

sufixos, são habilidades importantes que podem ser trabalhadas a partir das 

 

4. OPS... MUDARAM A PARLENDA DO TATU! CRIE UMA PALAVRA QUE RIME 

COM A PALAVRA DESTACADA. 

VIVA EU 

VIVA ANINHA 

VIVA O RABO DA    

 
 
 

VIVA EU 

VIVA JOÃO 

VIVA O RABO DO    
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1. Você conhece a riqueza das histórias de sua comunidade? Você sabe o que é um 

conto de encantamento? Fale para seus colegas o que você acha que é um conto 

de encantamento. 

O homem que virava onça 

Na comunidade Kalunga contam que havia um homem que de noite virava 

onça. Uma vez, era uma noite de lua cheia, ele virou onça e matou uma novilha na 

fazenda do próprio filho. 

Quando viu uma novilha morta, o filho pensou: 

– Isso é coisa de onça. Vou ficar aqui de tocaia para pegar essa onça. 

Ele passou o dia e a noite esperando a onça aparecer novamente. De repente, 

ele ouviu um barulho de mato amassado. Era a onça que vinha devagarinho. Ele se 

parlendas. Não se pode perder também a dimensão lúdica da parlenda “Chove, 

chuva, chuvisquinho”, utilizada em brincadeiras de pular corda. Quanto mais rápido 

os últimos versos dessa parlenda são recitados, mais rápido o participante deve 

pular. Seria ótimo que o professor propusesse aos alunos pular corda: além de uma 

excelente atividade física, isso os ajudaria a refletir sobre a relação entre o sentido 

das palavras e o aumento da velocidade na brincadeira. 

Ao contrário do que muitos professores acreditam, quando os alunos estão no 

processo final de consolidação da aquisição do sistema de escrita, os textos da 

tradição oral não precisam desaparecer da sala de aula. Eles continuam e o tipo de 

atividade muda, pois os objetivos do trabalho mudam. A seguir, apresentamos uma 

atividade, com textos da tradição oral, que pode ser desenvolvida com alunos em 

fase de consolidação da aquisição do sistema de escrita. Observe-se que o tipo de 

letra não é mais o bastão. 

 

 

 

O conto que escolhemos é “O homem que virava onça”, registro escrito de um 

conto de encantamento do povo Kalunga. Contos de encantamento são histórias da 

tradição oral, marcadas pela relação entre realidade e fantasia, bem como pela 

cumplicidade entre contadores e ouvintes. É fundamental esclarecer que o povo 

Kalunga é uma comunidade quilombola que vive no estado de Goiás. Uma de suas 

marcas registradas são suas festas, como a Folia de São Sebastião e o Império 

Kalunga. É por meio das festas e de suas histórias que os kalungas demonstram  

sua cultura e religiosidade, sentindo-se parte de um povo que tem identidade e 

história. 
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3. Chegou a hora de fazer a apresentação multimídia do conto! 

 
a) Forme um grupo com quatro colegas. Cada um vai ficar responsável por uma 

parte da apresentação. Decidam: 

• Quem vai ser o narrador? 

• Quem vai ser o filho do homem que virava onça? 

• Quem vai organizar o som? 

• Quem vai organizar as imagens? 
 

b) Leiam as dicas sobre o que cada membro do grupo deve fazer. Lembrem-se: 

vocês formam uma equipe! 

 
NARRADOR 

 

1º parágrafo: 

• Comece lendo de forma lenta, com tom de voz grave, criando suspense. 

• Na segunda frase, faça uma pausa após “Uma vez, era uma noite de lua cheia,”, 

fingindo-se assustado com o rugido da onça que será reproduzido. 

• Continue a leitura até o final do parágrafo. 
 

2º parágrafo: 

 

 
 

É importante que o professor incentive os alunos a expressar livremente o 

que acham que significa a expressão. Em seguida, o professor pode explicar que 

uma apresentação multimídia é aquela que mistura texto, som e imagens – que 

podem ser fixas (como desenhos e fotos) ou animadas (como vídeos). Depois da 

explicação, cabe ao professor ativar a imaginação da turma, perguntando como 

poderia ser uma apresentação multimídia do conto “O homem que virava onça”. 

 
 

preparou, armou a espingarda, mas quando a onça chegou perto ele percebeu que 

era seu pai e não atirou. A onça fugiu espantada. 

Quando o filho chegou em casa, o pai já estava lá. Ele disse: 

– Pai, o senhor tem de parar com essa história de virar onça. Hoje eu quase 

atirei no senhor. Foi por pouco. Eu sou um bom caçador de onça e quase matei o 

senhor. O senhor mata minhas novilhas quando está virado em onça e me dá 

prejuízo. Vamos numa rezadeira para o senhor ficar livre desse encanto. 

Assim fizeram. A rezadeira quebrou o encanto e o pai nunca mais virou onça. 

 
[Gloria Moura (organizadora). O homem que virava onça. Narrador: Joaquim de S. R. Em: Estórias 
quilombolas. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade, 2010. p. 58-61.] 

 

2. Vamos recontar esse conto de um jeito diferente? O que você imagina que é uma 

apresentação multimídia? 
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• Continue a leitura com suspense e faça uma pausa em “o filho pensou”, deixando 

os ouvintes curiosos. 

4º parágrafo: 

• Leia variando a entonação da voz e o ritmo da leitura ao longo de todo o 

parágrafo. 

• Faça uma pequena pausa nas palavras dia e noite, destacando-as. 

• Alongue   a   sílaba -ran- de esperando, criando um efeito de demora 

(“esperaaando”). 

• Na segunda frase, fale mais alto na expressão de repente e abaixe o tom de voz 

em seguida. 

• Na terceira frase, leia a palavra devagarinho lentamente e em um tom mais 

baixo, destacando cada sílaba (“de-va-ga-ri-nho”). 

• Na quarta frase, deixe os ouvintes ansiosos, aumentando o ritmo e o tom de voz 

ao ler “Ele se preparou, armou a espingarda”. 

5º parágrafo: 

• Faça uma pequena pausa depois de “Quando o filho chegou em casa,”. 
 

7º parágrafo: 

• Fale com firmeza a expressão “Assim fizeram”. Faça uma pequena pausa depois 

da expressão “e o pai” e finalize a leitura do conto. 

 
 
 

 
FILHO DO HOMEM QUE VIRAVA ONÇA 

 

3º parágrafo: 

• Leia a frase “Isso é coisa de onça.” lentamente e com um tom de voz baixo, como 

se estivesse inconformado e chateado. 

• Leia a segunda frase com um tom de voz mais alto e firme, de quem sabe como 

resolver o problema. 

6º parágrafo: 

• Leia a primeira frase com um tom sério, de quem está dando bronca. 

• Passe para um tom de lamento nas frases seguintes, como se estivesse falando 

“será que você não vê que não pode fazer isso?”. 

• Na quinta frase, volte a falar como se estivesse dando bronca. 

• Leia a última frase como quem está dando uma ordem. 

 
ORGANIZADOR DO SOM 

 

• Os sons a ser reproduzidos durante o conto são os seguintes: rugido de onça; 

mato sendo amassado devagar e rapidamente. Decida com seu grupo como esses 

sons vão ser reproduzidos. 

• Durante a leitura do conto, reproduza o som do rugido quando o narrador disser 

pela primeira vez a palavra onça. 

• Reproduza esse som novamente quando o narrador terminar de ler o primeiro 
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O objetivo geral da atividade é mostrar à turma que é possível combinar a 

tradição e as novas tecnologias. Além do uso de recursos tecnológicos, os alunos 

deverão experimentar efeitos vocais que ajudam na criação de suspense – a altura 

da voz, o ritmo da fala e a combinação entre fala e silêncio. 

Embora a atividade traga sugestões para a oralização do texto, o papel do 

professor é fundamental: mediar a leitura do conto, observando se os alunos estão 

conseguindo destacar os sentidos dos enunciados por meio da leitura em voz alta, 

das imagens e dos sons. Os alunos podem e devem usar recursos aprendidos em 

Arte, especialmente aqueles relacionados ao teatro (expressão corporal), à música e 

às artes visuais. Planejar intervenções orais; experimentar e criar técnicas relativas à 

interpretação, à improvisação e à composição; adquirir autonomia na manifestação 

pessoal, para fazer e apreciar a arte, são habilidades que podem ser desenvolvidas 

com a contação de histórias. 

A seguir, passamos à apresentação de proposta didática com uma atividade 

de exploração da relação entre a oralidade e a escrita. 

 
2.5.3 Proposta didática para explorar a relação entre a oralidade e a escrita 

 

Para construir essa proposta, simulamos uma situação em que a escrita de 

um texto do gênero regra de brincadeira se justificasse. Como a atividade é para 

uma turma do 1o ano, usamos a letra tipo bastão. 

parágrafo. 

• Reproduza o som do mato sendo amassado devagar quando o narrador começar 

a ler “De repente, ele ouviu um barulho de mato amassado”. Deixe o som do mato 

até o fim do quarto parágrafo. 

• Reproduza o som do mato sendo amassado rapidamente quando o narrador ler “A 

onça fugiu espantada”. 

 

ORGANIZADOR DAS IMAGENS 
 

• As imagens a ser reproduzidas durante o conto são as seguintes: Lua cheia; Sol. 

Quanto maior a imagem, melhor vai ficar a cena. Decida com seu grupo como 

essas imagens vão ser reproduzidas. 

• Durante a leitura do conto, projete a imagem da Lua cheia quando o narrador 

disser “... de noite virava onça.”. Mantenha a imagem até o narrador terminar o 

primeiro parágrafo. 

• Projete a imagem do Sol desde a leitura de “Quando viu uma novilha morta” até 

“Ele passou o dia”. Logo em seguida, projete a imagem da lua e a mantenha até o 

final do quarto parágrafo (“A onça fugiu espantada.”). 
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1. PEDRO MORAVA NO ESTADO DO MATO GROSSO, ONDE AS CRIANÇAS 

GOSTAM DE BRINCAR DE “DA ABÓBORA FAZ MELÃO”. QUANDO ELE SE 

MUDOU PARA A ILHÉUS, NA BAHIA, SUA NOVA PROFESSORA PEDIU A ELE 

QUE ENSINASSE À TURMA UMA BRINCADEIRA DA REGIÃO DELE. TODOS SE 

REUNIRAM NO PÁTIO DA ESCOLA E PEDRO DEU AS SEGUINTES 

INSTRUÇÕES AOS COLEGAS: 

“PRIMEIRO, TODO MUNDO FAZ UMA RODA E AÍ COMEÇA A CANTAR “DA 

ABÓBORA FAZ MELÃO”, BATENDO PALMAS. QUANDO CANTAR O PEDAÇO 

“FAZ DOCE, SINHÁ, FAZ DOCE, SINHÁ, FAZ DOCE, SINHÁ MARIA”, TODO 

MUNDO DEVE FAZER ASSIM. QUANDO FOR CANTAR O PEDAÇO “QUEM 

QUISER APRENDER A DANÇAR, VAI NA CASA DO JUQUINHA”, TODO MUNDO 

DÁ AS MÃOS E RODA. QUANDO CANTAR A PARTE “ELE PULA, ELE RODA, 

ELE FAZ REQUEBRADINHA”, TEM QUE FAZER ASSIM, ASSIM E ASSIM.” 

 

2. A PROFESSORA PERGUNTOU AOS ALUNOS SE ELES HAVIAM ENTENDIDO 

AS INSTRUÇÕES DE PEDRO. ELES RESPONDERAM QUE “SIM” E BRINCARAM 

À VONTADE. 

•  VOCÊ ENTENDEU AS INSTRUÇÕES DO PEDRO? SE SIM, BRINQUE 

COM OS COLEGAS. SE NÃO, POR QUE NÃO? 

 

A expectativa é que os alunos respondam que não é possível compreender as 

instruções de Pedro completamente. Como ele falava para seus colegas, que 

estavam em sua presença, ele não precisou nomear os movimentos da brincadeira, 

valendo-se de gestos e da palavra assim durante sua fala. A palavra “assim” é um 

dêitico, pois aponta diretamente para a situação de comunicação. Como na 

interação oral, os interlocutores estão em presença, os dêiticos não trazem 

problemas de compreensão. O mesmo não acontece com a interação pela escrita. 

Esse é um dos conhecimentos que os alunos podem desenvolver antes mesmo de 

se apropriarem do sistema de escrita alfabético. O texto do Pedro também carrega 

uma marca muito presente na oralidade, “aí”; entretanto, esse tópico não será 

abordado. A opção é por trabalhar com aquilo que atrapalharia o funcionamento do 

texto na escrita. 
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O professor deve escrever o texto do Pedro no quadro, mesmo que os alunos 

ainda não saibam decodificá-lo. Ele deve ler o texto e questionar os alunos sobre o 

uso da palavra assim, incentivando-os a compreender que, no texto escrito, essa 

palavra não esclarece o que deve ser feito. “„Todo mundo deve fazer assim‟, assim 

como?”; “Vamos explicar direitinho esse assim?”; - a expectativa é que os alunos 

sugiram algo do tipo “todo mundo deve imitar uma pessoa mexendo o doce na 

panela com uma colher”. “Quando Pedro fala „Tem que fazer assim, assim e 

assim‟, o que a letra da cantiga diz?”; “Por quais palavras vamos substituir a parte 

„assim, assim e assim‟? O que fala a cantiga?”. O professor, então, deve anotar o 

que os meninos sugerirem no quadro. Depois de encerrado o trabalho coletivo, eles 

podem copiar a cantiga no caderno. 

Acreditamos que, dessa maneira, estamos ensinando para nossos alunos do 

1o ano, que ainda não dominam o sistema de escrita, que escrever é diferente de 

falar. E isso acontece não porque a escrita é melhor do que a fala, mas por 

exigência da situação comunicativa. 

A seguir, passamos à apresentação de proposta didática com uma atividade 

de exploração da variação linguística. 

 
2.5.4 Proposta didática para explorar a variação linguística 

 
 

Embora pudéssemos pensar em uma atividade cujo ponto de partida 

estivesse na fala, como uma discussão sobre o molde de falar dos próprios alunos e 

a comparação com a fala usada nas novelas, nos desenhos, nos filmes, pois é 

 

3. DITEM AS INSTRUÇÕES DO PEDRO PARA A PROFESSORA ESCREVER NO 

QUADRO, TROCANDO A PALAVRA ASSIM POR PALAVRAS QUE EXPLIQUEM 

OS MOVIMENTOS. 

 
• PARA DESCOBRIR COMO VOCÊ VAI COMPLETAR O TEXTO  DO 

PEDRO, RELEIA O TEXTO COM A AJUDA DO PROFESSOR. 

 

• O TEXTO VAI PARA UMA TURMA DO 1O ANO DE UMA ESCOLA DE 

ITABUNA: SERÁ QUE ELES VÃO ENTENDER?! 
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comum que as crianças imitem a fala de personagens de seus programas  

preferidos, dizendo coisas como: “Amigo, vamos até o local.” optamos por utilizar 

nesta proposta como ponto de partida uma reflexão linguística feita a partir de um 

texto escrito, pois o nosso objetivo principal com esta atividade é mostrar que, no 

Brasil, existem vários falares e que todos eles devem ser igualmente respeitados. É 

muito importante que a escola aja no sentido de combater o preconceito linguístico, 

pois esse preconceito é reforçado o tempo inteiro na grande mídia, principalmente, 

na televisão, a que as crianças têm grande acesso. 

 
Crianças caçam e domam jumentos no sertão do Ceará 

Gabriela Romeu 
Colaboração para a Folha 
12/04/2014 

 

Dó e Butico 
 

Entrar no mato para caçar jumento e apostar corrida no lombo do animal é 

diversão dos cabinhas, como os meninos são chamados no Cariri cearense. 

Na Serra do Zabelê, vilarejo da cidadezinha sertaneja de Nova Olinda (CE), os 

quintais se estendem pelas capoeiras (matas). 

Por ali, há muitos jumentos sem dono, soltos também pelas beiras de estradas. 

Houve um tempo em que esses animais eram úteis para o homem sertanejo. 

“Hoje já tem moto para pegar água ou carregar carvão”, conta Normando Carlos 

Telles, o Dó, 12. “Jumento já foi caro, agora ninguém nem quer.” 

Se sobram nas capoeiras, viram assunto dos cabinhas. O termo “cabinha” vem de 

“cabra” (ou “caba”, no falar sertanejo). Homem é “caba”, menino é “cabinha”. Lá pelo 

Zabelê tem gente que brinca que Dó é “encantador de jumentos”. 

Ele tem um jumento chamado Butico, que pegou no mato ainda filhote. 

Conseguiu amansá-lo. Butico senta, deita, anda e corre com os comandos do 

menino. “Gosto mais quando o jumento dá pulos”. 

Dó conta que sempre aposta corrida de jumento no Zabelê. Cada menino vai 

montado num animal, que pode ser o da família ou algum caçado no mato. 

“Quem perde tem que voltar para casa puxando o jumento, não pode montar”, 

conta Dó. “Nunca perco uma corrida”, diz todo orgulhoso. 
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Quer dizer, quase nunca. Certa vez, o menino caiu do jumento e levou uma 

pisada. Ganhou uma cicatriz no rosto. 

Sua mãe não quis mais saber do jumento, que foi solto no mato. Mas isso já tem 

algum tempo e o jumento voltou para o dono. 

 
Caçada na mata 

Seguir os cabinhas (meninos) na caçada aos jumentos nas capoeiras (matas) é 

uma aventura e tanto. Sol a pino, eles andam ligeiro por quilômetros, procurando o animal 

em cantos onde tem água. 

Estão sempre de olho no chão. Algum rastro pode indicar se quem procura está 

frio ou quente. “Aqui passou uma cobra”, avisa Ju, apelido de José Carlos Telles Júnior, 

10, irmão de Dó. 

No caminho, os meninos vão colhendo várias frutinhas. Sabem o que podem ou 

não comer. “Essa aqui é a banana da raposa, bem docinha”, explica Ju. 

Mas nada de jumento aparecer naquele dia. Voltamos para casa a pé, assim como 

quem perde a corrida no Zabelê. 

 
Cariri 

É uma região do Ceará chamada de “oásis do sertão”, pois tem água em muitos 

lugares. 

Reúne várias cidades, como Crato, Barbalha e Juazeiro do Norte, conhecida pelas 

romarias do Padim Ciço, o Padre Cícero, considerado pelo povo como um santo 

milagreiro. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2014/04/1439281-criancas-cacam-e-domam-jumentos-no- 
sertao-do-ceara.shtml Acesso em 03/2017 

 

1. Você sabia que existem diferentes formas de falar ao longo do Brasil? E que nenhuma 
forma é melhor que a outra? Releia. 

Se sobram nas capoeiras, viram assunto dos cabinhas. O termo “cabinha” vem de “cabra” 
(ou “caba”, no falar sertanejo). Homem é “caba”, menino é “cabinha”. Lá pelo Zabelê tem 
gente que brinca que Dó é “encantador de jumentos”. 

 

a) Que palavras no trecho são típicas da fala do sertanejo? 
 
b) Por que essas palavras foram usadas na reportagem? 

 
c) O uso dessas palavras torna a reportagem mais interessante? Converse com seu 
professor e seus colegas. 

