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RESUMO 

 

A presente dissertação objetiva analisar propostas de trabalhos com gêneros orais no livro 

didático de Língua Portuguesa do Ensino Médio. Pois, acreditamos que podemos 

compreender como é sugerido o trabalho com os gêneros orais, proporcionando um novo 

olhar acerca do ensino e das sugestões de atividades veiculadas a ele. Para isso, iremos 

identificar as concepções de gêneros orais abordada no livro didático de língua portuguesa; 

verificar e descrever as práticas de linguagem focalizando nas propostas de trabalho com os 

gêneros orais do livro didático; analisar as sugestões de atividades com os gêneros orais que 

são propostas nas práticas de linguagem no livro didático; compreender a que medida as 

sugestões de trabalho com os gêneros orais no livro didático podem contribuir para o 

desenvolvimento de “habilidades comunicativas” orais do aluno; e, contribuir com o ensino 

dos gêneros orais através da elaboração de uma cartilha a ser apresentada como resultado 

deste trabalho. Do ponto de vista metodológico, trouxemos uma abordagem qualitativa, já que 

descrevemos e refletimos criticamente sobre o nosso corpus. Nesse sentido, o presente estudo 

é exploratório e caracteriza-se como bibliográfico, pois se constitui por meio das teorias e da 

análise construída a partir dos dados coletados na seção de produção de texto do livro 

didático. Para as discussões teóricas tomamos por fundamentos os estudos que tratam do 

ensino de língua materna tendo como base Antunes (2009); para falar das práticas de 

linguagem abordamos Antunes (2003) e Geraldi (2006); sobre a teoria dos gêneros nos 

respaldamos em Bakhtin (2016); acerca do ensino dos gêneros temos Marcuschi (2008); para 

tratar dos gêneros orais Dolz e Schneuwly (2004); e, nas discursões sobre o livro didático de 

Língua Portuguesa Bunzen e Rojo (2008). As análises dos dados nos revelam que nas 

concepções de gêneros orais: (i) os gêneros são concebidos como objetos de ensino, (ii) as 

propostas de atividades são acerca de gêneros formais e públicos, (iii) no trabalho com os 

gêneros orais o aluno é levado a compreender melhor questões relacionadas à adequação da 

linguagem no meio situacional. Com relação ao trabalho com as práticas de linguagem 

evidenciamos que: (i) no trabalho com a leitura temos sugestões de atividades que provocam 

uma leitura dinâmica, (ii) para o trabalho com a escrita, as atividades promovem a prática da 

escrita interativa, na qual o texto é tratado como processo, e, (iii) sobre a prática da oralidade, 

encontramos orientações específicas, nas quais levam o aluno a perceber tanto o falante, bem 

como o ouvinte como atores da comunicação. Acerca do desenvolvimento de habilidades 

comunicativas destacamos que: (i) há um trabalho com leituras diversificadas, (ii) a 

habilidades de escuta e de fala são ampliadas por meio de atividades com o uso real da língua 

e, (iii) a escrita é vivenciada de forma significativa, por meio de gêneros do convívio social. 

Logo, essa investigação tem muito a contribuir com as pesquisas direcionadas para o ensino 

de línguas, destacando-se na abordagem dos gêneros orais e, também, com a prática 

pedagógica. 

 

PALAVRAS - CHAVE: Gêneros orais. Ensino de Língua Portuguesa. Produção de textos 

orais. Livro didático.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

 

 

La presente disertación   tiene como objetivo analizar las propuestas de artículos con los 

géneros orales en el libro de texto de la escuela secundaria de  portugués. Pues, creemos que 

podemos comprender cómo se sugiere el trabajo con los géneros orales, proporcionando una 

nueva mirada acerca de la enseñanza y de las sugerencias de actividades transmitidas a ello. 

Para ello, vamos a identificar las concepciones de los géneros orales cubiertos en el libro de 

texto portugués; verificar y describir las prácticas de lenguaje enfocando en las propuestas de 

trabajo con los géneros orales del libro didáctico; analizar las sugerencias de actividades con 

los géneros orales que se proponen en las prácticas de lenguaje en el libro didáctico; 

comprender a qué medida las sugerencias de trabajo con los géneros orales en el libro 

didáctico pueden contribuir al desarrollo de "habilidades comunicativas" orales del alumno; y, 

contribuir con la enseñanza de los géneros orales mediante la elaboración de una cartilla que 

se presentará como resultado de este trabajo. Desde el punto de vista metodológico, hemos 

traído uno enfoque cualitativo, una vez que describimos y reflexionamos críticamente sobre 

nuestro corpus. En este sentido, el presente estudio es exploratorio y se caracteriza como 

bibliográfico, pues se constituye por medio de las teorías y del análisis construido, a partir de 

los datos recogidos en la sección de producción de texto del libro didáctico. Para las 

discusiones teoricas tenemos los fundamentos de los estudios que tratan de la enseñanza de 

lengua materna teniendo como base Antunes (2009); para hablar de las prácticas de lenguaje 

abordamos Antunes (2003) y Geraldi (2006); sobre la teoría de los géneros nos respaldamos 

en Bakhtin (2016); sobre la enseñanza de los géneros tenemos Marcuschi (2008); para tratar 

los géneros orales Dolz y Schneuwly (2004); y, en discurciones en el libro de texto portugués, 

Bunzen y Rojo (2008). Las análisis de los dados nos revelan que en las concepciones de 

géneros orales: (i) los géneros orales son concebidos como objetos de enseñanza, (ii) las 

propuestas de actividades son acerca de géneros formales y públicos, (iii) en el trabajo con los 

géneros orales el alumno es llevado a comprender mejor cuestiones relacionadas a la 

adecuación del lenguaje en el medio situacional. Con respecto al trabajo con las practicas de 

lenguaje evidenciamos que: (i) en el trabajo con la lectura tenemos sugerencias de actividades 

que provocan una lectura dinâmica, (ii) para el trabajo con la escritura, las actividades 

promueven la práctica de la escritura interactiva, en la cual el texto es tratado como processo 

y, (iii) sobre la práctica de la oralidad, encontramos orientaciones específicas, en las que 

llevan al alumno a percibir tanto el hablante así como el oyente como actores de la 

comunicación. Acerca del desarrollo de habilidades comunicativas destacamos que: (i) hay un 

trabajo con lecturas diversificadas, (ii) las habilidades de escucha y de habla son ampliadas 

por medio de actividades con el uso real de la lengua, y, () iii) la escritura es vivenciada de 

forma significativa, por medio de géneros de la convivencia social.  Por consiguiente, esta 

investigación tiene muchas contribuiciones con las investigaciones dirigidas a la enseñanza de 

lenguas, destacándose la abordaje de los géneros orales y, también, con la práctica 

pedagógica. 

