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RESUMO 

 

O ensino da oralidade está prescrito na Base Nacional Comum Curricular, documento 

normatizador, que tem como objetivo garantir aos estudantes o direito de aprendizagem, 

servindo de orientação à educação brasileira. Ela reforça o que já fora proposto por documentos 

oficiais anteriores, como os PCN. O ensino da oralidade é essencial para o desenvolvimento do 

sujeito e a escola é responsável pelo desenvolvimento das competências e habilidades que são 

sugeridas pela Base para a atuação do indivíduo no meio social. Diante disto, a nossa pesquisa 

se apresenta como uma pesquisa qualitativa, de cunho documental e de natureza exploratória e 

descritiva, com o potencial de uma intervenção pedagógica e tem como objetivo geral: Analisar 

o tratamento dado pela BNCC aos elementos da oralidade, considerando os campos de atuação, 

bem como as reflexões para as competências e as habilidades, no intuito de elaborar uma 

proposta de atividade para o ensino da oralidade com ênfase nos campos de atuação do Ensino 

Médio. Com isso, a BNCC se constitui como universo de nossa pesquisa. O nosso aporte teórico 

compreende a língua como um processo de interação (BAKHTIN, 2007) e a escola como o 

principal ambiente que deve preparar o aluno para um melhor domínio da língua, 

especialmente, em situações mais formais. Contamos com diversos autores para a 

fundamentação, como Bakhtin (1997), Bueno (2008, 2009), Carvalho (2018), Cavalcante 

(2012, 2019), Costa-Maciel (2014, 2018, 2019), Forte-Ferreira (2014), Fávero, Andrade e 

Aquino (2012), Magalhães (2007, 2008), Marcuschi (2001, 2007, 2008), Schneuwly e Dolz 

(2004), Birck e Keske (2008), Fast (1999), Weil e Tompakow (1986). O nosso percurso 

metodológico fora realizado a partir da escolha do nosso universo de pesquisa, que foi a BNCC, 

em que centramos a nossa atenção na identificação dos elementos da oralidade que precisam 

ser desenvolvidos para que as habilidades sejam, de fato, alcançadas nos diferentes campos de 

atuação do Ensino Médio para o desenvolvimento da modalidade oral da língua, no intuito de 

propor atividade para o ensino dos elementos da oralidade, considerando as habilidades que 

precisam ser desenvolvidas dentro dos campos de atuação do Ensino Médio. Para a sua 

descrição recorremos a autores como Minayo (2001), Gil (2008), Laville e Dionne (1999). Os 

resultados da análise sinalizam que poucas habilidades direcionam de maneira clara para o 

trabalho com a oralidade, especialmente, no Ensino médio, em que não encontramos bem 

delimitado o eixo oralidade. A análise nos possibilitou a identificação de diversos elementos 

sugeridos pela Base para o ensino da oralidade, os organizamos em quadros, a partir de cada 

campo de atuação. Identificamos a forte presença dos elementos paralinguísticos e cinésicos ao 



 
 

longo da análise dos referidos campos, assim como, a sugestão de trabalho com o oral por meio 

do gênero seminário para o Ensino Médio, e, com isso, elencamos os elementos de postura, 

entonação, e gestualidade para a proposta de atividade. Concluímos que para o alcance e o 

domínio das habilidades sugeridas pela Base se faz necessário a compreensão desses elementos 

tanto pelos docentes quanto pelos alunos, uma vez que eles perpassam os gêneros orais. 

Acreditamos que tomar a oralidade como objeto de ensino, pensando em situações didáticas em 

que possamos explorar os seus elementos constitutivos, é ideal para que o indivíduo consiga 

atuar com êxito nos diversos campos de atuação social. 

Palavras-chave: BNCC.  Oralidade.  Elementos da Oralidade.  Ensino. 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The teaching of orality is prescribe in the Common National Curriculum Base, a normative 

document, which has as goal toensurestudents the right to learn, serving of guide to Brazilian 

education.It reinforces that had already been propose by previous official documents, such as 

the PCN.The teaching of orality is essential for the development of the person and the school 

is responsible for the development of competences and abilities that are suggests by the Base 

for the acting of the individual in the social environment.In light of this, our research is of nature 

qualitative, documentary, exploratory and descriptive, with the potential of a pedagogical 

intervention and has the following general objective: To analyze the treatment given by the 

BNCC to the elements of orality, considering the fields of action, as well as the reflections on 

the competencies and skills, in order to develop an activity proposal for teaching orality with 

emphasis on fields of action in the high school. With that, a BNCC that constitutes the universe 

of our research. Our theoretical framework understands language as a process of 

interaction(BAKHTIN, 2007) and the school as the main environment that should prepare the 

student for a better command of the language, especially in more formal situations.We count 

with several authors for thetheoretical foundation, such asBakhtin (1997), Bueno (2008, 2009), 

Carvalho (2018), Cavalcante (2012, 2019), Costa-Maciel (2014, 2018, 2019), Forte-Ferreira 

(2014), Fávero, Andrade and Aquino (2012), Magalhães (2007, 2008), Marcuschi (2001, 2007, 

2008), Schneuwly and Dolz (2004), Birck andKeske (2008), Fast (1999), Weil andTompakow 

(1986).Our methodological coursewasrealize from the choice of our research universe, which 

was BNCC.In which we focus our attention on identifying the elements of orality that need to 

be develops so that the skills are, in fact, achieves in the different fields of action of High School 

for the development of the oral modality of the language. In order to propose activity for the 

teaching the elements of orality, considering the skills that need to be developed within the 

fields of action of high school.For its description we resorted to authors such as Minayo (2001), 

Gil (2008), Laville and Dionne (1999).The results of the analysis indicate that few skills clearly 

direct the work with orality, especially in high school, where we did not find well-defined 

orality axis. The analysis allowed us to identify several elements suggested by the Base for 

teaching orality. We organized them into tables, based on each field of action. We identified 

the strong presence of paralinguistic and kinesics elementsthroughout the analysis of the 

referredfields,as well as the suggestion of working with the oral through the seminar genre for 

High School, and, with that, we list the elements of posture, intonation, and gestures for the 



 
 

proposed activity.We conclude that in order to achieve and master skills suggested by the Base, 

it is necessary for both teachers and students to understand these elements, once they permeate 

the oral genres. We believe that taking orality as a teaching object, thinking of didactic 

situations in which we can explore its constituent elements, is ideal for the individual to be able 

to act successfully in the various fields of social action. 

Keywords: BNCC. Orality. Elements of Orality. Teaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

BNCC   Base Nacional Comum Curricular   

ENEM   Exame Nacional do Ensino Médio 

MEC    Ministério da Educação  

ORALE  Grupo de Pesquisa Oralidade, Letramentos e Ensino 

PCN    Parâmetros Curriculares Nacionais 

UFERSA  Universidade Federal Rural do Semi-Árido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1- Competências e habilidades a serem desenvolvidas nas práticas orais ................... 73 

Quadro 2- Campo da Vida Pessoal: habilidade, elementos identificados e gêneros para o 

ensino: ....................................................................................................................................... 84 

Quadro 3- Campo de Atuação da Vida Pública: habilidade, elementos identificados e gêneros 

para o ensino ............................................................................................................................. 85 

Quadro 4- Campo das Práticas de Estudo e Pesquisa: habilidade, elementos identificados e 

gêneros para o ensino ............................................................................................................... 87 

Quadro 5- Campo Jornalístico- midiático: habilidade, elementos identificados e gêneros para 

o ensino ..................................................................................................................................... 89 

Quadro 6- Campo Artístico-literário: habilidade, elementos identificados e gêneros para o 

ensino ........................................................................................................................................ 91 

Quadro 7- Todos os campos: Elementos da oralidade e gêneros orais identificados ............... 96 

Quadro 8- Critérios para a realização das atividades ............................................................... 97 

Quadro 9 - Atividade para o ensino dos elementos: Entonação, postura e gestualidade no 

gênero seminário..................................................................................................................... 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Análise da linguagem do corpo ............................................................................... 56 

Figura 2 - Princípios da Teoria de Informação e Percepção Cinésica ...................................... 57 

Figura 3 - Competência Geral 4 ............................................................................................... 76 

Figura 4– Competência Específica 2 ........................................................................................ 80 

Figura 5 – Campos de atuação social ....................................................................................... 81 

Figura 6 – Todos os campos de atuação social ......................................................................... 81 

Figura 7 – Habilidade (EM13LP19) ......................................................................................... 83 

Figura 8 – Habilidade (EM13LP20) ......................................................................................... 83 

Figura 9–Habilidade (EM13LP24) ........................................................................................... 84 

Figura 10– Habilidade (EM13LP25) ........................................................................................ 84 

Figura 11– Habilidade (EM13LP27) ........................................................................................ 85 

Figura 12 – Habilidade (EM13LP31) ....................................................................................... 86 

Figura 13– Habilidade (EM13LP32) ........................................................................................ 86 

Figura 14– Habilidade (EM13LP34) ........................................................................................ 86 

Figura 15– Habilidade (EM13LP35) ........................................................................................ 87 

Figura 16– Habilidade (EM13LP42) ........................................................................................ 88 

Figura 17– Habilidade (EM13LP44) ........................................................................................ 88 

Figura 18– Habilidade (EM13LP45) ........................................................................................ 89 

Figura 19 – Habilidade (EM13LP46) ....................................................................................... 90 

Figura 20 – Habilidade (EM13LP47) ....................................................................................... 90 

Figura 21 – Habilidade (EM13LP53) ....................................................................................... 90 

Figura 22 – Habilidade (EM13LP54) ....................................................................................... 91 

Figura 23 – Ilustração de um seminário ................................................................................... 99 

Figura 24 - Habilidade (EM13LP34)...................................................................................... 100 

Figura 25 - Guia de orientação para o gênero seminário ........................................................ 108 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS ............................................................................................. 15 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ...................................................................................... 26 

2.1 ORALIDADE E ENSINO .............................................................................................. 26 

2.2 O TEXTO COMO CAMINHO PARA O ENSINO DA LÍNGUA ................................ 30 

2.3 OS GÊNEROS DISCURSIVOS - UMA ABORDAGEM BAKHTINIANA ................ 36 

2.4 GÊNEROS ORAIS E ENSINO ...................................................................................... 40 

2.5 PERFORMANCE COMO LINGUAGEM ..................................................................... 46 

2.6 ELEMENTOS DA ORALIDADE E O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE 

SENTIDOS ........................................................................................................................... 49 

3 O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA ...................................................... 59 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA ......................................................................... 59 

3.2 UNIVERSO DA PESQUISA E DELIMITAÇÃO DO CORPUS .................................. 60 

3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE .............................................................................. 61 

4 A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: ENSINO DA ORALIDADE .......... 64 

4.1. CONTEXTO DE PRODUÇÃO E CONCEPÇÕES DE ALGUNS ESTUDIOSOS 

SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR ................................................. 64 

4.1.1 Algumas abordagens da Base Nacional Comum Curricular sobre ensino de 

linguagens e ensino língua portuguesa para o Ensino Médio ........................................... 67 

4.2 ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO .................................................................... 71 

4.3 DADOS PRODUZIDOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE ATIVIDADES

 .............................................................................................................................................. 96 

5 PROPOSTA DE ATIVIDADE ........................................................................................... 99 

5.1 ENSINO DOS ELEMENTOS DA ORALIDADE POR MEIO DO SEMINÁRIO ....... 99 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 112 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 116 

APÊNDICE A - GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA SEMINÁRIO .................................. 121 



15 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As transformações sociais, as novas leis e os documentos oficiais que regulam a 

educação, bem como as possíveis alterações curriculares, tendem a levar a um processo de 

mudanças no âmbito educacional. Isso proporciona aos educadores momentos de angústias e, 

por vezes, até de dificuldades frente aos novos desafios do sistema de ensino, visto que a sua 

prática deve ser conduzida visando à compreensão de todas essas questões. 

Pensando nesse contexto que sugere mudanças e em contribuir para a atuação dos 

professores em sala de aula, surgiu o interesse em realizar uma pesquisa que tivesse o intuito 

de deixar uma contribuição para os docentes da Educação Básica, etapa de ensino em que atuo 

como professora de Língua Portuguesa, há oito anos. Foi essa minha experiência que, logo, me 

fez perceber que a minha formação não foi, de fato, completa, que muitas foram as lacunas 

deixadas nesse processo, uma delas, me motivou a desenvolver este estudo, que foi a falta de 

embasamento teórico e prático no trato com a modalidade oral da língua, ao lidar com o ensino 

da oralidade e com os gêneros orais em sala de aula, e, ainda, por não ter vivenciado, enquanto 

aluna, práticas em que a oralidade tenha sido, de fato, tomada como objeto de ensino.  

Conscientes da importância de um trabalho direcionado para o desenvolvimento da 

oralidade dos alunos, recorremos às leituras de estudos anteriores, e que citaremos mais adiante, 

em que constatamos algo já vivenciado na nossa prática, que muitas vezes, o trabalho com a 

oralidade limita-se apenas a breves participações espontâneas por parte de poucos alunos, ou 

ainda, a meras atividades de oralização da escrita. Não sendo, assim, introduzida como objeto 

de ensino, e não recebendo a atenção devida por parte da escola, mas trabalhada como um meio, 

um caminho para se atingir outros fins.  

Ressaltamos que consideramos a língua oral como objeto de ensino e partimos dessa 

premissa para o desenvolvimento de nossa pesquisa. Essa preocupação com o ensino da língua 

oral vem da nossa experiência como docentes, em que percebermos diariamente as dificuldades 

dos alunos para lidar com a oralidade, bem como, a falta de recursos e direcionamentos para 

este trabalho. Com isso, pensamos em uma maneira de abordá-la como objeto de ensino, em 

sala de aula, e foram as discussões, reuniões e os trabalhos já desenvolvidos pelo Grupo de 

Pesquisa Oralidade, Letramentos e Ensino (ORALE) da Universidade Federal Rural do Semi-

Árido (UFERSA) que nos ajudaram a delimitar o nosso objeto de pesquisa, que são os 

elementos da oralidade. 
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Vimos que poucas são as pesquisas que propõem sistematizações para se trabalhar com 

esses elementos. Nessa perspectiva, temos, por exemplo, a pesquisa de Forte-Ferreira (2014) 

que propõe uma sistematização do ensino da oralidade na escola a partir do gênero debate e a 

pesquisa de Ferreira Jr (2020) que realizou o mapeamento das habilidades voltadas para o 

ensino da oralidade, junto à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), identificando as 

categorias da oralidade, a partir dos gêneros orais, que podem ser ensinados em sala de aula 

para o Ensino Fundamental. Seguimos nessa mesma perspectiva, mas com o diferencial de que 

em nossa pesquisa, para além da identificação dos elementos, almejamos elaborar uma proposta 

de atividade que tenham como objetivo, o desenvolvimento dos elementos da oralidade para o 

Ensino Médio. 

Essa constatação de que a oralidade é um dos eixos menos explorados nas aulas, vai de 

encontro ao que sugerem os vários documentos oficiais, como a BNCC (BRASIL, 2018), que 

será o nosso ambiente de investigação, e o universo da nossa pesquisa, visto que, “é um 

documento de caráter normativo que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos 

devem desenvolver ao longo da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem.” (BRASIL, 2017, p. 7).    

A BNCC (BRASIL, 2018) determina os conhecimentos essenciais que todos os alunos 

precisam desenvolver em cada etapa de ensino, e isso inclui o ensino da oralidade, bem como 

seus elementos, que se concretizam através dos gêneros orais. Contudo, vimos que, como 

documento, ela determina o que deve ser ensinado, mas não diz “como ensinar”, isso ficará a 

cargo de cada escola, dentro de seus objetivos de formação, suas condições de trabalho, seus 

projetos políticos pedagógicos, seus currículos e seus planos de aula, como também, os livros 

didáticos adotados pela escola. 

  Envoltos nessas abordagens citadas até então, surgiram as questões de pesquisa do 

nosso estudo. A nossa questão geral, que é: Como a BNCC trata os elementos da oralidade 

dentro dos campos de atuação, para o desenvolvimento das competências e das habilidades no 

ensino da oralidade para o Ensino Médio? Seguido das questões específicas: No tocante ao 

ensino da oralidade, segundo a BNCC, quais elementos precisam ser desenvolvidos para a 

atuação nos diversos campos da vida social? E, ainda, Como auxiliar o professor no ensino da 

oralidade a partir de seus elementos, mediados pelos campos de atuação sugeridos pela 

BNCC? 

Nossas hipóteses com relação a tais questões é que a BNCC propõe que esse trabalho 

se desenvolva de forma sistemática e consistente, prescrevendo um norteamento para esse 
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ensino dentro de campos de atuação, em que os alunos têm a possibilidade de desenvolvimento 

da língua oral. Para isso, acreditamos que a Base deve mencionar importantes elementos que 

são necessários no momento de fazer uso da oralidade nos mais variados contextos, como: a 

postura, a expressão facial, o contato visual, a entonação, a gestualidade, a modulação de voz, 

dentre outros. Com isso, almejamos elaborar uma atividade que conceba essa modalidade como 

objeto de ensino, no intuito de trabalhar com os seus elementos, em sua funcionalidade no meio 

social, e nas situações de uso. 

Com as questões de pesquisa e reflexões das hipóteses elaboramos os nossos objetivos 

para este estudo. O nosso objetivo geral será: Analisar o tratamento dado pela BNCC aos 

elementos da oralidade, considerando os campos de atuação, bem como as reflexões para as 

competências e as habilidades, no intuito de elaborar atividade para o ensino da oralidade 

com ênfase nos campos de atuação do Ensino Médio. Para atingi-lo recorremos a dois objetivos 

específicos. O primeiro será: Identificar, na BNCC, os elementos da oralidade que precisam 

ser desenvolvidos para que as habilidades sejam alcançadas, nos diferentes campos de atuação 

do Ensino Médio para o desenvolvimento da modalidade oral da língua. Já o segundo será: 

Propor atividade para o ensino dos elementos da oralidade como entonação, postura e 

gestualidade considerando as habilidades que precisam ser desenvolvidas dentro dos campos 

de atuação do Ensino Médio, para o desenvolvimento oralidade. 

    Vale ressaltar que preferimos adotar uma abordagem interdisciplinar, como a da 

Linguística de Texto, que abre caminhos para intersecções com outras áreas, para contemplar 

o nosso objeto de estudo. Nossa discussão gira em torno, ainda, de uma perspectiva 

sociointeracionista de uso da linguagem (BAKHTIN, 1997) que aborda a língua, os sujeitos e 

seus conhecimentos em processo de interação e trata dos gêneros discursivos. Essa concepção 

concebe a língua como uma atividade sócio-histórica, cognitiva e sociointerativa, o que nos 

leva a entender que a língua se constitui na interação entre os sujeitos, por meio dos enunciados. 

Partindo desse princípio de que são os usos que fundam a língua e por termos optado 

pelo enfoque sociointeracional, vale salientar que não concebemos a simples oralização de um 

texto escrito como ensino da modalidade oral e, também, consideramos que a oralidade se 

realiza também a partir da utilização de recursos gestuais, expressões faciais, voz, que se 

manifestam durante a produção da fala. Com isso, recorremos a abordagens que envolvem a 

performance na linguagem e a linguagem do corpo, como também, a linguística de texto, pois 

almejamos a compreensão, a análise e a produção de textos na modalidade oral. 

Consideraremos as dimensões ensináveis, a situação de comunicação, a organização interna e 
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o planejamento da modalidade oral da língua, na tentativa de apresentar um caminho possível 

para o trabalho com a oralidade na escola. 

O leitor pode ter dúvidas, em alguns momentos, se a discussão da pesquisa gira em torno 

da oralidade e dos elementos que a constituem, ou dos gêneros orais, já que a oralidade se 

concretiza através dos gêneros orais. Mas, adiantamos que a discussão é sobre os elementos da 

oralidade, e que estes se materializam nas diversas situações comunicativas em gêneros orais, 

então não há como dissociá-los, especialmente quando pensamos numa perspectiva de língua 

como interação e em funcionamento. 

Compreendemos que a interação oral é algo inerente ao ser humano, mas para um 

domínio adequado dessa modalidade em situações formais é necessário um processo de ensino-

aprendizagem com um bom planejamento de atividades, e a escola é um ambiente ideal para 

que isso aconteça. Por meio das leituras, dos trabalhos realizados, detectamos que isso, muitas 

vezes, não acontece em sala de aula como deveria, e que os professores não sabem, em diversas 

situações, como proceder com esse ensino, pois não tiveram acesso na vida escolar, e 

dificilmente tiveram acesso na graduação, então, não possuem exemplos, ou referências para 

lidar com essa temática, e afirmamos isso com base em nossa experiência docente. Quando 

muito, se tem acesso aos livros didáticos, em que pesquisas apontam que eles estão abaixo das 

expectativas, quanto ao ensino da modalidade oral da língua (NORONHA, 2018). Toda essa 

problemática serviu para iniciarmos nosso estudo, buscando a BNCC, pois esse é um 

documento norteador e normatizador. Para uma melhor compreensão apresentaremos um breve 

recorte de leituras que nos levaram a tais reflexões, como também, traremos o percurso que 

seguimos para atingirmos os propósitos de nossa pesquisa. Vejamos: 

Estudos como Ramos (1997, p. 2) já apontavam caminhos para o ensino da oralidade ao 

citar que “Deverá instaurar situações que levem o aluno a fazer uso efetivo da língua, 

atendendo, na medida do possível, a propósitos e interesses que têm a ver com sua prática 

social”. Um caminho seria a realização de atividades mais próximas de situações reais 

possíveis, em que a prática da oralidade tenha um objetivo, e um propósito, de fato. A autora 

revela que os dados sendo extraídos das diversas situações de uso da modalidade oral da língua, 

com certeza, despertarão a curiosidade e o interesse dos alunos. 

Já quanto ao livro didático, principal ferramenta de apoio para os educadores, 

Magalhães (2007) detectou que muitas coleções sugerem atividades para responder oralmente 

questões, ou ainda, fazer leitura em voz alta, o que seria, na verdade, atividades de oralização 
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da escrita, ou atividades que partem ou culminam com textos escritos. Reforça, ainda, que a 

oralidade mais formal tenha também de ser desenvolvida nas instituições de ensino. 

Outro problema detectado por Magalhães (2007) é que as atividades de expressão oral 

por parte dos alunos não estão ajustadas a práticas de reflexão sobre os usos. Desse modo, o 

professor fica responsável por desfazer possíveis confusões, elaborar e reelaborar atividades, 

que levem os alunos a uma maior compreensão sobre a natureza da linguagem e seu uso nas 

diversas instâncias públicas e privadas de comunicação.  

A pesquisadora aponta para a necessidade de se desenvolverem                                            

pesquisas que repensem conteúdos, metodologias e condições de trabalho para o professor dos 

Ensinos Fundamental e Médio. Uma alternativa citada seria a realização de atividades que 

proporcionem uma consciência dos papéis interacionais que permeiam as atividades de fala.  

Embora não haja mais questionamentos da importância de se trabalhar a oralidade, 

Marcuschi (2010, p. 24) dizia que “É, no entanto, bastante interessante refletir melhor sobre o 

lugar da oralidade hoje, seja nos contextos de uso da vida diária ou nos contextos de formação 

escolar formal” e, acreditamos, com base nas diversas leituras realizadas, que esse discurso 

ainda permanece bastante atual.  

Magalhães (2008), em sua pesquisa, aponta para outra questão ao revelar que 

propagaram no meio acadêmico muitas contribuições relativas à língua falada, mas que muitos 

desses estudos e pesquisas não repercutem em sala de aula no trabalho com a língua materna. 

Revela que ao serem questionados sobre os objetivos do ensino de língua portuguesa e sobre o 

trabalho com a língua nas salas de aulas, os professores, fazem poucas referências ao trabalho 

com a oralidade. Algo preocupante, visto que, um dos objetivos do ensino de língua portuguesa 

é desenvolver a competência discursiva, tanto na modalidade oral, quanto na escrita. Cita, 

também, que estudos e pesquisas destacam que os professores e os manuais didáticos propõem 

um trabalho, muitas vezes, inadequado, com conflitos teóricos, apenas com situações 

mediatizadas pela linguagem oral, sem que o aluno seja, de fato, orientado. 

Fávero et al. (2012) também apontaram para a importância do ensino da língua em uso 

em uma visão funcional, assim como os já citados, Ramos (1997), Magalhães (2007), e 

revelaram que era consensual que a língua falada merecia um lugar de destaque no ensino língua 

e que muitas pesquisas têm sido realizadas ultimamente sobre a modalidade oral da língua, mas 

que não se trata de ensinar a falar, o intuito seria o de apresentar a grande variedade e 

possibilidade de usos da fala. 
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Forte-Ferreira (2014) aborda que “o desenvolvimento da oralidade por meio de gêneros 

de uma forma intencional ainda parece ser insuficientemente praticado na escola” (FORTE-

FERREIRA, 2014, p.37). A autora revela que, de fato, há uma lacuna no que diz respeito a esse 

ensino na escola e que existem poucas propostas para o trabalho com a oralidade nas escolas. 

Sinaliza também para a limitação no que diz respeito a sistematizações concretas de como 

ensinar a oralidade, nos livros didáticos e manuais, que servem de suporte para professores, o 

que deixa esses profissionais sem um norte para desenvolver atividade de ensino da oralidade 

em sala de aula. Embora tenhamos detectado um aumento no número de pesquisas voltadas 

para essas questões após o ano de 2014, ressaltamos a importância de se oferecerem caminhos 

para a prática docente quanto a essa modalidade da língua. 

Como afirmam Freitas et al. (2016, p. 201) “ainda são grandes os desafios para a 

efetivação de práticas didáticas de oralidade”, e eles detectam isso, mesmo a oralidade 

atualmente sendo estudada por vários pesquisadores, seja no âmbito educacional ou não. Dentre 

os inúmeros desafios, destacam: o grande prestígio da escrita, a cultura do silêncio, a 

preocupação de expor o aluno e inibição dos mesmos, as lacunas no curso de formação, e a 

consequente falta de experiência para o trabalho didático com a oralidade, o que tira do aluno 

a oportunidade desse conhecimento, e, “Negar esse direito ao desenvolvimento da oralidade é 

calar o aluno e não lhe permitir as mais significantes experiências dessa modalidade linguística 

que a escola tem o potencial de oferecer” (FREITAS et al., 2016, p. 213). Os autores afirmam 

que com esse direito negado, a escola proporciona um ambiente desfavorável para a construção 

de cidadãos, atuantes, quanto à modalidade oral da língua. Por isso, inúmeras vezes, nos 

deparamos com alunos que concluem a etapa escolar, com o repertório linguístico restrito, e 

com pouca desenvoltura para planejarem e adequarem à fala aos diversos ambientes de 

interação. 

Santos et al. (2017) afirmam que, no caso da escola, com base no critério de que os 

alunos sabem falar, a oralidade é deixada de lado. E dizem que isso se deve, em muitos casos, 

ao desconhecimento da distinção entre oralidade e fala, e acrescentam que, em muitas 

atividades, o texto oral não está em foco, mas sim o conteúdo temático da unidade e conclui 

que “tratar o oral como fim parece ser uma perspectiva ainda distante” (SANTOS et al., 2017, 

p. 179). Ou seja, embora os documentos oficiais recomendem, e todos saibam da devida 

importância desta prática, ela ainda segue negligenciada, não sendo realizada e desenvolvida 

para atingir um fim em si mesmo. 
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Em trabalho recente, Noronha (2018) investigou a abordagem da oralidade em livros 

didáticos de língua portuguesa e sua análise aponta para o reducionismo de informações sobre 

oralidade e gêneros orais; equívoco quando se trata de um trabalho com a oralidade e atividades 

de oralização da escrita; as orientações destinadas para a produção, em sua grande maioria, 

demonstram uma concepção da produção do gênero como algo estático; estagnação no processo 

metodológico das atividades, já que as abordagens, principalmente, no Ensino Médio 

apresentam praticamente o mesmo processo utilizado no Ensino Fundamental II.  No caso desse 

estudo em questão, a pesquisadora ressalta alguns pontos que não fizeram parte das discussões, 

mas que foram surgindo ao longo dessa pesquisa, dentre eles, proposta de atividades para o 

trabalho com a modalidade oral da língua, algo que acabou se tornando um dos nossos objetivos 

da pesquisa.  

Outro estudo recente que merece destaque é o de Carvalho e Ferrarezi Jr (2018) em que 

os autores revelam: “Infelizmente, não aprenderão se não lhes for ensinado. As competências 

mais complexas da oralidade demandam ensino formal e sistemático: não são um “dom” que 

qualquer um vai receber magicamente quando ficar mais velho.” (CARVALHO;FERRAREZI 

JR, 2018, p. 23). Os autores afirmam que esse ensino deve fazer parte do planejamento do 

professor, algo que, muitas vezes, não acontece, propondo atividades de forma sistemática, 

consistente e duradoura, com o devido planejamento, e, que isso tem que ser trabalhado desde 

as séries iniciais.  

Já Magalhães e Carvalho (2018) realizaram uma análise do eixo da oralidade na 

Proposta Curricular de Língua Portuguesa da rede municipal de ensino de Juiz de Fora e 

constataram que “Muitos professores acreditam que, ao realizar a leitura oral, já estão 

trabalhando todos os aspectos para o desenvolvimento da oralidade pública” 

(CARVALHO;MAGALHÃES, 2018, p. 127). Com isso, perceberam que ainda muitas são as 

dúvidas sobre as estratégias de ensino da oralidade, fato que justificou a dada pesquisa, e 

sugerem caminhos para pesquisas ao dizerem: 

 

 

[...] no tocante ao ensino da oralidade, há muitas pesquisas que podem ser realizadas 

em documentos e materiais didáticos, ou que podem ter caráter intervencionista, a fim 

de propor experiências no ensino fundamental e médio, contribuindo para a discussão 

sobre as práticas pedagógicas eficazes à escola contemporânea 

(CARVALHO;MAGALHÃES, 2018, p. 119). 

 

 

Assim como outras pesquisas já citadas, elas defendem que a oralidade deve ser 

trabalhada como objeto de ensino, não apenas como apoio/caminho para a aprendizagem de 
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diferentes saberes. Pois, o que acontece é que em muitas abordagens que envolvem a oralidade, 

ela é usada apenas como um meio para se atingir determinado fim, como exemplo, as atividades 

que culminam numa produção escrita. Uma possibilidade de abordá-la, como objeto de estudo, 

seria detectar os seus elementos ensináveis e explorá-los. 

Com esse recorte de leitura, percorrido por nós, sobre o ensino da oralidade, e, na posse 

de todas essas questões, fornecidas pelos livros e artigos direcionados ao tema, conseguimos 

compreender as contribuições dessas pesquisas, mas, também, as lacunas deixadas por todos 

esses trabalhos, e o porquê de o discurso de Marcuschi (2010), sobre a importância de se refletir 

sobre o lugar da oralidade ainda permanecer bastante atual.  