 
2. Você acredita que apenas o sertanejo tem um modo típico de falar? Discuta com seus 
colegas e tente se lembrar de outros falares que existem pelo Brasil. 

 

No Brasil, existem diferentes falares, fruto de diferenças regionais, sociais, de 

faixa etária, de gênero, dentre outras. Isso é chamado de diversidade linguística. 

Todos os falares são importantes e devem ser valorizados. É importante que 

a escola trabalhe para que os alunos entendam que o modo de falar de um povo é 

http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2014/04/1439281-criancas-cacam-e-domam-jumentos-no-sertao-do-ceara.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2014/04/1439281-criancas-cacam-e-domam-jumentos-no-sertao-do-ceara.shtml
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1. – O grupo pode vir à frente, por favor! Quando o professor diz isso, muita gente 

costuma sentir as pernas tremendo e um frio na barriga. 

• Você já apresentou trabalho oral alguma vez na escola? Se já, o que você 

achou da experiência: ficou nervoso, com um frio na barriga; ou ficou 

tranquilo e à vontade? Se nunca, como você acha que reagiria? 

• Fora da escola, você já ouviu alguém falando em público? Na sua opinião 

essa pessoa se saiu bem? Por quê? 

 

• Na sua opinião, as pessoas gostam de falar em público ou têm medo de 

enfrentar essa situação? 

um aspecto importante, fundamental da cultura desse povo. Pensando assim, ao 

explicar a origem do nome “cabinha”, típico do falar sertanejo, a matéria tem tudo 

para se tornar mais interessante para o leitor. 

Essa discussão é fundamental, principalmente, para que os alunos valorizem 

a variedade que usam. É importante que, ao falar, por exemplo, sobre o “chiado” do 

carioca, os diminutivos do mineiro, o “r” caipira dos paulistas, as expressões 

idiomáticas dos baianos etc., a escola leve os alunos a refletirem sobre o próprio 

modo de falar. 

Passamos agora à apresentação de proposta didática de exploração de um 

gênero oral público bastante recorrente na esfera escolar, a apresentação oral de 

trabalho. 

 
2.5.5 Proposta didática com um gênero oral público 

 
 

Considerando a progressão, elaboramos as atividades a seguir tendo como 

público-alvo alunos do 5o ano Ensino Fundamental. Entretanto, caso o professor 

queira, ele pode fazer adaptações na sequência para trabalhá-la com alunos do 1o 

ano. 14 

 
 

 
 

14 
Optamos por oferecer nesta pesquisa um modelo didático elaborado para alunos do 5°ano 

por duas questões. A primeira delas é que esperamos que este trabalho seja lido por professores do 
Ensino Fundamental, anos iniciais. Assim, julgamos interessante ter uma proposta de ensino para 
outro ano que não seja necessariamente para o 1°ano do Ensino Fundamental, foco central deste 
trabalho. Em segundo lugar porque desejávamos que a professora sujeito da pesquisa, pudesse, a 
partir de um modelo de referência, fazer adaptações a essa proposta de trabalho, isso porque, no 
nosso entendimento este é um processo importante para a emancipação da professora no que se 
refere a elaborar, a partir dos princípios defendidos neste trabalho, suas próprias práticas de ensino. 
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Este é um ótimo momento para incentivar a participação dos alunos em sala 

de aula. Entretanto, para que eles participem, questionando, sugerindo, 

argumentando e respeitando os turnos de fala, é preciso que, nós, professores, 

façamos algumas perguntas sobre o tema: a pessoa estava segura e demonstrava 

conhecer o conteúdo? A pessoa falou baixo ou em um tom que dava para ouvir 

bem? A pessoa mostrava entusiasmo e despertava o interesse do público? A  

pessoa olhava diretamente para os ouvintes e passava confiança? A pessoa falava 

de forma clara, utilizando um vocabulário que dava para entender? 

Uma pesquisa apresentada pelo programa de TV “Globo Repórter” 

perguntou às pessoas do que elas tinham mais medo. As respostas atestam que 

falar em público, definitivamente, não é uma coisa tranquila para a maioria das 

pessoas: falar em público (15,30%), doenças (13,27%), morte (12,17), águas 

profundas (10,07%), solidão (8,27%), altura (6,77%), desemprego (6,72%), dívidas 

(6,09%). Exatamente por isso, a escola precisa assumir o compromisso de ensinar 

seus alunos a falar em público. 

 
1. Responda as perguntas, seguindo as instruções: corra os olhos pelo texto a 
seguir, identificando título, subtítulos, tamanho das letras e expressões em negrito. 

 

• Qual é assunto do texto? 

• Quais as três etapas de uma apresentação oral de trabalho? 

• Quais são os momentos da preparação de conteúdos? 

• Quais são as ações que podem ajudar na construção de uma boa 
apresentação oral de trabalho? 

• Durante uma apresentação oral de trabalho, quais são as três coisas que o 
apresentador precisa levar em conta? 

 
Apresentação oral de trabalho: como agir para fazer uma ótima 

apresentação? 

Nós aprendemos a falar convivendo com nossos familiares e amigos, mas é 

na escola que aprendemos a apresentar trabalhos orais. 

Preparação dos conteúdos 

A preparação dos conteúdos se divide em três momentos: definição do tema, 
definição dos elementos da pesquisa, pesquisa. 

A primeira coisa a se fazer é definir o tema, isto é, sobre o que se vai falar. Na 
escola, em geral, o tema é definido pelo professor ou pelo professor em conjunto 
com os alunos. 

Depois que se define o tema, é preciso definir os elementos da pesquisa: a) o 
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título do trabalho, para ajudar o grupo a saber exatamente o que deve guiar o 
trabalho, para não perder o foco – durante a preparação da apresentação, o título 
pode ser mudado; b) o objetivo, para ajudar o grupo a escolher o material que 
precisa ser lido; c) a justificativa, quando se deve mostrar que o tema escolhido é 
importante; d) a metodologia, modo como o grupo pretende obter os dados da 
pesquisa e em que materiais esses dados devem ser buscados; e) as perguntas, 
que evitam a perda de foco, mantêm o grupo concentrado no tema e nos objetivos. 

Depois que foram definidos o título, o objetivo, a justificativa, a metodologia e 
as perguntas, é chegada a hora de fazer a pesquisa. 

 

Preparação da apresentação 

Depois da pesquisa feita, algumas ações podem ajudar na construção de uma 
boa apresentação oral de trabalho, isto é, uma apresentação que desperte o 
interesse dos ouvintes: a elaboração do material de apoio e a elaboração do 
texto. 

Duas coisas podem apoiar o apresentador em seu trabalho: roteiro e 
recursos visuais. Assim como o texto escrito, a apresentação oral também tem 
uma estrutura. O roteiro deve listar as etapas da apresentação: a) abertura, 
momento em que um dos membros do grupo cumprimenta os ouvintes e apresenta 
os demais colegas; b) introdução ao tema, momento em que o assunto é 
apresentado aos ouvintes e o apresentador explica por que o grupo escolheu aquele 
tema; c) desenvolvimento do assunto, momento em que vai se falar o que foi 
pesquisado sobre o assunto, mostrando que há relações entre as falas dos 
apresentadores; d) revisão e resumo, momento em que se faz a retomada, de 
forma resumida, dos pontos principais da apresentação; e) conclusão, momento 
em que se apresenta a mensagem final ou se propõe uma questão para os ouvintes 
pensarem sobre ela; f) encerramento, momento em que os membros do grupo 
agradecem a atenção do auditório. Elaborar o roteiro é importante para que o grupo 
consiga cumprir a apresentação no tempo combinado. Os recursos visuais podem 
ser apresentados por meio de cartazes em cartolinas ou outro tipo de material, ou 
por meio de multimídia, isto é, apresentações nas quais se usa o computador. 

É preciso planejar o texto que vai ser falado em cada uma das etapas do 
roteiro: abertura, introdução ao tema, desenvolvimento do assunto, revisão e 
resumo, conclusão e encerramento. Uma apresentação oral exige que, além de se 
preocupar com o conteúdo, o apresentador se preocupe com a forma como as 
informações serão passadas: não se pode apresentar um trabalho falando do 
mesmo modo como se conversa com os amigos no dia-a-dia. 

 

Apresentação 

Na hora do trabalho, há três coisas importantes que os apresentadores 
precisam levar em conta: as características da fala, a postura corporal e a 
interação com os ouvintes. 

O apresentador deve procurar variar a entonação, o ritmo (falando ora mais 
rapidamente ora mais devagar) e o volume da voz (mais tem que ser sempre um 
volume que todos possam ouvir). 

As informações da fala devem ser complementadas por olhares, gestos e 
expressões faciais. Se, por exemplo, o apresentador está falando sobre duas 
coisas, uma que está à direita e outra, à esquerda, ele pode fazer um movimento 
com a mão direita e, depois, um movimento com a mão esquerda: isso ajuda a 
marcar o que está sendo dito. 

Também é importante que o apresentador busque interagir, isto é, se 
comunicar, com os ouvintes. Para isso, ele pode fazer algumas perguntas para os 
ouvintes responderem, e questionar se todos estão entendendo o que está sendo 
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apresentado. 
(Texto didático elaborado para esta atividade.) 

 

2. Chegou a hora de você aprender a preparar uma apresentação de trabalho que 

vai deixar os ouvintes muito atentos e interessados. 

• Organize a turma em três grupos. Cada grupo vai pesquisar um assunto e 

preparar uma apresentação. 

 

• Leia o quadro para ficar por dentro do que você e seu grupo vão fazer. 

 
Apresentação oral sobre... Cada grupo deve escolher um tema 

estudado ao longo do ano em uma das 

disciplinas: Artes, Ciências, Geografia, 

História e Matemática. 

Ouvintes Colegas de outras turmas e 

funcionários da escola 

Data da apresentação Deve ser definida pelo professor 

 

• Sigam os passos descritos na parte do texto “Preparação dos conteúdos”: 

primeiro, definam o tema; depois, definam os elementos da pesquisa; e, por 

último, façam a pesquisa. 

a) Para definir o tema, cada grupo escolhe um assunto estudado em uma das 

matérias. Cada grupo pode fazer uma lista dos assuntos mais citados e, depois, 

escolher o preferido. Vocês podem se perguntar: qual assunto tratado na escola 

deixou a turma curiosa, querendo saber mais sobre ele? 

b) Para definir os elementos da pesquisa, o grupo deve dar um título ao trabalho, 

definir o objetivo, justificar a escolha do tema, definir a metodologia e elaborar as 

perguntas que precisam ser respondidas na pesquisa. Vejam um exemplo de um 

grupo que escolheu o tema “agroecologia”. 

 Título Agroecologia: um novo caminho para a agricultura familiar.  

 Objetivo Conhecer a importância da agroecologia para os pequenos 

agricultores. 

 

 Justificativa O Brasil tem milhares de famílias que dependem da 

agricultura, portanto, é importante que sejam apresentadas 

alternativas para que elas queiram permanecer no campo. 

 

 Metodologia a) Leitura de textos do livro didático e de anotações no 

caderno; 

b) entrevistas com representantes dos agricultores; 

c) visitas a propriedades que adotam as técnicas da 

agroecologia, com a orientação de alguém que entenda do 

assunto. 

 

 Perguntas O que é agroecologia? 

Em que as técnicas da agroecologia se diferenciam das 

outras técnicas de cultivo do solo? 

As técnicas da agroecologia são vantajosas para a 
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  agricultura familiar?  

c) Para fazer a pesquisa, o grupo pode lançar mão do livro didático da matéria, das 

anotações no caderno, da leitura de textos em livros e na internet (façam um 

esquema do texto que mais ajudou o grupo na pesquisa). Tem uma coisa da qual o 

grupo não pode se esquecer: de anotar as fontes pesquisadas (se for em um livro,  

é preciso saber o título, o autor, a editora, a data; se for em um site, é preciso 

colocar o endereço eletrônico completo). 

• Agora, sigam os passos descritos na parte do texto “Preparação da 

apresentação”: elaboração do material de apoio (roteiro e recursos visuais) e 

elaboração do texto. 

 
a) Primeiro, cuidem do roteiro e do que o vai ser falado em cada uma das etapas 

desse roteiro. Vejam expressões que o grupo pode usar em cada uma das etapas. 

 
Abertura Bom dia professor e colegas! 

Os componentes do nosso grupo são: Joana, 

Marcelo e Davi. 

Introdução ao tema O título do nosso trabalho é... 

Nosso objetivo foi... 

O grupo escolheu esse tema porque... 

Para fazer o trabalho, nós lemos... Entrevistamos... 

Em nosso trabalho, nós pretendemos responder às 

seguintes perguntas (falar as perguntas). 

Desenvolvimento do Agora, nós vamos falar sobre uma questão 

assunto importante (dizer qual é a questão). 

Essa questão nos fez pensar em duas coisas (dizer 

as duas coisas). 

Para as coisas ficarem mais claras, vamos dar um 

exemplo (dizer o exemplo) e mostrar algumas 

imagens de... 

Como Joana já disse, é importante que... 

Revisão e resumo Antes de encerrar nossa apresentação, vamos fazer 

um resumo dos pontos mais importantes... 

Conclusão Para terminar, o grupo quer deixar a seguinte 

mensagem... 

Para finalizar nosso trabalho, nós queremos deixar 

uma pergunta para a turma pensar sobre ela (fazer a 

pergunta). 

Encerramento Nós gostaríamos de agradecer aos colegas a 

atenção. 

Nós esperamos ter contribuído para ampliar o 

conhecimento da turma sobre o assunto. 

 

b) É hora de preparar a parte visual da apresentação. Para isso, você pode fazer 

cartazes ou preparar slides no computador. Sigam algumas dicas que podem deixar 

seu trabalho mais interessante. 
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Usem uma letra que seja visível de longe. 

Escrevam poucas informações no cartaz ou no slide. 

Usem imagens (desenhos, fotografias). 

Façam um cartaz ou um slide com as partes do roteiro da apresentação. 

 
• Para fazer uma boa apresentação, o grupo precisa fazer um ensaio geral, 

para treinar a fala, a postura corporal e como vai interagir com os ouvintes. 

a) Retomem tudo que vocês estudaram e prepararam sobre o assunto e ensaiem 

como se fosse a apresentação pra valer! 

b) Enquanto o colega de grupo fala, os outros devem prestar bastante atenção, 

para apontar o que ficou bom e o que preciso ser mudado. Para fazer isso, sigam 

os itens desta ficha. 

 

 SIM NÃO 

O colega encarregado de fazer a abertura da apresentação, 

saudou os ouvintes? 

  

Em seguida, foi feita a introdução do tema, com apresentação: 

do título do trabalho, dos objetivos, da justificativa para a 

escolha do tema, dos materiais pesquisados, das perguntas que 

o grupo se propôs a responder com o trabalho? 

  

No desenvolvimento do trabalho, os cartazes feitos foram 

apresentados na hora correta e ajudam a entender melhor o 

assunto? 

  

Perto do final da apresentação, os pontos principais foram 

retomados? 

  

Na finalização, o grupo deixou uma mensagem e fez uma 

pergunta para os ouvintes pensarem sobre o assunto? 

  

Todos se posicionaram bem diante dos ouvintes ou ficaram só 

de olho nas anotações e nos cartazes? 

  

Todos variaram a entonação e o volume da voz?   

Durante a apresentação, todos fizeram perguntas para 

estimular a participação dos ouvintes? 

  

Para encerrar, o grupo lembrou de agradecer a atenção dos 

ouvintes? 

  

• Chegou o dia da apresentação. Vocês pesquisaram, se prepararam, 

ensaiaram... Vai dar tudo certo! E também vão prestar muita atenção às 

apresentações dos outros grupos. 

a) Assistam à apresentação dos outros grupos, com caderno e lápis: anotem as 

dúvidas e o que vocês acharam mais importante nessas apresentações. 

b) Depois das apresentações, converse com o professor e os colegas: vocês 

ficaram mais seguros depois de toda essa preparação ou o frio na barriga continuou 

incontrolável? 
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As atividades apresentadas aqui seguem um modelo de sequência didática 

proposta pelos estudiosos do Círculo de Genebra, representados, sobretudo, por 

Schneuwly e Dolz. 

 
2.6 A oralidade como objeto de ensino: tecendo uma experiência de proposta de 

trabalho. 

 
De posse do material que utilizaríamos como referência para elaborar as 

atividades de ensino que desenvolveríamos com os alunos da professora Sol, nos 

meses de maio e junho de 2017, passamos a tear os fios da oralidade nos 

dedicando ao planejamento e à aplicação das aulas. Definimos elaborar os planos 

de aula progressivamente na medida em que fôssemos desenvolvendo o trabalho. 

As aulas foram planejadas para serem desenvolvidas em dias intercalados, 

considerando a organização curricular da escola e a carga horária da área de língua 

portuguesa. 

Decidimos começar o trabalho pela faceta gêneros orais públicos, porque, 

seria o que exigiria uma quantidade maior de aulas e maiores adaptações, já que a 

proposta de trabalho apresentada inicialmente pela equipe de pesquisa para a 

professora foi elaborada para os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental. 

Em relação ao trabalho com os gêneros orais públicos, decidimos manter o 

gênero apresentação de trabalho sugerido na sequência didática e optamos pela 

temática “trânsito”, conteúdo definido no projeto curricular da escola para o mês de 

maio. Seguindo o conteúdo temático definido no planejamento pedagógico coletivo 

da escola para o mês de maio e as orientações gerais da Coordenação Pedagógica 

da Unidade de Ensino, passamos a elaborar a sequência de atividades para serem 

aplicadas pela professora, com o suporte da pesquisadora, com os alunos do 1° ano 

do Ensino Fundamental, anos iniciais, turno vespertino, da Escola Raio de Luz. 

Sabíamos que teríamos que dedicar um tempo significativo para que as 

crianças se apropriassem do conteúdo temático, pois o domínio do mesmo se 

constitui uma etapa importante na preparação das crianças para realizarem uma 

apresentação oral de trabalho com qualidade. O plano de trabalho foi adaptado para 

o conteúdo temático, assim como para a faixa etária dos alunos. 

Apesar de sabermos dos desafios que enfrentaríamos, por se tratar de uma 

proposta nova de trabalho, não esperávamos, logo de início, enfrentar dificuldades 
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relacionadas à fala com autonomia das crianças, já que a maioria  delas 

demonstrava falar com desenvoltura em atividades que envolviam a linguagem oral 

no cotidiano de sala de aula, interagindo bem entre si e com a professora. 

Das doze crianças do grupo, apenas quatro eram mais tímidas e 

apresentavam maior dificuldade em expressar-se oralmente com autonomia no 

cotidiano da sala de aula. O que esquecemos de levar em consideração é que a fala 

espontânea tem características diferentes da fala dirigida e que as crianças nunca 

haviam participado de uma proposta de trabalho que exigisse delas o uso da fala em 

uma situação formal. 