 

PALABRAS - CLAVE: Generos orales. Enseñanza de português. Produción de textos orales. 

Libro didáctico. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

“Seria possível definir o homem como um ser que fala 

e não como um ser que escreve”. 

(Luís Marcuschi) 

 

O livro didático se constitui como um dos recursos mais importantes em sala de aula, 

influenciando diretamente a prática pedagógica dos professores de Língua Portuguesa. Esse 

pensamento tem sido motivo para estudos e pesquisas sobre os gêneros, tornando-se um 

campo cada vez mais fértil de conhecimento. Assim, o presente trabalho objetiva analisar as 

propostas de atividades relacionadas aos gêneros orais na seção destinada à produção de 

textos, contidas na coleção de livros didáticos Português Contemporâneo: Diálogo, Reflexão 

e Uso do Ensino Médio, no sentido de compreender como é sugerido o trabalho com os 

gêneros orais no livro didático de Língua Portuguesa, proporcionando um novo olhar acerca 

do tratamento dado aos gêneros da modalidade oral e das sugestões de atividades veiculadas 

ao livro didático.  

Dessa forma, o livro didático tem um lugar de destaque na sala de aula, interferindo no 

processo de ensino e aprendizagem e, o ensino dos gêneros vem, através das pesquisas, 

fazendo-se presente nas aulas de língua materna. Para Marcuschi (2005), podemos perceber 

um grande enfoque dado ao ensino dos gêneros. Nesse sentido, é bastante notório a ênfase 

dada aos gêneros no ensino de Língua Portuguesa. Mas Marcuschi (2008) esclarce que, apesar 

do grande destaque ao ensino dos gêneros, os estudos dos gêneros falados não são abundantes 

se comparados aos gêneros escritos. Desse modo, os gêneros orais não têm tido o mesmo 

espaço que os gêneros escritos. 

Porém, nem sempre o ensino dos gêneros esteve tão evidente em sala de aula. De 

acordo com Bunzen (2006), o ensino da literatura e, posteriormente, o ensino de redação, que 

se dava de forma descontextualizada, já tiveram bastante privilégios nas aulas de Português. 

Para Bunzen (2006), o modo como as aulas eram conduzidas, tanto no ensino de literatura, 

quanto no ensino de redação, não atendiam mais às necessidades sociais relacionadas ao uso 

da língua. De acordo com autor, nos anos 1980 e 1990 surgiu a expressão “produção de texto” 

e junto com ela, algumas modificações nas aulas de português, espaço em que o texto foi 

tomado como unidade básica de ensino e os gêneros como objeto de ensino.  

Nesse raciocínio, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), 

enfatizam que as informações especificadas em diferentes documentos consolidam, ainda que 

em partes, junto com estudos da Análise da Conversação, da Linguística Textual e das Teorias 
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da Enunciação, o espaço ganho nas propostas de atividades com produção, recepção e análise 

de textos. De modo que, o texto como unidade de ensino nas aulas de língua materna ganhou 

mais destaque a partir das publicações dos documentos oficiais, que passaram a enfatizá-lo 

com maior força e, consequentemente, os gêneros textuais/discursivos
1
 também, já que todo 

texto se constitui por meio de algum gênero, oral ou escrito. Como diz Bakhtin (2016), a 

língua é marcada pelos gêneros do discurso, que são tipos relativamente estáveis de 

enunciados.  

Dessa forma, as Orientações Curriculares do Ensino Médio – Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias (BRASIL, 2006) direcionam as práticas de ensino através de textos, tendo 

em vista a produção de sentido e concretizando-se com os gêneros discursivos. Nessa mesma 

lógica, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCN, no volume 

“Linguagens, Código e suas tecnologias” (BRASIL, 2000) abordam que o desenvolvimento 

de competências linguísticas do aluno, do Ensino Médio, deve estar relacionado à utilização 

da língua em situações subjetivas e objetivas, atentando-se para o valor social e simbólico da 

atividade linguística. 

Então, os documentos oficiais evidenciam o quanto é essencial o trabalho com os 

gêneros em sala de aula. Contudo, a questão não é o trabalho com os gêneros em si, na sala de 

aula, mais a suposta dicotomia entre o ensino dos gêneros orais e os gêneros escritos. Para 

Schneuwly (2004), a escrita é idealizada como forma perfeita da língua, da expressão da 

realidade e do pensamento. Desta maneira, sendo a escrita essa forma perfeita da língua, ao 

oral fica a espontaneidade. Infelizmente, essa visão implica em uma desvalorização do ensino 

dos gêneros orais.  

Entretanto, Schneuwly (2004) explica que a escola precisa levar os alunos a 

conhecerem e dominarem sua língua em formas diversas, desenvolvendo neles uma relação 

consciente de seu comportamento linguístico, melhorando sua capacidade de escrever e de 

falar. Esse desempenho só pode ser possível a partir do estudo dos gêneros orais e escritos. De 

fato, a ausência do trabalho com os gêneros orais ou sua desvalorização nas aulas de Língua 

Portuguesa implica diretamente em alunos com dificuldades de se expressar, de dominar os 

diferentes modos da linguagem, expressadas na esfera oral, considerando a diversidade de 

gêneros orais circundantes nas diversas situações de comunicação.  

                                                           
1
 A teoria dos gêneros do discurso e gêneros textuais têm objetivos diferentes, mas o segundo fundamenta-se no       

primeiro para sustentar a sua tese sobre os gêneros textuais e sua aplicação ao ensino. Dessa forma, não 

pretendemos aqui discutir tais objetivos, assim, usaremos os dois termos, quando necessário para discorrer 

sobre questões de gêneros. 
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Pensando nisso, este trabalho de pesquisa, volta-se para o ensino dos gêneros orais, 

considerando que a escola precisa organizar suas práticas de ensino com propostas de 

trabalhos voltadas para a produção textual tanto da modalidade escrita como oral. Então, o 

interesse pelos gêneros orais se deu a partir dos tantos “olhares” para os gêneros em sala de 

aula.  