Com o devido estudo, vimos o quanto é relevante e necessário o desenvolvimento de 

pesquisas que levem à reflexão sobre o ensino da oralidade, e mais ainda, que apresentem 

possibilidades de trabalho para as salas de aula, a fim de que essa prática da língua seja 

trabalhada no intuito de promover a todos, pois, se explorada da melhor forma, o trabalho com 

a oralidade pode vir a facilitar a aprendizagem de produções textuais orais, melhorar o 

desenvolvimento dos alunos em interações formais e públicas e sua inserção social, em um 

meio cada vez mais exigente e competitivo. A partir de então, tivemos um direcionamento do 

caminho que seguiríamos dentro da temática, como explicaremos adiante.  

Ao nos depararmos com pesquisas como a de Magalhães (2007), Magalhães et al. 

(2012), Noronha (2018) e Ferreira Jr (2020) que analisaram o ensino da oralidade nos livros 

didáticos, e constataram as lacunas por eles deixadas, reforçamos o nosso interesse pela 

pesquisa na Base Nacional Comum, com foco no eixo da oralidade, pois, como sabemos, os 

livros são regulados pelos documentos oficiais, manuais e currículos, e ainda, por ser o 

documento mais recente proposto, que deve nortear projetos políticos pedagógicos, currículos, 

livros didáticos, planos de aula, atividades, e que, por isso, demanda mais e mais conhecimento. 

A proposta da Base aponta para que saibamos adequar os nossos discursos aos mais 

diversos contextos e que essas produções discursivas são eventos complexos que podem ir além 

do recurso estritamente linguístico. Assim sendo, para o ensino de língua portuguesa, sugere os 

vários campos de atuação e direciona para competências e habilidades a serem desenvolvidas 

no eixo da oralidade pelos alunos, dentre as quais destacamos o trabalho com os recursos 

paralinguísticos e cinésicos, com o desenvolvimento de habilidades que envolvem os elementos 

da oralidade como entonação, postura, expressão facial e gestualidade, que perpassam todos os 

campos, elementos que serão analisados por nós, com intuito de descrever as categorias da 

oralidade e de propor atividades a partir delas. 
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Com a escolha da BNCC como documento para análise, com a compreensão do eixo da 

oralidade e os seus elementos como objeto de pesquisa, resolvemos, ainda, que deixaríamos a 

nossa contribuição para a etapa final da Educação Básica, como já mencionamos etapa que vem 

sendo muito debatida nos últimos dez anos. Seja por seus resultados, por seus altos índices de 

evasão, por seu currículo, ou ainda a proposta do “Novo Ensino Médio”. Essa etapa, de fato, 

merece toda atenção para que possamos repensá-la.  

Para além dessas questões que já justificariam a nossa escolha por essa etapa, posso 

também destacar a minha experiência como professora de língua portuguesa de Ensino Médio, 

o que me permite averiguar que, ao adentrar nessa etapa de ensino, os alunos têm muito mais 

contato com a modalidade escrita da língua, visto que o foco, nesses três últimos anos da 

Educação Básica, é o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que tem como proposta de 

produção, uma redação dissertativa-argumentativa, e as demais provas externas que seguem os 

mesmos moldes do Enem. Esse trabalho, realizado nas escolas, voltado para o ENEM, tem toda 

uma sistematização e dinâmica já conhecida por todos os envolvidos neste processo, o que 

difere das propostas que envolvem o ensino da oralidade e seus elementos. 

Dada essa insuficiência, durante a Educação Básica, ao entrar nas universidades, os 

alunos encontram grande dificuldade quando se deparam com situações que deverão fazer uso 

da oralidade e de seus elementos em gêneros orais como: seminários, palestras, exposições 

orais, dentre outros. Visto todos esses entraves, optamos por deixar a nossa contribuição em 

atividades para o Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, em que os alunos se encontram 

prestes a entrar no mercado de trabalho e nas universidades. 

Por concordarmos com os resultados de pesquisas já mencionadas, de não haver a 

devida preocupação em ensinar a oralidade e os gêneros orais, em sua arquitetura e 

funcionalidade, em seu processo de preparação e execução e por conhecer os desafios para a 

efetivação de práticas didáticas de ensino dessa prática de linguagem, em que, muitas vezes, 

fica a cargo do professor elaborar e reelaborar certas atividades almejamos que o ensino dos 

elementos da oralidade seja desenvolvido, a partir, dos gêneros orais, visto que, concebemos o 

texto como unidade básica de ensino onde se materializa o uso desses elementos. 

Com essa explanação, ficam assim definidos, os eixos norteadores da nossa pesquisa: 

BNCC; Campos de atuação; Habilidades; Elementos da oralidade; Gêneros orais; Ensino da 

oralidade. Faremos uma análise e tentaremos compreender a proposta da Base no que diz 

respeito ao ensino dos elementos da oralidade. Realizaremos a identificação dos campos de 

atuação presentes no documento e sua relação com gêneros orais e os elementos da oralidade. 
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Identificaremos as habilidades envolvidas para a análise e compreensão de gêneros orais e dos 

elementos da oralidade. Assim sendo, um processo de identificação, compreensão e análise dos 

gêneros orais elencados para o Ensino Médio que possam promover o trabalho com os 

elementos da oralidade, e, por conseguinte, o desenvolvimento da oralidade. 

De fato, é incontestável que a BNCC traz contribuições para o ensino da oralidade, mas, 

como documento, ele, apenas, aponta caminhos e sugere ações, não produz uma sistematização 

de saberes que possam de forma objetiva ajudar os professores em intervenções didático-

pedagógicas, ou seja, situações que contemplem o desenvolvimento da oralidade por meio de 

um conjunto de atividades. Em vista disso, propomos a sistematização de uma atividade, 

produto final de nossa pesquisa, que possa servir de sugestão para o ensino e a aprendizagem 

dos elementos da oralidade, bem como para o seu desenvolvimento. 

É importante que haja mais reflexões sobre práticas bem sucedidas com o ensino da 

oralidade e seus elementos, bem como com os gêneros orais. E que essas práticas venham a 

servir de suporte para professores, pois se trabalhada de uma forma eficaz é um importante fator 

de socialização humana e participação na vida cidadã. Acreditamos que essas práticas devem 

tentar aproximar esse ensino de práticas reais e significativas, através de experiências concretas, 

tentando atrelar o eixo a acontecimentos e experiências vivenciadas no dia a dia. Defendemos 

que o professor pode desenvolver um trabalho voltado para a funcionalidade do texto oral, 

mostrando sua aplicabilidade e sentido nas várias situações de uso, e as atividades devem 

mostrar sua funcionalidade no meio social, visando reflexão e destacando a sua utilidade. 

Diante do que fora apresentado, e para maiores esclarecimentos das questões que 

pretendemos discutir, apresentaremos como será estruturada a nossa pesquisa que se encontra 

dividida em cinco seções, além desta introdução e das considerações finais.  

A segunda seção destina-se à fundamentação teórica, em que trataremos sobre a 

oralidade numa perspectiva de objeto de ensino e de interação nas práticas sociais e 

desenvolvimento das habilidades dos alunos; discorreremos sobre o texto como caminho para 

o ensino de língua, e assim impõe-se o trabalho com textos para o ensino da modalidade oral 

da língua; teceremos algumas considerações acerca dos gêneros discursivos, visto que 

compreendemos que a organização do nosso discurso é por meio dos gêneros discursivos; 

abordaremos sobre os gêneros orais e ensino, já que pretendemos que o ensino dos elementos 

da oralidade se efetive por meio destes; abordaremos sobre a performance como linguagem e 

sua relação com ensino da oralidade e seus elementos, numa apreensão da oralidade como 
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performance e o falante como performer, e, por fim, realizaremos uma reflexão sobre a 

linguagem do corpo e sua importância para a construção de sentido dos textos orais.  

A terceira seção descreverá os procedimentos metodológicos para a realização e o 

desenvolvimento da pesquisa. Descreveremos o caminho traçado por nós para atingirmos os 

nossos objetivos. Trataremos de sua natureza qualitativa e sua caracterização como documental, 

exploratória e descritiva e do seu tipo intervenção pedagógica; o universo e a construção do 

corpus; bem como os procedimentos metodológicos executados. 

A quarta seção que será de cunho analítico tratará sobre a BNCC, documento que nos 

possibilitou a construção do nosso corpus. Apresentaremos o material encontrado e coletado 

para apreciação e desenvolvimento da análise do corpus, e os dados que foram produzidos ao 

executarmos os procedimentos de análise que serão retirados da BNCC, mais especificamente 

dentro do eixo da oralidade e de seus campos de atuação e, consequentemente, faremos uma 

articulação com a base teórica discutida anteriormente. Nesta seção ainda consta a exposição 

dos elementos da oralidade com base nos quais propomos uma aplicação para o ensino. 

A quinta e última seção desta dissertação trará o produto final da pesquisa, que é a 

apresentação de uma proposta de atividade que elaboramos a partir de leituras, estudos, e 

reflexões advindas de toda a análise, com o intuito de possibilitar, para os professores, um 

caminho para o desenvolvimento dos elementos da oralidade, desenvolvendo seu uso em 

situações discursivas, com os gêneros trabalhados e uma possível sistematização para este 

ensino. Por fim, apresentaremos as considerações finais.  

Na sequência, iniciaremos a explanação da fundamentação teórica que direciona toda a 

nossa pesquisa e, em seguida, serão desenvolvidas todas as seções já mencionadas 

anteriormente. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta segunda seção, trataremos sobre a oralidade na perspectiva de objeto de ensino; 

discorreremos sobre o texto como caminho para o ensino de língua; teceremos algumas 

considerações acerca dos gêneros discursivos; abordaremos sobre os gêneros orais e ensino; 

traçaremos uma abordagem sobre a performance como linguagem e sua relação com ensino da 

oralidade e seus elementos, e, por fim, realizaremos uma reflexão sobre a linguagem do corpo 

e sua importância para a construção de sentido dos textos orais. Para toda a discussão 

pretendida, recorremos a autores, como: Bakhtin (1997), Marcuschi (2008;2010), Rojo e Moura 

(2012), Schneuwly e Dolz (2004), Fávero, Andrade, Aquino (2012), Magalhães (2007;2008), 

Forte-Ferreira (2014), Carvalho, Ferrarezi (2018), Cohen (2002), Weil, Tompakow (1986), Fast 

(1999) e outros. 

 

2.1 ORALIDADE E ENSINO 

 

Nossa pesquisa é voltada para uma perspectiva da oralidade como objeto de ensino “por 

acreditarmos que a habilidade de produção da modalidade oral pode ser adquirida na prática, 

no uso do discurso no dia a dia, simulado em situações, resgatadas pela experiência pedagógica 

intencional”, como bem frisou Forte-Ferreira (2014, p. 26) e está amparada na Linguística 

Textual. Neste tópico, apresentaremos o ponto de vista de alguns estudiosos sobre os aspectos 

que envolvem o ensino e o desenvolvimento da oralidade, especialmente no âmbito escolar, 

que é onde pretendemos deixar a nossa contribuição. Para, de fato, iniciarmos a nossa 

explanação vale destacarmos algumas concepções por nós adotadas, esclarecendo, assim, os 

conceitos que pretendemos seguir ao longo desta reflexão. 

Corroboramos com Marcuschi (2010) quando ele afirma que “A oralidade seria uma 

prática social interativa para fins comunicativos que se apresenta sob variadas formas ou 

gêneros textuais fundados na realidade sonora” (MARCUSCHI, 2010, p. 25, grifo do autor) e 

ainda que a sua realização pode vir a ser mais ou menos informal, a depender do contexto. Para 

o mesmo autor, “A fala seria uma forma de produção textual-discursiva para fins comunicativos 

na modalidade oral (situa-se no plano da oralidade, portanto), sem a necessidade de uma 

tecnologia além do aparato disponível pelo próprio ser humano” (MARCUSCHI, 2010, p. 25, 

grifo do autor), ou seja, a fala é uma condição humana, natural, algo inerente ao ser humano e 

é necessária para o desenvolvimento da oralidade, que é uma prática social e interativa que se 
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manifesta, a partir de gêneros orais, e pode ser realizada de maneira informal, mas também pode 

ser desenvolvida de maneira mais estruturada, e isso requer planejamento e preparação. 

Lembramos, ainda, que esse processo envolve, também, uma série de recursos expressivos, 

como gestualidade, os movimentos do corpo, a mímica e outros. 

Destacamos que essa é a concepção de língua como interação que pressupomos ser um 

fenômeno heterogêneo, variável, histórico, social e indeterminado, pois depende das condições 

de produção, e que se apresenta em situações de usos concretos como texto e discurso 

(MARCUSCHI, 2010). Língua, portanto, é aqui tomada como um conjunto sistemático de 

práticas sociais, interativas e cognitivas, e não como um sistema de signos regido por regras. 

Com a apreensão desses conceitos, compreendemos que a fala é adquirida de forma 

natural, realizada livremente e em tempo real, em contextos comunicativos autênticos do dia a 

dia e nas relações sociais; a oralidade como prática social se desenvolve naturalmente nesses 

contextos informais do cotidiano, e diz respeito a todas as atividades orais, podendo ser, ainda, 

desenvolvida e aprimorada, e, que, deste modo, a língua é moldada e no meio social. 

Em suma, não haveria necessidade de justificar o trabalho com a oralidade em sala de 

aula, dada a sua importância, pois parece natural que isso deva ocorrer. Mas, esse 

reconhecimento é constantemente colocado à prova. Vale retomar aqui a nossa introdução, em 

que apresentamos alguns trabalhos que concluíram o descaso ainda atribuído a essa modalidade 

de ensino da língua. 

Então, se sabemos que o aluno já chega à escola com certo domínio da língua oral, qual 

seria o papel da escola? Não seria melhor dedicar toda a sua atenção à escrita, já que seu 

processo de aquisição se inicia na escola? 

 

 

[...] não há razão alguma para desprestigiar a oralidade e supervalorizar a escrita. 

Também não há razão alguma para continuar defendendo uma divisão dicotômica 

entre fala e escrita nem se justifica o privilégio da escrita sobre a oralidade. Ambas 

têm um papel importante a cumprir e não competem. Cada uma tem sua arena 

preferencial, nem sempre fácil de distinguir, pois são atividades discursivas 

complementares. Em suma, oralidade e escrita não estão em competição. Cada uma 

tem sua história e seu papel na sociedade. (MARCUSCHI; DIONISIO, 2007, p. 15) 

 

 

Sobre isso, Marcuschi e Dionisio (2007) ainda destacam que a escola não vai ensinar a 

língua como tal, e sim usos da língua em condições reais e nos diversos contextos da vida 

cotidiana.  

 

 

Não se ensina a fala no mesmo sentido em que se ensina a escrita, pois a fala é 

adquirida espontaneamente no contexto familiar, e a escrita é geralmente apreendida 
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em contextos formais de ensino. A escola pode ensinar certos usos da oralidade, como, 

por exemplo, a melhor maneira de se desempenhar em público, num microfone, numa 

conferência, etc. (MARCUSCHI, 2007, p.33). 

 

 
O autor cita, também, que a fala é uma produção textual interativa e por isso exige 

cooperação e envolvimento direto. Garante que esse processo e as atividades devem ser vistos 

nessa perspectiva, e que por ser produzida em tempo real está diretamente relacionada à 

presença física dos interlocutores e organiza a gestualidade, a mímica, os olhares e os 

movimentos do corpo como recursos simbólicos significativos para efeitos de sentido, ou seja, 

quando falamos não usamos apenas a voz, com elementos, como entonação, tom, velocidade e 

ritmo, mas também o corpo, pois realizamos gestos, movimentos com a cabeça, movimentos 

com os braços e mãos, entoações que podem indicar uma pergunta, uma dúvida, uma crítica, 

um elogio, por exemplo.  

Diante dessa explanação, de uma série de elementos característicos da fala, destacamos 

os recursos da paralinguagem, que são os sons emitidos pelo aparelho fonador, e os recursos da 

cinésica, movimentos do corpo como gestos, postura, expressão facial, olhar e riso; elementos 

que contribuem para uma construção significativa de sentido e propósito comunicativo e que 

farão parte de nossa pesquisa, junto aos demais elementos. 

Com isso, entende-se que, “no caso da produção oral, se verifica um sistema de 

múltiplos níveis em atuação” (MARCUSCHI, 2007, p. 76), e que, juntos, palavras e gestos 

compõem a construção de sentido do enunciado, e assim sendo, “a fala é multimodal” 

(DIONISIO, 2007, p. 178). Faz-se necessário que para o processamento do texto falado sejam 

inseridas atividades para além das palavras, já que, a construção de sentidos é o resultado da 

combinação, tanto de recursos visuais, quanto verbais. Nessa abordagem, Schneuwly e Dolz 

(2004) dentre as reflexões sobre a modalidade oral, já sinalizavam para a importância de 

práticas que levem a percepção de aspectos como o ritmo, a entonação, as pausas, dentre outros, 

em função de um gênero ou evento comunicativo. 

Uma ideia equivocada é a de se pensar que a oralidade não deve ser planejada, diferente 

da escrita. Toda interação oral por mais informal, ou espontânea que seja, segue um 

planejamento, e acreditamos que possa ser ensinada, pois o ato de falar segue regras e não pode 

ser realizado de qualquer maneira. 

 

 

A oralidade pode e deve ser ensinada de uma maneira sistemática na escola de modo 

que possa abranger não só o contexto informal, mas principalmente o formal, pois é 

nele que provavelmente os alunos terão de produzir gêneros formais e públicos e, com 
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isso, terão a possibilidade de pôr em prática os diversificados usos da língua.  

(FORTE-FERREIRA, 2014, p.37) 

 

 

Essa realização de uma prática sistematizada para a modalidade oral da língua seria por 

compreender que a oralidade pode ser desenvolvida, aprimorada e planejada. Ela precisa se 

consolidar como objeto de ensino, para isso, acreditamos que deva realizar-se na visão dos 

gêneros e da produção textual-discursiva, e não de uma forma descontextualizada e sem 

consistência. 

“Existem poucas propostas para o trabalho com a oralidade na escola” (FORTE-

FERREIRA, 2014, p.41) e propostas voltadas para o conjunto de habilidades para o 

desenvolvimento da oralidade, dentre elas a gestualidade, entonação, postura, expressões 

faciais, por exemplo, menos ainda. Sabemos que: 

 

 

[...] a oralidade ajuda a nos definir como somos. Nossa voz, nosso timbre, as palavras 

que usamos, a variedade linguística que aprendemos com todas as suas peculiaridades, 

as malemolências que criamos com nossa própria linguagem, o quanto falamos, o que 

gostamos de falar, tudo isso faz parte essencial daquilo que somos. (CARVALHO; 

FERRAREZI JR, 2018, p. 17). 

 

 

Ela nos constitui como sujeitos, com todas as nossas peculiaridades e singularidades, é 

parte de nós, um direito sagrado, e que muitas vezes, vem sendo negado, e sofremos as 

consequências que sua falta pode gerar. Deparamo-nos com: 

 
 

Meninos e meninas monossílabos que sobrevivem sem a competência de expor suas 

ideias com clareza e sem a coragem de abrir a boca diante de gente “mais importante”, 

porque lhes foram negados os meios para o seu desenvolvimento integral, Gente com 

potencial, mas só isso. Potencial que nunca foi explorado, que nunca foi treinado [...] 

(CARVALHO; FERRAREZI JR, 2018, p. 22-23). 

 

 

É preciso pôr um fim nessa tradição do silêncio nas salas de aula, e deixar de lado essa 

concepção de que a língua falada é o lugar de caos. O oral se ensina, e isso já é previsto na 

legislação brasileira e reforçado por documentos oficiais e leis há tempos, e caso isso não 

aconteça, os alunos não aprenderão. Sua complexidade demanda que seu trabalho seja mais 

sistemático e formal, como já mencionamos.  

Se a oralidade for trabalhada de forma adequada, pela escola, com foco nos seus usos e 

funcionamentos, em situações reais e significativas, acreditamos que os alunos serão capazes 

de se adequarem de forma mais eficaz em qualquer situação de comunicação oral, seja ela 

formal, ou informal. Esse contato deve ser iniciado ainda na infância, ao entrar para a escola, e 
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no decorrer dos anos escolares, o trabalho deve ser intensificado e aprimorado. Os níveis de 

complexidade das atividades devem progredir, visando uma formação crítica e reflexiva, e o 

professor deve desempenhar um importante papel, neste processo. 

 

 

Cabe, então, principalmente ao professor de português, especialista no ensino de 

língua, auxiliado pelos professores das demais disciplinas que muito têm a colaborar 

nesse aspecto, criar oportunidades que possibilitem ao aluno adquirir a capacidade de 

expressar-se com liberdade e de monitorar sua língua, oportunizando-lhe aumentar 

seu vocabulário; adequar convenientemente sua fala; saber argumentar de forma 

convincente e ouvir respeitosamente os argumentos contrários; aguardar seu turno 

para falar; usar convenientemente os recursos extralinguísticos como tom de voz, 

ritmo, o alongamento, a ênfase, a velocidade da fala; controlar sua ansiedade e 

timidez, tão comuns nas exposições orais. (FREITAS et al., 2016, p. 200). 

 
 

O professor como mediador, entre o aluno e o conhecimento, deve repensar 

metodologias para o trabalho com oralidade. Marcuschi (2001) analisou as atividades como de 

oralização da escrita, muito realizada pelos professores durante toda a Educação Básica e 

sugerida pelos livros didáticos, e constatou que são insuficientes para o desenvolvimento da 

oralidade, visto que, na oralização, a língua falada não está em foco. Deve ainda proporcionar 

um ambiente motivador, em que não haja espaço para situações constrangedoras no trato com 

o oral, em que a fala pública seria, de fato, o foco do trabalho com a oralidade, visto que é mais 

pensada, planejada e elaborada. 

Seria interessante detectar as dimensões ensináveis da oralidade e desenvolvê-las em 

sala de aula. Um trabalho desenvolvido por meio de seus elementos seria um meio para se 

atingir este fim. Acreditamos que pensar possibilidades de relação com o estudo dos gêneros, 

dos textos, seria o ideal, visto que, na oralidade, assim como na escrita, as informações são 

organizadas por meio de gêneros e de textos. 

 

2.2 O TEXTO COMO CAMINHO PARA O ENSINO DA LÍNGUA 

 

É certo que a língua se realiza mediante textos, e o título deste tópico já deixa claro que 

é essa a abordagem que pretendemos seguir para alcançarmos os nossos objetivos de pesquisa 

e elaborarmos a nossa proposta de atividade. Almejamos que o ensino dos elementos da 

oralidade se realize através dos textos, por acreditarmos que eles possibilitam uma prática, em 

que podemos tornar o ensino mais significativo, relacionado com as situações de comunicação, 

e trabalhando de forma mais contextualizada. 
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Por adotarmos uma perspectiva de língua como interação, e por compreendermos que 

esse processo envolve textos, inclusive os orais, recorremos à Linguística Textual, pois como 

bem frisou Marcuschi (2008), ela trata hoje da produção e compreensão de textos orais e 

escritos, e “pode ser definida como o estudo das operações linguísticas, discursivas e cognitivas 

reguladoras e controladoras da produção, construção e processamento de textos escritos ou orais 

em contextos naturais de uso” (MARCUSCHI, 2008, p. 73). Com isso, ela é de suma 

importância para o ensino de língua, na elaboração de manuais que buscam compreender textos, 

e de grande valia para a elaboração de exercícios de produção e compreensão de textos, 

conforme destaca o autor. 

A saber, a língua, como prática social que ela é, pode dizer que se manifesta e funciona 

em dois modos fundamentais: como atividade oral e como atividade escrita (MARCUSCHI, 

2007), ou seja, possui dois modos de representação. No tocante à atividade oral, que é o objeto 

de nossa análise, pode-se destacar que o simples ato de falar significa produzir um texto, assim 

impõe-se o trabalho com textos para o ensino do oral. E ainda: 

 

 

O que nos interessa, nas ciências humanas, é a história do pensamento orientada para 

o pensamento, o sentido, o significado do outro, que se manifestam e se apresentam 

ao pesquisador somente em forma de texto. Quaisquer que sejam os objetivos de um 

estudo, o ponto de partida só pode ser o texto (BAKHTIN, 1997, p. 330). 

 

 

Nessa abordagem bakhtiniana sobre o texto, podemos inferir que se não há a presença 

de textos, não haverá objeto de estudo, de análise e de pensamento. Já Marcuschi (2008) afirma 

que é consenso entre linguistas teóricos e aplicados que todo e qualquer ensino deve ser 

mediado por textos. O que vem sendo uma prática realizada nas instituições de ensino e 

orientação dos documentos oficiais, como os PCN (2001), que afirmam: 

 

 

Toda educação verdadeiramente comprometida com o exercício da cidadania precisa 

criar condições para o desenvolvimento da capacidade de uso eficaz da linguagem que 

satisfaça necessidades pessoais – que podem estar relacionadas às ações efetivas do 

cotidiano, à transmissão e busca de informação, ao exercício da reflexão. De modo 

geral, os textos são produzidos, lidos e ouvidos em razão de finalidades desse tipo. 

Sem negar a importância dos que respondem a exigências práticas da vida diária, são 

os textos que favorecem a reflexão crítica e imaginativa, o exercício de formas de 

pensamento mais elaboradas e abstratas, os mais vitais para a plena participação numa 

sociedade letrada (BRASIL, 2001, p. 30). 

 

 

A citação aponta para o comprometimento que a educação deve ter para com os textos, 

dada a sua importância, ao afirmar que um trabalhado direcionado por meio deles é capaz de 

proporcionar um pensamento elaborado, desenvolver uma reflexão crítica, e ainda, introduzir 



32 
 

 
 

de forma eficaz, o indivíduo na sociedade letrada. E mais, um trabalho desenvolvido com a 

língua materna, nesse ponto de vista, tende a se ocupar com algo além do que o ensino de regras 

ou normas de boa formação de sequências textuais. Deve ser um estudo em que se favoreça a 

variada produção e suas contextualizações na vida diária, já que: 

 

 

O texto acha-se construído na perspectiva da enunciação. E os processos enunciativos 

não são simples nem obedecem a regras fixas. Na visão que aqui se está propondo, 

denominada sociointerativa, um dos aspectos centrais no processo interlocutivo é a 

relação dos indivíduos entre si e com a situação discursiva (MARCUSCHI, 2008, p. 

77).  

 
 

Assim sendo, vale ressaltar que os textos são produzidos para interlocutores em 

situações discursivas definidas: “o texto se dá como um ato de comunicação unificado num 

complexo universo de ações humanas interativas e colaborativas” (MARCUSCHI, 2008, p. 

79).  Isso tem que ser acordado, por exemplo, nas produções escolares, já que, segundo o autor, 

o sujeito se constitui ao se relacionar com o outro. Enfatizamos que, também, é algo que vem 

sendo reforçado pela BNCC (BRASIL, 2018), que assim como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1998), assume uma perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem: 

 

 

Tal proposta assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as 

perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de forma a sempre relacionar os 

textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso 

significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em 

várias mídias e semioses (BRASIL, 2018, p.67). 

 

 

Com esses direcionamentos, o cenário vem mudando aos poucos, já se induz a um 

trabalho com a diversidade de textos, gêneros, e um melhor tratamento da oralidade e da 

variação linguística. Mas, o que seria, na verdade, o ensino de língua, visto que, ao adentrar na 

escola, os alunos já sabem a língua? 

Segundo Marcuschi (2008, p. 55) “a escola não ensina língua, mas usos da língua e 

formas não corriqueiras de comunicação escrita e oral. O núcleo do trabalho será com a língua 

no contexto de compreensão, produção e análise textual”. Assim, em se tratando da modalidade 

oral da língua, não se trata de ensinar a falar, pois os alunos já sabem, mas de ensinar a usá-la 

em situações que o cotidiano não oferece, mas que precisam ser dominadas. O autor reforça 

que: 

 

 

Na operação com a língua, lidamos mais do que com um simples uso de regras, sejam 

elas de sequenciação ou outras quaisquer. O que aqui está em ação é um conjunto de 
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sistemas ou subsistemas que permitem às pessoas interagirem por escrito ou pela fala, 

escolhendo e especificando sentidos mediante a linguagem que usam. Em suma: todos 

temos uma competência textual-discursiva relativamente bem desenvolvida e não há 

o que ensinar propriamente. Nosso papel neste momento é compreender como isto 

funciona e como podemos fazer com que funcione ainda melhor (MARCUSCHI, 

2008, p. 81). 

 

 

Assim sendo, o ensino de língua não pode ser limitado, apenas, ao domínio da norma 

tida como “padrão”, com foco nas normas gramaticais. Para um melhor desenvolvimento da 

competência linguística é necessário introduzir os alunos nas diversas situações de 

comunicação. Para a modalidade oral, as atividades ideais para a escola seriam aquelas que 

envolvem os gêneros da modalidade falada, através de atividades de escuta, produção e análise 

da língua (MAGALHÃES, 2008). E ainda: 

 

 

Para uma abordagem do texto oral visando a sua aplicação em sala de aula, é preciso 

fornecer aos professores do ensino fundamental e médio subsídios em relação às 

especificidades desse texto, como se instaura o seu processo de produção e de qual 

(ou quais) unidade (unidades) de análise se pode fazer uso para um estudo efetivo. 

(FÁVERO et al., 2012, p. 96). 

 

 

Seria necessário, então, identificar as dimensões ensináveis do texto oral para assim 

trabalhá-lo da maneira mais adequada em sala de aula. Outra questão relevante sobre textos é 

trazida pelos estudos de Bazerman (2005), em que relata que a organização dos grupos sociais, 

bem como as suas atividades se efetivaria, em parte, pela produção, circulação e uso de textos. 