Sobre essa questão Dolz, Scheneuwly e Haller (2004, p. 146) sinalizam que é 

papel da escola oferecer oportunidades para que os alunos aprendam a utilizar a 

fala em situações públicas, que envolvem maior grau de formalidade: 

 
Já que o papel da escola é sobretudo o de instruir, mais do que o de  
educar, em vez de abordarmos os gêneros da vida privada cotidiana, é 
preciso que nos concentremos nos gêneros de comunicação pública formal. 
Por um lado, aqueles que servem a aprendizagem escolar... (exposição, 
relatório de experiência, entrevista, discussão em grupo etc.), e, por outro 
lado, aqueles da vida pública no sentido lato do termo (debate, negociação, 
testemunho diante de uma instância oficial, teatro etc.) 

 

No que diz respeito ao posicionamento de Dolz, Scheneuwly e Haller, 

concordamos com eles quanto ao papel institucional da escola, que é 

prioritariamente o de garantir que os alunos tenham acesso aos diversos saberes 

produzidos pela humanidade, incluindo-se aí a apropriação da linguagem enquanto 

bem cultural. Entretanto, isso não deve significar que toda construção de saberes 

não é atravessada por posicionamentos críticos, que também vão se constituindo à 

medida que novos conhecimentos vão sendo construídos – essa também é uma 

função essencial da escola. 

Fomos confirmando no decorrer do trabalho o que o nosso aporte teórico 

sobre a oralidade já tinha nos revelado. Era preciso desenvolver situações efetivas 

de uso mais formal da linguagem para que os alunos tivessem a oportunidade de 

desenvolver o seu potencial comunicativo no uso da modalidade oral. 

Algumas crianças nos surpreenderam positivamente, tendo facilidade, logo de 

início, para falar em público e outras, que esperávamos que tivessem maior 

autonomia, apresentaram dificuldade em diferentes graus e aspectos. Constatamos 

assim que as competências orais que algumas crianças tinham desenvolvido não 
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eram suficientes para que desenvolvessem de forma autônoma apresentações orais 

de trabalho. Era preciso ensiná-las e sabíamos que tínhamos um longo desafio pela 

frente. 

Desde o início, o compromisso da professora com a proposta de trabalho era 

evidente. No entanto, existia um conflito latente entre a vontade da professora em 

desenvolver propostas de trabalho numa perspectiva sociointeracionista e a sua 

formação inicial e continuada, que, como foi evidenciada em outras etapas da 

pesquisa, era pautada numa concepção tradicional de ensino. 

Esse conflito se mostrou logo de início, quando a professora planejou as 

primeiras intervenções da sequência didática com o gênero oral apresentação de 

trabalho, com foco no conteúdo temático trânsito. Foi preciso replanejar. 

Definimos que iríamos iniciar o trabalho, mostrando para os alunos três  

vídeos com apresentações de crianças. Duas dessas apresentações envolviam o 

gênero escolhido para o nosso trabalho e uma outra um Sarau de Poesias. Com 

essa atividade, pretendíamos que as crianças percebessem, a partir de modelos de 

referência, quais são os procedimentos que uma pessoa deve adotar para realizar 

uma boa apresentação oral de trabalho. Em dois vídeos, as crianças realizaram com 

êxito as suas apresentações, considerando as especificidades do gênero em 

questão, e em um deles não. 

A definição dessa estratégia de trabalho foi respaldada nas concepções de 

Dolz e Schneuwly (2004, p. 63), que defendem a ideia de que: 

 

Toda ação de linguagem implica diversas capacidades da parte do sujeito: 
adaptar-se às características do contexto e do referente (capacidade de 
ação), mobilizar modelos discursivos (Capacidade discursiva) e dominar as 
operações psicolinguísticas (capacidade linguístico-discursiva). 

 

A professora começou a aula perguntando para as crianças se elas já haviam 

se apresentado em algum lugar. Algumas disseram que sim, outras que não. As que 

tinham se apresentado, haviam se apresentado na igreja. As crianças falavam todas 

ao mesmo tempo e a professora fazia intervenções do tipo “Vamos ouvir X!!!” 

“Vamos ouvir Y!!!!” “Deixa B falar agora D!!!!”, o que sinalizava que, apesar de a 

professora já ter feito a leitura da nossa proposta de trabalho sobre a faceta práticas 

de oralização, ela ainda não tinha conseguido se apropriar das sugestões em sua 

prática de ensino. 
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Em momento imediatamente posterior a essa experiência, tivemos a 

oportunidade de refletir com a professora sobre a importância do processo de 

mediação do professor nas situações que envolviam a interação oral entre as 

crianças, por meio da conversação, estimulando-as, com atitudes propositivas, a 

escutarem os colegas e a respeitarem os turnos de fala. Isso precisava ser ensinado 

aos alunos. 

Feita essa observação voltaremos à descrição analítica da aula. 

A professora Sol voltou a perguntar aos alunos se já tinham visto pessoas se 

apresentando em algum lugar: em praças, nas ruas, nas igrejas etc. As crianças 

responderam que sim. Nesse momento, as crianças apresentavam muita dificuldade 

para se concentrar, conversando paralelamente, sem prestar atenção ao que a 

professora dizia. A professora não desistiu e perguntou se eles achavam que essas 

pessoas que tinham visto se apresentando falavam bem ou não. As crianças não 

conseguiam entender com clareza o que a professora estava falando e, por isso, 

não conseguiam responder à pergunta, já que nunca haviam conversado sobre a 

temática e não tinham parâmetros para avaliar se uma fala pública foi bem ou mal 

sucedida. 

Com essa introdução, a professora esperava fazer um levantamento de quais 

conhecimentos os alunos tinham sobre o gênero apresentação oral. Dolz e 

Schneuwly (2004, p. 76) destacam que: 

 
Numa sequência didática, é essencial que o professor faça um diagnóstico 
dos conhecimentos que os alunos já têm sobre o gênero que irá ser 
trabalhado; que defina estratégias de ensino que ofereçam boas 
oportunidades de o aluno ampliar seu repertório linguístico e o 
conhecimento do gênero que está sendo trabalhado, a partir da adaptação 
do gênero e do contexto de produção a situação escolar, planejando 
situações de ensino que oportunizem aos alunos um tempo didaticamente e 
intencionalmente organizado para progredir em suas aprendizagens. 
Quanto mais precisa a definição das dimensões ensináveis de um gênero, 
mais ela facilitará a apropriação deste instrumento e possibilitará o 
desenvolvimento de capacidades de linguagem diversas que a ele estão 
associadas. 

 

Para balizar a discussão que pretendia e partindo dos pressupostos de Dolz e 

Schneuwly, a professora apresentou aos alunos os modelos de referência que tinha 

selecionado, mediando em seguida um diálogo com eles sobre o material exibido. 

Os alunos agora estavam um pouco mais concentrados. 
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Antes de apresentar o segundo vídeo, ela explicou aos alunos que uma 

pessoa que vai falar para outras deve se apresentar, cumprimentar o público e, 

apenas depois disso, iniciar a apresentação do conteúdo propriamente dito. Com 

essa explicação, a professora pretendia começar a ensinar as crianças os 

comportamentos linguísticos necessários para que uma pessoa possa realizar uma 

boa apresentação oral. 

Em seguida, a professora mostrou para as crianças os dois outros vídeos e 

perguntou em qual deles tinha sido realizada a melhor apresentação. As crianças 

continuavam demonstrando não ter condições para fazer essa avaliação. A 

professora, então, passou a fazer perguntas dirigidas: as crianças do vídeo 1 se 

apresentaram bem? Sim ou não? Cumprimentaram o público? Ficaram se mexendo 

de um lado para o outro? Deu pra entender o que elas falaram? As crianças que se 

apresentaram neste vídeo disseram sobre o que iriam falar? O vídeo 1 era das 

crianças do Sarau de Poesias. E as do vídeo 2 (crianças apresentando um trabalho 

numa escola bíblica dominical, que usavam cartazes como suporte para as suas 

apresentações)? E as do vídeo 3 (apresentação oral de um trabalho sobre animais)? 

As crianças insistiam em conversar sobre o conteúdo temático do vídeo 3 (animais) 

e não conseguiam responder às perguntas da professora. 

Vimos que não conseguimos alcançar nosso objetivo e que teríamos que 

reorganizar a nossa ação para o dia seguinte. Franchi (2012, p. 37) afiança a nossa 

concepção de planejamento ao afirmar que: 

 
Planejar não é prever uma rotina, mas um ato de imaginação; e coordenar é 
saber criar as condições para uma atividade conjunta em torno dos 
problemas que o professor prevê e que ele sabe adequados aos objetivos 
que se propõe; aproveitar-se dos movimentos dinâmicos desse processo 
participativo em que cada um se situa com suas peculiaridades. Neste 
processo, mesmo quando decide, o professor não responde mais a um 
problema ou necessidade que somente ele tem: decide sim, mas sobre uma 
questão que já se tornou uma questão para todos. 

 

Resolvemos apresentar para as crianças apenas dois vídeos para que elas 

pudessem estabelecer comparações entre eles. Decidimo-nos pelos vídeos que 

envolviam o gênero que estávamos trabalhando com as crianças. 

Assim, na segunda aula, a professora retomou a conversa que havia tido com 

as crianças no dia anterior, direcionando-as novamente sobre o que elas teriam que 

observar nos vídeos 1 e 2. “Nós ontem assistimos vídeos com crianças se 
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apresentando. Mas vocês não estavam prestando muita atenção para responder o 

que eu estava perguntando. Por isso, hoje eu vou passar dois vídeos novamente e 

vocês vão prestar atenção se a pessoa cumprimentou o público, se ela se 

apresentou. Se eu for apresentar um trabalho tenho que me apresentar. Se falou 

direitinho a mensagem que ela queria. Se ela ficou se mexendo e tirando a atenção 

das pessoas. Se vocês entenderam o que a pessoa falou.” 

A professora exibiu os vídeos e retomou as questões que tinha pontuado uma 

a uma para que os alunos avaliassem as apresentações que tinham acabado de 

assistir. Elas conseguiram responder às questões, comparando as duas 

apresentações. Demonstraram ter compreendido a proposta de trabalho e 

conseguiram diferenciar uma apresentação da outra, destacando porque em uma 

das apresentações as crianças tinham se saído melhor do que na outra. 

Agora, a estratégia adotada para o trabalho tinha funcionado bem. 

Em seguida, a professora introduziu com as crianças uma conversa sobre o 

conteúdo temático do trabalho: trânsito, retomando uma conversa que havia tido 

com elas na semana anterior. As crianças começaram a contar casos de pessoas da 

família que se envolveram em acidentes de trânsito, o que deixou evidente que a 

escolha da temática era acertada, pois era de interesse dos alunos. 

Franchi (2012, p. 44) destaca a importância na escolha do tema, para que 

uma proposta de trabalho alcance seus objetivos: 

 
É necessário lembrar que a linguagem se constrói e se interpreta em 
situações dialogais reais, isto é, quando o tema, o modo, a forma da 
conversa e a própria conversa resultam de uma conveniência vital. É certo 
que se pode falar e escrever como se não houvesse interlocutores e sobre 
temas abstratos muito distantes do cotidiano da linguagem. Pode-se até 
“falar” sem falar, respondendo mecanicamente a questões rituais, e a escola 
é o exemplo mais claro disso. Infelizmente. Mas para que a linguagem se 
desenvolva, sobretudo com crianças, é fundamental que ela se enraíze na 
cotidianidade, na vida, em temas e questões que façam sentido no aqui e  
no agora. 

 

Franchi nos convida a refletir sobre a importância do papel do professor nas 

situações de interlocução cotidianas dos alunos em sala de aula. Numa perspectiva 

Sociointeracionista, o professor deve planejar situações de ensino que provoquem 

os alunos a estabelecerem diálogos reais. Além disso, o professor deverá ser aquele 

que media, sugere e faz intervenções de ensino nas situações sociais de uso da 

linguagem que acontecem no espaço escolar. Essas situações devem acontecer a 
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partir de situações comunicativas que gerem o interesse do aluno, a partir de 

temáticas diversas que sejam do interesse dos alunos. 

Com essa postura, o professor potencialmente estará promovendo estratégias 

de comunicação em sala de aula que evitam a “artificialização” da língua e que 

estimulem os alunos a compartilharem informações, através de situações dialogais 

reais. Além disso, ele estará promovendo uma contextualização discursiva 

amparada em um contexto social, em que os alunos terão que estabelecer uma 

dinâmica interacional de uso da língua. 

Apesar do interesse pelo tema, em um dado momento, as crianças formaram 

dois grupos de conversas paralelas. A professora conseguiu retomar a discussão 

coletiva perguntando a uma das crianças se ela tinha ouvido o que o colega tinha 

falado. A criança respondeu negativamente e a professora pediu para que o aluno 

que tinha acabado de falar retomasse a fala para que o colega que estava distraído 

conseguisse ouvir. Foi a primeira vez que a professora se utilizou da nossa proposta 

de trabalho com a faceta práticas de oralização para mediar o diálogo com as 

crianças. Esse foi um aprendizado incorporado às ações de ensino da professora  

em outros momentos a partir daquele momento. Essa postura fez com que as 

crianças começassem a ficar mais atentas às falas dos colegas. 

Após a discussão, a professora disse às crianças que tinha uma proposta 

para elas: “Pensando em tudo isso que a gente conversou, vocês acham que seria 

interessante a gente estudar sobre o trânsito? As crianças responderam 

positivamente. Em seguida disse: “Eu tenho uma proposta pra vocês: aqueles  

vídeos que a gente assistiu ontem com crianças se apresentando, lembram? E se a 

gente apresentasse um trabalho sobre o trânsito. O que vocês acham? O que vocês 

acham da gente estudar sobre o trânsito para apresentar para os colegas de outra 

sala e também para os pais de vocês?” As crianças concordaram. “Como vocês 

acham que uma pessoa deve se comportar para fazer uma boa apresentação? ” 

A professora mediou a conversa para que as crianças entendessem que, para 

fazer uma boa apresentação, elas teriam que, em primeiro lugar, estudar sobre o 

conteúdo que iriam falar. “Pra começar, a gente precisa dar um nome para o nosso 

trabalho.” Duas crianças indicaram títulos para o trabalho. A primeira sugeriu; “O 

melhor trânsito de todos”; e a segunda, “O trânsito de todos”. 

A professora realizou uma votação entre as crianças que elegeram o título “O 

melhor trânsito de todos”. Em seguida, perguntou às crianças porque elas achavam 
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importante estudar sobre o trânsito. Em uma roda de conversa, elas foram 

formulando questões sobre o trânsito para as quais gostariam de encontrar 

respostas. Foram definidas seis perguntas para o trabalho: Quais são as regras de 

trânsito? Por que existem regras de trânsito para pedestres e motoristas? Por que os 

sinais de trânsito são importantes? Por que as pessoas não obedecem às regras de 

trânsito? Quem trabalha para garantir um trânsito seguro? Existem regras diferentes 

para o trânsito perto da escola? 

A terceira aula começou com a leitura do livro O trânsito de mudinho, de 

Ingrid Biesemeyer Bellinghausen, da Editora DCL. A professora rememorou 

rapidamente as conversas que teve com as crianças nas aulas anteriores e releu as 

perguntas elaboradas por elas no segundo dia da sequência didática. 

Ela apresentou a capa do livro para as crianças e perguntou: “Vocês acham 

que o trânsito no mudinho é igual ao nosso? Algumas crianças responderam que  

sim outras que não. A professora disse: “É o que vamos descobrir!”. Parou em 

outros momentos da leitura do livro, fazendo os alunos pensarem sobre o trânsito de 

mudinho e o trânsito que vivenciavam em seu cotidiano. 

Nessa etapa do trabalho, as crianças respondiam melhor às perguntas 

dirigidas sobre a temática, no entanto, observávamos que elas não tinham se 

apropriado suficientemente do conteúdo, para realizar uma apresentação pública de 

trabalho, o que nos deixou bastante apreensivas. Decidimos, então, propor mais 

atividades com esse fim. 

No quarto dia de trabalho, realizamos com as crianças da turma uma visita à 

Cidade do Trânsito, atividade desenvolvida pela Secretaria Municipal de Trânsito, a 

fim de trabalhar a educação para o trânsito. No retorno da visita, a professora 

realizou uma roda de conversa sobre o que elas tinham aprendido com a atividade. 

As crianças tiveram a oportunidade de vivenciar um circuito de trânsito, no qual ora 

eram pedestres que deveriam atravessar a rua, na faixa, ao sinal do guarda de 

trânsito, ora eram ciclistas. Todos teriam que respeitar as regras de trânsito. A 

conversa aconteceu em torno dessas questões e pudemos observar pela fala das 

crianças que, gradualmente, elas estavam se apropriado do conteúdo  temático 

sobre o qual fariam uma apresentação oral. Essa ação envolveu apenas os alunos 

que estavam participando da pesquisa. 

Em um dado momento dessa roda de conversa, a professora voltou a adotar 

a estratégia sugerida na pesquisa para mediar o diálogo entre as crianças e garantir 



148 
 

que elas interagissem entre si e respeitassem os turnos de fala umas das outras. 

Professora: “X, Y está falando. Vamos ouvir para ver se você aprendeu a mesma 

coisa que ele ou outra coisa diferente.” 

Figura 14 – Foto da visita dos alunos à Cidade do Trânsito 
 

Fonte: Facebook da Secretaria Municipal de Trânsito de Ilhéus - BA. 

 

 
Depois da roda de conversa, a professora propôs: “Agora, a gente vai 

registrar o que a gente aprendeu hoje sobre o trânsito.” Ela entregou uma atividade 

impressa para os alunos, com uma cruzadinha e orientou-os a colocarem o nome da 

escola, seu nome próprio e a data no local indicado. A atividade não foi concluída 

nesse dia por conta do horário e foi retomada no dia posterior. 

No quinto dia, a professora reproduziu a cruzadinha no quadro e foi 

trabalhando oralmente com as crianças as questões da atividade. Na medida em 

que as crianças iam respondendo às questões, a professora ia fazendo o registro no 

lugar correspondente e orientando as crianças a preencher a sua própria  

cruzadinha. As crianças responderam as questões sem nenhuma dificuldade, 

demonstrando terem se apropriado do conteúdo temático trabalhado na visita do dia 

anterior. 

A aula do sexto dia começou com a exibição do vídeo “Pateta no trânsito”. 

Depois de assistirem ao vídeo, a professora realizou com as crianças um diálogo 

sobre a postura do Pateta como pedestre e como motorista. Logo no início da roda 
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de conversa, ela falou: “Vamos fazer um combinado de ouvir o colega para falar. 

Porque, às vezes, o que ele falou eu também ia falar. Aí não precisa repetir.” 

A professora estimulou a participação de todas as crianças. Ela fez perguntas 

dirigidas aos alunos, elaborando outras questões a partir do que eles iam dizendo. 

Em outros momentos, retomou a fala de uma das crianças para que a criança 

seguinte pudesse dar o seu ponto de vista sobre o assunto que estava sendo 

tratado. 

Após a roda de conversa, a professora realizou o Jogo das Placas. Distribuiu 

entre os alunos placas com mãozinhas acenando positivamente, para cima, ou 

negativamente, para baixo. Na medida em que ia mostrando para as crianças 

imagens envolvendo situações de trânsito, elas teriam que elevar as placas que 

receberam sinalizando se aquela atitude era positiva ou negativa. As crianças 

conseguiram identificar com facilidade as atitudes corretas e as erradas. Na medida 

em que ia apresentando as imagens para as crianças, a professora elaborava 

enunciados que representavam a referida cena. 