Contudo, percebemos sempre uma maior atenção aos gêneros escritos, de modo que o 

trabalho com os gêneros orais não tem tido a mesma valorização, dificultando o aprendizado 

sistematizado da língua falada. Conforme Dolz, Schneuwly e Haller (2004, p. 162), os 

gêneros orais não tem seu devido lugar no ensino, porque existem distinções entre o oral e a 

escrita que geram inúmeras confusões: a língua falada é considerada pobre e mal estruturada, 

enquanto a língua escrita representa a norma culta.  E, essa postura metodológica é refletida 

em alunos com dificuldades na expressão oral, seja na hora de falar em público, se posicionar 

diante de uma situação no meio social ou mesmo em sala de aula, nas atividades que exijam 

certo domínio da oralidade.  

Outro motivo que confirma nosso interesse por essa temática, foi o pouco espaço dado 

aos gêneros orais na sala de aula, quando da nossa experiência durante a graduação, na 

disciplina Estágio Supervisionado II, numa escola do Ensino Médio. Durante o processo de 

observação, bem como de regência, identificamos a pouca intimidade de alguns alunos com 

os gêneros orais, como também, a supervalorização por parte do professor com os gêneros 

escritos.  

Nesse ponto, compreendemos que o trabalho com a oralidade, a partir dos gêneros 

orais como objeto de ensino, faz-se necessário no ambiente escolar. Para Marcuschi (2007), as 

sugestões que aparecem no livro didático, (doravante LD), no que diz respeito ao tratamento 

dado ao texto/gêneros, trazem fortes indicadores da noção de língua, texto, leitura e escrita 

que será adotada em sala de aula. Assim, fizemos um levantamento de algumas pesquisas na 

área e encontramos alguns aspectos que dialogam com o presente trabalho. Porém, dentre do 

levantamento que fizemos, foi necessário um recorte, especificando aqueles trabalhos que têm 

um direcionamento prioritário para os gêneros orais.  

Nessa lógica didática, destacamos o trabalho de Souza e Dornelles (2017), uma 

pesquisa que partiu da colocação de um aluno, em sala de aula: “Eu quero aprender a falar”. O 

trabalho buscar compreender como tratar a oralidade como objeto de ensino nas aulas de 

Língua Portuguesa, por meio de uma pesquisa-ação, trabalhada a partir dos gêneros orais: 

entrevista e seminário. O primeiro, além de ter sido estudado como objeto de ensino, ainda 

serviu como base para a elaboração do segundo. O estudo desses dois gêneros secundários 
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possibilitou o uso dos recursos linguísticos de forma mais consciente e flexível por parte dos 

alunos, além de contribuir para a compreensão de que fala e escrita não se opõem, mas 

completam-se.  

Seguindo esse raciocínio, Miranda e Príncipe (2017) discutiram a adoção da 

perspectiva de gêneros discursivos, enfocando um trabalho didático com o gênero oral debate 

deliberativo, em uma sequência didática, desenvolvida com alunos do ensino Técnico 

Integrado ao Médio. Para as autoras, o trabalho com o gênero dentro da sequência didática 

apresenta certas dificuldades, por causa da divisão do tempo escolar e do currículo de ensino. 

Contudo, apesar dos empecilhos, Miranda e Príncipe (2017) destacam que foi possível 

endossar a discussão sobre gêneros orais no contexto de ensino. O trabalho com o gênero, de 

forma sistematizada, contribui com uma reflexão acerca do caráter multimodal do gênero 

estudado, além de fazer dessa experiência um aparato para o trabalho de professores do 

Ensino Fundamental e Médio e para outros pesquisadores. 

Já Gonçalves, Batista e Diel (2017) trazem uma pesquisa voltada para o trabalho 

docente, tendo como instrumento de geração de dados um questionário. A partir disso, elas 

verificam qual é o espaço destinado aos gêneros orais nas aulas de Língua Portuguesa no 

Ensino Fundamental e de que forma são trabalhados. As pesquisadoras constatam que o 

trabalho docente se relaciona apenas ao desenvolvimento de atividades direcionadas à escrita. 

Na visão das autoras, ainda existe uma concepção enraizada de que a escrita é superior ao 

oral, ficando a oralidade desvalorizada no ensino de língua. 

Na pesquisa de Rodrigues e Dantas (2015) analisaram os pressupostos dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa - PCNLP (BRASIL, 1998), quanto ao 

tratamento da oralidade nas práticas em sala de aula, observando como esses pressupostos se 

efetiva no livro didático de Português do Ensino Fundamental. Segundo as autoras, as 

atividades do LD vão de encontro às orientações do documento norteador para o ensino de 

Língua Portuguesa nos anos finais do Ensino Fundamental, tanto no que se refere à produção 

textual como na relação e compreensão dos gêneros orais. Nesse caso, as autoras fazem um 

paralelo entre as orientações dos PCNLP com relação às práticas voltadas para o oral em sala 

de aula e o LD, buscando constatar se o livro já se adequa às novas demandas relacionadas ao 

ensino de leitura, escrita e análise linguística. 

Os estudos de Câmara (2014) expõe a importância do ensino dos gêneros orais em sala 

de aula, de modo que seja dado à fala o lugar de destaque que, efetivamente cabe a ela. A 

autora traz uma discussão teórica sobre gêneros e enfoca o oral como uma prática social de 

grande relevância que se faz necessário ser ensinada em sala de aula, principalmente, no que 
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diz respeito aos gêneros secundários. A autora ainda frisa a existência das dificuldades em 

demarcar as atividades a serem realizadas no Ensino Médio, já que não se pode garantir que o 

estudante desse nível de ensino tenha a ele chegado com todas as competências desenvolvidas 

da base. 

Outro trabalho que se destaca é o de Costa-Marciel e Barbosa (2013), que discute 

sobre os saberes docentes no trato com a oralidade, enquanto objeto didático, com um 

questionário direcionado aos professores do Ensino Fundamental. Através desse questionário, 

as autoras constataram que os participantes da pesquisa confundem atividades oralizadas com 

o ensino dos gêneros orais, faltando um direcionamento e clareza sobre o que deve ser 

ensinado. Estes resultados mostram mais uma vez que, apesar da ampla divulgação das 

discussões relacionadas aos gêneros orais, sua efetivação se faz muito recente em termos de 

conteúdo curricular, talvez por falta de estudos e aprofundamentos teóricos por parte dos 

docentes. 

Souza-Machado (2013) analisou o tratamento dado à oralidade nas propostas 

apresentadas no livro didático do 1º ano do Ensino Fundamental, confrontando-o com as 

orientações dos PCNs. Segundo a pesquisadora, no manual do educador há recomendações 

para o trabalho com a oralidade que vão de encontro às orientações dos PCNs, no entanto, as 

atividades abordadas pelo livro didático ficam apenas no plano da oralização. A autora 

salienta que nas atividades analisadas, a „voz‟ do aluno limita-se a reprodução do texto, pois 

as indicações restringem-se às conversas acerca da compreensão textual, distantes dos usos da 

oralidade na sociedade. 