E que em todo momento estamos produzindo textos, sejam eles orais ou escritos, com alguma 

intenção. Assim, “O texto é o dado primário (a realidade) e o ponto de partida de todas as 

disciplinas nas ciências humanas” (BAKHTIN, 1997, p. 341). Bakhtin (1997) explica que é 

especificidade do homem expressar-se sempre, ou seja, de criar um texto e que se o homem 

vem a ser estudado fora do texto e independentemente do texto, já não se trata de ciências 

humanas. Bazerman (2005) ainda afirma que esses textos produzidos por nós a todo o momento, 

nos fazem produzir fatos sociais, e esses fatos sociais afetam nossas ações, nossos direitos e 

nossos deveres. Reforçamos que: 

 
 

Há sempre um aspecto interessante a respeito da idéia de que a língua é uma forma de 

ação. Não se deve entender isso como se fosse uma ação voluntarista, particular, 

consciente e plenamente individual, como postula a pragmática tradicional dos atos 

de fala. Sempre estamos inseridos num contexto social e em alguma instituição cujos 

contratos somos obrigados a seguir sob pena de sermos punidos de alguma forma. As 

instituições, as ideologias, as crenças etc. são formas de coerção social e política que 

não permite o indivíduo agir como uma entidade plenamente individual. Não somos 

mais sujeitos cartesianos monolíticos, integrais e indivisíveis, que persistem à margem 
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do corpo e dele se desgarram como uma alma que volta para a divindade. Não se nega 

a individualidade nem a responsabilidade pessoal, mas se afirma que as formas 

enunciativas e as possibilidades enunciativas não emanam de um indivíduo isolado e 

sim de um indivíduo numa sociedade e no contexto de uma instituição 

(MARCUSCHI, 2008, p. 67). 

 

 

Ao assumirmos essa perspectiva de visão sociointeracionista da língua, corroboramos 

com Marcuschi (2008), já que, não consideramos a língua como um sistema autônomo e como 

simples forma, mas sim como um conjunto de atividades e uma forma de ação. Destacamos 

aqui quatro pontos que nortearão nossa observação e análise que são: a noção de linguagem 

como atividade social e interativa; o entendimento de texto como unidade de sentido e 

interação, na compreensão, como sendo, uma atividade de construção de sentido na relação de 

sujeitos situados e mediados e na compreensão de gênero textual/discursivo como forma de 

ação social, já que, segundo o autor, a língua é um conjunto de práticas sociais e cognitivas 

historicamente situadas. 

Com os apontamentos apresentados, até então, nosso estudo terá como foco a natureza 

discursiva e funcional da língua, priorizando a linguagem em funcionamento, visto que 

entendemos, segundo Marcuschi (2008), que o funcionalismo tende a observar aspectos que 

envolvem os interlocutores, os contextos comunicativos, e os processos interativos dessas 

relações, e considera a língua enquanto atividade variada e variável, como também, interativa, 

social e mental. 

Marcuschi (2008, p. 67) explica, ainda, que “A função mais importante da língua não é 

a informacional e sim a de inserir os indivíduos em contextos sociohistóricos e permitir que se 

entendam”. Visto isso, entendemos que as formas no estudo da língua só fazem sentido quando 

estão situadas em contextos sociointerativos. Nessa perspectiva, o texto vem a ser 

compreendido “como um tecido estruturado, uma entidade significativa, uma entidade de 

comunicação e um artefato sociohistórico” (2008, p.72) e também “um evento que ocorre na 

forma de linguagem inserida em contextos comunicativos” (2008, p. 76). Podemos, então, atuar 

no ensino do funcionamento da língua através dos textos, pois esta seria uma forma natural de 

acesso à língua. 

Ao enfatizar que a língua é variável e variada, bem como fluida e dinâmica, há de se 

considerar, ainda, o advento das novas tecnologias, que criaram e criam novas possibilidades 

de expressão e comunicação, e que isso tende a mudar os nossos hábitos de ensinar e aprender 

e interfere diretamente no ensino de língua e produção de textos. A mídia digital, por exemplo, 

possibilita que o produtor de textos interaja com vários interlocutores, textos, discursos. Os 
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textos são assim mais interativos e colaborativos e demandam novos letramentos, novas práticas 

de compreensão e produção. 

Nos textos em circulação social é evidente a multiplicidade de linguagens, modos ou 

semioses. Eles combinam modalidades semióticas diferentes para construir significados, 

abrangendo as linguagens verbais e não verbais. Esses textos assim compostos de muitas 

linguagens exigem práticas de compreensão e produção de cada uma delas, ou seja, os 

multiletramentos para fazer significar (ROJO; MOURA, 2012, p. 18-19). 

Considerando esta multiplicidade de linguagens, semioses e mídias envolvidas na 

criação de significação para textos multimodais contemporâneos, destacamos o trabalho do 

grupo de pesquisadores dos letramentos, Grupo de Nova Londres, que após discussões publicou 

o manifesto A Pedagogy of Multiliteracies, em 1996, que apresentava, dentre outras questões, 

que os alunos contavam com novas formas de comunicação e informação e de agência social, 

e que promoviam novos letramentos, de caráter multimodal ou multissemiótico. Com isso, 

surgiu esse novo conceito, de multiletramentos, para contemplar a multiculturalidade das 

sociedades globalizadas e a multimodalidade dos textos. Os multiletramentos envolvem 

princípios de pluralidade cultural e de diversidade de linguagens. Eles são interativos, 

colaborativos, híbridos, mestiços, etc. Uma proposta de ensino centrada nos multiletramentos 

deve levar em conta o caráter multimodal dos textos e a multiplicidade de sua significação. 

Entendemos, a partir dessas leituras, que não temos como admitir as dicotomias 

discutidas. É tempo de híbridos, mestiçagens, misturas e tudo isso deve estar presente nas salas 

de aula. É preciso valorizar o “repertório” cultural de cada indivíduo nas suas produções de 

textos, sejam eles orais ou escritos, possibilitando trocas de repertórios culturais. Devem-se 

rever práticas escolares para lidar com textos multissemióticos, multimodais e hipermidiáticos. 

Precisamos integrar os alunos ao universo dos videoclipes, efeitos sonoros, voz em áudio, 

dentre outros. Desenvolver atividades em que os alunos se transformem em criadores de 

sentidos, sejam analistas críticos, capazes de modificar os discursos e as significações, seja na 

recepção ou na produção. 

Há de se considerar as tecnologias e as novas práticas de leitura e escrita, em função dos 

textos multissemióticos que circulam. O gênero como multimodal tem inovado e renovado as 

interações sociais. Eles circulam no nosso cotidiano, na interação dos sujeitos, no contexto das 

tecnologias da informação, ressignificam as relações sociais. A escola não deve negar as novas 

práticas discursivas, as novas tecnologias, especialmente no ensino de língua, devem inserir 

novas práticas pedagógicas que contemplem os letramentos atuais. 
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Diante do apresentado, até então, sentimos a necessidade de na seção seguinte nos 

atermos, com mais clareza, sobre a questão dos gêneros, já que todas as atividades humanas se 

concretizam por meio deles, como também: 

 

 

[...] o texto ganha centralidade na definição dos conteúdos, habilidades e objetivos, 

considerado a partir de seu pertencimento a um gênero discursivo que circula em 

diferentes esferas/campos sociais de atividade/comunicação/uso da linguagem. Os 

conhecimentos sobre os gêneros, sobre os textos, sobre a língua, sobre a norma-

padrão, sobre as diferentes linguagens (semioses) devem ser mobilizados em favor do 

desenvolvimento das capacidades de leitura, produção e tratamento das linguagens, 

que, por sua vez, devem estar a serviço da ampliação das possibilidades de 

participação em práticas de diferentes esferas/ campos de atividades humanas. 

(BRASIL, 2017, p. 67). 

 

 
Como bem aborda a BNCC (BRASIL, 2018), o conceito de gênero discursivo é bastante 

proveitoso para pensar e direcionar propostas de formação para os multiletramentos, haja vista 

que as relações dialógicas configuram o verdadeiro funcionamento da linguagem. Uma 

abordagem de língua como interação e do texto enquanto pertencimento a um gênero discursivo 

redireciona o trabalho com a língua materna nas instituições de ensino, pois, passa-se a realizar 

um trabalho com a língua em funcionamento, seus usos, seus contextos, em vez de lidar de 

forma estática, fora do real e descontextualizada. 

 

2.3 OS GÊNEROS DISCURSIVOS - UMA ABORDAGEM BAKHTINIANA 

 

Vale destacar que, em nossa pesquisa, não nos preocupamos em distinguir os gêneros 

textuais dos gêneros discursivos, visto que, essa distinção não é colocada por muitos autores, 

que chegam até a mesclar os dados conceitos em seus estudos, como ressalta Bezerra (2016). 

Mas, lembramos que temos uma maior aproximação em relação à perspectiva bakhtiniana, já 

que, trataremos de algo realizado numa perspectiva dialógica, perspectiva essa que se encontra 

pressuposta na BNCC (BRASIL, 2018) e por acreditarmos que o ensino de língua se dê por 

meio dos gêneros discursivos, por isso, o tópico tem respaldo do referido autor. 

Conforme os estudos de Bakhtin (1997), dois fatores determinam um texto, como sendo 

um enunciado, a saber: seu projeto (a intenção) e a execução desse projeto. A Inter-relação 

desses dois fatores, a luta entre eles que imprime o caráter no texto. Ele afirma que “Qualquer 

enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da 

língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos 

gêneros do discurso” (BAKHTIN, 1997, p. 279).  
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Nessa perspectiva, Cavalcante (2012) afirma que os gêneros discursivos são padrões 

sociocomunicativos que se revelam através de textos, conforme as necessidades enunciativas 

específicas, ou seja, toda interação se dá por algum gênero discursivo que se realiza por algum 

texto, para atender aos objetivos das diversas situações sociais. Por atender a propósitos 

possuem relativa estabilidade, mas vem sendo constituído historicamente. Com isso, 

entendemos que embora o enunciado possua certa particularidade, e seja, de fato, 

individualizado, ele tende a seguir uma forma padrão, e estável previamente definida pelos 

contextos de interação. Ainda, segundo Bakhtin: 

 
 

Ignorar a natureza do enunciado e as particularidades de gênero que assinalam a 

variedade do discurso em qualquer área do estudo lingüístico leva ao formalismo e à 

abstração, desvirtua a historicidade do estudo, enfraquece o vínculo existente entre a 

língua e a vida. A língua penetra na vida através dos enunciados concretos que a 

realizam, e é também através dos enunciados concretos que a vida penetra na língua 

(BAKHTIN, 1997, p. 282). 

 

 

Assim, compreendemos com base nessa abordagem bakhtiniana, que os enunciados, os 

gêneros do discurso, são as correias de transmissão que levam da história da sociedade à história 

da língua, e que devemos considerar e entender a relação existente entre a língua e a vida. O 

autor diz: 

 

 

O querer-dizer do locutor se realiza acima de tudo na escolha de um gênero do 

discurso. Essa escolha é determinada em função da especificidade de uma dada esfera 

da comunicação verbal, as necessidades de uma temática (do objeto do sentido), do 

conjunto constituído dos parceiros, etc. (BAKHTIN, 1997, p. 301). 

 
 

Posteriormente, a intenção do discurso do locutor, mesmo com toda a sua 

individualidade e a sua subjetividade, adapta-se ao gênero selecionado, ajusta-se e desenvolve-

se na forma do gênero escolhido. São as inúmeras formas de nos dirigirmos a alguém e as 

diversas percepções características do destinatário que determinam a diversidade dos gêneros 

do discurso.  

Outra questão relevante acerca do enunciado e sua particularidade constitutiva é 

justamente o fato de possuir um destinatário, de dirigir-se a alguém, sem a qual não poderia 

existir enunciado. “Nas esferas da vida cotidiana ou da vida oficial, a situação social, a posição 

e a importância do destinatário repercutem na comunicação verbal de um modo todo especial” 

(BAKHTIN, 1997, p. 322), ou seja, é o destinatário quem define os rumos do enunciado a ser 
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proferido. Elaboramos o nosso discurso sempre voltando a nossa atenção para quem nos ouve, 

e tudo isso dentro de um propósito comunicativo. 

Bakhtin (1997) diz que as unidades da comunicação verbal, assim como os enunciados 

completos, estão ligadas entre si por uma relação dialógica. “A relação dialógica é uma relação 

(de sentido) que se estabelece entre enunciados na comunicação verbal” (BAKHTIN,1997, p. 

345). A saber, dois enunciados, quaisquer que sejam se sobrepostos, no mesmo plano do 

sentido, estabelecerão uma relação dialógica. Visto que, o nosso enunciado é determinado, 

muitas das vezes, pelos enunciados do outro. 

 

 

Apenas o enunciado comporta uma relação imediata com a realidade e com o locutor 

vivo (com o sujeito). Na língua, existem apenas as potencialidades (os esquemas) 

dessa relação (formas pronominais, modais, recursos lexicais, etc.). Mas o enunciado 

se determina não só por sua relação com o objeto e com o sujeito-“autor” falante (e 

pela relação deste com a língua como sistema de potencialidades, e como dado), mas 

também, sendo isso que nos interessa, por sua relação imediata com os outros 

enunciados dentro dos limites de uma esfera de comunicação. Fora dessa relação, o 

enunciado não tem realidade (a não ser como texto). Apenas o enunciado pode ser 

correto (ou incorreto), verdadeiro, verídico (mentiroso), belo, etc. (BAKHTIN, 1997, 

p. 351). 

 

 

Com isso, corroboramos com o Bakhtin (1997, p. 316) quando ele afirma que “Um 

enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação verbal de uma dada esfera” 

(BAKHTIN, 1997, p. 316). E mais, ele é constituído pela alternância dos sujeitos falantes, e 

não são autossuficientes e muito menos indiferentes aos outros enunciados. Em sua natureza é 

composto por lembranças de enunciados anteriores, e podemos assim inferir que um enunciado 

responde a enunciados anteriores. Que fique claro, que, ao elaborarmos o nosso discurso, 

sempre pensamos no todo do enunciado, e esse processo envolve um gênero a ser definido, o 

destinatário envolvido, e a intenção discursiva. 

Vale salientar que dominamos esses gêneros do discurso antes mesmo dos estudos 

gramaticais proporcionados pelas instituições de ensino, assim como nos é oferecido à língua 

materna. Bakhtin (1997) é enfático ao dizer que nós adquirimos a língua materna por meio dos 

enunciados concretos, ao ouvi-los e reproduzi-los no momento da comunicação verbal, e não 

em dicionários ou nas gramáticas. 

 

 

[...] Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados (porque falamos por 

enunciados e não por orações isoladas e, menos ainda, é óbvio, por palavras isoladas). 

Os gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira que a organizam as 

formas gramaticais (sintáticas). Aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero 

e, ao ouvir a fala do outro, sabemos de imediato, bem nas primeiras palavras, 

pressentir-lhe o gênero, adivinhar-lhe o volume (a extensão aproximada do todo 
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discursivo), a dada estrutura composicional, prever-lhe o fim, ou seja, desde o início, 

somos sensíveis ao todo discursivo que, em seguida, no processo da fala, evidenciará 

suas diferenciações (BAKHTIN, 1997, p. 302). 

 

 

É certo, segundo o autor, que caso não existissem os gêneros do discurso e caso não 

tivéssemos o seu domínio, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez a cada processo da fala, 

e construir cada um de nossos enunciados, a comunicação verbal seria praticamente impossível. 

Seguindo essa linha de pensamento dos estudos bakhtinianos, apreendemos que a forma 

de gêneros, que modelam nossa fala, difere das formas da língua, quando abordamos questões 

como, a estabilidade e as leis normativas para o locutor. Fica claro que elas são mais maleáveis 

e mais livres, do que as formas da língua, visto que a variedade dos gêneros do discurso é muito 

grande. “Os gêneros do discurso são, em comparação com as formas da língua, muito mais 

fáceis de combinar, mais ágeis, porém, para o indivíduo falante, não deixam de ter um valor 

normativo: eles lhe são dados, não é ele que os cria.” (BAKHTIN, 1997, p. 304). Faz-se 

necessário saber que: 

 

 

Ao lado dos gêneros padronizados, existiram, e continuam a existir, claro, gêneros 

mais livres e mais criativos da comunicação verbal oral: os gêneros das reuniões 

sociais, da intimidade amigável, da intimidade familiar, etc. (Até agora nenhuma 

nomenclatura dos gêneros do discurso oral foi criada e mesmo o princípio dessa 

nomenclatura não é claro.) A maior parte desses gêneros se presta a uma 

reestruturação criativa (de um modo semelhante aos gêneros literários e, alguns deles, 

num grau ainda mais acentuado), mas um uso criativo livre não significa ainda a 

recriação de um gênero: para usá-los livremente, é preciso um bom domínio dos 

gêneros (BAKHTIN, 1997, p. 303). 

 

 

Visto isso, fica claro, que o aluno precisa ser ensinado, que suas falas e comportamento 

devem se adequar a cada momento, passando a ter embasamento para distinguir o gênero a ser 

usado e sua finalidade. É importante o desenvolvimento de um embasamento bem sólido, 

porque é bem comum se ter um bom domínio da língua, mas sentir-se desconfortável em certas 

esferas da comunicação, pelo fato, de não ter domínio das formas do gênero de uma 

determinada esfera. Por exemplo, uma pessoa pode dominar, com excelência, os diversos 

gêneros da conversa social, contudo sentir extrema dificuldade ao falar numa esfera da 

comunicação cultural, ao lidar com gêneros formais. Tratando-se da modalidade oral, os 

gêneros da comunicação verbal oral, também seriam “relativamente estáveis”, como bem 

aborda Bakhtin: 

 

 

Para falar, utilizamo-nos sempre dos gêneros do discurso, em outras palavras, todos 

os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente estável de 
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estruturação de um todo. Possuímos um rico repertório dos gêneros do discurso orais 

(e escritos). Na prática, usamo-los com segurança e destreza, mas podemos ignorar 

totalmente a sua existência teórica [...] (BAKHTIN, 1997, p. 301). 

 
 

Vale ressaltar, também, que: 

 

 

A fala só existe, na realidade, na forma concreta dos enunciados de um indivíduo: do 

sujeito de um discurso-fala. O discurso se molda sempre à forma do enunciado que 

pertence a um sujeito falante e não pode existir fora dessa forma. Quaisquer que sejam 

o volume, o conteúdo, a composição, os enunciados sempre possuem, como unidades 

da comunicação verbal, características estruturais que lhes são comuns, e, acima de 

tudo, fronteiras claramente delimitadas (BAKHTIN, 1997, p. 293). 

 

 

De acordo com o exposto, concernentes aos gêneros do discurso, acreditamos que, por 

serem relativamente estáveis, possuírem formas padrão, estruturas comuns, assim como 

fronteiras bem delimitadas, certas inexperiências, constrangimentos e desconfortos em 

determinadas esferas da comunicação, especialmente as que envolvem a modalidade oral, 

podem ser sanadas através do ensino. 

 

2.4 GÊNEROS ORAIS E ENSINO 

 

A BNCC (BRASIL, 2018) destaca que as atividades humanas se realizam nas práticas 

sociais e são intercedidas por diferentes linguagens, como a verbal, a oral, a visual-motora, a 

corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, a digital. Afirma que as pessoas se constituem 

como sujeitos por meio dessas práticas, visto que, por meio delas, interagem consigo e com o 

meio, e, ainda, que essas interações envolvem conhecimentos, atitudes e valores. Ou seja: 

 

 

As práticas de linguagem são consideradas aquisições acumuladas pelos grupos 

sociais no curso da história. Numa perspectiva interacionista, são, a uma só vez, o 

reflexo e o principal instrumento de interação social. É devido a essas mediações 

comunicativas, que se cristalizam na forma de gêneros, que as significações sociais 

são progressivamente reconstruídas. Disso decorre um princípio que funda o conjunto 

do nosso enfoque: o trabalho escolar, no domínio da produção de linguagem, faz-se 

sobre os gêneros, quer se queira ou não. Eles constituem o instrumento de mediação 

de toda estratégia de ensino e o material de trabalho necessário e inesgotável, para o 

ensino da textualidade [...] (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 43-44). 

 

 

Com essa citação infere-se que os gêneros do discurso são considerados, pelos 

estudiosos, como a materialização de diversas práticas sociais, instrumentos de socialização, 

que norteiam a sociedade, e, de fato, a efetiva realização da linguagem, seja ela, oral ou escrita. 

Fundamental ao ensino de língua, eles passaram a direcionar os trabalhos com análise, 
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interpretação e produção de textos. Os PCN (BRASIL, 2001), já recomendavam um programa 

de trabalho, em que os alunos convivessem diariamente com uma infinidade de gêneros 

textuais, dada a sua importância. Vejamos: 

 

 

Nessa perspectiva, necessário contemplar, nas atividades de ensino, a diversidade de 

textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância social, mas também pelo 

fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros são organizados de diferentes 

formas. A compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita de textos 

pertencentes a diversos gêneros, supõem desenvolvimento de diversas capacidades 

que devem ser enfocadas nas situações de ensino. É preciso abandonar a crença na 

existência de um gênero prototípico que permitiria ensinar todos os gêneros em 

circulação social (BRASIL, 2001, p. 23). 

 

 

Com isso, entende-se que o sujeito, para cada propósito comunicativo, dispõe de uma 

infinidade de opções de comunicação, que são os gêneros, e cabe a ele ter a percepção, 

adequada, de qual gênero deve ser utilizado para atingir os objetivos de cada situação.  Daí a 

importância de se pensar numa prática de ensino que esteja voltada para o desenvolvimento das 

diversas capacidades e percepções comunicativas, em que o professor apresente aos alunos os 

diferentes gêneros textuais. E em se tratando da modalidade oral, 

 

 

[...] acreditamos que, dispor ao aluno o contato com diferentes gêneros orais, não quer 

dizer que ele usará todos, mas, diante da necessidade, terá possibilidades de fazer 

opções entre os diferentes gêneros, de acordo com as variadas situações. Sendo assim, 

o papel do professor não se resume em se trabalhar a oralidade em aulas isoladas. 

Oralidade não é uma disciplina, mas uma modalidade da língua Portuguesa que deve 

perpassar todas as outras disciplinas, articulando-se com a modalidade escrita. 

(FREITAS et al., 2016, p. 213). 

 

 

Infelizmente, esse processo vem sendo negligenciado há anos, mesmo com todas as 

recomendações de vários documentos oficiais, e a mais recente BNCC, que afirma que a 

modalidade oral seria um dos domínios prioritários do ensino, haja vista, que mesmo os 

indivíduos mais letrados de uma sociedade falam muito mais do que escrevem. Basta 

observarmos a forte presença dos gêneros orais em nosso cotidiano, é notório que fazemos uso 

muito mais intenso da modalidade oral da língua. Mas, 

 

 

Embora a linguagem oral esteja bastante presente nas salas de aula (nas rotinas 

cotidianas, na leitura de instruções, na correção de exercícios etc.), afirma-se 

frequentemente que ela não é ensinada, a não ser incidentalmente, durante atividades 

diversas e pouco controladas [...] (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 125). 
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Sabemos que, de fato, muitos gêneros são aprendidos de forma espontânea, mas, já 

outros exigem um processo de aprendizagem mais estruturado, mais formal, e esse processo, 

deve considerar a função dos gêneros nas inúmeras situações discursivas. Vale ressaltar, que, 

segundo Cavalcante e Marcuschi (2007), a inserção dos gêneros textuais no ensino de língua 

materna leva a escola a se questionar a respeito do funcionamento do texto, algo que era, até 

então, ignorado, visto que o trabalho na aula de língua materna esteve voltado para uma 

abordagem mais estática, como o ensino da gramática. Com essa inserção, o gênero textual 

deixa de ser apenas o instrumento de comunicação e passa a ser, também o objeto de ensino-

aprendizagem, e o desafio da escola é trabalhá-lo em sala de aula sem descaracterizá-lo, 

promovendo situações aproximadas das situações reais, para que o gênero não perca a sua real 

essência. 

Muitas vezes, na escola, os gêneros não são tratados com relação a uma situação de 

comunicação real e autêntica. Para experiências mais exitosas, se faz necessário criar um 

contexto de situações autênticas de comunicação, levando os alunos ao domínio dos gêneros, 

como funcionam nas práticas de linguagem. A situação de comunicação é vista como causadora 

quase automatizada do gênero, ou seja, “o gênero nasce naturalmente da situação” 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 67). Aqui, destacamos que gêneros textuais orais como o 

debate, o seminário, a entrevista, a exposição oral, que são de circulação social e presentes no 

cotidiano da escola podem ser trabalhados nessa perspectiva do real, e não apenas como 

simulação do real. 

Posto isto, cabe, então, à escola ensinar ao aluno a utilizar a língua oral nas diversas 

situações comunicativas, especialmente nas mais formais, já que “A aprendizagem de 

procedimentos eficazes tanto de fala como de escuta, em contextos mais formais, dificilmente 

ocorrerá se a escola não tomar para si a tarefa de promovê-la” (BRASIL, 2001, p. 32). Nessa 

perspectiva, Schneuwly e Dolz (2004) relatam que, em vez de abordamos os gêneros da vida 

cotidiana, devemos nos concentrar no ensino dos gêneros da comunicação pública formal, visto 

que os alunos, de certa forma, já dominam bem as formas cotidianas de produção. Os gêneros 

formais apresentam restrições impostas pelo exterior, o que requer um controle mais consciente 

do próprio comportamento para dominá-los, destaca. Portanto, o papel da escola seria levar os 

alunos a ultrapassar as formas de produção oral do cotidiano. Ela precisa desenvolver no aluno 

a capacidade de: 

 

 

[...] coordenar satisfatoriamente o que falar e como fazê-lo, considerando a quem e 

por que se diz determinada coisa. É saber, portanto, quais variedades e registros da 
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língua oral são pertinentes em função da intenção comunicativa, do contexto e dos 

interlocutores a quem o texto se dirige. A questão não é de correção da forma, mas de 

sua adequação às circunstâncias de uso, ou seja, de utilização eficaz da linguagem: 

falar bem é falar adequadamente, é produzir o efeito pretendido. (BRASIL, 2001, p. 

31-32) 

 

 

Sendo assim, “aprender a falar é apropriar-se dos instrumentos para falar em situações 

de linguagens diversas, isto é, apropriar-se dos gêneros” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 

143). A escolha para a sua utilização nas diversas situações ocorre devido a toda a situação que 

guia a ação comunicativa, pois há de se pensar em um destinatário, um conteúdo preciso e uma 

finalidade dentro de uma dada situação. É importante ressaltar, como bem frisou Schneuwly e 

Dolz (2004), que o processo de introdução de um gênero na escola é o resultado de uma decisão 

didática que visa a objetivos precisos de aprendizagem. E quanto à língua oral: 

 

 

Acreditamos que os professores tomaram conhecimento de muitos dos avanços 

trazidos principalmente nas últimas décadas, mas, na maioria das vezes, não se 

apropriaram de forma consistente deles nem os incorporaram à sua prática. É preciso, 

portanto, que os professorem cheguem à sala de aula com uma reflexão consistente 

sobre como transpor as propostas apresentadas pelas pesquisas acadêmicas, de tal 

modo que seu trabalho resulte numa orientação segura e eficaz de como abordar, com 

seus alunos, as questões pertinentes ao desenvolvimento da modalidade falada. 

(MAGALHAES, 2008, p. 150). 

 
 

O professor chegando à sala de aula, com uma reflexão consistente, com uma orientação 

segura de como abordar a modalidade falada terá competência para escolher qual a melhor 

forma de introduzir esse objeto de ensino-aprendizagem na sua prática docente, mas 

constatamos que inúmeras são as dúvidas, quanto a como pensar seu ensino e como encaminhá-

lo de maneira adequada. Sabe-se que para as atividades gramaticais, o professor possui uma 

descrição bem delimitada dos conteúdos que os alunos devem aprender em cada etapa, o mesmo 

não acontece para as atividades de expressão oral, nas quais os saberes a se desenvolver são 

ainda mais complexos, o educador tem tido de se satisfazer com indicações muito sumárias, 

destacam Schneuwly e Dolz (2004). 

Para encaminhar este ensino, de maneira adequada, se faz necessário um levantamento 

do conjunto de características e elementos para um melhor desenvolvimento da modalidade 

oral, conhecer seu funcionamento, detectando as dimensões ensináveis para que os alunos 

dominem os gêneros e aprimorem a oralidade.  

Compreendemos que o discurso oral, bem como seu ensino não devem se limitar 

somente aos meios linguísticos, visto que, outros aspectos precisam ser considerados quando 

lidamos com a oralidade, que são os aspectos não-linguísticos. Pesquisadores como Forte-



44 
 

 
 

Ferreira (2014), Bueno (2018) e Noronha (2018) destacavam tais questões em seus estudos. 

Nesse sentido, Costa-Maciel e Bilro (2018) também destacam que o ensino da oralidade, que 

pode ocorrer por meio dos gêneros orais, tem como pontuar reflexões sobre os critérios 

paralinguísticos, cinésicos e linguísticos, que constituem esses gêneros, pois essa prática pode 

contribuir para a sua análise, compreensão, produção e avaliação. Com esse entendimento, 

assim fomos delimitando o nosso objeto de estudo. 

Ainda nessa perspectiva, conforme leituras de Travaglia (2017), o gênero oral não pode 

ser visto como a fala, mas que são construídos com a língua falada, ou melhor, tem como 

suporte a voz humana e, para além da voz, consideraremos os outros elementos que também o 

constituem que são os elementos da oralidade, como gestos, expressões, postura, etc. e que 

interferem na significação do que é dito. Nessa abordagem, a simples oralização de um texto 

não o torna um gênero oral (Cf. MARCUSCHI; DIONÍSIO, 2005, p. 68), já que, o simples ato 

de falar não é, por nós, considerado gênero oral, pois consideramos todos os outros elementos 

que o constituem.  

Com isso, compreendemos que os gêneros textuais orais são também multimodais 

porque, ao interagirmos por meio de um texto, percebemos que usamos, no mínimo, dois modos 

de representação, a saber, palavras e gestos, palavras e entonações, palavras e sorrisos, palavras 

e olhares, palavras e postura etc. Portanto, é preciso considerar, tanto os meios linguísticos, 

como os não-linguísticos a que recorremos na produção dos textos orais, já que sabemos que a 

comunicação oral não se vale, apenas, de recursos verbais, como também, de elementos 

gestuais, corporais. 

Para tanto, detectamos alguns recursos e elementos ensináveis, para o ensino do oral, 

que são os meios paralinguísticos: qualidade da voz, melodia, ritmo, risos, sussurros, 

respiração, etc.; e os meios cinésicos: postura física, movimentos de braços ou pernas, gestos, 

olhares, mímicas faciais, etc; recomendados pela BNCC e que têm papel fundamental na 

interação, ampliando as possibilidades discursivas dos alunos, especialmente em instâncias 

públicas. Percebemos que para se alcançar o domínio de grande parte dos gêneros, os alunos 

têm que dominar esses recursos e elementos da oralidade. E mais, “ao se ensinar um gênero 

textual, a preocupação não pode estar somente na produção específica dele, mas em todas as 

ações anteriores ou simultâneas a essa produção que nela podem interferir” (BUENO, 2008, p. 