Após o término dessa atividade, a professora distribuiu entre as crianças 

imagens com atitudes certas e erradas no trânsito, similares às que tinha sido 

trabalhadas na atividade anterior, para que elas pudessem analisar, colorir e 

apresentar para os colegas em uma segunda roda de conversa. As crianças 

apresentavam a sua imagem para os colegas e diziam o que estava acontecendo 

naquela cena, e se estava certo ou errado o que a pessoa estava fazendo. Todas as 

crianças conseguiram apresentar a sua imagem e falar sobre ela. Algumas com mais 

fluência, outras com mais dificuldade. Com a intervenção da professora, as crianças 

conseguiram respeitar os turnos de fala dos colegas. Para encerrar o dia, os alunos 

brincaram de um jogo de trilha do trânsito em dois grupos, um com a mediação da 

professora, e outro, com a mediação da pesquisadora. 

Na sétima aula, foi feita a leitura do livro “Ruas, quantas ruas”, de Cosell Lenzi 

e Fanny Espírito Santo, da Editora Positivo. Depois da leitura, foi realizada uma roda 

de conversa sobre como era o trânsito na rua delas e qual eram as características 

da rua em que moravam: havia placas de trânsito? Semáforo? Era íngreme? Tinha 

faixa de pedestres? O fluxo de carros, de motos, de pedestres, de bicicletas e outros 

meios de transporte era grande ou pequeno? 

O domínio do conteúdo temático pelas crianças e o desenvolvimento de sua 

oralidade nessa etapa do trabalho foram evidentes. Até as crianças que, no início do 
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processo, demonstravam maior dificuldade para falar estavam, progressivamente, se 

desenvolvendo. 

Nesse mesmo dia, as crianças participaram de uma palestra educativa sobre 

o trânsito, com o título “Trânsito seguro, responsabilidade de todos”, feita por uma 

Policial Militar, do Setor de Trânsito da PMBA. Além de conversarem sobre essa 

temática com a palestrante, os alunos ganharam materiais impressos que levaram 

para casa para compartilhar com as suas famílias. A convite da professora Sol, os 

alunos de uma das turmas do 2° ano vespertino também participaram da atividade. 

 
Figura 15 – Foto da participação das crianças na palestra “Trânsito seguro, 
responsabilidade de todos” 

 

Fonte: Arquivo digital da pesquisadora. 

 

 
Para finalizar a etapa de apropriação dos conteúdos temáticos, pedimos aos 

alunos que registrassem, através de desenho, o que aprenderam sobre o trânsito. A 

análise das produções dos alunos comprova que eles tinham conseguido construir, 

através das intervenções realizadas pela professora, os saberes necessários para 

falar publicamente sobre o que aprenderam. A seguir, trazemos quatro produções 

dos alunos que ilustram bem o que foi sistematizado coletivamente. 
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Figura 16 – Desenhos das crianças de suas aprendizagens sobre o trânsito. 
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Fonte: Arquivo pedagógico da pesquisadora. 

 

 
Na oitava aula, a professora retomou com os alunos o título e as questões 

que as crianças tinham sistematizado sobre o trânsito em aulas anteriores, para 

consolidar o projeto de comunicação do trabalho. 

 
Quadro 3 - Projeto de comunicação: apresentação de trabalho oral sobre o trânsito 

 

Título O melhor trânsito de todos 

Objetivo Conhecer as leis de trânsito e a importância de respeitá- 
las para o bem de todos. 

Justificativa Em nossa cidade, acontecem muitos acidentes no trânsito, 
tanto com pedestres como com motoristas. Muitos alunos 
conhecem pessoas próximas, como familiares e vizinhos, 
que já sofreram acidentes e/ou perderam a vida. As 
pessoas precisam conhecer e respeitar as regras de 
trânsito para termos o melhor trânsito de todos. 

Metodologia Leitura de textos literários e informativos; 
Palestras; 
Rodas de conversas; 
Atividade prática: Circuito do trânsito; 
Jogo didáticos; 
Vídeos e músicas; 
Produção de texto oral; 
Produção de texto, através de desenho. 
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Perguntas Quais são as regras de trânsito? 
Por que existem regras de trânsito para pedestres e 
motoristas? 
Por que os sinais de trânsito são importantes? 
Por que as pessoas não obedecem às regras de trânsito? 
Quem trabalha para garantir um trânsito seguro? 
Existem regras diferentes para o trânsito perto da escola? 

Fonte: Diário de bordo digital da pesquisadora 

 

 
Ela exibiu novamente os vídeos que foram projetados na segunda aula, 

relembrando com os alunos o que era necessário para realizar uma boa 

apresentação de trabalho. Em seguida, retomou as perguntas feitas pelas crianças 

para construir com elas um texto oral coletivo, que seria utilizado pela professora 

para organizar as falas das crianças na apresentação oral sobre o trânsito. A 

pesquisadora fez o registro escrito da produção das crianças. 

Sobre a importância da participação ativa dos alunos no processo de 

construção da linguagem em sala de aula, Franchi (2012, p. 37) assinala: 

 
Se o professor deseja orientar as atividades em sala de aula para o 
exercício da linguagem, a compreensão de seus aspectos, ele não pode 
esquecer-se de que a linguagem não é possível fora desse espaço 
interacional, em que todas as condições dialogais se estabelecem pela 
negociação recíproca das intenções e das pressuposições. Outra vez, a 
interação não supõe uma anulação das diferenças individuais e sociais dos 
participantes, mas uma adequada distribuição e tomada de papéis na 
interlocução, um trabalho coletivo em que cada um se identifica com os 
outros e a eles se contrapõe, seja assumindo a história e a presença, seja 
exercendo suas opções solitárias. 

 

Durante o processo, confirmamos o que já tínhamos pressuposto: as crianças 

tinham, de fato, avançado na construção de seu discurso oral. E isso aconteceu, 

porque, a despeito das dificuldades, a professora assumiu o papel de mediadora 

adulta da interação, orientando e esclarecendo os alunos sempre que necessário. 

A seguir, apresentamos, na íntegra, o diálogo estabelecido entre a professora 

e os alunos para construírem o texto com as aprendizagens coletivas do grupo sobre 

o trânsito. 

 
Professora: Para o trânsito da gente ser o melhor trânsito de todos, a gente 
precisa fazer o quê? 
C: Obedecer às regras de trânsito. 
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Professora: Vocês conseguiram aprender as regras de trânsito? S, você 
aprendeu alguma regra de trânsito? 
S: Criança não pode atravessar a rua sozinha. 
Professora: MA, você aprendeu alguma regra de trânsito? 
MA: Se for dirigir, guardar o celular, senão pode causar acidente. 
Professora: E você AN? 
AN: Pra atravessar a rua, tem que olhar para um lado e para o outro. 
AJ: Tem que respeitar as regras de trânsito. 
I: A mamãe e o papai não podem dirigir se beber. 
K: Tem que respeitar os sinais de trânsito. 

 

Professora: Pra que servem as placas e os sinais de trânsito? 
K: As placas de trânsito são importantes para organizar o trânsito. Os 
ciclistas e os motociclistas devem usar capacete e não podem usar sandália 
aberta. 
N: Os ciclistas têm que usar também joelheiras e cotoveleiras. 
Y: Os pedestres devem atravessar a rua na faixa. 
K: As crianças têm que usar o cinto de segurança e as crianças pequenas 
têm que usar cadeirinha no banco de trás. 
S: Crianças menores de dez anos não podem andar de moto. 
Professora: E porque será que existem regras para pedestres e 
motociclistas? 
MA: Para não causar acidente. 
I: Algumas pessoas não obedecem às regras de trânsito. 

 

Professora: Porque os sinais de trânsito são importantes? 
I: Para as pessoas ficarem mais seguras. 
K: Para não causar acidente. 

 
Professora: Por que as  pessoas  não  obedecem  às  regras  de  trânsito? 
P: Porque as pessoas são mal-educadas. 

 

Professora: Quem trabalha para deixar o trânsito mais seguro? 
MA: Os guardas de trânsito. 

 
Professora: Existem regras diferentes para perto das escolas? 
P: Tem placa e os carros têm que andar mais devagar para que as pessoas 
possam passar. 
AN: Para atravessar a rua, as pessoas têm que olhar para um lado e para o 
outro. Não é tia? 
Professora: Sim. 

 

Professora: Que atividades a gente fez para aprender sobre o trânsito? 
V: O passeio tia. O passeio. 
Professora: Isso. O circuito do trânsito. 
S: Jogo da memória, jogo da trilha... 
K: A gente ouviu musiquinha, vários vídeos... 
Professora: Tivemos uma pessoa que explicou pra gente sobre o trânsito!!!! 
AC: A gente ganhou material escrito para levar pra casa pra gente ler com a 
mamãe e com o papai. 
Professora: A gente leu livros que falavam sobre o trânsito!!!! A gente fez 
cruzadinha!!! 
V: A gente fez o jogo da placa, tia. Do certo e do errado. 
Professora: É mesmo, V. 

 

Fonte: Diário de bordo da pesquisadora. 

 

Para distribuir as falas entre as crianças, a professora considerou as 

contribuições individuais dos alunos na elaboração do texto coletivo e elaborou o 
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roteiro do texto a partir da organização sugerida no material disponibilizado para ela 

no encontro de planejamento global da ação de ensino. O texto ficou assim 

constituído: 

 
Criança 1: Boa tarde, pais e colegas! Meu nome é ... Nós somos a turma do 

primeiro ano. Nós vamos falar pra vocês o que a gente aprendeu sobre o trânsito. 

Criança 2: Boa tarde, meu nome é... O título do nosso trabalho é o melhor 

trânsito de todos. O nosso objetivo foi conhecer as leis de trânsito e a importância de 

respeitá-las para o bem de todos. 

Criança 3: Boa tarde, meu nome é... Para conhecer sobre o trânsito, nós 

realizamos um passeio, brincamos de jogo da memória e de jogo da trilha. A gente 

ouviu músicas, assistimos a vídeos e lemos livros, tudo sobre o trânsito. 

Criança 4: Boa tarde, meu nome é ... Participamos também de uma palestra, 

fizemos atividades escritas sobre as regras do trânsito e ganhamos material 

impresso que levamos para casa, para compartilhar com a nossa família. 

Criança 5: Boa tarde, meu nome é ... As perguntas que fizemos no nosso 

trabalho foram: Quais são as regras de trânsito? Porque as pessoas não respeitam 

as regras de trânsito e quem trabalha para garantir um trânsito seguro? 

Criança 6: Boa tarde, meu nome é ... Agora nós vamos falar sobre uma 

questão importante: As regras de trânsito servem para deixar o trânsito mais 

organizado. São os guardas de trânsito que trabalham para deixar o trânsito mais 

seguro. Algumas pessoas não obedecem as regras de trânsito. 

Criança 7: Boa tarde, meu nome é ... Nós aprendemos algumas regras de 

trânsito: crianças não podem atravessar a rua sozinhas, sem um adulto; se uma 

pessoa for dirigir deve guardar o celular. Aprendemos ainda que para atravessar a 

rua temos que olhar para um lado e para o outro. 

Criança 8: Boa tarde, sou ... Aprendemos também que para dirigir a mamãe e 

o papai não podem beber; que os ciclistas e motociclistas devem usar capacete e 

não podem usar sandália aberta e que todos têm que respeitar os sinais de trânsito. 

Criança 9: Boa tarde, meu nome é ... Os ciclistas devem usar também 

joelheiras e cotoveleiras; os pedestres devem atravessar a rua na faixa; as crianças 

têm que usar o cinto de segurança e as pequenas devem usar cadeirinha no banco 

de trás. Crianças menores de 10 anos não podem andar de moto. 
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A partir da décima aula, a professora começou os ensaios da apresentação. 

Inicialmente, ela fez a leitura global do texto coletivo, identificando, no início de cada 

fala, quem iria falar o trecho. Em seguida, ia chamando as crianças, uma a uma, à 

frente da sala, na ordem estabelecida para a apresentação, e ia falando para elas o 

texto organizado em pequenas sentenças para que eles começassem a memorizar o 

que iriam falar. 

Depois do ensaio, a professora trabalhou com os alunos a faceta Relação 

entre o texto oral e o escrito, conforme as orientações didáticas apresentadas nesta 

dissertação. 

Consideramos importante transcrever as falas do grupo durante a realização 

da atividade, porque, no nosso entendimento, essa transcrição nos permite 

evidenciar as dificuldades da professora para materializar a proposta de ensino. 

 
Professora: “Eu vou ler pra vocês um texto e depois a gente vai conversar 
sobre o que eu acabei de ler para vocês.” Fez a leitura do texto “Da abóbora 
faz melão”. Perguntou para as crianças se elas entenderam o que era para 
fazer. As crianças responderam que sim. A professora releu o fragmento 
que dizia: “assim, assim e assim”, e orientou as crianças a fazerem de conta 
que não conheciam a música. 
Professora: “Vocês vão esquecer que vocês conhecem essa brincadeira e 
vão me dizer se vocês conseguiriam brincar com o que Pedro vai falar”. 
Repetiu o fragmento do texto. Dessa vez, as crianças responderam que não 
conseguiriam, mais por acreditarem que essa seria a resposta esperada 
pela professora, do que propriamente por estarem entendendo o que ela 
queria com aquela proposta de trabalho. 
Professora: “Todo mundo faz assim!!!” e levantou os braços. As crianças 
imitaram. “Agora fechem os olhos” e fez um gesto balançado as mãos. “Dá 
para vocês fazerem o que eu fiz?” As crianças responderam que não. 
Professora: “Dá pra gente entender a brincadeira se ela manda fazer „assim, 
assim e assim‟?” As crianças novamente responderam que não. 
Professora: “Agora eu vou ler para vocês e fazer os movimentos que o 
Pedro fez.” Cantou a música gesticulando junto com as crianças e 
perguntou: “Na hora que fala quem quiser aprender a dançar faz o quê? Dá 
a mão e roda. Fica mais fácil entender a brincadeira quando eu só leio do 
jeito que o Pedro escreveu ou quando eu faço os gestos?” As crianças 
responderam que quando a professora brincava. 

Criança 10: Boa tarde, meu nome é ... Para que a gente tenha o melhor 

trânsito de todos, temos que obedecer as regras de trânsito. 

Criança 11: Boa tarde, me chamo ... Para finalizar a nossa apresentação 

queremos fazer uma pergunta: Você tem contribuído para deixar o trânsito mais 

seguro? 

Criança 12: Gostaríamos de agradecer a atenção de todos e esperamos que 

vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o trânsito. 
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Professora: “Quando eu trouxe o dominó pra vocês e vocês não sabiam 
brincar, ficou mais fácil quando eu joguei com vocês ou quando eu falei 
como brincava?” As crianças responderem que foi quando ela brincou. Ela 
levou as crianças para fora da sala e fez a vivência da brincadeira com elas. 
Depois, retornou para a sala. 
Professora: “Vocês vão me falar como se brinca de „De abóbora faz melão‟, 
mas vocês não podem fazer como o Pedro. A gente vai escrever as regras 
desta brincadeira para a turma da tia Ana. Se a gente disser para eles 
fazerem „assim, assim, assim‟, eles vão entender como é que se brinca?” As 
crianças responderam que não. 
Professora: “Então vamos lá!!!” 
C1: Primeiro, faz a roda e canta “De abóbora faz melão” batendo palmas. 
Professora: E depois? 
C2: Faz doce Sinhá... (cantando). 
Professora: Na parte “faz doce Sinhá, faz doce, Sinhá Maria”, quando a 
gente cantou a gente fez o quê? 
C3: Fez assim tia (faz o gesto). 
Professora: Então, a gente vai escrever que vai fazer o que para os alunos 
da tia Ana entenderem o que é pra fazer? Na parte que Pedro disse faz 
“assim”, para os alunos da tia Ana entenderem, o que é pra fazer? Eu tenho 
que trocar este “assim”. Quando eu faço este “assim”, o que é para fazer? 
C1: Mexer o doce. 
Professora: Mexer o doce onde? 
C4: Na panela. 
Fonte: Diário de bordo da pesquisadora. 

 

Até esse momento, havia uma forte tendência da professora em ela mesma 

substituir o dêitico assim por outras palavras, sem dar tempo para as crianças 

pensarem. Chegou o intervalo. Aproveitamos para conversar com a  professora 

sobre o encaminhamento da atividade. Ela, então, decidiu retomá-la após o recreio. 

No retorno, com o texto transcrito no quadro e todos os “assim” destacados  

na cor vermelha, a professora conseguiu que alguns alunos “reescrevessem”  o 

texto. No entanto, a maioria das crianças, pela falta de proximidade com a 

metodologia de trabalho e pela dificuldade na condução metodológica por parte da 

professora, apresentou muita dificuldade para entender o funcionamento do assim 

no texto oral e por que ele deveria ser substituído no texto escrito. 
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Figura 17 – Transcrição no quadro do texto “Da abóbora faz melão” 

Fonte: diário de bordo digital da pesquisadora. 

 

 
Consideramos que o fato de as crianças conhecerem a cantiga de roda 

dificultou a compreensão de que a palavra assim só funcionava no texto oral. Como 

elas conheciam “Da abóbora faz melão”, diziam compreender como se brincava. 

Como não conseguimos atingir nosso objetivo, optamos por elaborar, para uma aula 

mais à frente, uma nova proposta, com um texto menos conhecido das crianças. 

Retomamos, então, os ensaios para a apresentação oral, introduzindo o 

microfone, para que as crianças começassem a se familiarizar com essa tecnologia. 

De modo geral, nos primeiros ensaios, as crianças demonstraram muita dificuldade 

para se apresentarem na frente dos colegas. A essa altura do trabalho, mesmo já 

tendo dominado o conteúdo temático, a nossa impressão era de que as crianças não 

conseguiriam realizar uma boa apresentação. 

Era uma sexta-feira e a professora enviou para casa um bilhete pedindo para 

que os pais e/ou responsáveis ajudassem as crianças a memorizar o texto que iriam 

falar. No bilhete, a professora informou para os pais que se tratava de um trabalho 

realizado com as crianças em sala de aula e que elas fariam uma apresentação 

sobre o trânsito no dia 21 de junho. 

No décimo primeiro dia, apesar de considerarmos que, no trabalho com o 

gênero oral público, a faceta Práticas de oralização tinha sido contemplada, 
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sobretudo na realização das rodas de conversa –, optamos por dedicar uma aula 

exclusivamente para trabalhar com ela, afinal, como bem assinala Nascimento 

(2015, p. 225): “A sala de aula se enriquece ao conceder espaço para a expressão 

oral dos alunos, dando-lhes oportunidade para se fazer ouvir e, sobretudo, para 

compreender o que significa ter voz – na escola e na vida.” 

A professora estava desenvolvendo com os alunos, paralelamente ao que 

estávamos realizando, um trabalho com a temática meio ambiente. Ela havia 

enviado como dever de casa uma atividade que pedia para que as crianças, em 

parceria com os pais ou responsáveis, escrevessem cinco coisas que o homem faz 

que deixava a terra triste. O nosso trabalho se deu a partir da retomada dessa 

atividade. 