Como vemos, as pesquisas apresentadas mostram discussões relevantes sobre o ensino 

dos gêneros orais, trazendo abordagens mais específicas, voltadas para o Ensino Fundamental 

e Médio. Elas se desenham metodologicamente puramente de forma teórica ou fazendo a 

relação teoria/prática, proporcionando um paralelo entre os documentos oficiais sobre o 

ensino de língua materna e o livro didático.  

Desse modo, podemos estabelecer um diálogo entre as pesquisas citadas anteriormente 

e o nosso objeto de estudo, que são as propostas de atividades de produção de textos 

relacionadas aos gêneros orais na coleção de LDs de Língua Portuguesa do Ensino Médio. 

Nesse sentido, precisamos entender como são propostas as atividades que envolvem os 

gêneros orais no livro didático, já que este é um dos fundamentais guias de orientação do 

professor de língua materna e o Ensino Médio uma das etapas mais marcantes da vida 

estudantil; uma fase de preparação para o mundo do trabalho, o mundo social, progressão dos 

estudos e de práticas de linguagem mais complexas, sobretudo, no meio social. 
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Outrossim, as discussões acerca dos gêneros orais se fazem relevante para esta 

pesquisa, uma vez que o estudo dos gêneros, como bem indagado por Marcuschi (2005), está 

na moda, mas não podemos torná-lo um modismo passageiro, nem permitir que as teorias 

fiquem somente no campo das ideias; é preciso associar à prática de modo que a práxis seja 

estabelecida no ambiente educacional.  

Assim, esse estudo salienta a relevância social do ensino de língua materna, pois é por 

meio da língua que nos comunicamos e organizamos nossa vida cotidiana. A língua seja 

falada ou escrita constitui um determinado gênero. Marcuschi (2008) corrobora com a nossa 

reflexão quando explica que toda ação humana se dá por meio de algum gênero. Os gêneros 

encontram-se presentes o tempo todo no meio social, eles organizam linguisticamente a 

sociedade que se apropria deles, tanto formalmente como informalmente.  

A apropriação da língua de forma satisfatória só será contemplada no ambiente escolar 

quando for trabalhada sistematicamente. Por isso, não queremos um ensino centralizado em 

práticas descontextualizadas ou preconceituosas, buscamos práticas que percebam os gêneros 

como elementos sociais, com valoração para a modalidade escrita e a oral, de forma que cada 

uma seja contemplada igualmente no espaço da sala de aula. Portanto, esse estudo visa 

contribuir para o campo da pesquisa voltada para o ensino de línguas, estando veiculada ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino - PPGE do Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino 

– CMAE, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, na linha de Ensino de 

Línguas, como também no Grupo de Pesquisa Ensino e Produção de Texto - GEPT. 

Em suma, a pertinência deste trabalho se dá no âmbito pessoal, pois como professores 

e pesquisadores podemos contribuir de forma reflexiva sobre o ensino de Língua Portuguesa, 

propondo uma ponderação sobre o objeto de ensino das aulas de Português e as práticas de 

linguagem. Nossa contribuição também se faz pelo caráter social, já que estamos falando do 

ensino de uma língua. Como diz Antunes (2003, p. 108-109), “[...] a escola não deve ter outra 

pretensão senão chegar aos usos sociais da língua”. Notadamente, quando nos propomos a 

fazer uma pesquisa que parte de uma problemática social, esta certamente trará benefícios 

para os interessados, proporcionando uma reflexão crítica a partir da relação teoria e prática, 

já que buscamos, através de dados e respaldados nas teorias, mostrar possibilidades para a 

superação de uma determinada problemática.  

E ainda, não poderíamos deixar de expressar a relevância deste estudo para a 

academia, pois estamos vinculados a um programa de pós-graduação concomitantemente ao 

grupo de pesquisa GPET. Esse é o maior legado da academia: fazer pesquisa; estudos que 

contribuem, significativamente, para uma determinada problemática visando à superação. 
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Tendo em vista as discussões elencadas acima se manifesta no presente trabalho as 

seguintes indagações: como o livro didático de Língua Portuguesa do Ensino Médio trabalha 

os gêneros orais? E como desdobramento desta inquietação, surgem outras questões na 

pesquisa: a) Quais concepções as propostas de atividades do livro didático trazem sobre os 

gêneros orais? b) Como se dá o trabalho com os gêneros orais envolvendo as práticas de 

linguagem? c) Até que ponto as atividades sugeridas no livro didático, com os gêneros orais, 

contribuem para o desenvolvimento de “habilidades comunicativas” do aluno? 

Mediante essas questões de pesquisa, apresentamos como objetivo geral: analisar 

proposta de trabalhos com gêneros orais no livro didático de Língua Portuguesa do Ensino 

Médio. E, como objetivos específicos: 1) identificar as concepções de gêneros orais abordada 

no livro didático de língua portuguesa; 2) verificar e descrever as práticas de linguagem 

focalizando nas propostas de trabalho com os gêneros orais do livro didático; 3) analisar as 

sugestões de atividades com os gêneros orais que são propostas nas práticas de linguagem no 

livro didático; 4) compreender a que medida as sugestões de trabalho com os gêneros orais no 

livro didático podem contribuir para o desenvolvimento de “habilidades comunicativas” orais 

do aluno, por fim; e, 5) contribuir com o ensino dos gêneros orais através da elaboração de 

uma cartilha a ser apresentada como resultado deste trabalho.  

No sentido de sustentar teoricamente nosso estudo, buscamos fundamentar nossa 

discussão da seguinte forma: para discorrer sobre o ensino de língua materna e o lugar do 

texto em sala de aula, trouxemos Antunes (2009), Mesquita (2014), Geraldi (2006), (2015) e 

Marcuschi (2008); para falar das práticas de linguagem, amparamo-nos em Antunes (2003) e 

Geraldi (2006); sobre a teoria dos gêneros, sustentamo-nos em Bakhtin (2016), e acerca do 

ensino dos gêneros nos apoiamos em Marcuschi (2008), Antunes (2009), Dolz e Schneuwly 

(2004). Para questões relacionadas aos gêneros orais, buscamos Marcuschi (2010), Dolz, 

Noverraz, Schneuwly e Haller (2004); e, para expor acerca do LD de Língua Portuguesa, nos 

baseamos em Bunzen e Rojo (2008), Marcuschi (2008), Marcuschi e Cavalcante (2008) e Ota 

(2009). 