13), assim, para uma experiência exitosa, se faz necessário todo um planejamento e uma 

preparação. 
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Precisamos romper com certos paradigmas de que pelo fato de o oral se manifestar, 

muitas vezes, em um ambiente de espontaneidade, aparecer como algo que não possa ser 

ensinado, negligenciando, assim, os contextos de sua manifestação formal. Entender o oral é 

por vezes muito complexo porque, ele pode ser entendido, como um todo homogêneo que se 

confunde com a escrita. Ele pode ter uma aproximação da escrita, ou ainda, vir a cooperar com 

ela, como em uma exposição oral, uma peça teatral, como também pode se distanciar, como em 

debates e conversas do dia a dia.  

Sobre essa complexidade do oral, Travaglia (2017) destaca, ainda, que o conceito de 

gêneros orais não é tão simples e óbvio quanto parece ser, e que muitas vezes há uma confusão 

de ideias, ao se tratar de abordagens que envolvam atividades e gêneros, já que, em alguns 

casos, a atividade e o gênero que a realiza recebem o mesmo nome. Com isso, o autor nos 

apresenta uma breve distinção entre ambas, revelando que a atividade seria o que alguém está 

fazendo, para alcançar determinado objetivo, e o gênero “é um instrumento linguístico-

discursivo devidamente estruturado, criado em uma esfera de atividade humana por uma 

comunidade discursiva, como uma forma eficiente de realizar a atividade em que o gênero tem 

um papel essencial” (TRAVAGLIA et al. 2017, p. 17). 

Assim sendo, com essa distinção, proposta pelo autor, compreendemos que o gênero 

tem uma função e serve de instrumento para a realização da atividade. Mesmo diante de toda 

essa complexidade apresentada, ainda assim, as práticas de linguagem com a língua falada 

podem e devem ser objetos de trabalho escolar, por meio dos gêneros. No entanto, se faz 

necessário saber que: 

 

 
[...] 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 [...] (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 114). 

 

 

Sabemos que não é uma tarefa fácil para as escolas, haja vista que a produção de um 

texto oral tende a seguir uma lógica diferente do texto escrito. A palavra dita é proferida de uma 

vez por todas. O controle do comportamento deve ser realizado no momento de produção, o 

que somente é possível até certo ponto. 

Com relação a essa questão comportamental, finalizaremos este tópico com alguns 

questionamentos que foram levantados por Schneuwly e Dolz (2004), e que merecem destaque 

até hoje, como: “Por que no debate, um debatedor se sobressai, por que nos entediamos diante 

de certos conferencistas? O que faz de uma pessoa, um bom entrevistador?” Com isso, nos 
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questionamos no que diferem certos comportamentos que envolvem a oralidade e os gêneros 

orais e vimos que na tentativa de sanar essas dúvidas, os autores citam a questão de se 

proporcionar para os alunos instrumentos para se desenvolver uma boa performance. E ao nos 

depararmos sobre a questão da performance na linguagem, bem como o seu desenvolvimento, 

atrelados aos gêneros orais, abordados por Schneuwly e Dolz (2004), sentimos a necessidade 

de conhecermos um pouco mais a fundo o conceito, bem como sua provável relação com ensino 

da oralidade e seus elementos.  

 

2.5 PERFORMANCE COMO LINGUAGEM 

 

Neste tópico, nos valeremos da obra de Renato Cohen (2002), em que o autor nos 

apresenta diversas vertentes sobre a performance. A partir de sua leitura, abstraímos algumas 

considerações importantes sobre o tema, embora sua abordagem esteja mais para as artes 

cênicas. Com isso, conseguimos olhar por uma nova perspectiva, para o nosso objeto de estudo, 

visto que tentamos correlacionar certas abordagens apresentadas, com questões relativas à 

nossa pesquisa sobre o ensino dos elementos da oralidade. 

A priori, vale destacar, aqui, o conceito de performance, que segundo os dicionários, 

como Ferreira (2010), seria algo relativo à realização, feito, façanha, execução, ou melhor, “o 

desempenho em uma exibição”. Dado conceito é muito usado em contextos de exibição em 

público, quando alguém desempenha um papel. Logo, concluímos que performance como 

linguagem seria o desempenho em exibição como linguagem, ou ainda, questões relacionadas 

ao desempenho, execução e realização da linguagem. Fica claro, então, o porquê de recorremos 

a esta obra, já que o nosso intuito de pesquisa é deixar como contribuição atividades que visem 

um melhor desenvolvimento da oralidade, ou segundo a abordagem do livro, um melhor 

desempenho de linguagem, em contextos de exibição pública. 

No tocante ao livro, Cohen (2002) diz que, com o florescimento da contracultura e do 

movimento hippie, os anos 60 foram marcados por produções que usaram a experimentação 

cênica como forma de se abordar as sugestões humanistas da época. Vários artistas buscaram 

conceituar essas novas tendências de multilinguagem, e é quando surge pela primeira vez o 

termo performance, usado por Claes Oldemburg. No entanto, “A rigor, antropologicamente 

falando, pode-se conjugar o nascimento da performance ao próprio ato do homem se fazer 

representar (a performance é uma arte cênica) e isso se dá pela institucionalização do código 

cultural” (COHEN, 2002, p.41). Segundo o autor, a noção de performance respondeu às novas 
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proposições estéticas e ao mesmo tempo sugeriu uma nova perspectiva de leitura da história 

das artes. 

 

 

Poderíamos dizer, numa classificação topológica, que a performance se colocaria no 

limite das artes plásticas e das artes cênicas, sendo uma linguagem híbrida que guarda 

características da primeira enquanto origem e da segunda enquanto finalidade. 

(COHEN, 2002, p. 30). 

 

 

Assim sendo, seria impossível falar de uma linguagem pura para a performance. Ela é 

uma modalidade híbrida, que pode mesclar diversas linguagens como, música, teatro e artes. 

Não tem lugar apropriado para acontecer, podendo acontecer em diversos contextos públicos e 

possui caráter efêmero e passageiro. O destaque vai para o corpo como instrumento de ação. 

Com isso, conseguimos entender que “o corpo fala” e que a oralidade e os gêneros orais não se 

restringem apenas às palavras proferidas, o corpo fala através da postura, das expressões, dos 

gestos, das mímicas, e diversos outros elementos. 

Segundo Cohen (2002), podemos relacionar performance à tríade (atuante, público, 

texto), num espetáculo que acontece ao vivo. Com essa declaração, logo reportamos ao nosso 

objeto de pesquisa, visto que o ensino dos elementos da oralidade, que se materializam por meio 

dos gêneros, também se apropria dessa tríade para a sua realização, pois também acontece ao 

vivo. Assim como na performance, na oralidade também há uma acentuação muito maior do 

instante presente, do momento da ação. 

O autor trata, ainda, da figura do performer que geralmente coincide com a do 

encenador, e aqui reportamos a figura do orador, a de quem fala. Ele diz que, em suma, o artista 

transforma-se em atuante, agindo como um performer. A performance teria então um caráter 

de espetáculo, de show, e o performer teria a missão de conduzir o ritual-espetáculo e “prender” 

a atenção público, o que exige muito "jogo de cintura" ou pelo menos um treinamento, uma 

preparação, por lidar muito com o "aqui-agora". Essa abordagem da performance como 

espetáculo e show, tendo o performer essa missão de conduzi-la, nos remeteu a uma prática 

muito comum realizada nos eventos escolares, em que os alunos precisam saber apresentar 

peças teatrais, encenar, recitar, dançar, e pensamos em como eles estão sendo preparados para 

este momento. Cohen (2002) completa: “A performance é basicamente uma arte de intervenção, 

modificadora, que visa causar uma transformação no receptor” (COHEN, 2002, p. 46), portanto, 

não é algo que pode ser realizado sem nenhum preparo. 

O autor citou, ainda, que durante a performance seria necessário “segurar” o público e 

que para isto deve-se ter “jogo de cintura”. Essas considerações nos fizeram pensar na 
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modalidade oral da língua, e nos questionarmos, como apresentado no tópico anterior, sobre 

por que no debate, um debatedor se sobressai, por que ficamos entediados com certos 

conferencistas, palestrantes e expositores, por que uma história, quando contada por 

determinada pessoa, se torna bem mais interessante, porque aquela pessoa é boa entrevistadora? 

Seria, então, esse “jogo de cintura” que prende a atenção do público, de quem ouve, e que 

acreditamos que pode ser desenvolvido e adquirido com treinamento e preparação, pois como 

vimos, o oral se ensina. 

Ele diz que podemos entender a performance como o aumento de preparação em 

detrimento do improviso e da espontaneidade. Cita performances que são extensamente 

preparadas e pouco improvisadas. E destaca trabalhos, no Brasil, trabalhos como os de Guto 

Lacaz ou de Otávio Donasci que têm essa característica. Com isso, percebemos que na arte de 

performance vão conviver desde "espetáculos" de grande espontaneidade e liberdade de 

execução até "espetáculos" altamente formalizados e deliberados, assim como, na oralidade, 

em que temos desde conversas informais, como uma conversa entre amigos, até gêneros formais 

públicos, como uma palestra, ou um seminário, por exemplo. 

Sobre essa questão, ele ainda ressalta que “não existe o estado de espontaneidade 

absoluta; à medida que existe o pensamento prévio, já existe uma formalização e uma 

representação” (COHEN, 2002, p. 96), ou seja, nada é tão espontâneo quanto parece ser e ao 

pensarmos, seja para a execução de um espetáculo, seja para a prática de oralidade, já temos 

em nossa mente uma ideia estruturada do que almejamos e do que pretendemos, a depender do 

propósito da comunicação. E pensando na oralidade, essa estruturação e formulação citada 

aconteceriam, a partir, da seleção do gênero oral escolhido, por nós, em nosso repertório, para 

interagirmos. 

Então, para aprimorar a desenvoltura ante a performance, o autor apresenta alguns 

laboratórios que podem ser usados para a preparação, como: Laboratório de vídeo e expressão 

facial; laboratório de expressão corporal, em termos de habilidade, gestualidade e 

sincronicidade; Laboratório de utilização do espaço cênico, e ainda a organização 

tempo/espaço, visto que a estrutura da performance se dá pela utilização espaço-temporal. O 

espaço é aqui entendido na sua forma mais ampla, ou seja, qualquer lugar que acomode 

performer e espectadores. A determinação temporal também é a mais ampla possível. Ele diz 

que com isso é possível ter performances rigorosamente ensaiadas e com efeitos calculados, ou 

ainda adaptadas às reações do público. Podemos nos deparar com uma plateia, um público, uma 

entrevista, um debate, ouvintes. Situações estas que nos trazem para o dado momento, em que 
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temos que estar absolutamente concentrados no que estamos fazendo. Tais laboratórios podem, 

também, servir de direcionamento para o trabalho com a oralidade. 

Outro ponto que merece destaque é o fato de se considerar a performance como uma 

forma de teatro, por ambas serem formas de expressões cênicas e dramáticas e pela linguagem 

utilizada pelos performers, carregada por gestos, entonações, expressões e ações. Há sempre 

alguma coisa sendo apresentada, ao vivo, para um determinado público e ao entrar em cena o 

performer está compondo algo. Com isso, também podemos ter esse olhar mais cênico para as 

questões da oralidade, pois assim como na performance, assumimos um papel e encenamos 

para um público, basta pensarmos em gêneros orais como a palestra, a exposição oral, o 

seminário, a contação de história, dentre outros. Situações que nos trazem para o dado 

momento, em que temos que estar absolutamente concentrados no que estamos fazendo.  

Deixaremos clara a nossa percepção de performance, pois entendemos aqui como 

performance como expressão, e que essa expressão não se daria apenas, através, da fala, por 

meio do oral, como também através da “fala do corpo”. Assim, se faz “necessário definir 

claramente as características do oral a ser ensinado” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 126). 

Nossa pesquisa pretende focalizar em certos elementos da oralidade que precisam ser ensinados 

para o melhor domínio da oralidade e dos gêneros orais. Aqui, conseguimos assimilar a 

performance como linguagem e sua relação com ensino da oralidade e seus elementos, numa 

apreensão da oralidade como performance e do falante como um performer.  

Entendemos, ainda, que para ter um bom desempenho na sua performance de linguagem 

e ser melhor compreendido, segurando a atenção de seu público, o falante/performer recorre a 

determinados gestos, entonações, expressões, posturas e ações, e precisa ter um bom domínio 

deles. Dada a importância desses elementos para uma boa performance na oralidade, o tópico 

seguinte será destinado aos mesmos, com foco nos elementos da linguagem do corpo, que são 

essenciais para a construção do sentido. 

 

2.6 ELEMENTOS DA ORALIDADE E O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 

 

Bakhtin (1997) afirma que o estilo individual do enunciado se define acima de tudo por 

seus aspectos expressivos. Revela, também, que há diversos gêneros que são difundidos no 

nosso dia a dia que apresentam formas bem padronizadas e estáveis, em que o querer dizer 

individual muitas vezes se manifesta devido à expressividade de entonação, podendo-se usar 

um tom mais frio, mais caloroso, mais amistoso, mais agressivo, etc. “A entonação expressiva, 
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que se entende distintamente na execução oral, é um dos recursos para expressar a relação 

emotivo-valorativa do locutor com o objeto do seu discurso” (BAKHTIN, 1997, p. 309), com 

isso, percebemos a expressão da individualidade do locutor, e o aspecto emocional de seu 

objetivo com determinado discurso. 

Faz-se necessário saber, ainda, que “A entonação expressiva não pertence à palavra, 

mas ao enunciado. Mesmo assim é difícil descartar a ideia de que a palavra da língua comporta 

(ou pode comportar) um “tom emocional”, um ‘juízo de valor’, uma ‘aura estilística’ etc.” 

(BAKHTIN, 1997, p. 310). Optamos por uma determinada palavra devido às intenções do nosso 

enunciado, do nosso discurso, e toda essa intenção, vale destacar, é sempre expressiva, como 

bem afirma Bakhtin (1997), e ainda selecionamos as palavras segundo as especificidades do 

gênero escolhido para o enunciado. 

Ao falarmos queremos ser entendidos, respondidos, e um dos recursos que usamos para 

isso é a entonação, variamos o tom para sermos melhor compreendidos. Então, não é apenas o 

dizer, mas a forma como dizer, visto que atribuímos expressividade ao tom de nossa voz, como 

exemplo, podemos citar a entonação de surpresa, de pergunta, de monotonia, de suavidade, de 

raiva, de irritação. Esse elemento da oralidade é tão importante que uma mensagem pode mudar 

totalmente em função da entonação aplicada, e uma entonação adequada quando se fala em 

público pode ser determinante para a atenção, ou não dos ouvintes (WEIL; TOMPAKOW, 

1986). 

Ainda sobre essas questões, Weil e Tompakow (1986, p. 49) relatam que “[...] o 

significado das palavras transmite uma mensagem, e a altura da voz transmite outra”. Podemos 

destacar, aqui, a mudança da entonação no final de uma sentença, e que pode ter vários 

significados. Por exemplo, a voz que tende a se elevar no final de uma pergunta, e que tende a 

abaixar ao final de uma afirmação, e até mesmo os gestos das mãos que muitas vezes passam 

despercebidos, e que todos nós realizamos ao conversamos, estão diretamente ligados à 

entonação e ao significado. 

Vale salientar, ainda, que os elementos não–verbais são os responsáveis pelo maior 

número de mensagens transmitidas e recebidas e possui recursos como a paralinguagem e a 

cinésica para tanto, dentre outros. A paralinguagem, representada pelos sons, e a cinésica, pelos 

movimentos corporais, são alguns dos elementos que direcionam os nossos caminhos de 

análise, junto à BNCC. 

Birck e Keske (2008) relatam que a linguagem do corpo pode ser morta se apenas a 

estudamos por livros e nos limitarmos às questões teóricas, orientam para um trabalho em que 
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prevaleça a observação e a percepção. Compreendemos que atividades de observação, 

percepção e produção que envolva os elementos da oralidade seriam ideais para esse 

desenvolvimento. Constatamos junto aos autores ainda que: 

 

 

Atualmente, não podemos mais relegar a um segundo plano a importância que a 

comunicação não-verbal nos possibilita em termos de conhecimento e interpretação 

dos sentimentos dos seres humanos. Podemos perceber, ainda, que, quando fizemos 

uso da comunicação verbal, usamos o raciocínio, a compreensão e o conhecimento. 

Quando nos expressamos pela comunicação não-verbal, estamos deixando a mostra 

os nossos reflexos involuntários, os nossos sentimentos mais profundos. (BIRCK; 

KESKE, 2008, p. 14-15). 

 

 

Com isso, entendemos, conforme relatam os autores, que não se pode pensar apenas em 

palavras transmitidas de forma soltas, independentes, visto que temos diante de nós todo um 

contexto observável, e que envolve os diversos elementos da oralidade, especialmente os de 

linguagem não-verbal. E assim, chegaremos, de fato, à verdadeira interpretação desse contexto. 

Reforçamos que: 

 

 

Todo o contexto dos movimentos, durante um diálogo deve ser considerado, pois esta 

observação nos permite uma interpretação clara da mensagem. Entretanto, o elemento 

que aciona essa concepção global da verdadeira interpretação da mensagem, é a 

comunicação não-verbal, uma vez que ela deve estar em sincronia com a nossa 

linguagem verbal. (BIRCK; KESKE, 2008, p. 15). 

 

 

Assim sendo, quando pensamos em ensino, dentro dessas perspectivas, devem-se 

planejar atividades que levem a observação das atitudes corporais, dos recursos de entonação e 

seus diversos significados, aguçando a percepção paralinguística e cinésica dos alunos dentro 

das inúmeras possibilidades de contexto, pois algo que nos pode ser bastante familiar e que 

pode passar despercebido, com o devido estudo voltado para essas percepções estaríamos 

fazendo uma redescoberta. Para tanto, temos todo o amparo e respaldo científico, já que: 

 

 

Nos últimos anos, uma nova e intrigante ciência foi descoberta e passou a ser 

aprofundada: a linguagem do corpo. Tanto o estudo científico quanto a literatura sobre 

essa ciência foram denominados cinesiologia. A linguagem do corpo e a cinesiologia 

baseiam-se em padrões de comportamento da comunicação não-verbal, mas a 

cinesiologia ainda é tão nova como ciência que as autoridades no assunto podem ser 

contadas nos dedos da mão. (FAST, 1999, p. 9). 

 

 

De 1999, ano que data os estudos iniciais de FAST, para os dias atuais, muito se tem 

pesquisado sobre a linguagem do corpo e a cinesiologia, e para além do respaldo científico, 

temos também os documentos oficiais, como a recente BNCC (2018), que recomenda um 
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trabalho direcionado e sistemático para tais questões, durante toda a Educação Básica, ao 

sugerir nas habilidades apresentadas, por exemplo, análises em gêneros orais que envolvam 

argumentação, os efeitos de sentido de elementos típicos da modalidade falada, como a 

entonação, a gestualidade e expressão facial, as hesitações etc. Ou ainda, quanto a avaliação de 

textos orais, áudio e/ou vídeo, sugerir considerar sua adequação aos contextos em que foram 

produzidos, à forma composicional e estilo de gêneros, a clareza, progressão temática e 

variedade linguística empregada, como também, os elementos relacionados à fala, como os 

elementos cinésicos, tais como postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, 

expressão facial, contato de olho com plateia etc. 

Como vimos, para a comunicação interpessoal, temos a mensagem verbal, somente com 

as palavras, a mensagem vocal, com tom de voz, sons e a mensagem não-verbal.  Grande parte, 

senão a maior delas se dá por meio de mensagens não-verbais. Eles se completam e tornam a 

comunicação mais fácil de ser compreendida. Essa compreensão é de fácil percepção, basta que 

observemos uma conversa entre duas pessoas, em que há necessidade de um canal com 

mensagens não-verbais para que o diálogo tenha continuidade, e isso pode acontecer através de 

um olhar e de certos comportamentos de retorno, tais como, concordar com a cabeça ou reações 

faciais apropriadas. Caso não ocorra nenhum sinal durante a interação, a conversa 

inevitavelmente acaba (BIRCK; KESKE, 2008). É importante destacar, ainda, que todas essas 

percepções devem ser consideradas dentro do contexto, em que estão inseridas, para evitar erros 

de compreensão. 

É incontestável que através da linguagem corporal enviamos e recebemos mensagens. 

Recorremos a ela para mostrarmos desagrado ou insatisfação, mostrarmos o que sentimos por 

meio de expressões faciais, de movimentos, da postura, da entonação e dos gestos. Por exemplo, 

podemos observar uma pessoa pelo seu modo de andar, sua postura, os gestos utilizados, e 

assim percebermos a real mensagem que se quer passar, ou seja, a linguagem corporal, por meio 

da postura, do tórax, da cabeça, das expressões, revela muito da nossa personalidade, nossas 

emoções, como medo, nervosismo, tristeza, alegria e frustração.  

A verdade pode ser transmitida através do movimento corporal, quando os detalhes 

revelados por gestos, postura, movimentos de mãos e dedos, olhares ou tom de voz fazem toda 

a diferença, como relataram Birck e Keske (2008). Podemos, até mesmo, por meio da 

linguagem corporal, perceber que alguém nos transmite conflito de interesses e ideias, e isso 

explica o fato de criarmos uma antipatia por determinada pessoa, antes mesmo de conversarmos 

com ela. Pode ser o ar de deboche, a postura de superioridade, a forma de sorrir que não nos 
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agrada, a maneira de sentar e andar, ou ainda, o pouco caso exposto pelas expressões faciais ao 

ouvir os outros. 

Fast (1999) traz uma abordagem interessante ao revelar que usamos máscaras para 

defender os nossos espaços, diz ainda que raramente apresentamos a nossa verdadeira face ao 

mundo. Basta lembrarmo-nos de uma situação, em que fomos perguntados se estaríamos bem, 

e mesmo envolvidos em inúmeros problemas, respondemos que sim, e apresentamos expressões 

faciais que sugerem que estejamos falando a verdade, embora estejamos desmoronando por 

dentro. “Controlamo-nos, com medo de que nossos corpos gritem mensagens que nossas 

mentes, por descuido, deixaram de esconder” (FAST, 1999, p. 45), pois vale destacar que 

mesmo parando de proferir palavras, uma pessoa permanece se comunicando por meio da 

linguagem do corpo. 

O autor ainda destaca que esse mascaramento, embora defenda certos espaços, não pode 

encobrir as reações involuntárias, ou seja, se vivenciarmos situações de tensão, de nervosismo, 

de raiva podemos nos fazer transpirar e não teremos como mascarar isso, mas sabemos que 

pode ser perigoso tirar as máscaras em determinadas situações, e isso passa pela questão da 

fragilidade e medo de rejeição. Se ganha e se perde ao retirarmos as máscaras, então se faz 

necessário saber a hora certa de retirar a máscara, tentando controlar, quando possível, a 

linguagem do corpo.  

Para tanto, pode-se realizar um trabalho para tentar amenizar o que acontece em certas 

situações desconfortáveis, como mãos e pernas tremendo, voz trêmula, postura inadequada 

devido ao nervosismo de uma exposição oral, de uma apresentação de seminário, ou entrevista 

de emprego. O autor cita estratégias como as de colocar as mãos no bolso, sentar-se para tirar 

o peso das pernas, nos movimentarmos para que o tremor não seja notado, e nos revela que “O 

medo pode ser ocultado quando nos empenhamos vigorosamente a fazer o que mais tememos” 

(FAST, 1999, p. 47). Assim, sermos conscientes da linguagem que o nosso corpo expressa é 

essencial para o sucesso nos relacionamentos pessoais, visto que: 

 

 

[...] A linguagem oral não nos dará todo o significado do que uma pessoa está dizendo, 

nem a linguagem do corpo sozinha nos dará o significado completo. Se ouvimos 

apenas as palavras quando alguém está falando, podemos distorcer muito, da mesma 

forma que se observássemos apenas a linguagem do corpo (FAST, 1999, p. 79). 

 

 

Deste modo, a linguagem oral e a linguagem do corpo se complementam. Ambas têm 

uma enorme importância para a comunicação, e isso tem que ser refletido também no ensino, 

como propõe a BNCC, e desde a Educação Infantil, em que apresenta dentre os cinco campos 
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de experiências, o campo corpo, gestos e movimentos. Entendemos que uma não pode se 

sobressair em relação à outra. E em se tratando do sucesso nas relações pessoais, devido a uma 

percepção mais aguçada da linguagem do corpo, podemos relatar, por exemplo, que uma 

simples mudança de postura pode indicar se uma pessoa se encontra depressiva, interessada em 

outrem, em momento de excitação, de raiva, de angustia e até mesmo se quer pedir ajuda. Se a 

sua expressão é de resistência, de surpresa, de medo, de tensão. Se os seus gestos são de uma 

pessoa que se encontra à vontade em determinada situação, ou se denotam nervosismo. Enfim, 

é aquela típica frase que diz, “temos que interpretar os sinais”, com isso, passaremos a atuar 

com maior eficiência, e vale ressaltar que a escola pode desempenhar um importante papel 

nesse desenvolvimento. 

Para se ter uma breve dimensão da importância, de um trabalho voltado para essas 

questões, basta lembrarmos que alguns indivíduos são capazes de manipular as pessoas por 

meio da linguagem do corpo e com a voz, como bem frisou Fast (1999). O autor cita exemplos 

de políticos que usaram e usam desse artifício para projetar uma imagem simpática, carismática 

e humana. Cita, também, alguns atores que exercem o poder de sedução, através da linguagem 

do corpo e das expressões faciais. Vale destacar, ainda, que: 

 

 

As informações obtidas por meio dos comportamentos não-verbais possibilitam 

perceber valores, hábitos e regras de conduta que podem dar acesso às relações 

concretas entre os indivíduos no dia-a-dia, na sociabilidade vivenciada (FARIA; 

NOGUEIRA, 2014, p. 102-103) 

 

 

Corroboramos que a percepção, a análise e a compreensão da linguagem do corpo, de 

fato é um importante veículo de informação e integração na construção das estratégias 

comunicativas. É necessário que saibamos que um trabalho voltado para essa linguagem não 

será uma abordagem tão simples, visto que não apresenta respostas, tipo sim ou não (FAST, 

1999), mas vale lembrar que “Os estudos mais sérios da linguagem do corpo se preocuparam 

com as emoções transmitidas pelo movimento, e não com a natureza inata da pessoa que 

transmite a mensagem” (FAST, 1999, p. 104). Deste modo, deve ser direcionado um trabalho 

para a percepção de que todos os movimentos do corpo, bem como as diferentes entonações 

apresentadas, já que tudo isso possui um significado dentro do contexto em que se insere.  

Com a percepção e a capacidade de análise mais aguçada se torna mais profundo o 

entendimento de si e do outro, e se tem um maior controle dos movimentos do corpo. Para essas 

questões, o autor cita que há várias formas de “falsear” a linguagem do corpo para atingir 

objetivos. Apresenta que os livros de autoajuda sabem bem da importância da linguagem 
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corporal, ao tratar de temas como fazer amigos, fazer as pessoas gostarem de você, e usam do 

artifício da linguagem do corpo e de saber falseá-la para indicar que uma pessoa seria um grande 

sujeito, uma pessoa legal. Passam a mensagem de que aprender a usar os sinais adequados será 

garantia de sucesso. Outro exemplo citado é o das escolas de etiqueta, que usam das mesmas 

técnicas para ensinar as meninas a andarem de certa maneira, ficar de pé com a postura 

adequada, usar as expressões faciais a seu favor, basta observarmos um concurso de miss, todas 

as candidatas são treinadas a usarem a linguagem corporal para parecerem elegantes, atraentes 

e simpáticas. 

Trazendo essas questões para o ensino, num trabalho com a oralidade, em uma 

exposição oral, ou apresentação de seminário, por exemplo, se não tivermos essa percepção e 

certo controle de nossas emoções e nosso corpo, o uso exagerado de gestos, por exemplo, pode 

desviar atenção, do conteúdo apresentado para os gestos em excesso, assim como uma postura 

inadequada pode mostrar a falta de cuidado e de interesse para com o momento. O ensino pode 

e deve se preocupar com essas questões, trabalhando e exercitando para performances com 

movimentos adequados para cada situação, especialmente as formais e públicas. 

Bueno (2008) aponta para a necessidade de se trabalhar os elementos constituintes dos 

gêneros orais, como os elementos linguísticos e não-linguísticos, por meio de intervenções 

didáticas, para que o aluno consiga dominar efetivamente esses gêneros. Alguns meios não-

linguísticos a que se recorre na produção de textos, são citados por ela, como a posição dos 

locutores, o aspecto exterior e a disposição de lugares, como também, os meios paralinguísticos: 

qualidade da voz, melodia, ritmo, risos, sussurros, respiração, etc.; e os meios cinésicos: postura 

física, movimentos de braços ou pernas, gestos, olhares, mímicas faciais, etc. Dessa forma, 

segundo a autora, um ensino de língua deve corresponder a um ensino de gêneros textuais, 

contemplando, também, todos esses conhecimentos, já que, isso, possibilitaria aos alunos 

saberem agir nas diversas situações de comunicação das quais participam, seja na escola, ou 

fora dela. 

Weil e Tompakow (1986) apresentam uma análise interessante da linguagem do corpo, 

uma espécie de vocabulário prático. Os autores usam a técnica dos balões, assim como as 

utilizadas nas histórias em quadrinhos. Só que “a fala” não vem exposta nas bocas das 

personagens e sim do pé, da mão, da sobrancelha, do rosto, da cabeça, do dedo, etc. Com isso, 

eles nos mostram que essas partes do corpo, esses elementos que fazem parte da oralidade, 

sempre revelam algo, ou seja, nos fazem entender que cada parte do corpo humano fala. 

Vejamos os exemplos: 
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Figura 1 – Análise da linguagem do corpo 

 

Fonte: Weil e Tompakow (1986) 

 

Sobre as imagens da figura 1, observamos que, na primeira, há, nas expressões faciais, 

um encantamento, uma tranquilidade amorosa, podemos inferir que o sentimento é recíproco, 

e estão envolvidos em uma situação prazerosa, visto que, as emoções são idênticas em ambos 

e as mãos indicam aprovação. Já na segunda imagem, podemos perceber que é um momento de 

acusação, de desaprovação, identificado, também, pelo dedo acusador estendido. Podemos 

detectar, ainda, a superioridade de um em relação ao outro, fica claro quem está dominando a 

situação. 

Além das inúmeras análises dos movimentos cinésicos, Weil e Tompakow (1986) 

apresentam os quatro princípios básicos que permitem que o leitor tenha um entendimento mais 

completo da linguagem do corpo humano. São eles: 
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Figura 2 - Princípios da Teoria de Informação e Percepção Cinésica 

 

Fonte: Weil e Tompakow (1986) 

 

Em suma, compreendemos que os componentes das mensagens construídas pela 

linguagem do corpo sempre apresentam movimentos de concordância ou discordância. A 

comunicação por meio dos movimentos cinésicos, assim como a percepção por parte do 

interlocutor, pode ser emitida de modo consciente ou de modo inconsciente, visto que muitas 

vezes acionamos sem perceber a nossa linguagem não-verbal, e que é possível distinguir entre 

atitude conscientemente exteriorizadas, e atitude consciente ou inconscientemente oculta no 

momento de interação. Na percepção consciente das mensagens pode ocorrer o acordo dos 

componentes, o que revela verdade, assim como o desacordo dos mesmos, que revela oposição. 