Novamente, consideramos relevante fazer a transcrição, na íntegra, da 

interação, para confirmar a nossa hipótese de que, a essa altura, os alunos já 

haviam incorporado a nova prática da professora e, em função disso, respeitavam os 

turnos de fala dos colegas. 

 
Professora: O que vocês escreveram? 
C1: Gastar água demais. 
C2: Jogar lixo nos rios. 
C3: A água fica suja, não pode pescar, não pode nadar, não pode beber. 
Professora: O que o homem faz que deixa a terra triste? 
C4: Joga lixo na rua. 
C5: Deixa a torneira aberta. 
C6: Deixa o chuveiro aberto caindo água. 
C7: Fumaça. 
Professora: E quando faz fumaça? 
C8: Quando toca fogo. 
C9: Toca fogo na floresta. 
C10: Não pode derrubar as árvores. 
Professora: Derrubar as árvores deixa a terra triste. 
C11: Maltratar os animais. 
C1: Poluição do mar. 
Professora: Lembra que quando a gente estudou o trânsito a gente falou de 
poluição? 
Cx: do gás que sai dos carros. 
Cy: e do barulho. 
Cb: Não pode jogar lixo na floresta porque se não os animais podem comer. 
Professora: E se os animais comerem o que vai acontecer? 
Crianças: Eles vão morrer!!! 

 

Fonte: Diário de bordo da pesquisadora. 

 
 

As crianças desenvolveram a capacidade de escutar, respeitando os turnos 

de fala, e trazendo em suas falas informações que complementavam o que o colega 

havia dito – as repetições desnecessárias foram raras. 
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No décimo segundo dia, a professora começou a aula ensaiando com as 

crianças a apresentação do trabalho sobre o trânsito com a mesma metodologia do 

dia anterior. A nossa preocupação inicial era fazer com que as crianças 

memorizassem suas falas – apenas dois alunos vieram de casa com o texto que 

iriam falar parcialmente memorizado. Como as crianças ainda não liam com 

autonomia, não poderiam recorrer ao texto escrito na apresentação. Esse, de fato, 

se constituía em um problema maiúsculo. 

No entanto, acreditávamos que o caminho para assegurar o desenvolvimento 

das capacidades discursivas dos alunos era através de um trabalho sistemático com 

os gêneros textuais, conforme Ávila, Nascimento e Gois (2012, p. 51): 

 
Considerando o caráter fundamentalmente reflexivo da língua, o trabalho 
com os gêneros textuais na escola permite fazer com que o aluno amplie o 
seu domínio linguístico-discursivo para que seja capaz de participar 
ativamente na sociedade em que está inserido. O trabalho com os textos 
orais, então, para atingir esses objetivos gerais de usuários competentes de 
língua, deve ser pautado no uso e na reflexão acerca de diferentes gêneros 
textuais, uma vez que, por meio deles, são contemplados aspectos 
relacionados a conteúdos, estruturas composicionais e elementos 
estilísticos, configurando, assim, uma abordagem que envolve aspectos 
discursivos. 

 

Nessa perspectiva, sob o nosso ponto de vista, ao desenvolver práticas de 

ensino que oportunizem aos alunos o contato com os diferentes gêneros textuais 

que circulam socialmente, quer sejam eles orais ou escritos, o aluno tem a 

oportunidade de ampliar o seu repertório discursivo, o que o torna capaz de fazer 

uso intencional dos recursos linguísticos como uma forma de ampliar a sua 

participação na sociedade. 

Em seguida, a professora voltou a realizar o trabalho com a relação entre o 

texto oral e escrito. Na segunda tentativa, tanto as crianças, como a professora 

estavam mais familiarizadas com a proposta de trabalho. A mediação, no decorrer 

da atividade, fez com que os alunos conseguissem perceber que era necessário 

fazer adequações em um texto oral para que ele funcionasse bem como texto 

escrito. Transcrevemos um trecho do diário de bordo que confirma o que estamos 

dizendo. Em seguida, trazemos uma imagem da versão inicial e da versão final do 

texto produzido coletivamente. 
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Professora: Eu vou ler para vocês uma brincadeira que vocês ainda não 
sabem. Vocês vão me dizer se vocês vão conseguir brincar desta 
brincadeira do jeito que eu vou ler o texto. Leu o texto. 
Professora: Y, deu pra entender o que é pra fazer? Y acenou 
negativamente. A professor releu a primeira parte da música até o primeiro 
“assim”, cantou a música para as crianças e perguntou para outra criança: 
Você sabe o que é para fazer, X? A criança respondeu negativamente. 
Professora: Eu vou cantar a música e fazer os movimentos. Vocês vão 
prestar atenção no que eu vou fazer. Depois, perguntou: Que movimento eu 
fiz? 
L: Um movimento com as mãos fingindo que as mãos estão conversando. 
Professora: Então, a pessoa que vai ler este texto vai entender melhor 
como: se eu escrever assim ou se eu escrever o que L disse? 
Crianças: O que L disse. 
Ela cantou a música novamente até onde aparecia o segundo assim, bateu 
os pés e perguntou: e agora, gente, eu devo substituir este segundo “assim” 
pelo quê? 
C: Bater os pés. 
Ela cantou novamente a música e fez a coreografia do terceiro “assim” que 
aparecia no texto, batendo nas coxas, e perguntou: este terceiro “assim” eu 
vou substituir pelo quê? 
Crianças: Batendo as mãos. 
Os dois textos estavam escritos no quadro. A professora, então, pediu para 
a pesquisadora fechar os olhos e tentar fazer a coreografia. Na primeira  
vez, a pesquisadora não conseguiu fazer a coreografia. A professor, então, 
leu o segundo texto para a pesquisadora ainda de olhos fechados. Desta 
vez, ela conseguiu fazer a coreografia. 
A professora perguntou para as crianças porque elas achavam que a 
pesquisadora tinha conseguido fazer a coreografia da segunda vez e da 
primeira vez não. Ela explicou para as crianças que a pesquisadora só 
conseguiria fazer a coreografia ouvindo a leitura do texto escrito se eles 
explicassem o que era para fazer, sem ter que mostrar como se faz e que 
assim explicadinho qualquer pessoa que lesse o texto entenderia o que era 
para fazer, mesmo sem ver outra pessoa fazendo os gestos. 
A professora estava bem mais familiarizada com a proposta de trabalho e 
conseguiu mediar a atividade com os alunos fazendo-os entender que o 
texto oral tem um funcionamento diferente do escrito. 
Desta vez, com a mediação da professora, os alunos conseguiram entender 
que o assim só funciona no texto oral e que na escrita era necessário 
substituí-lo por outras palavras. 

 
Fonte: Diário de bordo da pesquisadora. 
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Figura 18 – Versão inicial e versão final do texto “Uma pipoca estourando na panela” 

Fonte: diário de bordo digital da pesquisadora. 

 
 

No décimo terceiro e no décimo quarto dia, a professora realizou ensaios 

individuais com as crianças, dedicando maior tempo aos alunos que precisavam de 

maior atenção, tanto no que se refere à memorização do texto, quanto em relação 

aos aspectos linguísticos, paralinguísticos, extralinguísticos e cinésicos da fala 

pública. 

No primeiro ensaio do décimo quinto dia, a maior parte das crianças já tinha 

memorizado as falas e se apropriado de tal forma do texto, que ele não era mais 

oralizado pelas crianças exatamente conforme o texto original. Após o intervalo, a 

professora distribuiu para as crianças quebra-cabeças com as imagens utilizadas no 

jogo do certo ou errado. As crianças brincavam e conversavam livremente sobre o 

conteúdo temático, interagindo entre si. 

Em seguida, ela realizou o segundo ensaio do dia, com a gravação em vídeo 

da apresentação das crianças, que seria exibida para elas na décima sétima aula. 

Nessa etapa do trabalho, as crianças já tinham relativa autonomia e imprimiam à fala 

suas características pessoais. Três crianças, apesar de progredirem 

significativamente, ainda apresentavam dificuldade para memorizar o texto, 

necessitando da ajuda da professora para se apresentarem. 

No décimo sexto dia, a professora confeccionou com as crianças o convite da 

apresentação para os pais. Apesar de não constar como etapa da proposta de 

trabalho original, a professora criou uma excelente situação de ensino para que os 
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alunos, dentro da sequência didática com foco na oralidade, tivessem a 

oportunidade de desenvolver suas capacidades linguísticas do eixo de escrita, a 

partir de uma situação real de uso do gênero textual convite. 

Ela conseguiu envolver as crianças na produção do texto, conforme se pode 

observar no trecho do diário de bordo transcrito a seguir. 

 
Professora: Alguém aqui já fez um convite? As crianças disseram que não. 
Professora: Alguém aqui já fez festa de aniversário? As crianças 
responderam que sim. 
A professora perguntou: E tinha convite? 
K: No meu aniversário do Homem Aranha, minha avó escreveu a data, o 
nome do convidado e a hora. 
Professora: Essas informações são importantes. 
MA: Quando eu vou para o aniversário, tá o endereço, o horário e o local 
onde vai ser a festa. 
Professora: Nós vamos fazer um convite para a apresentação. Eu, não, 
vocês vão fazer. 
K e MA falaram o que deve ter em um convite. Tem que ter o local, a data e 
o horário. 
Professora: Vocês sabem a data que a gente vai fazer a nossa 
apresentação? 
K: 21. 
Professora: De que mês? Quem sabe o mês que a gente está? 
C: junho. 
Professora: Quem sabe qual vai ser a hora? 
K: 4h. 
A professora foi escrevendo os dados da apresentação no quadro. 
Professora: Quem sabe onde vai ser? 
C: Na escola. 
Professora: Não vai ser na escola. Vai ser na Igreja Assembleia de Deus 
aqui perto da escola. E a gente vai convidar os pais para quê? 
C: Para a nossa apresentação. 
Professora: Sobre o quê? 
C: Sobre o trânsito. 
Professora: Agora, a gente vai organizar as informações do nosso convite. 
Que informação vem primeiro? 
C: A data? 
Professora: A data? 
C: Quem a gente vai convidar. 
Professora: Isso. Primeiro a gente coloca quem a gente vai convidar. 

Fonte: Diário de bordo da pesquisadora 

 

Na medida em que ia conversando com as crianças sobre as informações que 

deveriam constar no texto do convite, a professora ia fazendo o registro no quadro, 

em forma de lista, do que as crianças diziam. Na sequência, construiu oralmente 

com elas o texto final do convite, sendo a escriba da produção coletiva. Os alunos 

demonstraram conhecer as características linguísticas essenciais do gênero em 

questão. 
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Figura 19 – Produção coletiva dos alunos com o gênero convite. 
 

Fonte: diário de bordo digital da pesquisadora. 

 
 

No início da décima sétima aula, a professora voltou a fazer o registro escrito 

do texto do convite no quadro para que as crianças fizessem a transcrição em uma 

ficha com pauta. Quando concluíram essa etapa, os alunos receberam materiais da 

professora para fazer a personalização dos convites que levariam para casa. Como 

no dia anterior a maioria das crianças apresentou dificuldade em reproduzir o texto 

na íntegra, a professora optou por escrever o convite no quadro por trechos e foi 

orientando individualmente as crianças que precisavam de apoio para realizar a 

atividade. 

 
Figura 20 – Convite produzido por um dos alunos da professora Sol. 

 

Fonte: diário de bordo digital da pesquisadora. 
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Em seguida, a professora exibiu para as crianças a gravação da  

apresentação de trabalho feita por elas na décima quinta aula, conforme sugestão 

de trabalho da proposta da sequência didática que foi disponibilizada para a 

professora como modelo de referência. Quando terminou a exibição, a professora 

conversou com os alunos sobre o que eles consideravam que era necessário, 

individualmente e coletivamente, para que a apresentação ficasse melhor. As 

crianças participaram ativamente dessa reflexão, realizaram autocrítica da postura e 

conseguiram apontar o que elas e os colegas precisariam melhorar. 

Constatamos que, depois dessa atividade de avaliação, as crianças 

buscaram, no próximo ensaio, melhorar postura, tom de voz, interação com o 

público, comportamento etc. A partir dessa aula, mesmo trabalhando com as outras 

facetas, a professora continuou, diariamente, ensaiando com as crianças para a 

apresentação que aconteceria na vigésima primeira aula. 

Na décima oitava e na décima nona aula, a professora desenvolveu o  

trabalho com a faceta textos da tradição oral. Ela seguiu as orientações didáticas da 

proposta de trabalho e iniciou perguntando às crianças se elas sabiam o que era 

uma parlenda. Transcrevemos, a seguir, a mediação da professora, na décima 

oitava aula. Em seguida, apresentamos os registros fotográficos das produções dos 

alunos, que mostram que eles alcançaram os objetivos estabelecidos pela 

professora na primeira aula. 

 
Professora: O que é uma parlenda? 
MA: É quando a pessoa reúne a família para fazer uma palestra. 
Professora: Será que é isso? Eu vou começar a falar um texto e quem 
souber me acompanha: “1, 2 feijão com arroz...” As crianças 
acompanharam. Então, ela começou a recitar outra parlenda: “Hoje é 
domingo...”, uma criança respondeu. A professora continuou a recitar as 
partes da parlenda na sequência e as crianças respondiam. 
Professora: Tudo isso que vocês me ajudaram a falar, são parlendas. Quer 
ver outras... Adoleta... (recitando) as crianças acompanharam. 
Professora: Vocês já brincaram com isso? 
L: Eu já brinquei, tia... “Popeye...”, começou a recitar e outras crianças a 
acompanharam. 
Professora: Agora me respondam uma coisa, quando a gente fala essas 
coisas? 
MA: Quando a gente está brincando. 
A criança demonstrou conhecer a função social do texto. 
Professora: Olha o que MA falou: que a gente usa a parlenda pra brincar. 
Se eu quiser escolher uma criança para começar uma brincadeira eu posso 
usar uma parlenda? 
As crianças responderam coletivamente que sim. 
Ela recitou na sequência algumas parlendas conhecidas das crianças, que 
poderiam ser utilizadas para este fim: Adoleta; Pa, pu, tchau; Papai do céu 
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mandou; Fui ã feira. Na medida em que ia recitando as parlendas, as 
crianças iam acompanhando. 
Professora: Agora, eu vou colocar uma parlenda no quadro. Escreveu no 
quadro a parlenda “Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu” em letra bastão. 
Professora: Vamos ler? Leu para as crianças. 
Professora: Já ouviram essa? 
Crianças: Nãããããão!!!! 
Ela repetiu a parlenda para as crianças acompanharem e propôs: “Vamos 
ler juntos?” Releu a parlenda. As crianças brincavam com a parlenda 
tentando memorizá-la. Em seguida escreveu no quadro a parlenda: “Chove 
chuva, chuvisquinho, sua calça tem furinho. Chove chuva, chuvarada, sua 
calça está rasgada”. Perguntou às crianças se elas já tinham ouvido essa 
parlenda. As crianças responderam negativamente. 
I falou: rimou!!!! 
Professora: Ouviram o que I falou? Rimou!!!! E nessa aqui: Viva eu, viva tu, 
viva o rabu do tatu. Rimou? 
MA: TU e TATU. 
Professora: MA falou que é TU com TATU. Tá certo? 
As crianças responderam positivamente. 
Professora: Agora eu vou trocar aqui (trocou a palavra tatu por onça) e 
vocês vão me dizer se ficou engraçado. Fez a leitura. Perguntou: A parlenda 
continuou engraçada? 
Crianças: Nãããããão!!!! 
Professora: E porque não pode ser onça? 
I: Porque não rima!!!! 
Professora: “I falou uma coisa certa. Vamos ouvir? A gente já conversou 
muito sobre isso”. Pediu para a criança repetir para os colegas o que tinha 
dito. Escreveu no quadro a parlenda da seguinte forma: Viva eu, viva ela. 
Viva o rabo da... As crianças completaram: “da cadela”. 
Ela pediu para que as crianças rimassem novamente com a parlenda do 
Viva eu, agora com o nome João. Viva eu, viva o João. Viva o rabo do... 
L: Cagão!!! 
Professora: Eu quero o nome de um bicho. 
N: Leão!!! 
Professora: Fica engraçado por que? 
MA: Porque rima!!! 
A professora releu a parlenda da chuva. 
MA: ChuvaRADA, furada. 
Professora: MA está certa. Ela achou a rima. Tem outra rima nesta 
parlenda? Vou ler de novo. 
I: Furinho. 
Professora: E furinho rima com o quê? As crianças começaram a falar 
palavras iniciadas com F/FU. 
Professora: Rima não é o começo. É o que termina. Repetiu a leitura da 
parlenda na íntegra. As crianças não conseguiam identificar a primeira rima: 
chuvisquinho/furinho. 
Professora: Quando eu falei Viva eu, viva ela, viva o rabo da cadela todo 
mundo acertou. Quando eu falei Viva eu, viva o João, viva o rabo do... leão 
estava certo porque rimou. 
MA: Ô, tia, é NHO. Vai até o quadro e aponta as letras: N,H,O. 
Professora: Só isso? MA falou que é o NHO. É só o NHO? 
MA: O I também, tia. 
Professora: MA achou a rima? INHO e INHO? 
P: Não!!! 
Professora: Chuvisquinho e furinho o final não é igual não? 
P: Não!!! 
AN: É sim, né, P.? 
Professora: Agora, a gente vai desenhar as parlendas que a gente leu. 
Distribuiu os cadernos dos alunos, colocou a data no quadro e orientou as 
crianças a fazerem a transcrição das parlendas no quadro. Primeiro, a 
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parlenda do tatu e, depois, a do Chuvisquinho. Algumas crianças 
precisaram de suporte individual da professora para fazer a transcrição das 

parlendas. 
 

Fonte: Diário de bordo da pesquisadora 

 
 

Figura 21 – Ilustrações feitas pelas crianças das parlendas do tatu e da chuva 
 

Fonte: arquivo digital da pesquisadora 

 

 
Na décima nona aula, a professora continuou o trabalho com as parlendas do 

dia anterior, que transcrevemos a seguir. 