Nessa medida, a dissertação está dividida em cinco capítulos: o primeiro é a 

introdução, com uma breve apresentação e problematização da temática; justificativa, na qual 

esboçamos o porquê da escolha do tema e sua pertinência para o meio social; estado da arte, 

com um recorte dos principais trabalhos nessa temática, as questões de pesquisa; objetivos 

geral e específico, os quais expressaram a nossa expectativa com relação à pesquisa; 

abordagem teórica, contendo alguns teóricos e estudiosos que nos ancoramos e a estrutura 

organizacional do presente texto. 
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 O segundo capítulo traz as ancoragens teóricas, estando subdividido em tópicos que 

tratam do: ensino de língua materna e o texto como instrumento de ensino em sala de aula; 

das práticas de linguagem no ensino de língua materna; da concepção de gêneros, e dos os 

gêneros em sala de aula, aprofundando-se no ensino dos gêneros orais e ainda, abordamos 

sobre o LD de Língua Portuguesa, tendo em vista suas propostas metodológicas para o ensino 

dos gêneros orais.  

No terceiro capítulo, temos o percurso metodológico: caracterização da pesquisa; 

constituição do corpus e procedimentos de análise. No quarto capítulo encontra-se a análise 

dos dados, das propostas de trabalho com gêneros orais no LD de Língua Portuguesa do 

Ensino Médio. Por fim, no quinto capítulo temos as considerações finais, na qual retomamos 

alguns dos resultados encontrados no decurso da análise.  

Este estudo tratou acerca do ensino dos gêneros orais, especificamente as atividades de 

produção de textos relacionadas aos gêneros da modalidade oral, em uma coleção de livro 

didático de Língua Portuguesa do Ensino Médio. Contribuindo com as pesquisas direcionadas 

para o ensino, na abordagem da produção de textos com os gêneros orais, bem como com a 

prática em sala de aula, uma vez que possibilita aos professores de Língua Portuguesa um 

“novo olhar” e um novo fazer metodológico no que diz respeito ao ensino dos gêneros orais.  

Assim, deixamos como produto desta pesquisa uma cartilha, proposta pedagógica, que 

vem oferecer um conjunto de ações metodológicas direcionadas ao gênero debate regrado. De 

modo que possibilite as professores de Língua Portuguesa uma reflexão sobre o ensino dos 

gêneros orais e suas contribuições para potencializar o desenvolvimento de habilidades 

comunicativas dos alunos. 
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2 ANCORAGENS TEÓRICAS 

 

A linguagem se justifica pelos sentidos que expressa, 

pelas intenções que manifesta. Sentidos e intenções 

que decorrem dos valores culturais dos grupos onde 

vivemos e interagimos. Durante muito tempo, em 

muitas aulas de língua, perdemos de vista este 

componente semântico, este componente pragmático 

da linguagem e nos detivemos em análises de sua 

morfologia e de sua sintaxe, como se essas coisas 

tivessem vida por si mesma.  

 

(Irandé Antunes) 

 

Neste capítulo, apresentamos a discussão acerca do ensino de língua materna, tendo 

como aporte teórico Antunes (2009), Mesquita (2014), Marcuschi (2008) e Geraldi (2006), 

(2015); no que diz respeito às práticas de linguagem, abordaremos Geraldi (2006) e Antunes 

(2003). Nas questões sobre gêneros e o ensino de gêneros, usamos Bakhtin (2016), Marcuschi 

(2008), Antunes (2009), Dolz e Schneuwly (2004). Acerca dos gêneros orais trazemos as 

reflexões de Dolz, Noverraz, Schneuwly e Haller (2004).  Por último, sobre o LD de Língua 

Portuguesa, nos baseamos em Bunzen e Rojo (2008), Marcuschi (2008), Cavalcante (2008) e 

Ota (2009), entre outros autores que podem contribuir com a temática desenvolvida neste 

trabalho.  

Nesse sentido, discorremos sobre as mudanças que ocorreram ao longo do tempo no 

ensino de língua portuguesa, do que está sendo posto em sala de aula, das demandas sociais 

relacionadas ao uso da língua e suas implicações para o ensino. Para isso, tratamos do texto 

como unidade de ensino e os gêneros como objeto de ensino, das práticas de linguagem, bem 

como das concepções relacionadas aos gêneros em sala de aula. Não é possível falar em 

textos sem nos voltarmos para os gêneros, pois todo texto se manifesta por meio de algum 

tipo de gênero. Tratamos ainda dos gêneros orais e suas implicações para o ensino, bem como 

do livro didático, considerando suas propostas metodológicas para o ensino dos gêneros. 

 

2.1 O LUGAR DO TEXTO NA SALA DE AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Nesta seção, dissertamos sobre o lugar do texto na sala de aula, suas implicações no 

processo de ensino e a aprendizagem e como a práxis pode mudar o cenário das nossas 

escolas, tendo como suporte teórico os estudos de Antunes (2009), Mesquita (2014), Geraldi 
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(2006); (2015), Marcuschi (2008), entre outros autores que tratam do texto nas aulas de 

Língua Portuguesa. 

Entre os vários desafios constantes no ensino de língua materna, a escolha dos 

conteúdos e do método de ensino por parte dos professores, são talvez, os mais relevantes. 

Segundo Antunes (2003), o ensino de Língua Portuguesa sempre esteve rodeado por conflitos, 

e isso acontece porque os alunos encontram dificuldades relacionadas ao uso da língua falada 

ou escrita. Mas, apesar dos desafios que encontramos o ensino de LP também é cercado por 

teorias que buscam “caminhos” para direcionar a melhor forma pela qual a língua possa ser 

ensinada/aprendida.  

Assim, conforme Gomes-Santos et al. (2010), os estudos textuais brasileiros se 

aproximaram de questões relacionadas ao ensino/aprendizagem da língua na escola, no final 

da década de 1970 e início dos anos 1980. Britto (2007) também nos mostra que mudanças no 

ensino de língua materna se devem as teorias da linguística, de modo que nos anos 1970, a 

linguística passou a ser definitivamente campo de estudo no Brasil e, como houve um enorme 

avanço da linguística ao longo do tempo, emergiram novas problematizações e propostas para 

o ensino de LP. 