Assim, como revelou Fast (1999), compreendemos que nossa linguagem não-verbal é 

parcialmente instintiva, ensinada e imitativa. 

Um indivíduo consciente da linguagem do corpo, como afirmou Fast (1999), pode 

manter um passo à frente das outras pessoas, ao lidar com elas. Entendemos que essa arte da 

percepção pode ser praticada e ensinada às pessoas, pois é uma função de cuidadosa observação 
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e análise, mas só pode ser aprendida quando se tem conhecimento de sua existência. Por 

exemplo, no âmbito escolar, podemos observar os movimentos corporais em um seminário para 

mudar de estratégia quando for necessário, para chamar a atenção do público ouvinte, ao 

notarmos falta de interesse através dos gestos, postura, expressões faciais, assim como, numa 

aula, palestra, ou exposição oral. 

Com essas considerações, concluímos o aporte teórico que fundamentou a nossa 

pesquisa, com a certeza de que todas essas concepções, abordagens e compreensões dos 

diversos autores apresentados, bem como, com as nossas reflexões sobre a oralidade, gêneros 

orais e elementos da oralidade contribuem para o desenvolvimento do nosso estudo, 

especialmente, na análise. E agora, não menos importante que as demais etapas, apresentaremos 

o nosso percurso metodológico da pesquisa. 
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3 O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Esta terceira seção apresentará os procedimentos metodológicos que foram adotados 

para a realização e o desenvolvimento da pesquisa. Descreveremos o caminho que foi traçado 

para atingirmos os nossos objetivos. Trataremos de sua natureza qualitativa e sua caracterização 

como documental, exploratória e descritiva; o universo e a construção do corpus; bem como os 

procedimentos metodológicos executados, com respaldo de pesquisadores como Triviños 

(1987), Minayo (2001) e Gil (2008). 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A nossa pesquisa possui uma abordagem qualitativa, já que, segundo Minayo (2001), 

ela atende a questões particulares, se preocupando com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, ou seja, trabalha com o universo da significação, da motivação, das aspirações, 

das atitudes e das ações, tentando interpretar e compreender processos e fenômenos. É o que 

acontece em nosso estudo, em que trabalharemos com fenômenos que, muitas vezes, não 

teremos como quantificar, mas ampliar discussões sobre o tema que será abordado.  

Gil (2008) reforça que esse tipo de pesquisa é, também, exploratória, e proporciona 

bases teóricas para o pesquisador auxiliando-o no desenvolvimento de uma visão crítica e 

reflexiva do que pretende estudar, e, ainda, “Os estudos exploratórios permitem ao investigador 

aumentar sua experiência em torno de determinado problema. O pesquisador parte de uma 

hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade específica” (TRIVIÑOS, 1987, 

p. 109). É assim que pretendemos explorar o nosso objeto de estudo, que são os elementos da 

oralidade, partindo das hipóteses e seguindo para um processo de investigação na BNCC. 

Além de ter por objetivo esse caráter exploratório, a pesquisa é também descritiva, visto 

que pretendemos identificar os elementos da oralidade, junto à BNCC. Ressaltamos que “As 

pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que habitualmente realizam os 

pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática” (GIL, 2008, p. 28), e essa é a nossa 

preocupação, com a prática em sala de aula, por isso, realizaremos todo esse processo de 

identificação, descrição e exploração dos elementos da oralidade junto à BNCC, com o intuito 

de desenvolver uma sistematização para se trabalhar com esses elementos. 

O procedimento de análise possui cunho documental, e é importante saber que, para fins 

de pesquisa científica, “são considerados documentos não apenas os escritos utilizados para 
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esclarecer determinada coisa, mas qualquer objeto que possa contribuir para a investigação de 

determinado fato ou fenômeno” (GIL, 2008, p. 147). Esse tipo de análise “vale-se de materiais 

que não receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetivos da pesquisa” (GIL, 2008, p. 51). É o que pretendemos realizar, com a 

BNCC, ao analisarmos o tratamento dado por ela aos elementos da oralidade para o Ensino 

Médio, com foco nos objetivos estabelecidos por nós. 

E ainda, por ter o intuito de propor mudanças, possuir a tentativa de resolução de um 

problema, ter a necessidade de diálogo com um referencial teórico e ser uma possibilidade de 

produzir conhecimento, ou seja, ser uma pesquisa que visa “o planejamento e a implementação 

de interferências (mudanças, inovações) – destinadas a produzir avanços, melhorias, nos 

processos de aprendizagem dos sujeitos que delas participam” (DAMIANI et al., 2013), 

entendemos que ela possui um caráter de intervenção pedagógica, embora, no momento, esteja 

voltada para a proposta de ação, já que, almejamos propor atividade para o ensino dos elementos 

da oralidade, visando melhorias para essa modalidade da língua. E mesmo não realizando uma 

intervenção, no momento, pois não está sendo aplicada e por possuir um caráter mais 

propositivo, enfatizamos, que ela pretende ser, visto que é realizada com esse intuito. Portanto, 

a concebemos como uma proposta de intervenção, uma proposta de ação. 

Compreendemos conforme Damiani et al. (2013), que esse tipo de pesquisa apresenta 

potencial para averiguar a pertinência das ideias teóricas que as fundamentam o que vem a ser 

intenção de nossa pesquisa, visto que, objetivamos que a nossa proposta de intervenção para o 

ensino dos elementos da oralidade, por meio dos gêneros, seja descrito pormenorizadamente, 

especificando todo o seu embasamento teórico. Vale ressaltar que “para além da intenção de 

testar ideias teóricas, pondo-as em prática, as propostas de intervenções pedagógicas têm o 

objetivo de promover avanços nessas ideias, contribuindo para a produção de teoria 

educacional” (DAMIANI et al., 2013, p. 60), e esse é o principal intuito da nossa proposta de 

atividade. 

 

3.2 UNIVERSO DA PESQUISA E DELIMITAÇÃO DO CORPUS 

 

A BNCC será o universo da nossa pesquisa, ela constitui “um documento de caráter 

normativo que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 

longo da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem” 

(BRASIL, 2017, p. 7). No referido documento, para o ensino de língua portuguesa, encontramos 
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quatro eixos de integração das práticas de linguagem, dentre eles, está o eixo da oralidade que 

contém os direcionamentos para o trabalho com oralidade na Educação Básica.  

O corpus, então, foi constituído pelos elementos da oralidade existentes dentro dos 

campos de atuação e suas respectivas habilidades voltadas para o ensino da modalidade oral da 

língua, na etapa final da Educação Básica que é o Ensino Médio. Com essa análise, observamos 

como é o tratamento dado pela BNCC aos elementos da oralidade. Para isso, a priori, 

identificamos quais os elementos são apresentados para o alcance das habilidades e domínio 

dos gêneros orais. Vale lembrar que realizamos uma breve análise geral do que é proposto para 

o ensino da oralidade dentro dos campos de atuação, mas que o nosso foco é na etapa final, o 

Ensino Médio.  

Como vislumbramos que esse ensino acontecesse por meio dos gêneros do discurso, 

como a próprio documento sugere, recorremos aos gêneros orais, pois a materialização da 

oralidade, bem como de seus elementos, ocorre por meio destes, ou seja, os elementos da 

oralidade vão permear o processo de elaboração, constituição e produção do gênero, como 

também, são responsáveis para o bom desempenho desse gênero, dentro da esfera em que está 

inserido. A seguir, teremos a explanação de todo o procedimento metodológico de análise que 

foi planejado, para que fosse possível o alcance de todos os objetivos propostos para a 

realização da pesquisa. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Para atingirmos o nosso objetivo geral que é analisar o tratamento dado pela BNCC 

aos elementos da oralidade, considerando os campos de atuação, bem como as reflexões para 

as competências e as habilidades, no intuito de elaborar atividades para o ensino da oralidade 

com ênfase nos campos de atuação do Ensino Médio, foram elaborados os seguintes objetivos 

específicos: 1) Identificar, na BNCC, os elementos da oralidade que precisam ser 

desenvolvidos para que as habilidades sejam alcançadas, nos diferentes campos de atuação do 

Ensino Médio para o desenvolvimento da modalidade oral da língua; 2) Propor atividade para 

o ensino dos elementos da oralidade como entonação, postura e gestualidade considerando as 

habilidades que precisam ser desenvolvidas dentro dos campos de atuação do Ensino Médio, 

para o desenvolvimento oralidade. 

O primeiro objetivo específico é, de fato, muito importante, pois foi a partir de sua 

realização, que tivemos o material para análise e a constituição do nosso corpus. A coleta da 
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informação consistiu em descrevermos os elementos da oralidade, a partir da identificação no 

documento, e, em seguida, efetuarmos uma primeira ordenação das informações para 

identificarmos aquelas que parecem pertinentes, de acordo com o objetivo. Com isso, 

conseguimos identificar os elementos da oralidade, junto aos gêneros orais que são sugeridos 

pela BNCC, dentro dos campos de atuação do Ensino Médio, para o alcance das habilidades 

propostas, nesta etapa final da Educação Básica. Foi essa identificação que direcionou e deu 

andamento a toda a pesquisa e fez com que conseguíssemos atingir o nosso objetivo geral, pois, 

“os documentos aportam informação diretamente: os dados estão lá, resta fazer sua triagem, 

criticá-los, isto é, julgar sua qualidade em função das necessidades da pesquisa, codificá-los ou 

categorizá-los” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p.167).  

Em seguida, realizamos uma análise do tratamento dado pela BNCC aos elementos da 

oralidade, levando em consideração os campos de atuação, as competências e habilidades 

sugeridas pelo documento, bem como, o referencial teórico da nossa pesquisa. Analisamos os 

elementos sugeridos nas habilidades dentro dos cinco campos de atuação do Ensino Médio e as 

possibilidades de trabalho por meio dos gêneros orais. Com isso, elaboramos um quadro para 

cada campo de atuação do Ensino Médio, especificando as habilidades que apresentavam essas 

possibilidades de trabalho, os elementos que foram identificados e os respectivos gêneros para 

o ensino destes elementos. 

Posteriormente, desenvolvemos um quadro geral, contendo todas as informações 

anteriores dos cinco campos de atuação, como uma forma de sintetizar essas informações, até 

então, encontradas. Especificamos que o quadro aborda todos os campos sugeridos para o 

Ensino Médio, os elementos identificados dentro destes campos e os gêneros orais que podem 

ser trabalhados, a partir destes elementos. 

Para desenvolvermos a atividade, estabelecemos critérios que foram desenvolvidos com 

base no nosso referencial teórico e na nossa análise. Esse processo foi descrito de forma 

minuciosa na quarta seção. Ressaltamos que apenas depois de identificarmos e analisarmos os 

elementos, à luz da BNCC, é que tivemos respaldo para propor a atividade sobre essas questões, 

o que culminou no nosso segundo objetivo específico. 

O segundo objetivo específico, que chamaremos de “produto final de pesquisa”, foi o 

desenvolvimento de uma proposta de atividade para o ensino dos elementos da oralidade, a 

partir de toda a identificação e análise desenvolvida dos campos de atuação e suas respectivas 

habilidades para o Ensino Médio. Devido à grande quantidade de elementos encontrados, 

alguns destes foram selecionados para a proposta, bem como o gênero oral a ser trabalhado. 
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Lembramos que o ensino dos elementos da oralidade está para os textos orais, que se organizam 

dentro de determinados gêneros discursivos, em função das intenções comunicativas. Para 

tanto, elencamos o gênero oral seminário, que necessita de um bom desempenho dos elementos 

selecionados para se alcançar o seu domínio, e, assim, realizarmos uma experiência exitosa de 

oralidade. 

 Enfatizamos que a proposta de atividade concebe a oralidade como objeto de ensino, 

como sugere a BNCC e está centrada nos seus usos sociais, nas condições de produção e nas 

esferas de circulação. Não é o nosso objetivo taxar um modelo, mas pensar em uma atividade 

fundamentada que possa contribuir para a prática de ensino de elementos da oralidade.  

Para tanto, selecionamos o gênero oral seminário, com base no que é sugerido pela base 

para o Ensino Médio, elencando os elementos que precisam ser mobilizados para um bom 

desempenho na produção deste gênero. Vale ressaltar que tivemos como foco o ensino de 

alguns elementos selecionados previamente (entonação, postura e gestualidade), o que não 

impede um trabalho com outros elementos que perpassam o gênero. Após a escolha do gênero 

e dos elementos a serem trabalhados, elaboramos a proposta da atividade, deixando claro o seu 

objetivo, como se daria o seu desenvolvimento e o seu processo de avaliação. Essa etapa foi 

descrita, em síntese, no quadro 9. 

Em seguida, sentimos a necessidade de desenvolver, de forma minuciosa, todo o 

andamento da nossa proposta, com isso, desenvolvemos um passo a passo para a sua realização. 

Por fim, elaboramos um guia de orientação de uma atividade que pode ser realizada com os 

alunos do Ensino Médio, uma atividade mais lúdica, desenvolvida seguindo as abordagens 

apresentadas no nosso aporte teórico, bem como, na nossa análise. Criamos uma personagem 

no aplicativo Bitmoji, com o intuito de trazer algumas dicas, por meio de emojis, sobre o 

seminário com foco nos elementos de entonação, postura e gestualidade.  

Este segundo objetivo é uma forma de fazermos com que a pesquisa chegue às salas de 

aula, como almejamos desde o início, e mais ainda, fazermos esta transposição de documento 

normativo (BNCC) para as salas de aula, visto que ainda são poucas as pesquisas e os trabalhos 

que sugerem uma sistematização para trabalhar os elementos da oralidade. Acreditamos que os 

dois objetivos específicos exercem a função de contribuir para o alcance do objetivo geral, e o 

contemplam, sendo, portanto, o caminho para atingir o que propusemos. 
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4 A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: ENSINO DA ORALIDADE  

 

Nesta quarta seção, de cunho analítico, trataremos sobre a Base Nacional Comum 

Curricular, documento que nos possibilitou a construção do nosso corpus. Nosso intuito foi 

analisar a BNCC, a partir do seu contexto de produção, de concepções de alguns estudiosos e 

da abordagem sobre o ensino de língua para o ensino médio. Apresentaremos, também, o 

material encontrado e coletado para apreciação e desenvolvimento da análise do corpus, e os 

dados que foram produzidos ao executarmos os procedimentos de análise que foram retirados 

da Base, mais especificamente dentro do eixo da oralidade e, consequentemente, faremos uma 

relação com as perspectivas teóricas discutidas anteriormente. A seção finaliza com a exposição 

dos elementos da oralidade com base nos quais propomos uma aplicação para o ensino que 

estará presente no próximo capítulo. 

 

4.1. CONTEXTO DE PRODUÇÃO E CONCEPÇÕES DE ALGUNS ESTUDIOSOS SOBRE 

A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 

Acreditamos que é de suma importância conhecer o contexto de produção da BNCC, 

bem como, o que os estudiosos pensam sobre este documento normatizador, para que, assim, 

possamos fazer uma leitura crítica. Devemos conhecê-lo na sua amplitude para podermos ter a 

competência de realizarmos uma análise crítica como a que é proposta por esta pesquisa. 

Vimos em Costa-Hübes e Kraemer (2020) que muitos grupos estiveram envolvidos na 

produção da BNCC. A princípio, tivemos um grupo atuante de 2013 a 2015, que surgiu de uma 

iniciativa do Ministério da Educação e envolveu, professores, técnicos, pesquisadores de 

universidades, representantes regionais, representantes de institutos, em que o propósito inicial 

era o de fomentar um debate nacional. No geral, esse grupo buscava entender sobre a formação 

integral do sujeito, com o intuito de gerar uma matriz inicial da BNCC. Porém, esse processo 

fora interrompido pelo próprio Ministério da Educação no ano de 2015, quando começou uma 

nova política de organização do documento, com uma nova equipe e mais, com uma nova 

orientação. 

Logo após essa transição, que entendemos como o primeiro ponto de ruptura no 

processo de produção é produzido a primeira versão da BNCC. Lembramos que esta foi “de 

certa forma”, um processo democrático, em que deixou possibilidades para que todos pudessem 

participar, consultar e avaliar o documento, ficando disponível para análises e pareceres. Essas 
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participações e contribuições foram avaliadas pelos organizadores do documento e em 2016 

surge a segunda versão que incorporou alguns elementos dessa consulta pública e dos diversos 

pareceres dos consultores. 

Após essa segunda versão instala-se um novo contexto político, e aqui entendemos 

como uma nova ruptura no processo de produção do documento, já que, com isso, toda a equipe 

foi novamente substituída. Temos, assim, uma terceira equipe que fora integramente 

substituída. Destacamos que essas novas pessoas que integraram essa nova equipe foram 

selecionadas de acordo com os interesses políticos e ideológicos do momento em questão, e 

legitimaram a terceira versão da BNCC, que entendemos que veio numa perspectiva diferente 

das versões anteriores, já que há uma mudança na base ideológica que dava sustentação as 

outras versões. Percebe-se que há uma forte influência dos agentes privados nesta terceira 

versão, e o entendimento é como se estes passassem a gerenciar e influenciar diretamente na 

educação pública, seja por interesses empresariais diversos, ou ainda na tentativa de influenciar 

no perfil de sujeito que as escolas devem formar para o mercado de trabalho, segundo Costa-

Hübes e Kraemer (2020).  

Essa terceira versão é apresentada em duas partes, em 2017, a da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental e também, aberta a consulta pública. A crítica se deu por não se ter um 

tempo hábil para esta consulta, sendo poucos meses para a apreciação do documento, 

principalmente, por parte das escolas e professores. Destacamos, aqui, que apenas em dezembro 

de 2018, o então ministro da Educação homologou o documento da BNCC para o Ensino 

Médio, e vale destacar que essa etapa fora desenvolvida pela mesma equipe responsável pelas 

etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 

Envoltos nos estudos sobre o contexto histórico da BNCC, nos deparamos, também, 

com inúmeras percepções sobre a mesma, e que vale destacarmos aqui. Por exemplo, Aranda e 

Triches (2016) realizaram uma análise de produções científicas em torno da discussão sobre a 

BNCC e apresentaram essas percepções ao revelarem que alguns são contrários a 

implementação de uma base comum para o ensino. Acreditam que esse processo hegemônico 

pode vir a produzir desigualdades, que algumas pessoas são favoráveis a essa padronização 

curricular, mas desde que as diversidades culturais sejam respeitadas. É preciso destacar que há 

ainda os que são a favor de uma padronização curricular para todo o país. 

Já Santos; Silva (2018) afirmam que um argumento a ser desconstruído é o de que 

associa a BNCC com a melhoria na qualidade da educação. Citam que a melhoria da qualidade 

envolve interesses diversos e distintas demandas, como investimentos em política salarial, em 
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política de formação continuada e melhoria na infraestrutura das escolas. Dizem que é 

questionável, ainda, o argumento de que a Base reduzirá as desigualdades educacionais e 

sociais, visto que tal questão deve ser compreendida em uma perspectiva histórica, social e 

econômica. Destaca que ao se verticalizar e homogeneizar os conteúdos contribuiu para 

distanciar os sujeitos do conhecimento.  E por fim, conclui que não é possível a adoção de um 

currículo único em um país com as dimensões territoriais, a diversidade cultural e as profundas 

desigualdades sociais como o Brasil. Mas, é importante lembrar que a BNCC (2018) não tenta 

induzir à escolha por certas abordagens ou metodologias. Essas escolhas devem estar no âmbito 

dos currículos e dos projetos políticos pedagógicos, de cada instituição de ensino, observando 

o contexto e as especificidades dos alunos.   

Silva (2018) cita que a lista de objetivos que são sequenciados temporalmente, como se 

encontra na Base, expressa um caráter regulatório e restritivo, reforçando um entendimento de 

uma formação sob controle. Diz ainda que “fica claro o sentido limitador que comporta um 

‘currículo nacional’ por ser excessivamente prescritivo e, ainda, atrelado às avaliações de 

Estado” (SILVA, 2018, p. 6). Sabe-se que os exames refletem diretamente nas escolhas em 

termos de currículo. A intenção da BNCC seria a de passar a determinar os conteúdos dos 

exames. O que para autora estaríamos andando em círculos. 

Silva (2018) ainda aborda sobre as competências a serem desenvolvidas e sugeridas pela 

base, ela enfatiza que esse discurso de competências já fora mencionado em prescrições 

curriculares anteriores. No entanto, agora esse discurso é reconstruído e retomado com a 

justificativa “de que é necessário adequar a escola a supostas e generalizáveis mudanças do 

‘mundo do trabalho’, associadas de modo mecânico e imediato a inovações de caráter 

tecnológico e organizacional” (SILVA, 2018, p. 11). Segundo Silva, essa formação humana se 

volta à lógica de mercado e não reconhece a dimensão da cultura como elemento que produz a 

identidade e a diferença. 

 

 

O projeto proposto na BNCC e nos textos dos anos 1990 alude a uma formação para 

a autonomia e ao respeito à diversidade cultural, prescreve, porém, a adequação da 

formação humana a restritivos imperativos de formação para a adaptação. Evidencia-

se um tratamento formal das “diferenças”, ao mesmo tempo em que se persegue a 

padronização e integração. A noção de competências, por sua origem, polissemia e 

fluidez, viabiliza a adequação do discurso a esses imperativos (SILVA, 2018, p. 11).  

 

 

Essas competências, dependendo da forma como serão tratadas, podem se limitar ao que 

se propõe um currículo disciplinar e sequencial e não permitir uma aprendizagem que leve ao 

exercício da reflexão, da criticidade, da autonomia e do protagonismo do aluno. 
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Outra pesquisa que segue essas abordagens é a de Correa e Morgado (2018) sobre a 

construção da BNCC no Brasil, em que dizem que há os que consideram o currículo nacional 

como um elemento de unidade e um imperativo democrático e os que o consideram como um 

entrave a diversidade que caracteriza a sociedade contemporânea e, por fim, questionam se as 

determinações do documento serão efetivamente utilizadas nas salas de aula do país e qual será 

a tradução do referido documento pelas escolas, pelos gestores e pelos professores. 

Recorremos ao contexto histórico da produção da BNCC e a essas perspectivas com um 

viés mais crítico sobre ela, ao nosso texto, com a intenção de argumentar com base sólida e 

convincente de que o documento não é algo perfeito, construído num contexto ideal, sem 

conflitos e que venha a ser a revolução do ensino, ou o “salvador da pátria”, como alguns 

sinalizam. Ele recebe inúmeras críticas, como vimos, mas, de fato, são incontestáveis as 

contribuições e os avanços proporcionados por ele na tentativa de uma promoção de educação 

de maior qualidade. 

 

4.1.1 Algumas abordagens da Base Nacional Comum Curricular sobre ensino de 

linguagens e ensino língua portuguesa para o Ensino Médio 

 

Como vimos na seção introdutória, a Base Nacional Comum Curricular nos é 

apresentada como o documento que deve orientar a elaboração de currículos de toda a Educação 

Básica e é considerada pelo MEC como instrumento pedagógico para auxiliar os educadores, 

um documento que também se apresenta com a intenção de orientar a formação humana dos 

alunos e promover uma educação de qualidade. O seu texto aponta para um conjunto de 

competências gerais e outro conjunto de competências específicas para cada área e disciplinas. 

 

 

Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem 

concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências 

gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento (BRASIL, 2018, p. 8). 

 

 

Define competência como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e 

do mundo do trabalho (BRASIL, 2017). A Base “ganha centralidade na definição dos 

conteúdos, habilidades e objetivos, considerados a partir de seu pertencimento a um gênero 

discursivo que circula em diferentes esferas/campos sociais de atividade/comunicação/uso da 

linguagem” (BRASIL, 2018, p. 67). Compreendemos, a partir de então, que o documento não 
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prescreve um currículo “pronto e acabado”, mas revela a opção pelo modelo curricular voltado 

para a instrução.  

As competências gerais interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático 

proposto para as três etapas da Educação Básica, articulando-se na construção de 

conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos 

termos da LDB (BRASIL, 2018). Mas, vale destacar que entendemos que dependendo da forma 

como essas competências serão abordadas e trabalhadas em sala de aula podem não permitir 

um desenvolvimento de uma aprendizagem que leve ao exercício da reflexão, do pensamento, 

da criticidade, da autonomia e do protagonismo do indivíduo, limitando-o. 

No tocante ao Ensino Médio, foco de nossa análise a BNCC está organizada por áreas 

do conhecimento (Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas), e, para cada área do 

conhecimento, são definidas competências específicas, articuladas às respectivas competências 

das áreas do Ensino Fundamental. Relacionadas a cada uma dessas competências, são 

apresentadas habilidades a serem desenvolvidas ao longo da etapa.  

 

 

O conjunto das competências específicas e habilidades definidas para o Ensino Médio 

concorre para o desenvolvimento das competências gerais da Educação Básica e está 

articulado às aprendizagens essenciais estabelecidas para o Ensino Fundamental. Com 

o objetivo de consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral, atende às 

finalidades dessa etapa e contribui para que os estudantes possam construir e realizar 

seu projeto de vida, em consonância com os princípios da justiça, da ética e da 

cidadania (BRASIL, 2018, p. 471). 

 

 

Vale destacar que o próprio documento afirma que os critérios para a disposição das 

habilidades na BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais se relacionam 

e do agrupamento desses objetos em práticas de linguagem e campos de atuação) expressam 

apenas um arranjo possível. Deste modo, entende-se que esses agrupamentos não devem ser 

adotados como modelo obrigatório para a elaboração dos currículos.  

Quanto à seção da área de linguagens, a Base inicia nos mostrando a importância das 

diferentes linguagens para a nossa constituição como sujeitos sociais.  

 

 

As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por diferentes 

linguagens: verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, 

sonora e, contemporaneamente, digital. Por meio dessas práticas, as pessoas 

interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. 

Nessas interações, estão imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais, 

morais e éticos (BRASIL, 2018, p. 63). 
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Ela nos apresenta a intenção de permitir que os estudantes participem das diversas 

práticas de linguagem, que lhes possibilitem ampliar seus conhecimentos sobre essas 

linguagens, dando continuidade às experiências vivenciadas durante a Educação Infantil 

(BRASIL, 2018). Entende-se que os conhecimentos sobre as diferentes linguagens devem estar 

a serviço da ampliação das possibilidades de participação em práticas de diferentes esferas e 

campos sociais de atividades humanas. 

No Ensino Médio, a área de Linguagens e suas Tecnologias deve garantir aos estudantes 

o desenvolvimento de competências específicas, bem como, as habilidades a serem alcançadas 

nessa etapa. Essa área tem a responsabilidade de propiciar oportunidades para a consolidação e 

a ampliação das habilidades de uso e de reflexão sobre as linguagens, sejam elas artísticas, 

corporais, verbais, orais, escritas, dentre outras. 

É importante lembrar que a BNCC (BRASIL, 2018) não tem a intenção de descrever 

ações ou procedimentos esperados dos educadores, nem deve induzir à escolha por certas 

abordagens ou metodologias. Essas escolhas devem estar no âmbito dos currículos e dos 

projetos políticos pedagógicos, e serem adequados à realidade de cada instituição de ensino, 

observando o contexto e as especificidades dos alunos. 

No trabalho com a Língua Portuguesa, a Base propõe a valorização de diferentes gêneros 

textuais e linguagens; heterogeneidade de vozes; interatividade, e recomenda o ensino da 

oralidade, foco de nossa análise, ao afirmar que o ensino de língua portuguesa deve se realizar 

em quatro eixos/ práticas de linguagem (oralidade, leitura/escuta, produção e análise 

linguística/semiótica). Para a modalidade oral da língua, apresenta sugestões bem consistentes, 

dentre outras questões, ressalta que o tratamento das práticas orais compreende as condições de 

produção dos textos orais, compreensão e produção de textos orais, e também, a compreensão 

dos efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos e a 

relação entre a fala e escrita (BRASIL, 2018).  

Recomenda um trabalho com oral que vise à adequação dos nossos discursos aos mais 

diversos contextos, e ressalta que as produções discursivas são eventos complexos que podem 

ir além do recurso meramente linguístico. Assim sendo, para o ensino da oralidade, em língua 

portuguesa sugere o desenvolvimento de habilidades, dentre as quais destacamos o trabalho 

com os recursos paralinguísticos e cinésicos, que envolvem os diversos elementos da oralidade 

que serão analisados por nós, com intuito de propor atividades. 

Os eixos de integração propostos para o Ensino Médio são as práticas de linguagem 

consideradas no Ensino Fundamental, de leitura, produção de textos, oralidade (escuta e 
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produção oral) e análise linguística/semiótica. As dimensões, habilidades gerais e 

conhecimentos considerados, relacionados a essas práticas, também são os mesmos, cabendo 

ao Ensino Médio, como já mencionado, sua consolidação e complexificação. Esses eixos se 

propõem em relacionam-se com práticas de linguagem situadas, que são os campos de atuação 

em que essas práticas se realizam. 

Sendo fundamentada numa perspectiva bakhtiniana de linguagem e de gênero, uma vez 

que as esferas da atividade humana são discutidas pelo autor há décadas, a Base indica vários 

campos de atuação para o trabalho com a língua portuguesa e para Ensino Médio temos: campo 

da vida pessoal, campo artístico-literário, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo 

jornalístico-midiático, campo de atuação na vida pública. “Os campos de atuação orientam a 

seleção de gêneros, práticas, atividades e procedimentos em cada um deles” (BRASIL, 2018, 

p. 85), e é importante lembrar que as fronteiras entre eles são tênues, ou seja, um determinado 

gênero oral, bem como o trabalho com os elementos da oralidade que são materializados neles, 

pode perpassar vários campos ou, ainda, todos eles. 

Compreende-se, então, que a divisão por campos de atuação tem também, no 

componente Língua Portuguesa, uma função didática de possibilitar a compreensão de que os 

textos circulam dinamicamente na prática escolar e na vida social, contribuindo para a 

necessária organização dos saberes sobre a língua e as outras linguagens, nos tempos e espaços 

escolares (BRASIL, 2018). 