 
Professora: Quem lembra o que a gente estudou ontem? 
Uma delas respondeu: parlendas. 
Professora: Qual parlenda? 
A mesma criança respondeu: A do tatu e a da chuva. 
Professora: Quem lembra da do tatu? E começou a recitar e as crianças 
acompanharam. 
Professora: E quem lembra a da chuva? E começou novamente a recitar.  
As crianças novamente a acompanharam. 
Professora: Então vamos fazer outras rimas. Viva eu, viva tu, viva o rabo 
do... 
C: Tatu. 
Professora: Eu quero outra. As crianças não conseguiram fazer outra rima. 
Professora: Podia ser URUBU. Viva eu, viva o Donato, viva o rabo do rato. 
Viva eu, viva o Salomão, viva o rabo do... 
L: Tubarão. 
Professora: Isso!!! Viva eu, viva o Magila, viva o rabo do... 
A: Grilo. 
Professora: Grilo rima com Magila? Não. Magila rima com? 
MA: Gorila. 
Professora: Viva eu, viva o André, viva o rabo do? 
L: Jacaré. 
A professora recitou novamente a parlenda da chuva. 
Professora: Agora, vamos ler. Todas essas palavras começam com a letra? 
C: C. 
Professora: Agora, a gente vai ler novamente. Bem baixinho. Chove, chuva, 
chuvisquinho. Chove, chuva, chuvarada. Vocês perceberam alguma coisa 
parecida nesta parte? 
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C: A rima. 
Professora: Não é isso não. É outra coisa que tem a ver com o som. 
K: Ô, tia, tem o som de chuva!!! 
Professora: K está certo? Que som faz a chuva? 
N: Chuuuuuu!!! 
Professora: É o mesmo som? 
Algumas crianças disseram que sim e outras que não. 
Professora: Quando a gente fala devagar este som, lembra o som da 
chuva? Repetiu devagar a leitura da parlenda para as crianças, destacando 
o som do CHU e do CHO. 
Crianças: Sim!!!! 
Professora: Qual é ou quais são as letras que permitem que a gente tenha 
este som na parlenda? 
AN: X!!! 
Professora: Mas aqui tem X? 
MA: CHU. 
K: CHU. 
A professora destacou na parlenda as sílabas CHU e as sílabas CHO. 
Professora: Vamos ler pra ver se é só o CHU? 
Crianças: Nãããããão!!!!!!!! 
Professora: Quais são as letras iguais? 
AN: CHO. 
Professora: Mas aqui tem o U? Apontando para a palavra CHOVE. 
Professora: Vou ler e vocês vão prestar atenção. Releu a parlenda. 
N: O CH. 
Professora: Muito bem, N. 
K: Eu ia falar isso. 
Professora: Então você também falou certo. 
Ela destacou as letras CH no início das palavras e perguntou: “É o som do 
CH que dá o som da chuva?” As crianças responderam positivamente. 
Professora: Vamos repetir a parlenda baixinho. Leu destacando o som do 
CH. 
Professora: Outra coisa, esta parte da parlenda que eu acabei de ler mostra 
que a chuva está aumentando ou diminuindo? 
N: Aumentando, por causa do som da chuva que está ficando mais forte. 
MA: Tá aumentando, Chuvisquinho/chuvarada. 
Professora: Qual é a palavra que me dá a ideia de que está aumentando? 
K: Tia, entendi. Chuvisquinho, chuvarada. 
Professora: Qual é a palavra que me dá a ideia de que está aumentando? 
MA: Chuvarada!!!! 
Professora: Isso. Por quê? 
MA: Chuvisquinho é chuva fraca e chuvarada é chuva forte. 
Professora: Agora, nós vamos trabalhar com a outra parlenda. Viva eu, viva 
a Carol... 
P: Viva o rabo do caracol!!! 
Professora: Então, a gente vai criar outras rimas, mas vai ser com o nome 
de animais. 
Ela entregou a atividade impressa para as crianças para que elas 
preenchessem o cabeçalho. 
Professora: Eu vou escrever a parlenda aqui no quadro. O nome que está 
mais escuro na atividade de vocês e que está de preto aqui no quadro é a 
palavra que vocês vão procurar a rima. Vamos ler aqui, apontando para a 
parlenda que acabou de preencher no quadro: Viva eu, viva a Aninha, viva o 
rabo da... 
L: Calcinha. 
Professora: E calcinha é bicho? 
Crianças: Nãããããão!!!! 
Professora: Então, eu quero um bicho. 
V: Galinha. 
Professora: V que vai escrever galinha. De vocês eu quero outra. 
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L: Gato. 
Professora: Não. GaTO (fala a palavra destacando a sílaba TO) e galinha 
(ênfase no NHA). A gente precisa achar a rima para Aninha. Primeiro, só 
pode rimar quem tem rabo. 
I: Macaco. 
Professora: Mas rima com Aninha? (ênfase no NHA). 
AN: Cadelinha. 
Professora: Cadelinha (ênfase no NHA) rima com AniNHA (destaca o NHA 
de Aninha)? 
Crianças: “Siiiiiiiiiiim!!!! 
Na medida em que as crianças iam falando palavras que rimavam com 
Aninha, a professora ia registrando as palavras de vermelho no quadro: 
galinha/cadelinha. Ela orientou as crianças a escolherem um dos dois 
animais e registrarem no quadro. 
MA: Galo. 
Professora: Não é o som inicial. É o som final: NHA. A criança estava 
relacionando a palavra galinha com a palavra galo. Quando as crianças 
falavam palavras que não rimavam com AniNHA, a professora repetia a 
palavra que a criança havia dito, destacando o som final, e em seguida 
repetia a palavra Aninha, dando ênfase à sílaba final. 
Ela deu um tempo para que os alunos fizessem o registro individual na 
atividade. 
Professora: Agora, nós vamos fazer outra. Mas eu não quero só duas 
palavras que rimam não. Quero outras, porque esta é fácil. Tem que pensar. 
Rima é o que começa ou o que termina? 
Crianças: Termina!!!! 
Professora: Isso!!! É só lembrar: TU com TATU!!! JACARÉ com CHULÉ, 
com CAFÉ. Escreveu a parlenda no quadro. Viva eu, viva o João, viva o 
rabo do... 
Professora: Quem tem rabo, as pessoas ou os animais? 
Crianças: Os bichos!!!! 
MA: Jacaré. 
Professora: Jacaré (ênfase no RÉ) rima com João (ênfase no ÃO). 
K: Leão!!! 
Professora: Isso!!! Olha como escreve João!!! Escreveu a palavra com letra 
bastão e destacou o ÃO com um grifo embaixo. Fez o mesmo com leão. 
AN: Coração!!! 
Professora: Coração rima, mas não é um bicho. 
S: Macarrão. 
Professora: Macarrão rima, mas não é animal. Presta atenção!!! Tem que 
ser animal e rimar. Presta atenção no som final. Tem que terminar com ÃO. 
MC: Tubarão. 
Professora: Tubarão. Certo, MA. 
L: Cão. 
Professora: Cão rima com João? Destaca o som final. Rima? 
Crianças: Siiiiiiiim!!!! 
P: Javali. 
Professora: Javali (ênfase no LI) rima com João (ênfase no ÃO)? 
Crianças: Nãããããão!!!! 
Na medida em que as crianças iam falando nomes de animais que rimavam, 
a professora registrava as palavras no quadro com pincel vermelho, em 
formato de lista. 
Professora: Agora, vocês vão escolher um desses bichos para escrever na 
atividade de vocês. 
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Figura 22 – Registro no quadro da parlenda: Viva eu, viva tu, rimando com João. 

Fonte: arquivo digital da pesquisadora 

 

 
As crianças dedicaram-se a fazer a transcrição. A professora circulava na 

sala, auxiliando os alunos que precisavam de suporte para realizar a transcrição das 

palavras do quadro para a atividade impressa. 

 
Figura 23 – Registro no caderno dos alunos da parlenda: Viva eu, viva tu. 

Fonte: arquivo digital da pesquisadora 

 

 
Entendemos que o trabalho com as parlendas com essa condução 

metodológica contribui para que as crianças ampliem significativamente as suas 

capacidades linguísticas, incluído o desenvolvimento da sua linguagem oral, o que 

ficou evidenciado pela descrição detalhada da ação da professora, que buscou 

valorizar a função lúdica das parlendas; aliás, foi pela brincadeira que ela introduziu 

o trabalho. 

Na vigésima aula, a professora trabalhou com a variação linguística. Optou 

por construir um planejamento na mesma linha da proposta de trabalho sugerida na 

pesquisa, mas com uma linguagem, que considerou, mais próxima da dos alunos. 

Em relação ao trabalho com a variação linguística, Franchi (2012, p. 69) alerta 

para o fato de que esse fenômeno não passa desapercebido pelas crianças: “As 
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crianças denotam grande sensibilidade para a variação linguística. Não somente 

percebem os fenômenos da variação na fala dos outros como indicam ter 

consciência, em alguns casos, do valor ou estigma social que lhes é atribuído.” 

A professora iniciou a atividade exibindo para os alunos o vídeo Chico Bento 

em: na roça é diferente. Descrevemos, a seguir, a conversa entre a professora e os 

alunos após a exibição. 

 
K: Na casa do Chico Bento é tudo diferente. É tudo mais calminho. 
I: Lá eles cuidam dos animais e da natureza. 
Professora: Era isso que eu ia perguntar pra vocês, o que era diferente na 
vida do Chico Bento e do primo dele. Agora me respondam uma coisa, tem 
mais alguma coisa diferente, além do cuidado com a natureza, entre  o 
Chico Bento e o primo dele? O jeito que o Chico Bento fala é igual ao do 
primo dele? 
MA: O primo dele fala normal. 
N: Ele (o Chico Bento) fala assim: Óia!!! 
Professora: Por que ele fala assim, N? 
N: Porque ele é fazendeiro. 
Professora: N falou que o jeito que o Chico Bento fala é diferente porque ele 
vive na fazenda. MA falou que o primo do Chico fala normal. 
N: Ele (o primo do Chico Bento) fala igual a gente. 
Professora: N falou que o Chico Bento fala diferente da gente. Que outra 
coisa ele fala diferente da gente além de Óia? 
AC: Ele fala primor (com o sotaque igual ao do personagem). 
K: Quando o burro empacou ele falou: Isso vai ser difícil!! (Imitando o 
sotaque do Chico Bento). Ele falou diferente. 
MA: Ele fala assim porque ele nasceu na fazenda. 
Professora: Vocês acham que quando o desenho mostra o Chico Bento 
falando diferente o desenho fica mais interessante?” 
Crianças: Fica!!! 
MA: A gente fala do jeito que os pais da gente falam. 
Professora: Agora, eu vou ler uma reportagem pra vocês que fala o porquê 
de uma pessoa falar diferente da outra. Este texto que eu vou ler está numa 
revista igual a essa. (Mostra uma revista Ciência Hoje) 
AN: A pessoa fala diferente porque depende do lugar. 
A professora fez a leitura do texto e em seguida perguntou para as crianças: 
“Vocês acham que aqui na sala a gente fala diferente uns dos outros?” 
MA: Não. A gente fala igual. 
Professora: Aqui, a gente fala todo mundo igual porque a gente mora na 
mesma região. 
P: Lá na roça que eu tenho, tem um menino que fala diferente da gente. 
A professora retorna a leitura do texto. No fragmento que diz: “a gente 
aprende com as pessoas”, a professora diz: “Foi o que MA falou, a gente 
aprende com as pessoas que moram perto da gente, com os nossos pais.” 
AN: Na novela, o pai do Zeca (referindo-se à novela “A força do querer”, da 
rede Globo) fala diferente. Ele estava todo enrolado na coberta, aí vem o 
Zeca e acende a luz e ele fala: “Égua!!!” 
MA: Eu assisti um filme que a mulher falava igual ao Chico Bento. 
Professora: Vocês acham que as pessoas que falam diferente são 
melhores, iguais ou piores do que as outras? 
Algumas crianças responderam “piores”. 
Professora: Vocês conseguiram entender o que o Chico Bento falou? As 
crianças responderam positivamente. 
Professora: Então, o jeito que ele fala é igual ou diferente do que a gente 
fala? As crianças responderam: Diferente!!! 
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Professora: Não é melhor, nem pior. É apenas diferente. 
MA: Ele fala diferente da gente. 
Professora: Aqui na Bahia, a gente fala diferente das pessoas de outros 
estados e regiões. Por exemplo, a gente fala “oxente”. Então o jeito das 
outras pessoas falarem é melhor, pior ou diferente? 
C: É diferente!!!!! 
Fonte: Diário de bordo da pesquisadora. 

 

Interpretando os resultados da ação desenvolvida pela professora, pode-se 

dizer que ela conseguiu trabalhar com os objetos de conhecimento relacionados ao 

trabalho com a variação linguística. 

No início da ação de ensino, as crianças observaram que a forma de falar do 

Chico Bento era diferente da do seu primo. Isso demonstra a sensibilidade das 

crianças para perceberem a questão da variação linguística. Principalmente por isso, 

torna-se necessário que o professor combata o preconceito linguístico, elaborando 

situações de ensino que levem os alunos a perceberem que os diferentes modos de 

falar das pessoas demarcam a sua identidade e fazem parte de sua herança  

cultural. 

Na vigésima primeira aula, as crianças realizaram a apresentação oral do 

trabalho sobre o trânsito. 

Na apresentação, ficou evidente o quanto elas ampliaram suas capacidades 

discursivas no uso da modalidade oral. Tínhamos conseguindo alcançar os objetivos 

de trabalho estabelecidos para essa faceta. 

Considerando que a gravação de imagens é um importante recurso 

tecnológico para o trabalho com a oralidade em sala de aula e seguindo as 

orientações didáticas da proposta de ação de ensino que foi realizada pela 

professora com o gênero oral público – apresentação de trabalho –, registramos, em 

vídeo, duas etapas desse trabalho: um dos ensaios e a apresentação final. Essa 

filmagem está disponível como anexo A deste trabalho, a fim de que o leitor possa 

avaliar o avanço nas competências linguísticas, paralinguísticas, extralinguísticas e 

cinésicas dos alunos, de um episódio para o outro. 

A seguir apresentamos um quadro com as aprendizagens desenvolvidas 

pelas crianças no trabalho com cada uma das facetas. 
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Quadro 4 – Definição dos objetos de conhecimento do trabalho com a oralidade, 
definidos por facetas. 

 

 
Faceta 

 
Objeto do conhecimento 

 
O que as crianças aprenderam 

Práticas de 
Oralização 

✓ Aspectos linguísticos 
da fala 

 
 
 
 
 
 
 

 
✓ Procedimentos de 

escuta de textos; 

 
 
 
 

✓ Argumentação 

✓ Utilizar adequadamente 
expressões de marcação de 
tempo: ontem, hoje, antes e 
depois; 

✓ Utilizar adequadamente os 
tempos verbais e advérbios; 

✓ Utilizar adequadamente os 
marcadores conversacionais; 

✓ Utilizar novas palavras; 

 
 

✓ Escutar atentamente, e de 
forma compreensiva, a fala 
dos colegas; 

✓ Obedecer a alternância dos 
turnos de fala; 

 
 

✓ Redizer, para esclarecer seu 
ponto de vista; 

✓ Expressar, com clareza, 
oralmente suas ideias e 
opiniões; 

✓ Emitir comentários pessoais e 
opiniões; 

Gêneros 
orais público 

✓ Aspectos linguísticos 
do gênero 
apresentação oral de 
trabalho; 

 
 
 

✓ Aspectos 
paralinguísticos, 
extralinguísticos e 
cinésicos da fala; 

✓ Usar expressões de 
cumprimento do público; 

✓ Usar expressões adequadas 
para introduzir cada uma das 
partes da apresentação; 

✓ Utilizar intencionalmente os 
tempos verbais e advérbios; 

 

✓ Utilizar os aspectos 
paralinguísticos da fala 
(situação de produção, 
temática e relação com o 
público); 

✓ Utilizar os aspectos 
extralinguísticos da fala (tom, 
volume, flexão e qualidade da 
voz; prosódia, elocução e 
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  pausas); 
✓ Articular as palavras 

adequadamente, para falar de 
modo claro; 

✓ Utilizar os aspectos cinésicos 
da fala (postura corporal; 
expressões faciais; 
gestualidade; olhar); 

 

✓ Etapas do processo 
de produção 

 

✓ Definir os elementos da 
pesquisa (título, objetivo, 
justificativa, metodologia e 
perguntas); 

✓ Preparar o conteúdo temático; 
✓ Elaborar roteiro de 

apresentação; 
✓ Realizar a apresentação; 

 

✓ Elementos 
constitutivos da 
discursividade em 
diferentes contextos 
comunicativos 

 

✓ Automonitorar o tempo de 
fala; 

Trabalho 
com os 

textos da 
tradição oral 

✓ Valorização dos 
textos da tradição 
oral; 

✓ Compreender a função social 
do gênero parlenda; 

✓ Compreender a importância 
das parlendas na transmissão 
da cultura oral; 

  

✓ Efeitos estéticos dos 
textos da tradição 
oral 

 

✓ Compreender a importância 
das rimas para a construção 
do humor nas parlendas; 

✓ Compreender a importância 
das rimas para a construção 
do ritmo nas parlendas; 

✓ Identificar os efeitos de 
sentido decorrentes do uso de 
aliterações e de sufixos; 

  

✓ Aspectos linguísticos 
dos textos da 
tradição oral 

 

✓ Identificar rimas; 
✓ Criar rimas; 
✓ Compreender a importância 

das rimas e do tamanho do 
texto para a memorização das 
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  parlendas. 

Relação 
entre o texto 

oral e o 
escrito 

✓ Diferença na 
organização 
linguística entre o 
texto oral e o escrito 

✓ Compreender as diferenças 
entre fala e escrita; 

✓ Retextualizar (do oral para o 
escrito), substituindo dêiticos 
por informações mais 
precisas. 

Trabalho 
com a 

variação 
linguística 

✓ Variação linguística ✓ Respeitar a diversidade 
linguística e os diferentes 
modos de falar das pessoas; 

✓ Combater o preconceito 
linguístico, valorizando as 
variedades de uso da língua. 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 
 

Não só as crianças aprenderam. Foi notória a progressiva emancipação 

profissional da professora, que conseguiu dar um salto qualitativo em suas práticas 

de ensino com o eixo oralidade. 

Na próxima seção, apresentamos um relato da professora de sua experiência 

como sujeito desta pesquisa. Esse relato, no nosso entendimento, é fundamental 

porque abre espaço para a escuta do professor, protagonista do processo, no 

discurso acadêmico, em geral, marcado pela ausência da voz do sujeito que abriu as 

portas de sua sala de aula para a pesquisa, confiando que, de alguma maneira, ela  

e seus alunos poderiam colaborar com o trabalho e dele se beneficiarem. 

 
2.6.1 A professora como tecelã: um relato de uma experiência/pensamentos 

reflexivos. 

 
Pensar sobre oralidade é pensar em diferentes momentos. Lembro-me que, 

como estudante, o aluno era ouvinte, o diálogo era entre o professor e o aluno, as 

perguntas eram dirigidas a um aluno especifico e apenas este poderia responder. E, 

caso o aluno estivesse errado (essa era a palavra), outro ganhava o direito de falar. 

Não tenho recordações de conversas dirigidas, leituras feitas pelo professor com o 

objetivo de incentivar o prazer de ler e ser modelo de leitor. 

As apresentações de trabalho oral começaram na antiga 5ª série, hoje 6º ano. 

Mas não eram dadas instruções de como fazê-las. Eu, muitas vezes, buscava ajuda 
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de outras pessoas (de minha mãe, que era professora, ou de minha irmã mais 

velha). Durante o magistério, fiz a primeira apresentação de um seminário, a 

professora falou os passos a seguir, porém nunca tinha assistido a um seminário. 

Recordo-me que durante as aulas de Filosofia tinha muita vergonha de expor 

minhas opiniões, eram aulas sofridas. Durante a licenciatura, também realizei 

seminários semestrais. Assim como a professora do magistério, também foram 

falados os passos a seguir, sem muitas instruções, afinal, já éramos adultos e 

deveríamos saber como se faz, mesmo que ninguém nunca tivesse parado para nos 

ensinar. 

Comecei a trabalhar como professora numa escola pequena de Educação 

Infantil em 2002, e neste período o livro didático foi o norteador do meu trabalho, 

acredito que não precise citar que a oralidade aparecia como coadjuvante no 

processo de ensino-aprendizagem. Em 2005, ingressei na educação pública, numa 

sala isolada no campo, sala multisseriada com turmas do 2º ao 5º ano. Logo, iniciei 

cursos de formação, pois percebi que o que sabia era pouco diante da demanda. 