Nesse caso, foi o questionamento em torno da centralização da gramática, do ensino 

de redação descontextualizada e da separação entre literatura e história da literatura, que 

trouxe um novo olhar para as teorias, inclinando-se para o texto. A maneira como o ensino era 

conduzido não estava dando conta das demandas sociais em torno da língua; logo, o texto 

passaria a ser o fio condutor do ensino de Português. Para Gomes-Santos et al. (2010, p. 216), 

“[...] no caso do campo dos estudos textuais, as aproximações com o campo da educação, e 

mais precisamente do ensino de língua, estão presentes em toda a sua trajetória, desde a 

década de 1980”.  

Dessa forma, a disciplina de Língua Portuguesa passou a ser direcionada a partir do 

texto, frente às evidentes mudanças teóricas sobre os estudos textuais, que ocorreram ao longo 

do tempo. Conforme explicitado por Gomes-Santos et al. (2010), nos anos de 1960 e meados 

de 1970, o texto era considerado frase complexa ou signo linguístico. Posteriormente, adotou-

se uma perspectiva pragmática, em que o texto poderia ser o ato de fala complexo e, na 

década de 1980, ampliou-se o conceito de coerência, introduzindo questões de ordem 

cognitiva, de compreensão e de processamento dos textos. Na década de 1990, a “virada 

discursiva”, numa perspectiva bakhtiniana, trouxe uma concepção sociocognitiva interacional 

ou dialógica da língua.  
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Nesse contexto, a ideia do trabalho com o texto foi ganhando espaço, adentrando em 

nossas salas de aula, visto que o ensino de língua, fundado apenas nas normas gramaticais, 

não é capaz de dar conta das demandas sociais relacionadas ao uso da língua. Contudo, 

Antunes (2003) expressa que ainda é possível constatar, muitas vezes, em nossas escolas, um 

ensino puramente linguístico, voltado apenas para a gramática. Sabemos que o conhecimento 

do sistema linguístico é necessário, mas não suficiente, como podemos ver:  

 

Que o ensino de línguas deve dar-se através de textos é hoje um consenso 

tanto entre linguísticas teóricos como aplicados. [...] A questão não reside no 

consenso ou na aceitação deste postulado, mas no modo como isto é posto 

em prática, já que muitas são as formas de se trabalhar o texto 

(MARCUSCHI, 2008, p. 51).  

 

Assim, o ensino de Língua Portuguesa, a partir do texto como unidade básica de 

ensino, é uma visão cada vez mais “forte” entre teóricos e muitos professores, pois o texto já 

se encontra muito presente também nos manuais didáticos. O grande questionamento está em 

torno do tratamento didático dado ao texto. Para Marcuschi (2008), o problema do trabalho 

com o texto seria o tratamento inadequado que ele vem recebendo no ensino. Ainda existem 

casos no ensino de LP nos quais o texto é considerado um produto ou usado apenas como 

suporte para o trabalho com outros conteúdos. Marcuschi (2008) destaca que o texto, nas 

primeiras séries, sofre com problemas de organização linguística e informacional, além das 

atividades revelarem divergências em relação à produção oral dos alunos. Lamentavelmente, 

as críticas do autor são pertinentes e permanecem atuais, no ambiente da sala de aula, já que 

no ensino do texto, encontramos falhas que afetam diretamente o aprendizado e o uso da 

língua.  

Na verdade, algumas práticas pedagógicas não priorizam a realidade social, 

informacional e linguística, de modo que os professores encontram dificuldades 

metodológicas no trabalho com o texto e acabam persistindo no ensino tradicional, 

fragmentado e descontextualizado. Para Wittke (2012), os resultados obtidos no ensino de 

língua não têm sido satisfatórios, porque ainda prevalece, muitas vezes, em sala de aula, a 

gramática tradicional em detrimento ao texto. Então, é importante refletir sobre a metodologia 

do professor, entendendo-o como sujeito mediador do ensino voltado para a produção de 

texto.  

O fracasso dos alunos relacionado à aprendizagem da produção textual deve-se em 

parte à prática metodológica dos professores, que em alguns casos, não são produtores de 

textos, desconhecendo as estratégias a ser usada no ensino da produção. Nesse caso, como 
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seria possível um professor que não escreve, não produz levar o seu aluno a escrever 

(XAVIER, 2007). Assim, os professores que não escrevem, dificilmente irão priorizar, em 

suas aulas, o texto como unidade básica de ensino, detendo-se apenas a exercícios mecânicos 

das regras gramaticais. 

Sabemos que essa insistência no ensino de Língua Portuguesa voltado para o 

tradicional, foge totalmente às orientações dos documentos oficiais que orientam a linguagem 

verbal como material de reflexão dentro do ensino de Língua Portuguesa, elegendo como 

unidade básica o texto (BRASIL, 2000). Por isso, o professor precisa se debruçar sobre as 

teorias e entender que o texto não pode ser tomado de qualquer forma ou simplesmente ser 

deixado de lado. O texto precisa ser visto como um evento comunicativo, que faz parte das 

interações diárias dos educandos e pelo qual se pode desenvolver várias competências 

linguísticas e discursivas.  Sobre esse aspecto, Marcuschi (2008) diz que: 

 

A escola trata o texto como um produto acabado funcionando como um 

container, onde se “entra” para pegar coisas. Mas o texto não é um puro 

produto nem um simples artefato pronto; ele é um processo e pode ser visto 

como um evento comunicativo sempre emergente. Assim, não sendo um 

produto acabado e objetivo nem um depósito de informações, mas um 

evento ou um ato enunciativo, o texto acha-se em permanente elaboração ao 

longo de sua história e das diversas recepções pelos diversos leitores 

(MARCUSCHI, 2008, p. 241-242). 

 

Percebemos através do exposto, que o trabalho com o texto em sala de aula, tomado de 

maneira equivocada, pode não acrescentar quase nada em termos de aprendizado para o aluno. 

Já quando o aluno é visto como um produtor de textos, de eventos comunicativos, sua 

aprendizagem se dará de forma equilibrada, contemplada na materialidade textual, tanto a 

forma como o conteúdo.  

Além disso, é preciso refletir sobre o trabalho com o texto no LD. Existe um esforço 

dos autores de LD em ampliar o leque da diversidade textual dentro do manual didático, 

trazendo gêneros que circulam no espaço extraescolar (MORAIS, 2011). Porém, para 

Marcuschi (2007), em alguns trabalhos propostos no LD, ainda predomina a função 

pedagógica do texto, usado apenas como um instrumento pronto e acabado, como pretexto 

para o ensino de qualquer outro conteúdo, menos o da sua apropriação como unidade básica.  