No Ensino Médio, não há indicação de anos na apresentação das habilidades, visto que, 

nessa etapa, a intenção é que o currículo se torne mais flexível, como também, devido ao maior 

grau de autonomia dos estudantes, que se espera ter alcançado, o que achamos que causa 

confusão na compreensão dessa transição do Ensino Fundamental para o Ensino Médio e nos 

levou a pensar, se, de fato, se pode esperar essa total autonomia por parte dos estudantes do 

Ensino Médio. A BNCC (BRASIL, 2018) ainda destaca que essa sugestão não mais impõe 

restrições e necessidades de estabelecimento de sequências (que já são flexíveis no Ensino 

Fundamental), podendo cada escola definir as sequências e simultaneidades, considerados os 

critérios gerais de organização descritos em cada campo de atuação.  

Em comparação com o Ensino Fundamental, a BNCC de Língua Portuguesa para o 

Ensino Médio se propõe a definir a progressão das aprendizagens e habilidades levando em 

conta a consolidação do domínio de gêneros do discurso e a ampliação do repertório de gêneros, 

sobretudo dos que supõem um grau maior de análise, síntese e reflexão; o aumento da 
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complexidade dos textos lidos e produzidos em termos de temática, estruturação sintática, 

vocabulário, recursos estilísticos, orquestração de vozes e semioses (BRASIL, 2018). 

O componente Língua Portuguesa, por considerar que uma semiose é um sistema de 

signos em sua organização própria, assegura que é importante que os jovens, ao explorarem as 

possibilidades expressivas das diversas linguagens, consigam refletir sobre o exercício de 

análise de elementos discursivos, composicionais e formais de enunciados nas diferentes 

semioses: visuais (imagens estáticas e em movimento), sonoras (música, ruídos, sonoridades), 

verbais (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita) e corporais (gestuais, cênicas, dança). 

Afinal, os textos e os discursos atuais organizam-se de maneira híbrida e multissemiótica, e é 

preciso considerar, ainda, a cultura digital, os multiletramentos e os novos letramentos, e 

quaisquer outras designações para as novas práticas de linguagem (BRASIL, 2018). 

Vimos que a Base se propõe a direcionar para uma maneira mais sistemática e 

consistente no tratamento da oralidade, bem como o desenvolvimento dos seus elementos, já 

que sugere o seu trabalho em todos os níveis de escolaridade e nos diversos campos de atuação. 

O que vem a ser de grande valia para a superação dos muitos desafios para a efetivação de 

práticas didáticas de oralidade. Constataremos ou refutaremos esses direcionamentos e 

abordagens descritas pela Base, no item 4.2, em que analisaremos, com foco no material 

coletado, e com base no referencial teórico, se o que ela propõe está realmente descrito no 

documento para o ensino da oralidade e seus elementos. Vejamos: 

 

4.2 ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO 

  

O Eixo da Oralidade compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situação 

oral com ou sem contato face a face, como aula dialogada, webconferência, mensagem 

gravada, spot de campanha, jingle, seminário, debate, programa de rádio, entrevista, 

declamação de poemas (com ou sem efeitos sonoros), peça teatral, apresentação de 

cantigas e canções, playlist comentada de músicas, vlog de game, contação de 

histórias, diferentes tipos de podcasts e vídeos, dentre outras. Envolve também a 

oralização de textos em situações socialmente significativas e interações e discussões 

envolvendo temáticas e outras dimensões linguísticas do trabalho nos diferentes 

campos de atuação (BRASIL, 2018, p. 78-79). 

 

 

Essa citação da BNCC, descreve quais as práticas de linguagem que envolvem o eixo 

da oralidade e nos remete a algumas questões. A partir dela, percebemos a diversidades de 

gêneros orais que a BNCC recomenda que seja explorada em sala de aula, diversidade essa que 

vem sendo sugerida desde os PCN em 1998. Podemos destacar, ainda, a sinalização para um 

trabalho que explore desde os gêneros menos formais, até os mais formais e públicos, como 
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também, os gêneros orais que envolvem a relação entre a fala e a escrita, e atividades de fala e 

escuta. 

Outra questão é o fato de uma abordagem em que essas práticas de linguagem envolvem 

o processo de oralização de texto, ou oralização da escrita. Sabe-se que é uma prática muito 

realizada em sala de aula e sugerida pelos livros didáticos, mas que vem sendo muito debatida 

por vários estudiosos, a depender da forma que venha a ser desenvolvida em sala de aula, visto 

que Magalhães, Silva, Oliveira (2012), Noronha (2018) Ferreira Jr (2020) detectaram o 

equívoco quando uma atividade de oralização é considerada um trabalho de oralidade.  

Magalhães e Carvalho (2018), por exemplo, constataram que vários professores 

acreditam que, ao realizarem atividades com a leitura oral, já estariam abordando todos os 

aspectos para o desenvolvimento da oralidade. Isso se daria, em parte, como constatou Noronha 

(2018), porque os livros didáticos apresentam abordagens com reducionismo de informações 

sobre oralidade e gêneros orais, equívoco quando tratam de um trabalho com a oralidade e 

oralização da escrita, concepção da produção do gênero como algo estático. Ela averiguou que 

essa visão deturpada e o caráter contraditório dessas abordagens está presente nos livros 

didáticos de língua portuguesa de duas coleções – Português Linguagens dos autores William 

Cereja e Thereza Cochar adotadas no Ensino Fundamental II durante a aprovação pelo PNLD 

(2014; 2015; 2016) e no Ensino Médio com o PNLD (2015, 2016, 2017) e como sabemos, esse 

é o principal suporte, e muitas vezes o único, do professor em sala de aula. 

Lembramos que, em nossa pesquisa, entendemos que a oralização da escrita não é uma 

prática de desenvolvimento da oralidade, conforme relata Marcuschi (2007). Para além das 

atividades de oralização, o ideal seria que o trabalho com oral fosse feito a partir de reflexões e 

análise dos gêneros orais, trabalhando com os vários elementos que o constituem, e incluindo 

preparação e planejamento para a sua realização. Fica clara, com essa citação, a intenção da 

BNCC, de que o trabalho com a modalidade oral seja direcionado para a grande variedade de 

usos da fala, ou seja, sugere que as práticas de sala de aula, os exercícios, as atividades sejam 

planejadas de forma que reflitam situações próximas do real, em que utilizamos a fala, por 

exemplo, em contextos informais, formais e públicos.  

Ressaltamos que essa grande variedade de gêneros sugerida pelos PCN (2001), como 

também, pela BNCC (2018) pode gerar um equívoco no trabalho em sala de aula, ao se fazer 

essa transição do que é sugerido tanto pelos Parâmetros como pela Base. Como são muitos os 

gêneros sugeridos pela Base, por exemplo, o receio é que este trabalho aconteça de uma forma 

superficial nas escolas, visto que muitos professores podem querer “dar conta” de toda essa 
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diversidade nas aulas, trabalhando-os com pouca profundidade. Então, essa é uma questão que 

merece toda a atenção e cuidado no âmbito escolar. 

Ainda sobre o eixo da oralidade, o documento, apresenta as competências e as 

habilidades a serem desenvolvidas, nas práticas orais, que são as seguintes: 

 

Quadro 1- Competências e habilidades a serem desenvolvidas nas práticas orais 

Consideração e reflexão sobre as condições de 

produção dos textos orais que regem a circulação de 

diferentes gêneros nas diferentes mídias e campos 

de atividade humana 

 

•Refletir sobre diferentes contextos e situações 

sociais em que se produzem textos orais e sobre as 

diferenças em termos formais, estilísticos e 

linguísticos que esses contextos determinam, 

incluindo-se aí a multimodalidade e a 

multissemiose.  

•Conhecer e refletir sobre as tradições orais e seus 

gêneros, considerando-se as práticas sociais em que 

tais textos surgem e se perpetuam, bem como os 

sentidos que geram.  

 

Compreensão de textos orais 

 

•Proceder a uma escuta ativa, voltada para questões 

relativas ao contexto de produção dos textos, para o 

conteúdo em questão, para a observação de 

estratégias discursivas e dos recursos linguísticos e 

multissemióticos mobilizados, bem como dos 

elementos paralinguísticos e cinésicos. 

 

Produção de textos orais  

 

•Produzir textos pertencentes a gêneros orais 

diversos, considerando-se aspectos relativos ao 

planejamento, à produção, ao redesign, à avaliação 

das práticas realizadas em situações de interação 

social específicas. 

 

Compreensão dos efeitos de sentidos provocados 

pelos usos de recursos linguísticos e 

multissemióticos em textos pertencentes a gêneros 

diversos 

 

•Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes 

de escolhas de volume, timbre, intensidade, pausas, 

ritmo, efeitos sonoros, sincronização, 

expressividade, gestualidade etc. e produzir textos 

levando em conta efeitos possíveis.  

 

Relação entre fala e escrita 

 

•Estabelecer relação entre fala e escrita, levando-se 

em conta o modo como as duas modalidades se 

articulam em diferentes gêneros e práticas de 

linguagem (como jornal de TV, programa de rádio, 

apresentação de seminário, mensagem instantânea 

etc.), as semelhanças e as diferenças entre modos de 

falar e de registrar o escrito e os aspectos 

sociodiscursivos, composicionais e linguísticos de 

cada modalidade sempre relacionados com os 

gêneros em questão.  

•Oralizar o texto escrito, considerando-se as 

situações sociais em que tal tipo de atividade 

acontece, seus elementos paralinguísticos e 

cinésicos, dentre outros.  

•Refletir sobre as variedades linguísticas, 

adequando sua produção a esse contexto. 

 

Fonte: BNCC (2018) 
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Entendemos nessa abordagem, descrita no quadro, que tem como finalidade o 

desenvolvimento de certas competências e habilidades, uma preocupação que o trabalho 

realizado em sala de aula, com as práticas orais, tenha um direcionamento mais sistemático e 

consistente, já que sugerem processos como a sua identificação, reflexão, análise e produção. 

De fato, nos é apresentada uma proposta bem mais consistente do que os documentos 

anteriores, visto que ressalta que o tratamento das práticas orais compreende as condições de 

produção dos textos orais, a compreensão e produção de textos orais, a compreensão dos efeitos 

de sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos, bem como com 

os elementos paralinguísticos e cinésicos, a relação entre a fala e a escrita, e ainda preocupa-se 

com questões voltadas para o planejamento, preparação e produção dessas práticas. 

Essa perspectiva de realização de trabalho, com o oral, apresentada pela BNCC, nos 

remete aos estudos de Carvalho e Ferrarezi Jr (2018), em que nos apresentou que a 

sistematicidade do trabalho com a oralidade envolve três dimensões: um método coerente que 

permitiria um trabalho sistemático; tem de haver uma continuidade, uma regularidade no 

oferecimento de atividades, e também, uma progressividade, desenvolvendo as habilidades de 

base, e, posteriormente, partir para as que exigem mais saberes. Compreendemos que a BNCC 

recomenda que o trabalho seja desenvolvido envolvendo essas dimensões, e assim pensaremos 

em nossa elaboração de atividade. É importante lembrar, ainda, que tudo isso requer 

planejamento (CARVALHO; FERRAREZI JR, 2018). 

Voltando ao conteúdo descrito no quadro, enfatizamos que nele também é sugerido um 

trabalho com os elementos da oralidade, elementos esses que tomamos como o nosso objeto de 

estudo. É apresentado que, para a compreensão de textos orais, é necessário o desenvolvimento 

de habilidades que envolvam os recursos linguísticos e multissemióticos, bem como dos 

elementos paralinguísticos e cinésicos mobilizados para a devida compreensão desses textos, 

bem como, para a sua produção. Indica, também, que para a compreensão dos efeitos de 

sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos, em textos 

pertencentes a gêneros orais diversos, são de fundamental importância a identificação e a 

análise dos efeitos de sentido decorrentes de escolhas de volume, timbre, intensidade, pausas, 

ritmo, efeitos sonoros, sincronização, expressividade e gestualidade, e a produção de textos 

levando em conta os efeitos possíveis. 

Assim sendo, até então, vimos uma abordagem mais geral do tratamento dado pela 

BNCC às práticas orais e como estão inseridos os elementos da oralidade nesse contexto. Logo, 

para entendermos o direcionamento do trabalho com a oralidade e seus elementos, tendo em 
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vista, a importância de se ensinar os elementos para o desenvolvimento da oralidade foi 

necessário que fizéssemos um breve resgate de como a BNCC sugere que esse trabalho seja 

realizado nas etapas iniciais para que possamos ter uma melhor compreensão da etapa final, 

que é o Ensino Médio, foco de nossa análise. 

Vimos que a Base prescreve que o ensino da oralidade se inicie já na Educação Infantil, 

ao adentrar no ambiente escolar, visto que a fala é uma condição humana, e o aluno já chega ao 

ambiente escolar com certo domínio do oral. Os campos nesta etapa sinalizam para a realização 

de práticas que envolvam: a expressão corporal de emoções, necessidades e desejos; o controle 

e a adequação do uso do corpo; a apropriação de gestos, movimentos, olhares e mímicas; a 

comunicação com pessoas por meio de movimentos, gestos, fala e outras formas de expressão; 

a criação e contação de histórias oralmente; a participação em situações de escuta de textos em 

diversos gêneros textuais. Constatamos, também, que ela sinaliza para a progressão da 

aprendizagem no que diz respeito à oralidade desde a Educação Infantil e entendemos que esse 

processo de aprendizagem, portanto, deve perpassar toda a Educação Básica.  

Como essa percepção inicial, imaginamos que para o Ensino Fundamental o intuito seria 

o aprofundamento do ensino desses elementos e dos gêneros orais. Destacamos que para o 

Ensino Fundamental as competências específicas a serem desenvolvidas na área de linguagens 

compreendem: utilizar, conhecer e explorar as diversas práticas de linguagem (verbal, oral, 

corporal, libras, escrita, sonora, digital) considerando os campos de atividade humana. Com 

isso, nesta etapa de ensino, é recomendado para o ensino de Língua Portuguesa, o trabalho com 

os diversos campos de atuação, com o desenvolvimento de suas respectivas habilidades.  

O componente de Língua Portuguesa, dentre outras questões, apresenta as competências 

de ler, escutar e produzir textos orais que circulam em diferentes campos de atuação, 

adequando-se à situação comunicativa, aos interlocutores e aos gêneros, e ainda, reconhecer o 

texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. Percebe-se a 

orientação para o ensino e o desenvolvimento de habilidades que envolvam os recursos 

paralinguísticos e cinésicos, e elementos como o ritmo, a entonação, a modulação da voz, a 

respiração, a expressividade, os gestos, que são essenciais para os efeitos de sentido 

pretendidos, e ainda, que essas práticas se materializem por meio dos gêneros textuais. 

Por apresentar e preocupar-se com as situações comunicativas, com os interlocutores e 

com os gêneros e sugerir um trabalho com os campos de atuação, inferimos, de início, que o 

documento reconhece que a língua não se manifesta de maneira aleatória, e que se adequa às 
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diversas situações sociais, ou seja, ela é situacional, e surge para atender propósitos previamente 

definidos dentro de determinados contextos, os campos de atuação.  

Assim, percebemos então, essa concepção interacionista e dialógica da linguagem 

pressuposta na BNCC e ela, de fato, se propõe a trabalhar numa perspectiva ideológica, mas 

muitas vezes isso se apresenta de modo fragmentado. Isso se deve, também, dentre outros 

fatores, ao seu contexto de produção, já que, como vimos, foi um documento que em sua 

elaboração, passou por várias equipes e várias versões. Há, ainda, um esvaziamento do aporte 

teórico no documento, já que ele não apresenta referência teórica, nem uma bibliografia que o 

fundamente. Com isso, muitas vezes, ele peca quanto aos conceitos gerais e específicos 

apresentados, ocorrendo inúmeras contradições e confusões teóricas. Por exemplo, diz ser 

enunciativa discursiva, de interação, entretanto, vimos que o que prevalece é uma concepção 

de linguagem como instrumento de comunicação e como expressão do pensamento, como 

também observou Costa-Hübes e Kraemer (2020). 

A abordagem sobre linguagem junto a BNCC, por vezes, se torna meio confusa, pois 

hora temos uma abordagem para a comunicação, hora temos como mera transferência de 

informação, e hora como expressão. Muitas vezes, aborda, a sua questão prática, como podemos 

observar na Competência Geral da Educação Básica 4, em que o verbo empregado é o utilizar. 

 

Figura 3 - Competência Geral 4 

 

Fonte: BNCC (2018) 

 

Destacamos também que a BNCC (BRASIL, 2018) reconhece que as práticas de 

linguagem atuais, além de envolverem os novos gêneros e textos multissemióticos e 

multimidiáticos, também, envolvem novas formas de produção, de configuração, de interação. 

Além disso, considera que as novas ferramentas de edição de textos e de áudios possibilitam a 

qualquer um a produção e a disponibilização de textos multissemióticos nos vários ambientes 

virtuais (BRASIL, 2018). Mas, sobre as concepções de linguagem, embora se use as 

multissemioses, os diferentes campos de atuação, as diferentes mídias, reduzem essas práticas 

aos atos de exteriorizar ideias, abordando-as com verbos como expressar, apresentar, partilhar. 
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Vimos que, no geral, diz abordar a linguagem como interação, mas há uma ênfase no ensino 

tecnicista, voltado quase que exclusivamente para a questão do desenvolvimento de 

competências e habilidades. 

Compreendemos que o intuito do documento é ensinar mais língua, visto que, há 

conhecimentos da língua que não acontecem nas práticas sociais, nem se adquire pela 

experiência imediata, mas sim na escola. E é essa língua que não se aprende no cotidiano que 

deve ser ensinada, por meio de uma aprendizagem intencional, planejada, contínua e 

sistemática. Com isso, o objetivo, então, deve ser ensinar a pensar sobre ela, saber usá-la num 

processo intencional e sistemático.  

É importante ressaltar que a BNCC reconhece, também, a importância do texto, ao citar 

que ele é o lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias, o que 

remetemos aos estudos de Bakhtin (1997, p. 329), no qual afirma que “Onde não há texto, 

também não há objeto de estudo e de pensamento”, e ainda, “Quaisquer que sejam os objetivos 

de um estudo, o ponto de partida só pode ser o texto” (BAKHTIN, 1997, p. 330). Os textos 

contribuem para uma reflexão crítica e imaginativa, para o exercício de formas de pensamento 

mais elaboradas e abstratas, que são essenciais para a plena participação dos indivíduos numa 

sociedade letrada (BRASIL, 2001). 

A Linguística de Texto é pressuposta na BNCC, assim como, uma abordagem na área 

da Sociolinguística, da Análise do Discurso, dentre inúmeras. A Base apresenta que o texto 

deve ser visto como uma ação linguística, sendo construído na interação, que tem que ter uma 

finalidade, num determinado contexto de produção. No entanto, percebemos que, em alguns 

momentos, há uma oscilação no documento entre os conceitos de gênero discursivo e texto, por 

hora se referir a gênero e hora se referir a texto e isso pode confundir o leitor do documento. 

Por exemplo, ela faz uma confusão no conceito de texto ao relacionar texto com ilustração ou 

imagem, como se a ilustração e imagem não fossem textos. Traz, assim, o que entendemos ser 

um conceito reducionista de texto, embora pregue ao contrário. Percebemos que essa confusão 

se apresenta ao longo do documento, em muitas competências e habilidades sugeridas. 

Em algumas passagens do documento fica evidente que o que importa é a materialidade 

do texto, mas acreditamos que o direcionamento deveria ser para um trabalho de linguagem 

como interação, em sua funcionalidade, como ela mesma propõe. Em outras passagens, aponta 

para desenvolvimento de habilidades, em que o sujeito seja apenas capaz de identificar, repetir, 

planejar, reproduzir, compreender, anulando a sua capacidade de reflexão e criticidade. 
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Como relatou Cavalcante (2012), a interação verbal, oral ou escrita, realiza-se por meio 

de textos, e lembramos que o sentido não está somente nas palavras, ou seja, a coerência de um 

texto não se limita, apenas, à decodificação de seus elementos linguísticos. Deve-se considerar, 

ainda, uma série de fatores extralinguísticos e pragmáticos para a construção de sentidos. 

Segundo a autora, pode-se concluir que o texto é um evento comunicativo entre locutor e 

interlocutor, os quais se encontram em um diálogo constante, em que estão presentes os 

elementos linguísticos, visuais e sonoros, os fatores cognitivos, bem como, vários aspectos 

sociais. Ressaltamos que todas essas questões não podem e não devem ser ignoradas no trabalho 

com textos em sala de aula. 

Identificamos, também, um reducionismo no conceito de gênero. No início, o 

documento diz que o objeto de estudo é o gênero, mas, dentro do documento observamos ser o 

texto, há uma dissonância e não faz uma ligação de forma fluída dos termos. Hora usa o termo 

gêneros, hora gênero do discurso, hora gênero do texto e vale lembrar que todas essas 

abordagens têm aportes teóricos diferentes. Quando se fala em gênero pressupõe-se em olhar 

para esses fenômenos linguísticos como enunciados, mas apresenta como materialidade 

linguística, como texto, como bem destacou Costa-Hübes e Kraemer (2020). Inferimos, ainda, 

que o documento concebe que o leitor do texto, que é o professor, tem amplo conhecimento 

técnico sobre essas questões, mas sabemos que isso não é real e pode gerar uma confusão. 

Verificamos, também, se havia uma progressão sistemática dos gêneros na BNCC, dos 

gêneros do cotidiano, os menos formais, para os gêneros mais formais. Vimos que muitos 

gêneros se repetem nas séries, e outros simplesmente desaparecem sem nenhuma explicação. 

Com isso, não percebemos, aquela ideia de Dolz e Schenewvly (2004) do trabalho com os 

gêneros em espiral, os gêneros reaparecendo ao longo dos anos com maior aprofundamento. A 

Base mistura os gêneros que aparecem nos campos de atuação, o que torna mais difícil a 

compreensão do leitor. 

Há, na Base, o predomínio de gêneros de cunho argumentativo no Ensino Médio, 

deixando as crianças mais a margem destes gêneros.  Como também, maior diversidade para 

com os gêneros no campo jornalístico-midiático. Os gêneros que pouco aparecem são os 

gêneros da literatura, com isso, constatamos que há uma queda do texto literário no documento. 

Vale destacar, ainda, que os gêneros da televisão e do rádio praticamente desapareceram no 

documento, dando lugar aos digitais. Concebemos como algo positivo o forte aparecimento dos 

gêneros digitais, o que nos preocupa, nessa questão, é que como vimos, principalmente, nesse 

contexto de pandemia, muitos sequer têm acesso à internet. E, nos preocupa, também, até que 
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ponto os professores estão preparados para a aplicabilidade dessa diversidade de gêneros 

digitais em sala de aula. 

Lembramos que uma abordagem do texto enquanto gênero discursivo, como sugere a 

BNCC, deve redirecionar o trabalho com a língua materna nas instituições de ensino, visto que, 

passa-se a realizar práticas que envolvem a língua em funcionamento, seus usos, seus contextos, 

em vez de lidar de forma estática, fora do real e descontextualizada. Nessa perspectiva, 

Cavalcante (2012) diz que a interação, seja ela verbal, oral ou escrita, faz-se pelo uso efetivo 

da língua pelos sujeitos em suas práticas discursivas, realizadas por meio de textos com os quais 

as pessoas interagem, ou seja, toda interação ocorre por meio de algum gênero discursivo que 

se realiza por algum texto. Como mencionamos, Marcuschi (2007) afirmava que a inserção dos 

gêneros textuais no ensino de língua materna leva a escola a se questionar a respeito do 

funcionamento do texto, algo que era, até então, ignorado, visto que o trabalho na aula de língua 

materna esteve voltado para uma abordagem mais estática, como o ensino da gramática.  

Assim sendo, faz-se necessário um trabalho com o gênero, como prática de linguagem, 

e não apenas como forma e estrutura, visto que as mediações pedagógicas devem acontecer por 

práticas de linguagem afastando-se de um paradigma mais normativo. Parte-se da ideia de 

práticas sociais, então não cabe, apenas, localizar determinada coisa, ou apenas identificar 

outra. A orientação é para um trabalho voltado as práticas sociais, pois isso não está muito bem 

definido na BNCC. 

Compreendemos, até então, que, em se tratando do âmbito escolar, cabe ao Ensino 

Infantil a introdução do trabalho com a modalidade oral da língua, e que para o Ensino 

Fundamental, as recomendações induzem para uma forma de trabalho mais estruturada, 

planejada, com preparação para uma boa execução e com situações que envolvem, também, os 

gêneros mais formais e públicos. Já é sugerido um trabalho com os gêneros como entrevistas, 

notícias, reportagens, exposição oral, seminários, palestra, debate, em que detectamos a 

possibilidade de ensino da oralidade por meio dos turnos de fala, tópicos discursivos, 

argumentação, elementos cinésicos, paralinguísticos, prosódicos, marcadores conversacionais. 

Já a BNCC (BRASIL, 2018) do Ensino Médio, que é o foco de nossa análise, tem a 

intenção de “Garantir a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

Ensino Fundamental” (BRASIL, 2018, p. 464), assim sendo, se organiza em continuidade ao 

proposto para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, por isso, sentimos a necessidade de 

fazermos esse resgate geral do que é proposto para o trabalho com oralidade e seus elementos, 

nas etapas anteriores ao Ensino Médio. Se faz necessário saber que, assim como nas outras 
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etapas, são apontadas competências específicas para este momento, dentre as quais destacamos 

a competência específica 2: 

 

Figura 4– Competência Específica 2 

 

Fonte: BNCC (2018) 

 

Essa competência nos remete para o ensino do oral, visto que preza, dentre outras coisas, 

pela questão do diálogo, sinalizando para uma perspectiva de interação, de entendimento, de 

resolução de conflitos e de cooperação. Nela, ainda, percebemos o reconhecimento de que a 

língua é situacional, que se adéqua ao contexto e se apresenta para atender a certos propósitos. 

Fica claro que o intuito é que sejam realizadas práticas em sala de aula que venham a 

compreender a língua em seu funcionamento e uso, e não de uma maneira estática, ou seja, 

compreender os efeitos de sentidos pretendidos nos discursos, interpretando de modo 

contextualizado as práticas e discursos, produzindo-o de maneira situada. E assim entendemos 
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que deve vir a ser o ensino da língua, em sua modalidade oral, de forma contextualizada e 

atendendo a essas questões, com situações bem planejadas e aproximadas de situações reais. 

Para o desenvolvimento desse trabalho, também são sugeridos os vários campos de atuação 

para o Ensino Médio. Vejamos:  

 

Figura 5 – Campos de atuação social 

 

Fonte: BNCC (2018) 

 

Para o Ensino de Língua Portuguesa, no Ensino Médio, assim como, nas demais etapas, 

recomenda-se um trabalho voltado para os campos de atuação e desenvolvimento de suas 

respectivas habilidades. O trabalho com os elementos da oralidade chega, então, a etapa final 

da Educação Básica, e acredita-se que seja um momento de aprimoramento e aperfeiçoamento 

dessa prática. Prática esta que, como pudemos notar, perpassa todos os campos de atuação do 

Ensino Médio: 

Figura 6 – Todos os campos de atuação social
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Fonte: BNCC (2018) 

 

Ao analisarmos as habilidades (EM13LP13), (EM13LP14) e (EM13LP16), temos a 

convicção de que o trabalho com os elementos da oralidade deve ser compreendido como algo 

recorrente em todos os campos de atuação social do Ensino Médio. Percebemos que há uma 

devida preocupação para com os efeitos de sentido produzidos em decorrência da escolha dos 

elementos relacionados à fala e a cinésica, ou seja, das performances realizadas através da fala, 

de movimentos do corpo, gestos e expressões. E por ser uma prática que deve perpassar todos 

os campos de atuação, destacamos aqui a importância do trabalho com elementos da oralidade, 

com foco no seu ensino e desenvolvimento etapa por etapa, até o fechamento deste ciclo, que 

acontece no Ensino Médio. 

Ainda com relação aos campos e as habilidades que precisam ser desenvolvidas dentro 

deles para o Ensino Médio, apresentaremos as habilidades que possibilitam o ensino dos 
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elementos da oralidade e que são sugeridas por cada campo de atuação, com o intuito de mostrar 

que, para se conseguir êxito na execução dos gêneros orais sugeridos, se faz necessário um bom 

domínio dos elementos da oralidade que os constituem. Vale destacar que foram analisadas as 

habilidades para o ensino de língua portuguesa, nos referidos campos de atuação e dezesseis 

delas apresentaram possibilidades reais para o ensino dos elementos da oralidade e o 

desenvolvimento da oralidade. Com essa análise das habilidades, que precisam ser 

desenvolvidas, para o ensino de Língua Portuguesa, conseguimos identificar os elementos e os 

possíveis gêneros para trabalhá-los, que serão apresentados nas tabelas, logo após, a 

apresentação das habilidades. Vejamos a análise realizada dentro de cada campo de atuação 

para o Ensino Médio. 

O campo da vida pessoal possibilita vivências significativas de práticas colaborativas 

em situações de interação, se articulando com outras áreas e campos, com projetos e escolhas 

pessoais, visando uma ampliação do saber sobre si (BRASIL, 2018, p. 502). Nele, destacamos 

duas habilidades que possibilitam o trabalho com os elementos da oralidade, são elas: 

Figura 7 – Habilidade (EM13LP19) 

 

Fonte:  BNCC (2018) 

 

Figura 8 – Habilidade (EM13LP20) 

 

Fonte: BNCC (2018) 

 

A habilidade (EM13LP19) pretende promover no aluno uma melhor desenvoltura ao 

falar sobre si, nos mais variados contextos e para tanto recomenda o trabalho com alguns 

gêneros orais, que possibilitam o ensino dos elementos da oralidade. E a habilidade 

(EM13LP20) se apresenta como complemento da anterior, e para além de falar sobre si, revela 

preocupação com o respeito às diferenças, e a questão da socialização dos indivíduos. No 
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quadro 2, apresentaremos os elementos, e os gêneros orais, que podem e devem ser trabalhados 

para o desenvolvimento da oralidade. 

 

Quadro 2- Campo da Vida Pessoal: habilidade, elementos identificados e gêneros para o ensino: 

Campo da Vida Pessoal 

Habilidade Elementos identificados Gêneros para o ensino  

(EM13LP19) Elementos paralinguísticos, cinésicos e 

prosódicos. 

Biodata, vídeo currículo, 

currículo web 

(EM13LP20) Marcadores conversacionais, tópico discursivo, 

argumentação, turnos de fala, elementos 

paralinguísticos e cinésicos. 

Apresentação oral, 

exposição oral. 