Realizei muitos cursos de formação continuada, os quais saliento que me 

foram muito úteis, com valiosas lições. Entretanto, nunca fiz um curso que realmente 

trouxesse o tema oralidade com a importância que deveria ter, pois é um eixo de 

aprendizagem. Até a proposta da pesquisadora, nunca havia planejado atividades 

com o foco na oralidade. 

Durante a entrevista, pensei em minha prática, e fui tentando lembrar em 

quais momentos a oralidade teve lugar de prestígio em minhas aulas. Então, percebi 

que realizava rodas de conversas sobre temas diversos e conversas dirigidas, 

interpretação oral de textos, pois trabalho com alunos de seis anos, que ainda não 

dominam a leitura e a escrita. 

Os textos de tradição oral também estão presentes no meu dia a dia, tendo 

como objetivo a aquisição da leitura e da escrita. Quando houve o encontro para a 

apresentação do projeto de trabalho, acabei me dando conta que fazia um pouco 

mais do que pensava ao analisar as facetas e os tipos de atividades, entretanto tais 

atividades eram realizadas como meio para garantir os direitos de aprendizagem dos 

eixos da leitura e da escrita, e não como fim. Eu sabia que precisava trabalhar o eixo 

oralidade, mas não sabia como fazer de maneira que garantisse de fato o 

desenvolvimento da oralidade pelos alunos. 
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O direito de aprendizagem que mais utilizava em relação à oralidade era: 

participar de interações orais, argumentando, sugerindo, questionando e respeitando 

os turnos de fala. Sabia que era importante que eles se ouvissem mutuamente e 

percebessem que o colega também é construtor do processo ensino-aprendizagem. 

Mas que tipo de intervenção fazer para que eles respeitassem os turnos de fala e 

escutassem os colegas? 

As práticas de oralização são as mais frequentes em minha rotina de trabalho, 

leitura em voz alta são cotidianas, visto que meus alunos ainda não consolidaram as 

competências de leitura e escrita; bem como rodas de conversas e conversas 

dirigidas. Porém me angustiava o fato de todos os alunos falarem ao mesmo tempo 

e repetirem o que o colega já havia falado. Minha impressão é que eles nunca iam 

respeitar de fato os turnos de fala e compreender que o colega também tem 

informações interessantes a compartilhar. Neste momento, as práticas de oralização 

se davam entre mim e o aluno, embora eu procurasse ouvir todos, a conversa não 

acontecia entre o grupo. 

Ao começar a aula sobre as práticas de oralização, repetiu-se o que era 

rotina: todos falando ao mesmo tempo. Então, organizei os turnos de fala; primeiro 

determinado aluno, depois o outro, e assim foi acontecendo, de maneira que 

estávamos conversando todos na rodinha, pela primeira vez. Quando um aluno 

repetiu o que o colega já havia dito, reportei-me para ele e perguntei: Então você 

concorda com o colega? Tem algo mais a acrescentar? Um grupo estava 

conversando sobre outro assunto que não era o da discussão daquele momento, 

intervi: Vocês ouviram o que o colega falou? E eles disseram que não. Então pedi 

ao aluno que repetisse o que já tinha falado. Assim, todos os alunos participaram da 

roda de conversa e não houve naquele momento outras intercorrências. 

Eu compreendi que, para que meus alunos participassem de interações orais 

de maneira produtiva, precisava mudar de postura. Sair do campo das reclamações 

e pedidos de silêncio, que por muitas vezes atrapalharam a discussão, e pontos 

interessantes da aula que mereciam atenção perderam-se, para a realização de 

intervenções produtivas. 

O trabalho com textos de tradição oral têm destaque no ciclo de alfabetização, 

em especial no primeiro ano. Acredito que os “textos que se sabem de cor” são 

grandes auxiliares no processo de aquisição da leitura e escrita. Recitação ou 

cantoria; brincadeira no pátio; leitura apontada no cartaz ou quadro; texto fatiado; 
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texto lacunado; produção de novas rimas, entre outras atividades... Essa geralmente 

era a rotina com trabalhos de textos de memória. 

Pensava que o fato de oportunizar a recitação ou cantoria e alguns 

questionamentos em relação ao texto, o eixo oralidade estava sendo garantido. 

Entretanto os trabalhos com tais textos envolvem outros aspectos: desenvolvimento 

da fluência e articulação das palavras, valorização da cultura oral, trabalho com a 

estrutura e recursos linguísticos do gênero e a produção. 

Todo o trabalho desenvolvido na oralidade, antecedente à produção escrita e 

leitura, é muito importante no sentido de fazer com que os textos que, para as 

crianças são simples brincadeiras, também pudessem ser escritos. Propor novas 

produções a partir de um texto de domínio público é um momento riquíssimo de 

aprendizagem para os alunos, explorando sua estrutura composicional e os recursos 

linguísticos próprios do gênero. 

Eu pensava que a relação entre o oral e o escrito seria só o aluno 

compreender que o que se fala, escrevemos. Ao desenvolver a aula proposta, 

percebi que era necessário que as crianças compreendessem outros aspectos. Elas 

teriam que compreender que, quando escrevemos, temos que fazer adequações, 

transformações para que o texto escrito seja compreendido pelo leitor. Ressalto 

também a importância de que as produções, sempre que possível, tenham leitores 

reais, assim a escrita na escola ganha a dimensão real que é ser lida e 

compreendida por outro. 

Ao analisar os tipos de atividades que estão descritas como trabalho com a 

variação linguística, todas estavam presentes em minha prática, embora não 

houvesse intencionalidade de ser um trabalho de oralidade. 

Em muitos momentos, durante conversas comparei variedades da língua oral, 

valorizava os modos de falar deles. Por muitas vezes recebemos alunos oriundos de 

outras localidades e estados, mostrei aos alunos que devemos adequar nossa fala 

em diferentes situações de comunicação e realizava atividades de adequação 

quando necessário ao propósito de escrita. 

Nunca havia trabalhado no sentido de que meus alunos percebessem que os 

diversos falares não impedem que as pessoas se comuniquem e que o uso de 

diferentes dialetos também é um recurso utilizado pelo escritor para deixar o texto 

interessante. O ponto de destaque desta aula foi os alunos perceberem que não 

existe um sotaque bom ou ruim, mas sotaques diferentes. 
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Pensar uma apresentação de trabalho de um conteúdo trabalhado nunca me 

passou pela cabeça. Achava que não era necessário realizar esse tipo de atividade 

com alunos pequenos. Quando comecei a trabalhar com gêneros orais públicos, me 

deparei no primeiro equívoco: planejar primeiro o conteúdo. Refiz com a orientação 

da pesquisadora e demos início as aulas. 

Durante a roda de conversa, eles, em sua maioria, relataram que já haviam se 

apresentado e/ou assistido a alguém se apresentando. Destacaram diferentes 

situações como: igreja, escola anterior, ônibus, na rua. Quando perguntei: a pessoa 

estava se apresentando bem? Dava para entender o que a pessoa falava? A maioria 

sinalizou que sim. Eles falavam todos ao mesmo tempo, e eu todo o tempo pedia 

silêncio, que precisavam ouvir o outro colega. 

Assistimos a três vídeos de apresentação oral feitas por crianças, em 

diferentes situações: trabalho sobre animais, sarau de poesia e apresentação de 

trabalho em uma escola dominical. 

Aconteceu o que eu não esperava; os alunos não conseguiam avaliar a 

apresentação das crianças nos vídeos, não conseguiram responder as minhas 

perguntas. Percebi que minhas perguntas deveriam ser diretas, assim não 

fugiríamos do objetivo. 

Retomei a aula no dia seguinte, mas desta vez fui clara em minhas perguntas, 

no que de fato eles tinham que observar nos vídeos. Desta vez alcancei o objetivo 

da aula, eles conseguiram avaliar a atuação das crianças e compreenderam que, 

para se apresentar, precisavam ser claros nas informações para que o público 

compreendesse o que seria falado, a postura também é importante. 

Todos os passos da apresentação definimos juntos. E de fato foi percebido na 

apresentação final que todos os pontos imprescindíveis do projeto estavam 

presentes: título; objetivo; justificativa; metodologia e as perguntas que nortearam 

todo o estudo do conteúdo no caso, o trânsito. 

Durante os ensaios, percebi os avanços de muitos alunos que, por serem 

muito tímidos, acabam não participando de interações orais. Compreendi que seja 

qual for o trabalho a ser desenvolvido com gêneros orais públicos, entrevistas, 

seminários, apresentação de trabalho oral, entre outros, nós professores temos que 

definir com os alunos os passos a seguir para que o trabalho se efetive de maneira 

positiva e o resultado seja satisfatório no sentido de desenvolvimento da oralidade e 

avanços na aprendizagem. 
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2.7 Construindo redes de conhecimento: tecendo diálogos entre professores do 

sistema municipal de ensino de Ilhéus 

 
O professor deveria ser o grande protagonista do ensino escolar, pois é ele 

quem vivencia o dia a dia da sala de aula e media as aprendizagens cotidianas dos 

alunos. Assim, ao pensarmos numa educação emancipatória e numa virada 

pragmática no currículo escolar, devemos levar em consideração o processo de 

formação e de escuta desses sujeitos. 

O professor deve pensar sobre a sua própria prática, a aprendizagem dos 

alunos, assim como em boas situações didáticas para desenvolver em sala de aula. 

Considerando o contexto do Mestrado Profissional em Educação, optamos por um 

produto final que, de alguma forma, pudesse contribuir para o aprimoramento das 

práticas desses profissionais. 

Por isso, escolhemos realizar um encontro com professores da rede municipal 

de Ilhéus, onde a pesquisa foi desenvolvida, com carga horária de 8h, para 

dialogarmos sobre o currículo escolar de língua portuguesa e a organização de 

práticas de ensino de oralidade nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Para a realização desse encontro, mobilizamos professores de quatro escolas 

da rede municipal de Ilhéus, sendo três delas na zona urbana e uma na zona rural. 

Do total de escolas envolvidas na formação, duas asseguraram a participação total 

do seu grupo de professores, uma da sede e outra do campo; em uma delas 

estiveram presentes os professores do Ciclo de Alfabetização e na outra os 

professores do 1° ano do Ensino Fundamental. A escola da sede que teve a 

participação total do grupo de professores foi a Escola Raio de Sol, na qual esta 

pesquisa foi desenvolvida. Participaram da atividade um total de 37 professores. 

Estabelecemos os seguintes tópicos de trabalho para a reflexão que 

realizaríamos com os professores: a organização curricular e as concepções de 

ensino da BNCC – 3a versão – para a área de língua portuguesa e para o eixo da 

oralidade e o trabalho com a oralidade nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Para dialogar com os professores sobre o ensino da oralidade nos anos 

iniciais, partimos do relato oral de experiência da professora Sol; depois, 

apresentamos uma proposta de autoavaliação crítica dos professores sobre o ensino 

da língua oral em suas salas de aula e da análise coletiva de propostas de ensino, 

organizadas por ano, em sequências didáticas, numa perspectiva reflexiva, nas 
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quais o trabalho com a oralidade foi pensado de forma articulada com os outros 

eixos de ensino de língua portuguesa. 

Em seu relato, a professora Sol apresentou para seus pares seu ponto de 

vista sobre a experiência de ensino desenvolvida durante a pesquisa, considerando 

os seguintes tópicos: qual era o lugar da oralidade em sua sala de aula antes da 

pesquisa e como o seu olhar sobre a língua oral foi se modificando ao longo do 

trabalho desenvolvido. Ela concluiu a fala refletindo com os colegas sobre o trabalho 

com a oralidade em sua sala de aula após o término do trabalho. 

O relato da professora se constituiu em um importante espaço de diálogo 

entre ela e os profissionais que estavam presentes na plenária, pois nas falas que se 

seguiram, percebemos que, na medida em que a professora Sol ia relatando a sua 

experiência, os colegas iam refletindo sobre a sua própria prática, e, mais do que 

isso, eles foram percebendo que era possível desenvolver um trabalho em sala de 

aula com a oralidade apenas reorganizando suas propostas de trabalho. 

Quando a professora Sol concluiu, a pesquisadora assumiu a liderança do 

encontro propondo aos professores uma autorreflexão sobre as suas próprias 

práticas de ensino, apresentando para eles um formulário de autoavaliação com a 

mesma organização da ficha de observação das aulas da professora, que consta no 

apêndice B desta dissertação. 

Era a vez de dar voz aos professores, para que eles pudessem pensar 

criticamente sobre o ensino da oralidade em sala de aula. 

Os relatos dos professores confirmaram o que outras pesquisas sobre o 

ensino da oralidade já revelaram: “Não damos o valor que a oralidade merece. A 

gente acha que a leitura está acima de tudo”, disse a professora 1. “Nos cursos de 

formação, pouco se fala sobre a oralidade. As avaliações externas também não 

contemplam esse eixo, por isso não contemplamos em nosso planejamento práticas 

de ensino para o trabalho sistemático com a língua oral. O tempo destinado a esse 

eixo é muito pequeno. Queremos chegar logo na leitura e na escrita”, afirmou a 

professora 2. 

Acreditamos que, para que mudanças significativas aconteçam nas práticas 

de ensino dos professores, é necessário um longo investimento na formação 

continuada desses profissionais. Defendemos uma formação em serviço que ofereça 

aos professores oportunidades de pensarem sobre sua própria prática, a partir da 

tematização de suas experiências de ensino. 
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O nosso olhar sobre essa questão é confirmado pela professora 3, quando faz 

a seguinte consideração a respeito da oportunidade de dialogar sobre uma “nova” 

perspectiva de ensino do eixo oralidade: “Não ensinamos porque a gente não 

aprendeu a fazer assim. Agora que a gente sabe da importância, precisamos de 

mais oportunidades para aprender como fazer.” 

A oportunidade de ter contato com uma sequência didática que contempla o 

trabalho com a oralidade a partir da articulação com os outros eixos de ensino de 

língua portuguesa foi bastante rica, pois os professores conseguiram perceber que é 

possível desenvolver um trabalho efetivo com a língua oral, sem comprometer o 

ensino da leitura, da escrita e da análise linguística. Ao contrário, o trabalho torna-se 

muito mais rico. 

Sabemos que um encontro de formação não será suficiente para promover 

mudanças substanciais no trabalho com a língua oral em sala de aula, mas 

esperamos que, de alguma forma, essa experiência contribua para que os 

professores comecem a pensar sobre a necessidade de dar à oralidade status de 

eixo de ensino. 

Acreditamos que cumprimos o nosso objetivo ao realizar uma leitura crítica  

da avaliação do encontro feita pelos professores no final do trabalho. Optamos por 

apresentar ao leitor um quadro com os resultados dessa avaliação, buscando 

evidenciar a nossa análise do momento. 

 
Quadro 5 – Avaliação dos professores do encontro de formação sobre o ensino da 
oralidade nos anos iniciais. 

 

LEGENDA 
1– NÃO 2 – PARCIALMENTE 3 – SIM 

INDICADORES 1 2 3 

A temática trabalhada é relevante para a sua atuação 
como profissional. 

 19% 81% 

Foram apresentadas sugestões de trabalho condizentes 
com a sua prática profissional. 

 39,5% 61,5% 

Os conteúdos trabalhados contribuíram para a ampliação 
das suas concepções teóricas. 

 19% 81% 

A formação proporcionou novos conhecimentos sobre os 
conteúdos trabalhados. 

 23% 77% 

A formação ofereceu a oportunidade de trocas de 
experiências entre você e seus pares. 

4% 27% 69% 

A formação ofereceu a oportunidade de trocas de 
experiências entre você e os mediadores do trabalho. 

7,5% 27% 65,5% 
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A formação apresentou sugestões para serem 
desenvolvidas na escola. 

4% 23% 73% 

A formação favoreceu a articulação entre a teoria e a 
prática. 

 38,5% 61,5% 

As reflexões oportunizadas favoreceram um processo de 
autoavaliação das suas práticas de ensino. 

 19% 81% 

A formação contribuiu para apontar caminhos para o 
trabalho com a oralidade na sala de aula. 

 27% 73% 

A formação ofereceu oportunidade de novas leituras sobre 
o cotidiano escolar. 

 27% 73% 

A formação orientou as suas práticas de ensino. 4% 23% 73% 

 
Destaques e observações sobre a sua prática de ensino com o eixo oralidade. 

 

✓ Percebi que preciso me aprofundar mais nos estudos do eixo oralidade para 
melhorar a aprendizagem dos meus alunos; 

✓ Nunca havia pensado a oralidade como vi e ouvi e refleti no encontro. É um 
grande caminho para alcançar os objetivos de qualquer disciplina em sala de 
aula e para desenvolver a autoestima do aluno e suas habilidades; 

✓ Percebi que preciso investir em práticas de oralidade em minha turma; 
✓ Na minha atuação como professora, a oralidade não tem sido explorada como 

ponto principal, portanto, a formação me ajudou a valorizar o trabalho com este 
eixo na sala de aula, pensando em práticas de ensino para enriquecer as minhas 
aulas; 

✓ Utilizava o eixo oralidade como meio para alcançar os objetivos de leitura e 
escrita, por vezes, deixando passar despercebido suas facetas e as habilidades 
a serem desenvolvidas pelo educando neste eixo como prioridade; 

✓ Em minha sala de aula, desenvolvia as seguintes práticas de oralidade: leitura 
em voz alta, interpretação oral de um texto, desenvolvimento da fluência verbal e 
articulação das palavras; 

✓ Trabalho a oralidade a partir de textos ou livros previamente selecionados no 
planejamento e que atendem ao tema trabalhado, para a partir destes livros 
discutir com os alunos questões sociais e valores, procurando desenvolver neles 
a criticidade. Além disso faço: leitura em voz alta, leitura jogralizada de poemas, 
músicas e interpretação oral de texto; 

✓ A formação chamou a atenção para a necessidade de um aprofundamento nas 
atividades com o eixo oralidade e me fez perceber a necessidade de ampliar as 
minhas práticas com este eixo em sala de aula; 

✓ Pude perceber a necessidade de trabalhar a oralidade como objetivo e não 
apenas como estratégia; 

✓ Trabalho a oralidade de forma superficial e tradicional. 
 