Nesse sentido, é preciso que haja uma reflexão crítica sobre o processo de didatização 

a qual o texto é submetido, as atividades que são propostas para o trabalho com ele trazem 

consequências diretas na aprendizagem do aluno. Para Bandeira (2006, p. 117) o que se 
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percebe é “[...] um aparente consenso de que a performance estudantil se situa abaixo de 

níveis desejados”. Geraldi (2015) corrobora com esse pensamento acrescentando que: 

 

[...] podemos detectar conversas informais entre professores, ou entre 

professores e alunos, que revelam uma insatisfação (em todas as áreas dos 

componentes curriculares) com o desempenho dos alunos: não leem e não 

escrevem bem; não interpretam adequadamente um problema; não extraem o 

relevante de um texto de história ou de geografia; não utilizam com precisão 

conceitos científicos, etc (GERALDI, 2015, p. 33).  

 

As afirmações acima, só evidenciam as dificuldades dos alunos relacionadas ao 

aprendizado do texto, da escrita e dos gêneros, e o quanto essas dificuldades interferem em 

outras áreas de conhecimentos. Produzimos enunciado o tempo todo e, estes, precisam ser 

escritos, falados, lidos e interpretados, o fato do aluno não ler, não escrever e não interpretar 

prejudica toda a sua progressão escolar.  

Sabemos que o texto se encontra presente em sala de aula, mas é preciso pensar como 

são realizados os trabalhos a partir dele. Por sua vez, Mesquita (2013, p. 3-4) nos alerta para o 

fato de que “[...] o modo como se concebe a entidade texto, tem influência direta no modo 

como se leva o aluno a escrever em sala de aula”. Enfatiza ainda que, as escolhas dos 

professores em sala de aula, o modo como eles vão trabalhar como o texto, terá efeitos 

positivos ou negativos na aprendizagem do aluno. 

Consequentemente, na forma tradicional, o texto é visto apenas como um produto, 

muitas vezes, usado como um mero instrumento para trabalhar padrões considerados 

“superiores”, como as regras gramaticais. De acordo com Mesquita (2013), no tocante à 

produção, a escrita é reduzida, vista como um material, de forma mecânica, superficial e 

desvinculada do discurso real. Todavia, quando o texto é visto e trabalhado como um 

processo, um evento comunicativo, sua produção em sala de aula se dá de forma mais 

exigente. Para Xavier (2007), o texto como processo: 

 

[...] envolve inúmeras habilidades, mais do que o domínio mecânico de 

convenções ortográficas ou das regras gramaticais normatiza na variedade 

padrão da língua. A construção de um texto é muito mais complexa do que 

imagina a vã filosofia de alguns instrutores de „redação‟ e produtores de 

regras e das exceções gramaticais (XAVIER, 2007, p. 13). 

 

É notória a preparação que o professor deve ter para o trabalho com o texto, no ensino 

de língua materna. Segundo Mesquita (2013), essa preparação acontece desde o modo como 

abordá-lo em seu plano de aula, a execução concreta, ou seja, na condução dessa 
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aprendizagem, dando todo o suporte para o aluno, devendo ser trabalhado por fases. Acerca 

do trabalho com o texto, a pesquisadora supracitada expõe três fases essenciais: o 

planejamento, a redação e a revisão. Segundo ela, nenhuma dessas fases deve ser minimizada 

ou pulada, sendo inerentes a realização do trabalho escolar.  

Nesse mesmo pensamento, Antunes (2003) aborda três fases (planejamento, escrever e 

reescrever), para o trabalho com a escrita, entendendo-as como etapas distintas, já que cada 

uma requer um tipo de processamento, e integradas, porque uma fase depende da outra, para 

que o processo seja completado. Sentimos a necessidade de explicar as três etapas para o 

trabalho com o texto citadas por Mesquita (2013), uma vez que as concepções de Antunes 

(2003) serão explicitadas de forma detalhada na seção destinada às práticas de linguagem.  

 Assim, conforme Mesquita (2013), o planejamento do texto é o momento de 

organizar as etapas de construção: escolha da temática, gênero e seleção do material a ser 

estudado. Momento em que a produção de um determinado texto requer uma série de 

conhecimentos. Com relação à redação, essa fase entra também no planejamento do texto, é o 

momento da escrita, muitas vezes, considerado pelo aluno e, até mesmo, pelo professor, o 

mais importante. Nessa fase, o aluno deve aprender sobre o aspecto estrutural do texto, sobre 

o gênero, sobre a temática e o uso da língua normativa, os aspectos gramaticais.  

A última fase, diz respeito à revisão. Segundo Mesquita (2013), é o momento em que 

o aluno vai olhar criticamente para o seu texto. Etapa na qual, a participação do professor é de 

suma importância, pois ele vai conduzir o olhar do aluno que, muitas vezes, apresenta 

dificuldades em observar as fragilidades existentes em suas produções. A partir daí, inicia-se a 

reescrita. No que se refere à reescrita, é preciso ponderar sobre esse processo com bastante 

cuidado: 

 

Nas raras vezes que a reescrita é solicitada pelo professor, sua finalidade não 

é devidamente esclarecida. O professor corrige os problemas superficiais do 

texto, aponta o que está errado, na grande maioria, erros ortográficos e de 

concordância, e oferece algumas opções de correção ao aluno, que, cansado 

de ter que voltar ao texto que já escreveu, sem saber o porquê, „conserta‟ o 

texto, utilizando as opções dadas pelo professor (MESQUITA, 2014, p. 6). 

 

Nesse caso, o educador precisa ter a preocupação de não fragilizar esse processo. O 

momento da reescrita não deve ser visto somente para correção de erros, mas de refletir 

criticamente sobre o que está sendo posto de adequado e inadequado dentro do texto, 

corrigindo as inadequações, compreendendo que escrevemos para o outro e, para que essa 
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escrita esteja compreensível, é preciso pensar sempre no interlocutor e no objetivo a ser 

alcançado.  

Conforme Mesquita (2013), as três fases são indispensáveis, além de estabelecerem 

uma ordem cronológica. Então, nenhuma deve ser supervalorizada. Logo, a escola é 

responsável pela introdução da escrita na vida do aluno bem como a produção textual de 

variados gêneros. No entanto, essa aprendizagem só será adquirida de forma satisfatória se o 

professor tiver o texto como elemento central no ensino de língua materna. 