Fonte: Elaboração própria no ano de 2021, inspirada na BNCC (BRASIL, 2018) 

 

O campo de atuação na vida pública pretende ampliar a “participação em diferentes 

instâncias da vida pública, a defesa de direitos, o domínio básico de textos legais e a discussão 

e o debate de ideias, propostas e projetos” (BRASIL, 2018, p. 502). Nele identificamos três 

habilidades que permitem o ensino dos elementos da oralidade. São elas: 

 

Figura 9–Habilidade (EM13LP24) 

 

Fonte: BNCC (2018) 

 

Figura 10– Habilidade (EM13LP25) 

 

Fonte: BNCC (2018) 
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Figura 11– Habilidade (EM13LP27) 

 

Fonte: BNCC (2018) 

 

As habilidades (EM13LP24), (EM13LP25), (EM13LP27) estão inseridas em um 

campo, em que há uma devida preocupação com o sucesso do aluno na sua vida pública, e 

acreditamos que para alcançar esse sucesso se faz necessário um bom domínio da modalidade 

oral da língua. No geral, essas habilidades preocupam-se com a participação, atuação, 

engajamento e posicionamento dos alunos no meio social. Identificamos que elas apresentam 

possibilidades reais de um trabalho voltado para o ensino dos elementos da oralidade, e 

acreditamos que com esse ensino, os alunos conseguirão uma boa produção e execução dos 

gêneros orais que necessários para o êxito na vida social. Vejamos o quadro 3: 

 

Quadro 3- Campo de Atuação da Vida Pública: habilidade, elementos identificados e gêneros 

para o ensino 

Campo de Atuação na Vida Pública 

Habilidade Elementos identificados Gêneros para o ensino  

(EM13LP24) Tópico discursivo, marcadores 

conversacionais, elementos 

paralinguísticos e cinésicos 

Exposição oral 

(EM13LP25) Turnos de fala, tópico discursivo, 

argumentação, marcadores 

conversacionais, elementos 

paralinguísticos e cinésicos 

Debate, assembléias, fóruns 

de discussão 

(EM13LP27) Turnos de fala, argumentação, 

marcadores conversacionais, 

elementos paralinguísticos e 

cinésicos, tópico discursivo 

Debate, campanha 

comunitária, apresentação 

oral 

Fonte: Elaboração própria, inspirada na BNCC (BRASIL, 2018) 
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O campo das práticas de estudo e pesquisa se apresenta como fundamental para a 

ampliação da reflexão sobre as linguagens, contribuindo para a construção do conhecimento 

científico e desenvolvimento de uma autonomia de estudo e de pensamento (BRASIL, 2018).  

Aqui, destacamos quatro habilidades que possibilitam o ensino e desenvolvimento dos 

elementos da oralidade: 

 

Figura 12 – Habilidade (EM13LP31) 

 

Fonte: BNCC (2018) 

 

Figura 13– Habilidade (EM13LP32) 

 

Fonte: BNCC (2018) 

 

Figura 14– Habilidade (EM13LP34) 

 

Fonte: BNCC (2018) 
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Figura 15– Habilidade (EM13LP35) 

 

Fonte: BNCC (2018) 

 

A habilidade (EM13LP31) envolve o processo de compreensão de textos orais, que 

requer todo um empenho nos procedimentos de escuta, observação e análise desses textos. E, 

como vimos esse processo de compreensão, envolve diretamente, os elementos da oralidade, 

que estão presentes no discurso oral. A habilidade (EM13LP32) tem a intenção de desenvolver 

no aluno um bom posicionamento crítico, e isso inclui saber posicionar-se, também, quanto à 

modalidade oral da língua. Aponta, ainda, para a seleção de informações e dados relevantes em 

fontes orais, o que acreditamos que só será possível, com uma boa compreensão desses textos 

e esse processo perpassa os elementos da oralidade. A habilidade (EM13LP34) vai além da 

compreensão dos textos orais e aponta para o processo de produção desses textos para a 

divulgação de conhecimento, para isso cita gêneros como relatos, reportagens, seminários e 

apresentações orais, processo esse que, para um bom desempenho, também, requer o ensino 

dos elementos da oralidade. Já a habilidade (EM13LP35) trata de algo não menos relevante, 

que são as ferramentas que servem de apoio nas apresentações, e que, também, nos aparece 

como mais uma possibilidade de se trabalhar com os elementos e desenvolvimento da oralidade. 

 

Quadro 4- Campo das Práticas de Estudo e Pesquisa: habilidade, elementos identificados e 

gêneros para o ensino 

Campo das Práticas de Estudo e Pesquisa 

Habilidade Elementos identificados Gênero para o Ensino 

(EM13LP31) Tópico discursivo, argumentação, 

elementos paralinguísticos e cinésicos, 

marcadores conversacionais 

Apresentação, Debate 

(EM13LP32) Turnos de fala, tópico discursivo, 

argumentação, elementos paralinguísticos 

e cinésicos, marcadores conversacionais 

Debate, assembleia, 

exposição oral 
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(EM13LP34) Turnos de fala, elementos paralinguísticos 

e cinésicos, tópico discursivo, 

argumentação, marcadores 

conversacionais 

Apresentação oral, seminário, 

mesas redondas 

(EM13LP35) Turnos de fala, elementos paralinguísticos 

e cinésicos, tópico discursivo, 

argumentação, marcadores 

conversacionais 

Exposição oral, seminários, 

palestras, debate. 

Fonte: Elaboração própria no ano de 2021 inspirada na BNCC (BRASIL, 2018) 

 

O campo jornalístico-midiático tem o intuito de construir uma consciência crítica e 

seletiva em relação à produção e circulação de informações, posicionamentos e induções ao 

consumo (BRASIL, 2018). Foram detectadas três habilidades que podem promover o ensino 

dos elementos da oralidade: 

 

Figura 16– Habilidade (EM13LP42) 

 

Fonte: BNCC (2018) 

 

Figura 17– Habilidade (EM13LP44) 

 

Fonte: BNCC (2018) 
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Figura 18– Habilidade (EM13LP45) 

 

Fonte: BNCC (2018) 

 

A habilidade (EM13LP42) visa desenvolver a consciência crítica do aluno para que ele 

possa ser capaz de discutir e se posicionar diante dos fatos e acontecimentos e sabemos que 

muitas dessas discussões e posicionamentos acontecem por meio da modalidade oral da língua, 

com isso, detectamos a possibilidade de trabalho com os elementos da oralidade, bem como, 

com os gêneros orais. Na habilidade (EM13LP44), diferente da maioria, percebem-se, de forma 

clara, que são citados alguns elementos da oralidade que podem ser trabalhados para o 

desenvolvimento da habilidade. São citados os mecanismos de persuasão que são utilizados no 

discurso, os elementos imagéticos, sonoros, gestuais, espaciais e a preocupação com os efeitos 

de sentido que suas escolhas causam. Já a habilidade (EM13LP45) direciona para a análise, 

discussão, produção e socialização de gêneros, que podem promover um trabalho para o ensino 

de elementos e desenvolvimento da oralidade. Vejamos a seguir: 

 

Quadro 5- Campo Jornalístico- midiático: habilidade, elementos identificados e gêneros para o 

ensino 

Campo Jornalístico-midiático 

Habilidade Elementos identificados Gêneros para o ensino 

(EM13LP42) Argumentação, turnos de fala, 

tópico discursivo 

Debate 

(EM13LP44) Elementos paralinguísticos e 

cinésicos, argumentação, tópico 

discursivo, marcadores 

conversacionais 

Anúncio em vídeo, narrativa 

mercadológica, campanhas 

publicitárias, anúncios, 

propagandas 

(EM13LP45) Tópico discursivo, argumentação, 

elementos paralinguísticos e 

Notícias, reportagens, 

documentários, textos de opinião. 
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cinésicos, marcadores 

conversacionais 

Fonte: Elaboração própria no de 2021 inspirada na BNCC (BRASIL, 2018) 

 

Por fim, temos o campo artístico-literário que permite aos alunos o reconhecimento, a 

valorização e produção de manifestações artísticas, com base em critérios estéticos e no 

exercício da sensibilidade (BRASIL, 2017). Nesse campo encontramos quatro habilidades, em 

que podemos desenvolver um trabalho com os elementos da oralidade: 

 

Figura 19 – Habilidade (EM13LP46) 

 

Fonte: BNCC (2018) 

 

Figura 20 – Habilidade (EM13LP47) 

 

Fonte: BNCC (2018) 

 

Figura 21 – Habilidade (EM13LP53) 

 

Fonte: BNCC (2018) 
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Figura 22 – Habilidade (EM13LP54) 

 

Fonte: BNCC (2018) 

 

A habilidade (EM13LP46) preocupa-se com o processo de escuta, apreensão e 

socialização dos textos literários lidos, ou seja, como os alunos irão realizar uma exposição oral 

e socializar suas experiências de leitura com os demais. Assim, como pretende exercitar o 

diálogo, nos oferece a possibilidade, de desenvolvimento de vários elementos da oralidade. 

Na habilidade (EM13LP47) são apresentadas algumas possibilidades de realizações de 

atividades que envolvem a modalidade oral e consequentemente o trabalho com os elementos 

da oralidade, e com os gêneros orais. São citados eventos como os saraus, competições orais, 

audições, feiras culturais e literárias, eventos que possibilitam o trabalho com diversos gêneros.  

Já a habilidade (EM13LP53) visa desenvolver a produção de apresentações e 

comentários críticos sobre livros, filmes, espetáculos, exposições e entendemos que essa 

produção inclui a modalidade oral da língua, com todos os elementos da oralidade envolvidos. 

Por último, e não menos importante temos a habilidade (EM13LP54) que envolve o processo 

de criação e autoria em diferentes gêneros, isso inclui os gêneros orais e destacamos algumas 

possibilidades de trabalho com os elementos da oralidade, a partir de alguns gêneros, como 

podemos analisar no quadro 6: 

 

Quadro 6- Campo Artístico-literário: habilidade, elementos identificados e gêneros para o 

ensino 

Campo Artístico-literário 

Habilidade Elementos identificados Gêneros para o ensino 

(EM13LP46) Tópico discursivo, marcadores 

conversacionais, elementos 

paralinguísticos e cinésicos 

Exposição oral 

(EM13LP47) Elementos paralinguísticos e 

cinésicos 

Competições orais, saraus, 

audições, mostras, jograis, 

repentes, poema, conto 
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(EM13LP53) Marcadores conversacionais, tópico 

discursivo,argumentação, 

elementos paralinguísticos e 

cinésicos. 

Apresentação oral, exposição 

oral 

(EM13LP54) Elementos paralinguísticos e 

cinésicos 

Conto, texto teatral, fábula, 

narrativas, crônicas 

Fonte: Elaboração própria no ano de 2021 inspirada na BNCC (BRASIL, 2018) 

 

Destacamos que várias das habilidades apontam para o desenvolvimento de 

apresentações orais, seminários, exposições orais que, no nível médio, acreditamos que devam 

ser ainda mais aprimoradas, já que um dos principais objetivos desta etapa é a inserção dos 

alunos no nível superior, onde essas práticas serão ainda mais exploradas, e o sucesso deste 

aluno depende muito que esse trabalho tenha sido realizado de maneira eficaz, durante toda a 

vida escolar. Para o desenvolvimento de tais habilidades, bem como da oralidade, 

vislumbramos a possibilidade de atividades, por meio dos gêneros orais, com os vários 

elementos da oralidade que os constituem, como citamos nos quadros. 

Para uma boa performance nas diversas práticas orais sugere-se que o aluno use 

adequadamente as ferramentas de apoio para as exposições, o que é de grande relevância para 

o contexto atual, pois são recursos essenciais tanto para o falante, quanto para os ouvintes. E 

que se exploradas em todo o seu potencial, essas ferramentas podem garantir boa parte do 

sucesso de uma apresentação oral, prendendo a atenção do público do início ao fim. 

Uma excelente recomendação é a que aponta para o desenvolvimento da habilidade para 

a participação em eventos que envolvem os gêneros orais, e assim, a possibilidade de ensino 

dos elementos da oralidade. São citados eventos como saraus, competições orais, festivais, 

feiras culturais e literárias, que são recorrentes no âmbito escolar, em todas as etapas da 

Educação Básica. Com isso, acreditamos que este momento da etapa final da Educação Básica 

deve visar o aperfeiçoamento e o aprimoramento da produção dos gêneros orais, pois se espera 

que o trabalho desenvolvido com eles venha sendo realizado nas etapas anteriores. 

Assim sendo, na tentativa de aprimorar a produção dos gêneros, podem-se pensar 

inúmeras possibilidades de trabalho com os elementos orais sugeridos pela BNCC, tentando 

aguçar a percepção dos alunos para uma análise mais crítica e reflexiva desses elementos, e 

para a importância e a contribuição deles na construção dos efeitos de sentidos pretendidos. 
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Reforçamos que as práticas orais emanam de situações da vida social, daí a importância 

da contextualização para o conhecimento escolar, em que essas práticas devem ser situadas em 

contextos significativos para os alunos. Considerar os campos de atuação, sugeridos pela 

BNCC, para a organização do trato com o oral nas escolas, vai possibilitar aos alunos essas 

vivências situadas, e ainda, podemos apontar para o movimento de progressão que o trabalho 

com os campos de atuação sugere. 

Com essas sugestões da BNCC (2018) espera-se que o aluno, ao chegar ao Ensino 

médio, já possua o domínio de diversos gêneros orais que circulam nos vários campos de 

atuação, ou seja, que esse aluno já tenha condições de atuar de maneira significativa nas 

diversas práticas que envolvem a oralidade e seus elementos, já que esses campos, bem como 

essas práticas também são considerados para os Ensinos Infantil e Fundamental. Entendemos 

que esse domínio esperado e o sucesso nas diversas práticas de linguagem envolvem um 

processo de construção etapa por etapa, para que um aluno da etapa final da educação básica, o 

Ensino Médio, possua essa autonomia almejada. Assim, vale ressaltar, que consideramos esta 

etapa como a finalização de um ciclo, tão importante quanto as demais. 

Entendemos que o termo competência está muito atrelado a qual o potencial biológico 

que o indivíduo possui para desenvolver determinada ação. Pressupõe-se na BNCC, o interesse 

em trabalhar a formação de conduta no estudante, conduta esta coerente para os agentes 

privados, ou seja, em acordo com o que as empresas precisam e qual a mão de obra as interessa. 

Fica claro, em algumas passagens do documento, que se prega uma autonomia de resolução de 

problemas específica para o ambiente de trabalho, preocupando-se em criar um ambiente 

propício a produção, desvalorizando os saberes. Importa o desenvolvimento de competências, 

para exercer determinada função, para melhor se inserir no mercado de trabalho. Interessa a 

formação de um profissional que saiba executar ações e que, no geral, seja um indivíduo não 

crítico. Muitas das competências e habilidades sugerem isso, então, cabe aos leitores do 

documento uma análise mais crítica quanto a essa questão para que os currículos e as escolas 

não sejam um reflexo apenas dessa prática. 

O conhecimento da BNCC está ligado as habilidades, no intuito de desenvolver as 

competências, ou seja, o papel da escola é desenvolver competências. Muitos estudiosos 

acreditam que a educação voltada ao desenvolvimento de competências coloca a escola num 

padrão que deve se ajustar e se adequar, mas o indivíduo não é moldável e acomodável às 

circunstâncias. As críticas também recaem sobre os processos avaliativos que são, na maioria 
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das vezes, referenciais quantificáveis e controláveis. A habilidade, portanto, que pode reduzir 

um conceito, uma abordagem, pois geralmente denota algo prático e limitado. Muitas 

habilidades pedem apenas para identificar, reconhecer o gênero oral, como forma 

composicional e perde a característica enunciativa e discursiva ficando no aspecto estrutural. 

Com isso, detectamos que há momentos em que a base se apresenta mais discursiva e outros 

que se mostra mais formalista e o leitor deve estar atento para essas abordagens. 

A ideia é que os currículos passem a desenvolver essas competências gerais que, de 

acordo com a Base, seria o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes conectadas com 

os desafios que o mundo contemporâneo oferece (BRASIL, 2018). Cada área, cada componente 

curricular possui competências específicas para atingir as competências gerais. E mais, essas 

competências gerais dialogam com as habilidades de cada componente curricular. Já os campos 

de atuação sugerem uma interligação uns com os outros e deveriam estar em diálogo, mas não 

é bem assim, percebemos que eles aparecem bem separados e a nossa preocupação é como isso 

chega à escola e para o professor e em sala de aula. 

Diante do que fora apresentado, enfatizamos que caso o ensino dos elementos da 

oralidade, que se materializa através dos gêneros orais, seja negligenciando em alguma das 

etapas, a tendência é que haja uma ruptura, uma “quebra” de todo o processo, que vai atrapalhar 

o desenvolvimento do aluno, causando um déficit no tocante à modalidade oral da língua, o que 

já fora observado em trabalhos já realizados, como Freitas et al. (2016), em que constataram 

que muitos alunos apresentam alguma dificuldade, especialmente com práticas que envolvam 

situações mais formais e públicas com os gêneros orais.  

Enfatizamos que o Ensino Médio tende a supervalorizar a escrita, em virtude de que o 

foco durante toda essa etapa final, esteja voltado para que o aluno tenha um bom domínio da 

escrita para a produção da redação do ENEM, deixando os trabalhos com a fala de lado. 

Destacamos, aqui, que esse trabalho pode e deve ser primordial, pois esse mesmo aluno que 

precisa produzir uma excelente redação para o ENEM, também, está prestes a entrar no mercado 

de trabalho e/ou na graduação e um bom domínio da língua oral vai ajudá-lo a conseguir se 

inserir nesses ambientes com êxito. Um trabalho desenvolvido de forma consistente e 

sistemática é sem dúvidas, garantia de sucesso desse aluno nessas etapas futuras. 

Conseguimos averiguar a proposta do documento para o desenvolvimento dos 

elementos da oralidade. Observamos, em nossa análise, que no tocante ao ensino dos elementos 

da oralidade para o Ensino Médio, a BNCC apresenta algumas possibilidades, assim como 
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sugere o trabalho com diversos gêneros orais. Mas, vale destacar que foi necessário que 

mudássemos o nosso critério de análise, pois a proposta que visava uma análise por eixos (eixo 

da oralidade) desaparece no Ensino Médio, já que o foco nessa etapa está para as habilidades, 

resultando na dificuldade de identificação e descrição do nosso objeto, para atingirmos o nosso 

primeiro objetivo específico que é identificar, na BNCC, os elementos da oralidade que 

precisam ser desenvolvidos para que as habilidades sejam alcançadas, nos diferentes campos 

de atuação do Ensino Médio para o desenvolvimento da modalidade oral da língua, então, 

procuramos nos campos de atuação, junto às habilidades, possibilidades de trabalho com os 

elementos da oralidade por meio dos gêneros orais, visto que, a Base para o Ensino Médio não 

contempla de forma clara e objetiva a oralidade. 

Vimos, ainda, que essa dificuldade encontrada para a nossa análise se daria porque se 

acredita que como já foram desenvolvidas muitas habilidades e certo grau de autonomia com 

relação às práticas de linguagens, elas possam aparecer misturadas e ao mesmo tempo, sem que 

as habilidades estejam organizadas por eixos, mas reforçamos, novamente, a dificuldade que 

tivemos no processo de análise e uma provável dificuldade que seria enfrentada pelos leitores 

e professores ao se depararem com a organização desta etapa final. 

Nesta etapa final, como já esperávamos, há uma supervalorização da modalidade escrita 

no documento, ignorando a relevância da modalidade oral para a atuação do indivíduo no meio 

social, em que as práticas orais são constantemente exigidas. Os elementos próprios da 

modalidade falada da língua são pouco explorados, e por isso, na maioria das vezes, falamos 

em “possibilidade” de trabalho e ensino com eles. De modo geral, o documento é pouco 

esclarecedor, quanto às atividades que podem ser desenvolvidas em salas de aula. 

Podemos dizer, a partir desta análise, que a base traz uma autonomia de certa forma 

restrita, visto que muitas vezes o sujeito crítico é esquecido, não orientando para a reflexão, e 

para a criticidade. Mas, embora o documento seja considerado por muitos como um retrocesso, 

é possível avançar na prática e ver suas potencialidades. Podemos avançar na elaboração dos 

currículos, especialmente na parte diversificada, e na maneira de abordá-lo nas salas de aula, já 

que cabe as escolas contextualizar e adaptar o documento aos projetos políticos pedagógicos. 

Por fim, acreditamos que o ensino de língua deve procurar desenvolver a competência 

discursiva dos alunos e a escola deve possibilitar aos alunos a fluência e o domínio nas duas 

modalidades da língua, no entanto, o que percebemos, na Base, é que há um desequilíbrio no 

tratamento dado à modalidade falada e à modalidade escrita, ficando evidente a valorização de 
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uma em detrimento da outra, em especial, no Ensino Médio. Não podemos esperar que o 

professor possa deduzir que os elementos da oralidade, embora estejam imbricados nas 

habilidades descritas para o Ensino Médio, sejam trabalhados com os alunos. Com isso, temos 

a justificativa para a elaboração de atividades desenvolvidas por nós. 

 

4.3 DADOS PRODUZIDOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE ATIVIDADES 

 

Os dados foram produzidos a partir da revisão bibliográfica e da análise da proposta de 

trabalho sugerida pela BNCC para a modalidade oral da língua. Constatamos que o ensino dos 

elementos da oralidade pode e deve perpassar todos os campos de atuação, pois eles são 

essenciais para a boa inserção do indivíduo nos diferentes contextos sociais. Abaixo, 

apresentamos os elementos da oralidade que estão descritos na Base, bem como algumas 

possibilidades de trabalho que são sugeridas pelo referido documento. 

 

Quadro 7- Todos os campos: Elementos da oralidade e gêneros orais identificados 

TODOS OS CAMPOS 

Elementos da oralidade Possibilidades de trabalho com os elementos da 

oralidade por meio dos gêneros orais 

Marcadores conversacionais, argumentação, 

sustentação, refutação, contra-argumentação, 

negociação, turnos conversacionais, 

modalizadores, estratégia de impessoalização, 

modalidades epistêmica, e apreciativa, ordem dos 

constituintes da sentença, estrutura do sintagma, 

elementos sonoros (entonação, trilha sonora, 

sampleamento, modulação de voz, altura, 

intensidade, tom, timbre, ritmo, prolongamentos, 

hesitações, respiração); performances (movimento 

do corpo, gestos, ocupação do espaço, postura, 

expressão facial, expressão corporal, contato de 

olho com a plateia, mímica). 

Poema declamado, fábulas, contos, narrativas, relato 

oral, debate, anúncios, notícia de rádio, apresentações 

orais, propaganda, documentário, seminários, 

palestras, conferência, exposição oral, textos orais, 

apresentações orais, comunicações em mesas 

redondas, biodata, vídeo currículo, currículo web, 

fóruns de discussão, assembleia, campanha 

comunitária, campanha publicitária, anúncios, 

reportagem, entrevista, competições orais, audições, 

jograis, repentes, espetáculos de teatro, encenação 

teatral, música, etc. 

 

Fonte: Elaboração própria no ano de 2021 

 

Como mencionamos no quadro 7, a BNCC recomenda o ensino dos elementos típicos 

da modalidade falada e apresentada algumas possibilidades para seu trabalho em sala de aula, 
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no entanto, o planejamento das atividades a serem realizadas fica a cargo de cada instituição de 

ensino, com seus os professores. Nossa intenção é a de elaborar um manual com propostas de 

atividades, com foco no ensino dos elementos da oralidade para os professores.  

Para tanto, ressaltamos que foi necessário que selecionássemos os elementos para a 

produção das propostas de atividades, visto que não daríamos conta de uma abordagem que 

contemplasse todos os elementos mencionados no documento. Na nossa análise, percebemos a 

importância dos elementos paralinguísticos e cinésicos para uma boa execução dos gêneros 

orais e sucesso no desempenho da oralidade, visto que sua aparição é recorrente quando 

pensamos no ensino dos elementos da oralidade, como aparece nos quadros de análise das 

habilidades. Assim, as nossas propostas terão como foco o desenvolvimento de elementos 

paralinguísticos e cinésicos, mas lembramos que essa escolha não impede que outros elementos 

também sejam explorados nas atividades. Destacamos que para isso ainda levaremos em 

consideração, os critérios abaixo, para a realização das atividades: 

 

Quadro 8- Critérios para a realização das atividades 

1- Que o ensino de língua deve partir do texto, visto que o ato de falar os produz; 

2- Que o ensino deve levar em conta as formas e seus funcionamentos para produção de sentidos 

em diferentes contextos; 

3- Que o ensino deve levar em conta que a língua é situacional; 

4- Que o ensino deve ser contextualizado, considerando os campos de atuação e desenvolvimentos 

de habilidades; 

5- Que o ensino deve ser desenvolvido por meio dos gêneros orais, visto que os elementos da 

oralidade se materializam por meio destes; 

6- Que o ensino deve explorar os efeitos de sentido decorrentes de escolhas dos elementos típicos da 

modalidade oral, e produzir textos levando em conta os efeitos possíveis; 

7- Que o ensino deve considerar as etapas de produção, de preparação e de planejamento; 

8- Que o ensino deve priorizar o desenvolvimento de uma boa performance de linguagem; 

9- Que o ensino deve considerar as ferramentas de apoio para as práticas orais; 

10- Que o ensino, no tocante ao Ensino Médio, deve visar o aperfeiçoamento e o aprimoramento; 

11- Que o ensino deve prever continuidade e progressividade; sendo consistente e sistemático. 

Fonte: Elaboração própria no ano de 2021 inspirada no referencial teórico e na BNCC (BRASIL, 2018) 

 

Lembramos que para conseguir atingir o nosso primeiro objetivo específico, que tinha 

por intuito descrever, na BNCC, os elementos da oralidade que precisam ser desenvolvidos 

para que as habilidades sejam alcançadas, nos diferentes campos de atuação do Ensino Médio 
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para o desenvolvimento da modalidade oral da língua, fizemos um breve resgate da proposta 

de trabalho com elementos da oralidade sugeridos pela BNCC, desde a etapa inicial. Fica claro, 

como já mencionamos, que a etapa final da Educação Básica é o momento de aprimorar e 

aperfeiçoar um trabalho que se acredita que venha sendo praticado em todas as etapas que o 

antecedem. Pensando nisso e em deixar a nossa contribuição para esse ensino e para os 

professores, traremos uma proposta de atividade que explora os elementos da oralidade, com 

foco nos elementos paralinguísticos e cinésicos, na quinta seção desta pesquisa.  
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5 PROPOSTA DE ATIVIDADE  

 

Nesta quinta seção da dissertação, almejamos alcançar o nosso segundo objetivo 

específico que é propor uma atividade para o ensino dos elementos da oralidade, considerando 

as habilidades que precisam ser desenvolvidas dentro dos campos de atuação do Ensino Médio, 

para o desenvolvimento oralidade. Nela, apresentaremos o produto final da pesquisa, que é 

uma proposta de atividade juntamente com um guia de orientação para os alunos, que 

elaboramos a partir de leituras, estudos e reflexões advindas de toda a fundamentação teórica e 

da análise, com o intuito de possibilitar, para os professores e os alunos, um caminho para o 

desenvolvimento dos elementos da oralidade, desenvolvendo seu uso em situações discursivas, 

com o gênero trabalhado e uma possível sistematização para o ensino, já que não temos muitas 

possibilidades, quando pensamos nesta prática. Acreditamos que a modalidade oral da língua 

pode e deve ser aprendida e aprimorada na prática, em sala de aula, e isso requer um 

planejamento de atividades. Vale lembrar que o nosso intuito, neste momento, é o ensino dos 

elementos da oralidade, e, para um melhor desenvolvimento deste trabalho, recorremos ao 

gênero oral seminário para este ensino. 

 

5.1 ENSINO DOS ELEMENTOS DA ORALIDADE POR MEIO DO SEMINÁRIO  

 

Figura 23 – Ilustração de um seminário 

 

Fonte: https://cristinamonte.com.br/io-seminario-de-marketing-educacao-politica-e-oratoria-do-amazonas/ 

Acesso em 18 de mar. de 2021. 

 

Conscientes da grande diversidade de gêneros orais e de elementos da oralidade e das 

inúmeras possibilidades de trabalhos com eles, tivemos que recorrer a uma seleção dos 
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elementos que iríamos abordar para a elaboração da nossa proposta de atividade, tendo em vista 

o gênero escolhido. Então, para trabalhar os elementos de entonação, postura, e gestualidade, 

que fazem parte dos recursos paralinguísticos e cinésicos, vamos utilizar o gênero seminário, 

no intuito de uma vez explicitado esses elementos, os estudantes poderão dar-se conta de sua 

importância para construção de sentidos, para o desempenho em exibição como linguagem, ou 

melhor, da sua importância para a performance como linguagem, desenvolvendo, assim, a 

oralidade.  

Lembramos que trabalhar com esses elementos, bem como com o gênero seminário, 

está em consonância com o que recomenda a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino 

Médio. Como mencionamos na análise e podemos observar na habilidade (EM13LP34) no 

Campo de Atuação da Vida Pública, em que se sugere o trabalho com o gênero.  

 

 Figura 24- Habilidade (EM13LP34) 

 

Fonte: BNCC (2018) 

 

Vimos que o trabalho com os elementos é sugerido já nos anos iniciais, e o trabalho com 

o gênero seminário se apresenta como possibilidade de trabalhá-los, na etapa final da Educação 

Básica. O gênero é bastante recorrente no Ensino Médio, tanto para apreensão e transmissão 

dos conteúdos, possibilitando a interação entre os alunos e a aprendizagem de conhecimentos, 

como também, como método avaliativo. Mas como podemos defini-lo? 

Schneuwly e Dolz (2004) definem o seminário como um gênero textual oral público, 

relativamente formal e específico, no qual um expositor dirige-se a um auditório, de maneira 

estruturada, com o intuito de lhe transmitir informações, ou explicar alguma coisa. Nessa 

perspectiva, Carvalho e Ferrarezi Jr. (2018) apresentam o seminário como sendo uma 

apresentação pública e organizada sobre algum conteúdo, que pode ser informativo, científico 

ou não, ou seja, esse gênero faz parte do grupo de gêneros formais e públicos que precisam ser 
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ensinados nas escolas. Já Bueno (2008) afirma que o seminário é bastante usado em nossas 

escolas e universidades, mas, como mero instrumento para avaliar os alunos, sendo pouco 

assumido como unidade de ensino, enquanto um gênero a ser aprendido. Afirmação, que 

podemos confirmar devido as nossas atuações como professoras, e também, devido as nossas 

experiências enquanto alunas. Então, entendemos que se o gênero seminário em si não for 

tomado como objeto de ensino, dificilmente serão trabalhados os seus elementos para o domínio 

do gênero e desenvolvimento da oralidade, então nossa proposta visa tentar suprir esta lacuna. 

Ressaltamos que, seja para fins avaliativos, apreensão e transmissão de conteúdos, ou 

para melhorar a performance do aluno em público, entendemos o seminário como um evento 

discursivo, propriamente escolar, que surge de uma necessidade socioeducativa, através do qual 

um locutor interage com seus interlocutores por meio da modalidade oral,  buscando construir 

e transmitir informações, como afirmam Costa-Maciel e Bilro (2016). 