Destaques e observações sobre o encontro 
 

✓ Muito proveitoso; 
✓ O relato de experiência da professora em relação às práticas desenvolvidas em 

sala de aula antes e depois da pesquisa aponta uma realidade bem próxima a 
que desenvolvemos em sala de aula; 

✓ Muito proveitoso para o nosso conhecimento como profissional; 
✓ Gostei muito do encontro. A orientadora mostrou-se uma excelente profissional, 
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a professora Sol é muito competente e a pesquisadora muito atenciosa e 
empenhada nos objetivos do seu trabalho. Gostei do local e da administração do 
tempo do encontro; 

✓ Muito proveitoso; 
✓ Foi muito proveitoso e enriquecedor o encontro. O tema abordado é de grande 

relevância e deveria ser explorado outras vezes por pesquisadores ou nas 
formações oferecidas pelo Sistema Municipal de ensino; 

✓ A oralidade, tema trabalhado no encontro, é um eixo que precisa ser considerado 
pelo professor em suas práticas de ensino; 

✓ Esse encontro foi muito importante, pois, possibilitou um novo olhar sobre o eixo 
oralidade discutido e abordado: a oralidade em sala de aula; 

✓ O encontro me fez repensar minha prática em alguns aspectos, principalmente 
no que se refere à oralidade como atividade fim e atividade meio; 

✓ O encontro foi produtivo e incitou uma reflexão sobre o ensino da oralidade em 
sala de aula, ampliando as nossas possibilidades de trabalho; 

✓ Formação excelente; 
✓ Ótimo. Que possamos ter mais encontros como estes para renovar as nossas 

práticas; 
✓ Formação muito boa, porém o tempo foi pouco. Espero que haja outros 

encontros como este; 
✓ Sugiro que nos próximos encontros sejam dadas outras sugestões práticas para 

a sala de aula; 
✓ Aprendi hoje a importância de trabalhar a oralidade como fim e não somente 

como meio. Elaborar atividades a partir dos objetos de conhecimento do eixo 
oralidade, avaliar a experiência e se preciso repetir para se ter o objetivo 
consolidado; 

✓ O encontro foi muito salutar, aprendi bastante e irei aprender ainda mais ao 
pesquisar como trabalhar com mais ênfase o eixo oralidade. 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora 

 

 
Nós temos ciência de que um encontro de oito horas não é suficiente para 

promover mudanças, mas pode ter o mérito de despertar o interesse pelo trabalho 

com um eixo de ensino que, historicamente, foi posto à margem nos currículos 

escolares. 

Embora esta pesquisa se caracterize como um estudo de caso, a etapa do 

encontro com os professores sugere que a prática da professora Sol não se 

caracteriza como uma exceção, muito pelo contrário, pois quando autoavaliam a 

suas práticas os professores também sinalizam o “não lugar” da oralidade em suas 

aulas. 

Os professores sinalizam ainda uma grande fragilidade em sua formação, 

tanto inicial, quanto continuada, e relacionam a dificuldade de desenvolver boas 

práticas de ensino com a língua com essa questão. Além disso, eles se mostram 
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dispostos a participar de outros encontros. A formação continuada é uma ferida 

aberta no chão da sala de aula da escola básica. No nosso entendimento, é 

necessário que os sistemas e redes de ensino invistam em políticas públicas que 

assegurem a construção de bases teóricas e metodológicas sólidas – os professores 

reclamam de sugestões práticas –, pois até agora, os cursos de formação 

continuada oferecidos aos professores têm se caracterizado exatamente pela 

descontinuidade. 
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ALINHAVANDO AS DESCOBERTAS QUE FIZEMOS 

 
 

Nesse ponto quase final do texto, retomamos o que dissemos no início deste 

estudo quanto ao trabalho do professor alfabetizador. É ele quem enfrenta os 

maiores desafios linguísticos em sala de aula, pois tem a responsabilidade de criar 

situações de ensino em um momento em que os alunos vivenciam seu primeiro 

contato de caráter sistemático e formal com a língua. Temos a consciência do quão 

complexa é essa tarefa e, por essa razão, esse profissional precisa viver uma 

formação sólida. 

Em especial sobre o ensino da oralidade, na realização da pesquisa, foram se 

confirmando alguns nós já anunciados na seção 1.1. Esses nós precisam ser 

desatados. Um deles é a formação – quer seja inicial, quer seja continuada. Esse nó 

foi denunciado, com recorrência, nas falas dos professores alfabetizadores que 

participaram do encontro que finalizou este estudo, e com veemência pela 

professora Sol na entrevista semiestruturada. Quando perguntada sobre a 

regularidade de discussões acerca dos conceitos relacionados à oralidade e de um 

trabalho efetivo com as estratégias para o ensino da língua oral em sala de aula nos 

cursos de formação inicial e continuada, ela reclamou: 

 
Fala-se muito pouco. Muito pouco. Falou-se em oralidade, mas o trabalho 
realmente significativo para que a gente possa levar para a prática foi muito 
pouco. Muito pouco. Eu acho que os cursos de formação em serviço têm 
mais responsabilidade sobre a ação do professor do que a inicial porque é a 
formação continuada que trabalha com a prática. 

 

A fala da professora “esconde” uma outra questão que consideramos 

importante revelar: a ideia, praticamente naturalizada, de que a formação inicial tem 

como único compromisso a construção de conhecimentos de ordem teórica pelos 

professores, ficando sob a responsabilidade da formação continuada o trabalho para 

o desenvolvimento de habilidades profissionais que capacitem o professor para o 

exercício da docência. 

Atrelado ao nó da formação, está um segundo, tão complexo quanto o 

primeiro: a ausência de publicações com modelos didáticos que orientem o  

professor sobre o que ensinar, como ensinar e para que ensinar, fragilizam ainda 

mais as práticas de ensino do professor com o eixo da oralidade. Essa questão da 
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ausência de materiais de apoio que tratem sobre o ensino da oralidade é destacada 

por Lima e Beserra (2012, p. 57): 

 
Materiais de apoio para o professor, que tratam especificamente da língua 
falada, são menos abundantes. Assim, não é de se estranhar que alguns 
professores da Educação Básica ainda se sintam inseguros quanto ao 
encaminhamento e, principalmente, quanto aos critérios de avaliação das 
atividades orais, insegurança que se justifica, também, pelo fato de muitos 
não terem sido preparados, ao longo da sua formação, para a execução 
dessas atividades. 

 

Essa ausência, talvez, explique o fato de, desde a publicação dos PCN em 

1997, a oralidade ter atingido o status de eixo de ensino, mas nunca ter alcançado, 

efetivamente, o status de objeto de ensino na maioria das salas de aula. 

Além disso, não podemos desconsiderar que as crenças que foram sendo 

consolidadas pelos professores ao longo de seu processo formativo, quer seja pelos 

materiais didáticos, quer seja pelos documentos curriculares, também contribuem 

para o “não lugar” da oralidade em sala de aula. 

De posse dos dados inicias que coletamos, tivemos a oportunidade, durante a 

pesquisa, de refletir com a professora sobre o trabalho com a oralidade em sala de 

aula. A partir dessas reflexões, foram elaboradas, em conjunto com a professora, as 

soluções didáticas para o trabalho com a língua falada em suas múltiplas facetas. O 

engajamento da professora tanto nas discussões teóricas como na elaboração das 

atividades se contrapõe à ingenuidade daqueles que creditam à incapacidade ou à 

má vontade do professor o fracasso no ensino de língua portuguesa. 

É importante destacar que a professora Sol, desde o início, evidenciou  

possuir qualidades que a caracterizam como profissional competente, experiente e 

dotada de competências profissionais altamente adequadas para o exercício do 

magistério, demonstradas a partir da maneira como lida com as crianças, com 

carinho e respeito e no empenho em fazer um trabalho produtivo; com ânimo e 

comprometimento. Assim, quando adentramos a sala de aula da professora Sol para 

desenvolver o trabalho, ela já era uma professora de sucesso, pois acreditava em si, 

em seu trabalho, nas crianças e se empenha para fazer as coisas darem certo. 

Além disso, a professora Sol não apresentou nenhum tipo de resistência à 

nossa proposta de trabalho, o que indica mais uma qualidade de boa profissional, 

demonstrando grande flexibilidade para adaptar-se aos desafios metodológicos que 
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foram se apresentando durante a ação de ensino, apropriando-se de novas práticas 

de tal forma “que era bonito de se ver”. 

Por outro lado, durante o desenvolvimento das atividades de ensino, a 

professora Sol foi ganhando progressiva autonomia em seus fazeres cotidianos no 

que se refere ao ensino da oralidade, o que aumenta a nossa convicção de que é 

preciso investir em políticas públicas que garantam a formação dos professores, na 

elaboração de documentos consistentes e publicações com modelos didáticos que 

contribuam para a efetivação de ações de ensino da língua oral, sistematicamente 

pensadas e planejadas. 

Voltando aos objetivos da nossa pesquisa, podemos dizer que todos foram 

alcançados. No que se refere ao nosso primeiro objetivo geral, identificar as práticas 

de ensino de oralidade de uma professora do primeiro ano do Ensino Fundamental, 

considerando o que ensina, com ensina, para que ensina, traçamos um panorama 

geral das situações de ensino antes e depois da intervenção realizada durante o 

período que permanecemos na escola. Podemos dizer que a professora Sol que, no 

início da pesquisa, restringia seu trabalho com a oralidade às práticas de oralização 

e aos textos da tradição oral como atividades-meio, migrou para um trabalho efetivo, 

movido por ações reflexivas que respeitaram as características multifacetadas da 

língua oral. 

O panorama apresentando acima, de maneira global, responde também o que 

buscávamos compreender no nosso terceiro objetivo específico, caracterizar as 

práticas de ensino de oralidade desenvolvidas pelo professora. 

De fato, inicialmente, existia uma cultura escolar de negação da oralidade 

como eixo, que se dava pelo relativo desconhecimento, por parte da professora, de 

quais estratégias de ensino deveria considerar em seu planejamento para assegurar 

o desenvolvimento da linguagem oral dos alunos. 

Quanto ao nosso segundo objetivo geral, promover o ensino da oralidade na 

rede pública de Ilhéus-Ba, podemos assegurar que extrapolamos as expectativas 

iniciais traçadas nas linhas gerais do nosso projeto. Isso porque, além de 

realizarmos um trabalho efetivo de ensino da oralidade na sala de aula da  

professora Sol, conseguimos, no encontro com os 37 professores da rede pública 

municipal, despertá-los, através do relato de experiência da professora Sol, para a 

necessidade de repensar suas próprias práticas de ensino, no que se refere a 

abordagem em sala de aula do ensino da oralidade. 
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No que diz respeito aos nossos objetivos específicos, conseguimos identificar 

as concepções de língua e de oralidade da professora sujeito da pesquisa para 

compreender como elas são materializadas em suas práticas de ensino. O que 

podemos dizer a este respeito é que de fato a professora tinha o coração pulsando 

por uma prática de ensino Sociointeracionista, fruto talvez de sua formação 

profissional em serviço. No entanto, isso não foi suficiente para subsidiá-la nos 

aspectos teóricos e metodológicos do ensino da língua nessa outra perspectiva. 

Mais do que isso, com sua formação inicial, tanto como aluna na Educação Básica, 

quanto no Ensino Superior, calcada na tradição, tornava-se ainda mais difícil para a 

professora superar uma prática de ensino numa concepção mais tradicional. O que 

incialmente víamos em suas práticas de ensino de língua portuguesa eram 

metodologias híbridas, mas que, em geral, tendiam para um abordagem mais 

tradicional, sobretudo no ensino do eixo oralidade. No entanto, essa realidade foi se 

transformando na medida em que dialogávamos com a professora durante a 

trajetória da pesquisa. 

Quanto ao segundo objetivo específico, analisar os documentos curriculares 

utilizados pela professora para organizar o ensino de língua portuguesa em sala de 

aula, buscando identificar as concepções de ensino presentes em cada um deles, 

como orientam o trabalho com a língua oral, como dialogam entre si e como se 

mostram na prática de ensino da professora, retomando rapidamente a análise que 

fizemos, podemos afirmar que os documentos que balizam o planejamento das 

práticas de ensino da professora, de uma forma em geral, não dialogam entre si, 

tampouco orientam adequadamente o professor para que o mesmo consiga elaborar 

boas práticas de ensino de oralidade. Essa ausência de orientações curriculares 

claras se refletiam, no início da nossa pesquisa, em um trabalho pouco consistente 

com a oralidade na sala da professora Sol. 

Sob o nosso quarto objetivo específico, elaborar, com a professora sujeito da 

pesquisa, uma ação pedagógica para promover o desenvolvimento de capacidades 

do eixo da oralidade em sala de aula, deixaremos que os resultados apresentados 

no decorrer desta pesquisa falem por nós. Para nós, a elaboração de uma proposta 

de ensino que contribuísse para o aprimoramento das práticas de ensino da 

professora sujeito da pesquisa, e de eventuais outros professores leitores deste 

trabalho, era o nosso principal objetivo e o melhor caminho para contribuir com a 

efetivação de práticas de ensino multifacetadas com a oralidade no Ciclo de 
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Alfabetização/anos iniciais do Ensino Fundamental. Acreditamos em um casamento 

muito promissor entre os cursos de formação de professores no Ensino Superior e a 

Educação Básica. Entendemos que experiências como essas podem contribuir para 

o melhoramento dos currículos de ensino tanto de uma instância, quanto da outra. 

Voltando-nos ao nosso quinto objetivo específico, promover um debate com 

professores do Ensino Fundamental, anos iniciais da rede municipal de Ilhéus sobre 

o ensino da oralidade, a partir de relato da experiência da professora sujeito da 

pesquisa, e ainda de acordo com o princípio que estabelecemos como meta inicial 

que era o de contribuir para o melhoramento das práticas de ensino de oralidade na 

Educação Básica, e, em especial, no Ciclo de Alfabetização, e mais do que isso, no 

nosso desejo de destacar o protagonismo da professora Sol durante toda a 

pesquisa, acreditamos que conseguimos tecer outros fios com professores do 

Ensino Fundamental, arrematando nós invisíveis para o ensino da língua oral. 

Por fim, queremos dizer que todo conhecimento da humanidade é transitório, 

inclusive sobre a oralidade e que, portanto, este é só o nosso olhar sobre as coisas. 

Esperamos que, com o tempo e mais pesquisas sobre o tema: os documentos 

curriculares, a formação dos professores e os materiais de apoio mudem; os nós no 

ensino da oralidade, que se materializam nos tantos mitos criados, sejam desfeitos; 

e novos fios sejam tecidos pelas mãos de habilidosos tecelões: os professores. 
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ANEXO A – DVD do Ensaio e apresentação dos alunos. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista semiestruturada 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 
Tecendo os fios da oralidade: 

um estudo das práticas de ensino do professor alfabetizador 
 

Mestranda: Camila da Silva Lisboa 
Orientadora: Lúcia Fernanda Pinheiro Coimbra Barros 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

DADOS PROFISSIONAIS 

1. Nome da escola 
 

2. Nome do professor 
 

3. Turma(s) em que está lecionando em 2016 
 

4. Outras turmas nas quais já atuou em anos anteriores 
 

5. Tempo de atuação no magistério 
 

6. Formação 
6.1 Nível médio/Ano de conclusão 
6.2Nível superior/Ano de conclusão 
6.3Pós-Graduação/Ano de conclusão 

 

7. Cursos de formação em serviço: 
( ) PCN‟S em ação 
( ) Pró-Letramento 
( ) GESTAR I: Língua Portuguesa 
( ) PACTO BAHIA 2012 
(  ) PNAIC 2013 
(  ) PNAIC 2014 
(  ) PNAIC 2015 
( ) PNAIC 2016 
( ) Outros:   
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QUESTÕES 
 

1. Vamos voltar no tempo: como foram as aulas de língua portuguesa na época 
em que você estudou na escola básica? Quais conteúdos você se lembra de 
ter estudado e quais atividades você se lembra de ter feito? 

 
2. Pensando agora sobre sua formação: você considera que os conteúdos, as 

atividades que você realizou como aluna da Escola Básica influenciaram o 
que você ensina e como você ensina em suas aulas de português no 1o ano? 

 
3. Escolha um conteúdo qualquer de suas aulas de português e descreva como 

você organiza suas aulas para ensinar esse conteúdo. 
 

4. Você planeja estratégias para ensinar a oralidade? Se sim, indique com que 
regularidade e diga o que você ensina desse eixo, como ensina e para que 
ensina. 

 
5. Como você caracteriza o desempenho oral de seus alunos? Quais 

capacidades orais eles já dominam e quais ainda não dominam? 
 

6. Você acha que há relação entre o desenvolvimento da língua oral e o 
processo de alfabetização? 

 
7. Em sua trajetória profissional, você teve oportunidade de se apropriar dos 

conceitos relacionados à oralidade e de estratégias para ensinar a língua oral 
em sala de aula? 

 

8. É possível articular o ensino de oralidade com os outros eixos de ensino de 
Língua Portuguesa (leitura, produção escrita e análise linguística)? Se sim, 
você consegue materializar isso em seu planejamento? Como? 
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APÊNDICE B – Ficha diária para observação das aulas 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE MESTRADO 

PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 
 

Tecendo os fios da oralidade: 
um estudo das práticas de ensino do professor alfabetizador 

Mestranda: Camila da Silva Lisboa 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Lúcia Fernanda Pinheiro Coimbra Barros 

 

FICHA DIÁRIA PARA OBSERVAÇAO DA AULA 
 

QUADRO CONCEITUAL NORTEADOR PARA RESGISTROS DURANTE A OBSERVAÇÃO 
 

CATEGORIA DE 
ANÁLISE 

SIGLA 
TIPOS DE ATIVIDADE 

SIGLA 

 

 
Práticas de 
oralização 

 
 

 
C1 

Leitura em voz alta 1A 

Leitura jogralizada 1B 

Leitura dramatizada 1C 

Conversas dirigidas sobre temas 1D 

Interpretação oral de um texto 1F 

Conversas com colegas para realização de uma 
atividade proposta 

1G 

 
 

Trabalho com os 
textos de tradição 

oral 

 
 
 

C2 

Recitação ou cantoria (fruição) 2A 

Desenvolvimento da fluência e articulação das 
palavras 

2B 

Valorização da cultura oral dos alunos 2C 

Produção 2D 

Trabalho com a estrutura composicional do gênero 2E 

Trabalho com os recursos linguísticos próprios do 
gênero 

2F 

 

Relação entre o texto 
oral e o escrito 

 

 
C3 

Comparação entre as variedades linguísticas entre o 
texto escrito e o texto oral 

3A 

Uso da escrita como apoio à produção oral 3B 

Atividades de retextualização (do escrito para o oral ou 
do oral para o escrito) 

3C 

Uso da escrita para a produção de textos orais 3D 

 

Trabalho com a 
variação linguística 

 
 

C4 

Comparação entre duas variedades da língua oral 4A 

Valorização dos modos de falar dos alunos 4B 

Uso adequado da fala em diferentes situações de 
comunicação 

4C 

Atividades de adequação de um tipo de fala para outro 
a depender da situação de comunicação 

4D 

 
 

 
Trabalho com 
gêneros orais 

públicos 

 
 
 

 
C5 

Produção 5A 

Trabalho com a estrutura composicional do gênero 5B 

Trabalho com os recursos linguísticos próprios do 
gênero 

5C 

Escuta compreensiva 5D 

Exploração do uso de recursos audiovisuais como 
auxiliares à produção do texto oral 

5E 

Comparação entre diferentes variedades orais 5F 
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Descrição / observação: 

Descrição / observação: 

Descrição / observação: 

Local e Data: 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA 
 

 
CATEGORIA DE ANÁLISE TIPO DE ATIVIDADE GÊNERO TEXTUAL 

   

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

CATEGORIA DE ANÁLISE TIPO DE ATIVIDADE GÊNERO TEXTUAL 
   

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

CATEGORIA DE ANÁLISE TIPO DE ATIVIDADE GÊNERO TEXTUAL 
   

 
 
 

 

 

 

 

 
 