A nossa preocupação é que, segundo Bueno (2008), há pouca produção sobre o gênero 

seminário e, quando se encontra algo, a abordagem quase sempre é muito parcial, enfatizando, 

aspectos como a organização dos grupos, ou o modo de ler o texto-base do seminário. Quanto 

a essa lacuna apresentada por Bueno no ano de 2008, destacamos os trabalhos desenvolvidos 

pelo por Costa-Maciel e Bilro (2016) e Lisboa; Forte-Ferreira (2020) em que encontramos um 

aprofundamento da temática, pois buscam compreender quais estratégias didáticas são 

mobilizadas para o ensino e quais metodologias de ensino e critérios de avaliação do gênero 

seminário, respectivamente.  

Conforme Bueno (2018) para realizar um trabalho com o gênero seminário se faz 

necessário dividi-lo em duas etapas, a etapa de preparação e a etapa de apresentação, e assim, 

pensamos ao elaborar a atividade. Que também é necessário detectar as suas dimensões 

ensináveis, dentre as quais, estão os elementos da oralidade, visto que a sua realização demanda 

o domínio dos meios linguísticos e, também, os meios não-linguísticos. A etapa de preparação, 

bem como a de realização do seminário, assim como de qualquer outro gênero textual formal, 

seja ele oral ou escrito, exige que o sujeito acione e utilize uma série de competências 

comunicativas típicas da modalidade oral da língua, competências essas que para serem 

desenvolvidas necessitam da elaboração e da efetivação de uma proposta didática que trate o 

gênero como objeto autônomo de ensino-aprendizagem.(COSTA-MACIEL; BILRO, 2016). 

Vimos que o seminário apresenta muitas fases, como a de preparação, de abertura, 

introdução do tema, apresentação dos componentes do grupo, desenvolvimento, conclusão e 
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encerramento, mas que para, além disso, é preciso saber o tom de voz adequado para a 

apresentação, a postura correta, saber utilizar de forma eficaz o movimento das mãos, do corpo, 

e as expressões para que se consiga atingir o objetivo do seminário junto ao público ouvinte, 

que é além de se fazer compreendido, motivar a atenção dos interlocutores, e tudo isso passa 

por esse processo de compreensão e construção de sentido.  

Somos conscientes de que é bastante comum que em uma situação de seminário os 

alunos fiquem parados sem saber como falar, gesticular, se posicionar, como revela Bueno 

(2008). O que acontece é que muitas vezes, etapas anteriores, ao momento da exposição, 

também foram negligenciadas, que são as etapas de pesquisa e discussão de conteúdos, 

organização desses conteúdos, preparação de materiais de apoio, organização do ambiente, 

ensaio da apresentação, como também, um trabalho do professor, com os seus alunos, no 

sentido de desenvolver os laços afetivos e autoconfiança deles.  Lembramos, aqui, que é um 

gênero que requer uma preparação longa e complexa, e que não é todo mundo que possui 

domínio de todos os elementos da oralidade. Para muitos, pode ser um dom, mas acreditamos 

e defendemos que pode ser adquirido com intervenção didática e planejamento de atividades. 

Vejamos a proposta sintetizada para uma aula sob o tema “Entonação, postura e gestualidade 

no seminário” (Cf. Quadro 9) e posteriormente seu passo a passo: 

 

Quadro 9 - Atividade para o ensino dos elementos: Entonação, postura e gestualidade no gênero 

seminário 

Elementos Entonação, postura, gestualidade 

 

 

 

A atividade 

A atividade consiste na preparação e apresentação de um seminário, 

com ênfase, tanto na preparação, quanto na apresentação, para o ensino 

e o desenvolvimento dos elementos da oralidade: entonação, postura e 

gestualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento da atividade 

Escolher os temas do seminário; Dividir os grupos; Explicar sobre o 

processo de preparação e apresentação; Identificar, junto aos alunos, 

os elementos da oralidade, que são utilizados em gêneros orais, neste 

caso, em um seminário, com ênfase na postura, na entonação e na 

gestualidade, mostrando como devem ser explorados, e ressaltando a 

sua importância para o êxito na execução do gênero; Discutir sobre a 

forma de avaliação; Estabelecer um tempo de preparação adequado; 

Analisar o andamento da pesquisa; Promover um dia para sanar 

dúvidas, especialmente quanto à utilização dos elementos da 

oralidade; Pedir um roteiro de apresentação; Realizar a apresentação 

do seminário; Promover discussões com a turma, sobre o tema exposto 

no seminário, e a importância dos elementos da oralidade para o bom 

desenvolvimento do gênero, ao final de cada apresentação. 
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Objetivo 

Aprimorar os usos dos elementos da oralidade, a partir, do gênero 

seminário, visando a apropriação e reconhecimento da importância dos 

elementos para aperfeiçoamento da oralidade. 

 

Avaliação Como o gênero seminário está inserido em uma atividade maior que 

tem por objetivo o ensino dos elementos da oralidade, seria essencial 

que fossem observados o desempenho dos alunos com os elementos 

trabalhados ao apresentar o seminário. A avaliação pode ser pela 

observação de como se deu a execução dos elementos da oralidade, 

pela participação, pela criatividade pela evolução e empenho dos 

alunos, assim como, uma autoavaliação de todo o processo, com a 

atribuição de pontuação/nota pela execução da atividade. 

 

Fonte: Elaboração própria no ano de 2021 

 

Como podemos observar no quadro, a atividade consiste na preparação e apresentação 

de um seminário, com ênfase, tanto na preparação, quanto na apresentação, para o ensino e 

desenvolvimento dos elementos da oralidade: entonação, postura e gestualidade. E tem como 

objetivo aprimorar os usos dos elementos da oralidade, a partir, do gênero seminário, visando 

à apropriação e reconhecimento da importância dos elementos, bem como, o aperfeiçoamento 

da oralidade. É importante destacar que para desenvolver o ensino dos elementos da oralidade, 

tivemos que pensar, também, nas várias etapas que são necessárias para a construção de um 

seminário, mas dados os limites do nosso trabalho, o nosso foco está para os elementos de 

entonação, postura e gestualidade. 

Para o desenvolvimento da atividade, a primeira coisa que se deve pensar é nos temas 

que serão tratados nos seminários. Achamos interessante que essa escolha deve ser realizada 

em comum acordo com os alunos, já que o seminário surge de uma necessidade socioeducativa, 

como por exemplo, a construção de conhecimento e a socialização de informações. Com isso, 

é importante que o tema emerja de um contexto significativo para os alunos, isso faz com que 

eles percebam a necessidade de investigá-lo e de apresentá-lo aos outros colegas. Pensamos na 

possibilidade de escolha de um tema apenas, sendo abordado sobre várias perspectivas pelos 

grupos, ou ainda, na possibilidade de trabalhar temas diversos de interesse da turma.  

Posteriormente, deve ser direcionado um trabalho de pesquisa sobre os temas, 

selecionando as informações que serão apresentadas em fontes confiáveis, sejam elas escritas 

ou orais, observando o que é mais relevante e as informações secundárias sobre a temática. 

Como apresentamos no quadro sobre os critérios para a realização das atividades (Quadro 8) o 

ensino de língua deve partir do texto (oral ou escrito), visto que o ato de falar os produz. Deve 



104 
 

 
 

haver o incentivo dos professores para a leitura sobre o tema pelos alunos, apresentado vídeos 

nas aulas, promovendo debates sobre a temática, tentando deixar o aluno mais familiarizado 

sobre o assunto, a fim de construir mais e mais conhecimento, desenvolver a segurança e 

melhorar a performance de linguagem na apresentação do seminário. Em seguida, viria a 

escolha dos componentes de cada grupo. Pensamos em cerca de quatro componentes por grupo, 

e que a escolha ficaria a critério dos alunos.  

Depois, discutiríamos de forma interativa e participativa o processo de preparação e de 

apresentação do seminário. Nesta etapa, a intenção é que já sejam feitas as abordagens 

envolvendo os elementos da oralidade, com ênfase, na entonação, postura e gestualidade, já que 

acreditamos que para uma boa execução e um domínio deles necessita-se de planejamento e 

preparação. Para além, de se ensinar aos alunos como se organiza um seminário, se faz 

necessária uma identificação e uma descrição desses elementos, mostrando aos alunos a sua 

importância para a construção de efeitos de sentido, garantindo um bom desempenho do 

seminário. Partindo do pressuposto do texto como objeto de ensino-aprendizagem, ao 

abordarmos os elementos da oralidade, seria pertinente apresentar vídeos (textos multimodais), 

para identificação e análise desses elementos, enfim, com apresentações que foram direcionadas 

para um público ouvinte, em que se pode ser observado os elementos da oralidade e sua 

importância para a construção do sentido da apresentação oral. 

Nessa fase de preparação, devem ser abordadas questões como a qualidade da voz e o 

nivelamento do tom durante a apresentação, assim como o domínio da norma culta da língua 

que é essencial ao gênero, a postura física adequada para o momento da exposição, os 

movimentos de braços e pernas, as expressões faciais, fazendo com que os alunos entendam 

que se os movimentos forem excessivos, se a qualidade da voz não estiver boa, se apresentar 

uma linguagem informal, se a postura for inadequada para a ocasião, podem vir a distrair, e 

desviar a atenção do público. O objetivo é procurar deixar claro que a boa utilização desses 

elementos contribui para atingir os efeitos de sentido pretendidos com o seminário. O foco nesta 

etapa de preparação é discutir com os alunos o que envolve a apresentação de um seminário e 

isso inclui refletir, também, sobre o contexto de produção, a organização textual, e a linguagem, 

relatando-os o quanto a falta de preparação pode afetar o andamento de toda a apresentação. 

É preciso perguntar aos alunos como eles pretendem desenvolver a postura, os gestos e 

a entonação na apresentação e orientá-los que, ao se ensaiar a apresentação, esses elementos 

devem ser considerados. Essa orientação deve ser trabalhada no momento de análise do 
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andamento da pesquisa, ao promover um dia para sanar dúvidas, podendo gravá-la em vídeo 

(smartphones) durante os ensaios da apresentação, assistindo-o com os alunos. Pode-se 

desenvolver uma autoavaliação, mostrando para eles que movimentos excessivos com as mãos, 

uma voz trêmula, uma postura rígida pode indicar nervosismo e certo desconforto com a 

situação e que o estudo e a pesquisa sobre o tema que será apresentado, a confiança nos 

membros da equipe, bem como os ensaios devem acontecer na tentativa de evitar essas atitudes. 

Deve-se orientar que os movimentos das mãos devem procurar acompanhar o ritmo da fala, 

transmitindo, assim, espontaneidade e naturalidade, na busca de desenvolver a gestualidade 

como canal de comunicação, que a voz deve ser firme e demonstrar segurança, assim como a 

postura durante toda a apresentação, observando a relação postura, linguagem e o público 

ouvinte, sempre observando à função principal do gênero de informar/expor. 

É também essencial que se estabeleça um tempo de preparação adequado até a 

apresentação e que nesse período ocorra a análise do andamento do planejamento do seminário, 

pois os alunos precisam estar seguros do que irão apresentar. Eles, também, precisam respeitar 

e se adequar ao tempo estabelecido para o momento da apresentação, definido pelo professor 

previamente. Nesta etapa, pode ser solicitado o roteiro de apresentação, um gênero escrito, para 

dar suporte para o gênero oral seminário e que serve de orientação tanto para aos alunos no 

momento da apresentação, como para os professores acompanharem o andamento da pesquisa, 

tendo uma estimativa de como se dará todo o processo. Sua importância também deve ser 

trabalhada pelo professor durante a pesquisa, bem como as estratégias de leitura para elaborá-

lo, que seria uma leitura mais voltada para identificação e a apreensão de informações, pois, o 

roteiro permite visualizar o tema que será exposto, contribuindo para uma melhor forma de 

apresentá-lo junto ao público-alvo. Com ele é possível verificar certos equívocos, e o que não 

é tão relevante sobre a temática, como também, aspectos mais relevantes que venham a prender 

a atenção dos ouvintes. Sua descrição pode ser realizada através de tópicos, verificando e 

definindo o tempo de fala de cada membro da equipe e da apresentação como um todo, 

organizando a introdução, o desenvolvimento e a conclusão da apresentação, definindo os 

recursos que serão utilizados, e a construção dos slides, dentre outros. 

Em seguida, deve deixar claro para os alunos a forma de avaliação, especificando que 

como o gênero seminário está inserido em uma atividade maior que tem por objetivo o ensino 

dos elementos da oralidade, e será observado, principalmente, o desempenho dos alunos com 

os elementos trabalhados ao apresentar o seminário, mas lembrando que todo o processo 
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também é importante e será avaliado, ou seja, o objetivo da proposta, como já dito, é o de 

aprimorar os usos dos elementos da oralidade, a partir, do gênero seminário, visando a 

apropriação e o reconhecimento da importância dos elementos e aperfeiçoamento da oralidade. 

Isso pode ser observado em todo o desenvolvimento da atividade até o momento da 

apresentação, sendo, portanto, um processo contínuo de avaliação. O intuito principal não é o 

de estabelecer uma nota, mas verificar se houve o aprimoramento nos usos dos elementos ao 

longo de todo o desenvolvimento da atividade. Os critérios de avaliação podem ser 

estabelecidos pensando na participação e no empenho dos alunos, na pesquisa realizada, no 

material elaborado, no atendimento de todo o passo a passo da atividade sugerido pelo 

professor, na observação da execução dos elementos em questão, com a atribuição de 

pontuação/nota pela realização da atividade. 

No dia das realizações das apresentações dos seminários, procurar deixar os alunos o 

mais à vontade possível, evitando aquele clima de tensão, próprio de momentos de análise e 

avaliação. E, após a apresentação de cada grupo, promover discussões com a turma, sobre o 

tema exposto no seminário, e a importância dos elementos da oralidade para a construção de 

sentido, compreensão e o bom desenvolvimento do gênero. Neste momento, pode se promover 

uma autoavaliação, pois uma vez gravado o seminário, os estudantes poderão assisti-lo e avaliar 

o seu desempenho. Para tanto, o professor precisa acordar com a turma a exposição ou não da 

avaliação, pois esse procedimento é uma exposição de face, e requer maturidade para aceitar 

críticas, que muitas vezes, para aqueles que não estão preparados, podem bloquear futuras 

apresentações. 

A partir desta proposta de atividade elaboramos um guia de orientação de uma atividade 

que pode ser realizada com os alunos do Ensino Médio. Pensamos em uma atividade mais 

lúdica, com o intuito de suavizar o peso e a tensão que o gênero seminário desperta nos alunos. 

Ela foi desenvolvida seguindo as abordagens apresentadas no nosso aporte teórico, 

especialmente, quanto a linguística de texto e, ainda, a performance como linguagem, por 

pensarmos em questões relacionadas ao desempenho, execução e realização da linguagem, com 

foco para um melhor desempenho de linguagem, em contextos de exibição público. Em seu 

processo de elaboração, também, assumimos uma perspectiva de visão sociointeracionista da 

língua, em que acreditamos que, para a modalidade oral, as atividades ideais seriam aquelas 

que envolvem os gêneros da modalidade falada, através de atividades que envolvam a escuta, 

a produção e a análise da língua.  
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Com isso, observamos os critérios para a elaboração das atividades, desenvolvidos no 

quadro 8, e vimos que o seu foco é de natureza discursiva e funcional, priorizando a linguagem 

em funcionamento, e a língua como interação. Sua intenção é aguçar nos alunos uma percepção 

e uma reflexão mais críticas sobre os elementos de entonação, postura e gestualidade, visto que, 

muitas vezes, esses elementos podem passar despercebidos no processo de elaboração e 

execução do gênero seminário e demais gêneros, pois eles não estão restritos apenas a este 

gênero. Acreditamos que essa introdução pode ser feita aos poucos, por isso, por hora 

abordaremos esses três elementos. 

Partindo deste guia pode se trabalhar outros aspectos como a modulação da voz, 

qualidade da voz, polidez, silêncios e cadência da fala, clareza nas palavras, marcadores 

conversacionais, posição corporal, atitudes corporais, postura assumida diante da turma, gestos, 

troca de olhares, mímicas faciais, enfim, à mobilização dos elementos extralinguísticos, 

paralinguísticos (entonação) e cinésicos (gestos, olhares, posição), que compõem a 

materialidade do texto oral, no caso, o seminário. 

Destacamos, ainda, que a atividade evidencia um trabalho sistemático que toma a 

oralidade e seus elementos como objeto ensinável, como sugere a BNCC. Para tanto, criamos 

uma personagem no aplicativo Bitmoji e demos o nome de Ana. A Ana é aluna de Ensino Médio 

e tem com ela a missão de trazer algumas dicas, por meio de emojis, sobre o seminário com 

foco nos elementos de entonação, postura e gestualidade. A escolha pelos emojis se deu por ser 

algo bastante utilizado nas redes sociais em aplicativos como o WhatsApp, uma prática bem 

comum na internet, sendo uma proposta atual e que acreditamos que despertaria a atenção dos 

alunos de Ensino Médio. 

Vale salientar que, com o devido aprendizado desses elementos, por hora propostos, 

poderá se fazer a inserção de diversos outros elementos. Ressaltamos, ainda, que esses 

elementos não são mobilizados apenas no gênero seminário e os alunos precisam saber disso. 

Os elementos de entonação, postura e gestualidade perpassam vários outros gêneros, desde os 

menos formais, aos mais formais e públicos. Vejamos o guia de orientação (Cf. Figura 25): 
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Figura 25 - Guia de orientação para o gênero seminário 
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Fonte: Elaboração própria no ano de 2021.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O nosso estudo objetivou analisar o tratamento dado pela BNCC aos elementos da 

oralidade, considerando os campos de atuação, bem como as reflexões para as competências e 

as habilidades, no intuito de elaborar atividade para o ensino da oralidade com ênfase nos 

campos de atuação do Ensino Médio. Não almejamos dar por encerradas as análises e as 

discussões referentes ao tema, pois somos conscientes das inúmeras lacunas ainda existentes. 

Nosso intuito neste momento é o de apresentarmos os resultados alcançados com a nossa 

pesquisa. 

Vale destacarmos que para iniciarmos a realização desta pesquisa levantamos alguns 

questionamentos: Como a BNCC trata os elementos da oralidade dentro dos campos de atuação, 

para o desenvolvimento das competências e habilidades no ensino da oralidade para o Ensino 

Médio? No tocante ao ensino da oralidade, segundo a BNCC, quais elementos precisam ser 

desenvolvidos para a atuação nos diversos campos da vida social? Como auxiliar o professor 

no ensino da oralidade a partir de seus elementos, mediados pelos campos de atuação sugeridos 

pela BNCC? 

Algumas hipóteses foram levantadas, a partir destes questionamentos, por exemplo, a 

de que a BNCC viria com um direcionamento, em que o trabalho com a oralidade e seus 

elementos se desenvolvessem de forma sistemática e consistente, prescrevendo um norteamento 

para esse ensino dentro de campos de atuação junto às habilidades. Ou ainda, de que a Base 

mencionaria e sinalizaria para o trabalho com importantes elementos que são necessários para 

trabalhar a oralidade, nos mais variados contextos, como: a postura, a expressão facial, a 

gestualidade, a entonação, a modulação de voz, dentre outros. De fato, constatamos que a 

BNCC direciona para o trabalho com os elementos da oralidade desde os anos iniciais quando 

apresenta o campo de experiência “corpos, gestos e movimentos”, mas a sistematicidade e a 

consistência deixam a desejar, especialmente, para a etapa final, em que não encontramos o 

eixo da oralidade como nas outras etapas, nos deparamos com informações soltas sobre essa 

prática de linguagem. 

Esses questionamentos, reflexões e lacunas nos fizeram pensar numa possível 

elaboração de atividade que concebesse a modalidade oral da língua como objeto de ensino, no 

intuito de auxiliar o professor no ensino da oralidade, a partir dos elementos, mediante sua 

funcionalidade e nas variadas situações de uso junto aos campos de atuação. E assim, vimos à 
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possibilidade da pesquisa votar-se a etapa final da Educação Básica, o Ensino Médio, dentre os 

muitos motivos citados ao longo do trabalho desenvolvido, ressalto a carência de pesquisas 

sobre a temática para os anos finais e por ser a nossa etapa de atuação. 

Para que fosse possível a realização de um estudo mais consistente, em que pudéssemos 

contemplar todos os questionamentos e as hipóteses já citadas, elaboramos o objetivo geral de 

Analisar o tratamento dado pela BNCC aos elementos da oralidade, considerando os campos 

de atuação, bem como as reflexões para as competências e as habilidades, no intuito de 

elaborar atividade para o ensino da oralidade com ênfase nos campos de atuação do Ensino 

Médio; e os objetivos específicos: 1) Identificar, na BNCC, os elementos da oralidade que 

precisam ser desenvolvidos para que as habilidades sejam alcançadas, nos diferentes campos 

de atuação do Ensino Médio para o desenvolvimento da modalidade oral da língua; 2) Propor 

atividade para o ensino dos elementos da oralidade como postura, entonação e gestualidade 

considerando as habilidades que precisam ser desenvolvidas dentro dos campos de atuação do 

Ensino Médio, para o desenvolvimento oralidade. 

Para atingirmos o primeiro objetivo específico buscamos junto ao universo da pesquisa, 

a BNCC, identificar os elementos da oralidade que precisavam ser desenvolvidos para que as 

habilidades fossem alcançadas, fizemos esse processo nos diferentes campos de atuação do 

Ensino Médio, assim, delineamos o corpus. Percebemos a possibilidade de trabalho com 

inúmeros elementos por meio dos gêneros orais, como o tópico discursivo, os turnos de fala, a 

argumentação, os marcadores conversacionais, o tom, o timbre, a intensidade, os elementos 

paralinguísticos e cinésicos, dentre outros. Essas informações nos deram a possibilidade de 

elaboramos quadros para cada campo de atuação sugerido para o Ensino Médio, em que 

constam as habilidades, os elementos identificados e os gêneros para o ensino desses elementos. 

Com isso, resolvemos sintetizar as informações encontradas, em todos os campos, em apenas 

um quadro (Cf. Quadro 7). Nele encontramos os elementos da oralidade identificados e as 

possibilidades de trabalho com os elementos da oralidade por meio dos gêneros orais. 

Não foi uma tarefa simples atingirmos o primeiro objetivo específico, visto que, não 

encontramos o eixo da oralidade bem delimitado para o Ensino Médio, como está disposto no 

Ensino Fundamental, e as informações encontram-se diluídas ao longo do texto, imbricadas 

com os demais eixos. Fizemos, então, toda uma varredura junto às habilidades na busca pelos 

elementos da oralidade e essas possibilidades de trabalho, visto que, isto não está disposto de 

forma clara na Base. 
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Com todo o nosso aporte teórico e a identificação dos elementos nas habilidades dentro 

dos campos de atuação, bem como, a identificação dos gêneros orais para este trabalho de 

oralidade, conseguimos elencar alguns critérios (Cf. Quadro 8) para a elaboração da atividade, 

e assim, passamos a desenvolvê-la. 

Como tínhamos certeza que por hora não daríamos conta de todos os elementos 

identificados, elencamos alguns, que são de suma importância para a produção de um 

seminário, gênero escolhido por nós, por ser sugerido pela Base para o Ensino Médio e por 

sabermos que o seu uso como atividade avaliativa é bem recorrente. Os elementos selecionados 

foram o de entonação, postura e gestualidade que compõem os recursos paralinguísticos e 

cinésicos, recursos que se fazem presentes em muitas das habilidades analisadas dentro dos 

campos de atuação.  

Com essas escolhas, partimos para a elaboração da atividade, pensamos em seu objetivo, 

todo o seu desenvolvimento e a forma de avaliação. Com esse encaminhamento para a 

atividade, através de um quadro (Cf. Quadro 9), pensamos e elaboramos, também, um guia de 

orientação para os alunos, no intuito que o professor o utilize na tentativa de despertar e aguçar 

no aluno a percepção para a identificação, análise e reflexão desses elementos, como também, 

para o gênero seminário como um todo, pois o guia trata, também, da preparação, do 

planejamento, da produção, do ensaio e da apresentação. A proposta pretende orientar os 

professores a levar os alunos a compreenderem o processo de produção do gênero oral 

seminário, e que esse processo perpassa a oralidade e seus elementos. Almejamos contribuir 

para que os alunos compreendam, produzam e executem o gênero oral, em questão, enquanto 

ação discursiva com fins sócio-comunicativos. 

Ressaltamos novamente que não tivemos a pretensão de encerrarmos as discussões a 

respeito do trabalho com a oralidade e seus elementos, e somos conscientes das lacunas e 

limitações deixadas por nosso trabalho. Sabemos que muito pode ser feito para o ensino da 

modalidade oral da língua, a partir das habilidades e junto aos campos de atuação propostos 

pela BNCC. Por exemplo, trabalhos com esses mesmos elementos (entonação, postura e 

gestualidade), mas com outros gêneros como exposições orais, entrevistas, palestras, poemas 

declamados, relatos orais; trabalhos com novos elementos, como os turnos conversacionais, os 

modalizadores, as hesitações, o timbre, o tom, para este mesmo gênero (seminário); enfim 

trabalhos com novos elementos e outros gêneros orais. Acreditamos que são inúmeras as 
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abordagens que podem ser utilizadas, a partir de nosso estudo e esperamos que mais e mais 

pesquisas surjam, dando à oralidade a visibilidade que ela realmente merece.  
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APÊNDICE A - GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA SEMINÁRIO 

 

SEMINÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este é o impacto que uma apresentação de 

Seminário causa na maioria das pessoas. Mas, 

não se desespere, já que, assim como escrita, 

também podemos planejar a nossa 

apresentação oral. E esta é a palavra-chave 

para iniciarmos: PREPARAÇÃO. 

Após a escolha do tema do Seminário e a 

escolha dos grupos (caso seja em grupo), 

partimos para a pesquisa sobre o tema, para 

que possamos sanar as dúvidas, discutir sobre 

a temática, pensar nos recursos que serão 

utilizados, elaborar o roteiro e organização de 

apresentação. Tudo isso, dentro do prazo 

estipulado pelo professor para a preparação e 

apresentação. 

 

 

Com isso, podemos pensar em começar os 

ensaios para a apresentação. Isso mesmo! 

Precisamos praticar! Precisamos treinar! Faça 

os ensaios com o grupo, apresente para um 

familiar, um amigo, o namorado, apresente 

até mesmo para o seu espelho! 

 

É nessa fase, também, que já devemos dar à 

devida atenção a nossa fala e a oralidade, bem 

como a todos os elementos da oralidade que 

serão mobilizados para o momento da 

apresentação. 

Ana tem 16 anos e é estudante do Ensino 

Médio. Com ela, vamos aprender algumas 

dicas para a realização de um seminário. 

Vamos às dicas com a Ana! 
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Reforçamos que, com uma boa preparação e 

com os ensaios realizados, evitaremos 

situações constrangedoras, tais como: 

Aquela vergonha que pode 

comprometer toda a apresentação. 

O desespero por não ter se 

preparado de forma adequada e não se sentir 

capaz. 

A linguagem utilizada não 

ser adequada para o momento, por se tratar 

de uma situação mais formal.  

Esquecer o que vai falar, ou 

cometer muitos equívocos na hora da 

apresentação. 

Não saber responder às 

perguntas sobre o que está apresentando. 

Não saber o momento de 

calar e ouvir, assim como, passar a palavra 

para o outro membro do grupo. 

Surtar no dia, na hora e no 

momento da apresentação do seminário.   

 

A entonação é a variação no tom da voz, o 

modo como o som será emitido e é muito 

importante na hora da apresentação. Procure 

não falar baixo, pois você pode não ser 

compreendido e fique atento ao modo como 

pretende se expressar. O ideal seria ensaiar no 

local onde acontecerá a apresentação para 

que se tenha uma dimensão do alcance da 

voz, e ao modo como pretende emitir o som 

na hora da apresentação. 

__________________________________ 

 

Muitas apresentações são completamente 

comprometidas por problemas quanto à 

entonação. Então, muita ATENÇÃO! 

 

 

Muito cuidado com os elementos 

da oralidade como a ENTONAÇÃO, 

a POSTURA e a GESTUALIDADE! 

Eles revelam muito na sua 

apresentação. Vejamos: 
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A postura é a atitude ou posição do corpo em 

determinado momento, como no seminário, 

por exemplo. Ela diz muito sobre você no 

momento da apresentação. Por meio dela 

podemos perceber se está nervoso, 

desconfortável, desencorajado, tímido, 

ansioso, apático. 

 

Sabendo disso, use-a a seu favor! Procure 

através da postura demonstrar segurança, 

interesse, domínio do conteúdo, leveza, 

espontaneidade. O mesmo acontece com a 

gestualidade, que são os movimentos do 

corpo, principalmente das mãos, braços e 

cabeça. Por meio dela, procure transmitir o 

conteúdo de forma espontânea, mas sem 

gestos excessivos, pois isto pode desviar a 

atenção do público ouvinte para seus 

movimentos excessivos com as mãos, os 

braços, para as expressões faciais, etc. 

Transmita naturalidade! 

 

 

Passadas as etapas de produção e preparação 

de um seminário, bem como a fase de 

abertura, introdução e abordagem do tema, 

em que temos, de fato, a apresentação, não 

podemos negligenciar a sua etapa final. 

Muitos alunos temem esta etapa, porque nela 

podem surgir os questionamentos e dúvidas 

sobre o conteúdo apresentado. E nessa hora 

falamos:  

 

 

Se você tiver realizado toda a pesquisa do 

tema, tirado as dúvidas, não há o que temer. 

Sabemos que ninguém sabe de tudo, mas se 

foi você (e o grupo, caso tenha) quem 

pesquisou e estudou sobre a temática, a 

probabilidade de não conseguir responder é 

muito baixa. Por isso novamente enfatizamos: 

PREPARAÇÃO.  
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Reforçamos que este momento não precisa 

ser o terror de um seminário. Com uma boa 

preparação é apenas mais uma etapa dentre 

todas as outras. 

 

 

 

 

E caso não consiga responder, seja educado e 

afirme que irá pesquisar para tirar a dúvida do 

público ouvinte em outro momento. 

Temos certeza que com as explicações dos 

professores sobre o gênero oral seminário e 

com essas dicas, nada os impede de brilhar 

durante o momento apresentação. 

 

 

 

Lembramos que este momento é único e é 

todo seu! Procure dar o seu melhor e tentar 

melhorar a cada dia. Caso o professor não o 

faça, peça que ele elabore critérios de 

avaliação, para que você possa saber seus 

pontos positivos e negativos e assim melhorar 

a cada apresentação. Sucesso! 

 