Segundo Geraldi (2006), as fragilidades no ensino do texto são muitas, e a falta de um 

direcionamento teórico/metodológico é apenas uma das “deficiências” do ensino. Não 

podemos esquecer os profissionais e os livros didáticos que ainda persistem em trazer 

“velhas” práticas relacionadas ao ensino da língua e, como bem coloca Antunes (2009), usam 

o texto apenas como pretexto para o ensino da gramática, provocando grandes prejuízos ao 

processo de aprendizagem. A autora enfatiza que: 

 

Dessa forma, continuava fora do foco o estudo das regularidades textuais, ou 

o estudo dos processos e das estratégias implicados na construção e na 

interpretação da atividade verbal, no entendimento de suas funções e do que 

as pessoas fazem com ela no cotidiano de suas relações sociais (ANTUNES, 

2009, p. 53). 

 

Percebemos que isso reflete como resultado um ensino baseado na morfologia e na 

sintaxe, ao declínio da fluência verbal, da compreensão e da elaboração de textos e de outros 

aspectos. Para os alunos fica a visão de que o português é difícil, suas regras são 

descontextualizadas, tonando-se incompreensíveis e chatas, pois as atividades propostas, 

relacionadas ao texto, não incentivam a leitura e a escrita, nem mostram a sua utilidade no 

meio social.  

Logo, os textos devem ser trabalhados de maneira a estimular a produção, além de 

leituras e interpretações. O trabalho com a gramática deve está entrelaçado com o da produção 

de texto. Como diz Antunes (2009) não falamos palavras ou frases isoladas, mas textos, 

inseridos em uma determinada situação de comunicação. Portanto, no que se refere ao estudo 

das regras gramaticais, o professor precisa dominá-las para que elas possam ser trabalhadas 

em textos diversos, considerando o contexto de uso. 

Assim, comunicamo-nos por meio de textos, sejam eles, orais, escritos ou imagéticos. 

Os textos mostram o funcionamento da língua, quanto mais acesso a uma diversidade de texto 

o aluno tiver, mais ele terá condições de se apropriar da língua, aumentando a sua capacidade 

de comunicação e de reflexão. Acreditamos que o ensino de língua materna precisa mudar o 
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direcionamento do seu foco, deslocando a sua abordagem do código para o funcionamento da 

língua, para a análise de textos orais e escritos, como Salienta Wittke (2012), ao ressaltar que 

o ensino de línguas deve eleger o texto como unidade de estudo, trabalhando-o a partir das 

práticas de linguagem, de modo que desenvolva o potencial comunicativo do aluno.  

Reforçando ainda mais essa abordagem, Marcuschi (2008, p. 55) esclarece que deve se 

valorizar a “[...] reflexão sobre a língua, saindo do ensino normativo para um ensino mais 

reflexivo”. A escola precisa propiciar um ensino voltado não para o aprendizado da língua, 

pois isso nossos alunos já sabem, afinal, essa aprendizagem é inata. O que realmente a escola 

deve contemplar em seu programa de ensino são os usos sociais da língua. Nossa 

comunicação acontece através de textos diversos, que se materializam na forma de algum 

gênero, dessa forma o ensino da língua deve acontecer por meio do mediador da 

comunicação, o texto, de modo que o aluno perceberá como os nossos discursos regem o 

funcionamento da sociedade.  

 

2.2 AS PRÁTICAS DE LINGUAGEM  

 

Esta seção discute sobre as práticas de linguagem e suas implicações para o trabalho 

com os gêneros textuais orais e escritos no ensino de Língua Portuguesa. E, para fundamentar 

o nosso diálogo sobre as práticas de linguagem, apoiamos-nos principalmente nos estudos de 

Antunes (2003) e de Geraldi (2006).  

As práticas de linguagem envolvem tanto questões linguísticas do funcionamento da 

língua como sociais, o ato de comunicação, a língua em uso. Para o trabalho com as práticas 

de linguagem, a escola precisa levar em conta o social, as experiências humanas, relacionadas 

à língua(gem), de modo que o aluno seja capaz de adotar um posicionamento psicológico no 

sentido de produzir e compreender a língua(gem).  

Seguindo esse pensamento, as Orientações Curriculares do Ensino Médio – 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (2006) orientam que as ações realizadas na 

disciplina de Língua Portuguesa no Ensino Médio, devem proporcionar aos alunos o 

refinamento das práticas de linguagem. Isso implica na ampliação de saberes relacionados ao 

texto: sua configuração, funcionamento, circulação e a capacidade de reflexão sobre a língua e 

linguagem. 

Desse modo, as práticas de linguagem no Ensino de LP são atividades que se dão a 

partir de um determinado gênero textual, possibilitando ao aluno uma percepção maior sobre 
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leitura, produção de texto e análise linguística
2
. Conforme as Orientações Curriculares do 

Ensino Médio – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (2006, p. 30), “[...] as práticas de 

linguagem só podem ser pensadas em termos dos espaços sociais (públicos ou privados) em 

que se configuram, a partir das finalidades que as motivam e dos lugares sociais nelas 

instaurados”. Quando pensamos e efetivamos em sala de aula um trabalho voltado para as 

práticas sociais da língua, capacitamos nosso aluno para interagir melhor em sociedade. Nesse 

sentido, o documento oficial citado anteriormente, ainda nos orienta para o fato de que: 

 

[...] o aprendizado da língua implica a apreensão de práticas de linguagem, 

modos de usos da língua construídos e somente compreendidos nas 

interações, o que explica a estreita relação entre os participantes de uma dada 

interação, os objetivos comunicativos que co-constroem e as escolhas 

linguísticas a que procedem. Em outras palavras, a assunção desse ponto de 

vista determina que o trabalho com a língua(gem) na escola invista na 

reflexão sobre os vários conjuntos de normas – gramaticais e 

sociopragmáticas – sem os quais é impossível atuar, de forma bem-sucedida, 

nas práticas sociais de uso da língua de nossa sociedade (BRASIL, 2006, p. 

30).  

 

Como vemos, espera-se que na disciplina de Língua Portuguesa, o aluno seja capaz de 

compreender a parte gramatical de um determinado texto/gênero, bem como todo o processo 

de produção textual deste, na escola ou fora dela, percebendo a escrita como um evento 

social. Outrossim, a disciplina de Língua Portuguesa no Ensino Médio deve possibilitar ao 

aluno conviver com situações de produção escrita, oral e imagética, de leitura e de escuta. 

Assim, proporcionar práticas de linguagem que exijam do aluno conhecimentos 

linguísticos formais e informais na construção de saberes relativos às estratégias linguística, 

textual e pragmática. Geraldi (2006) defende a linguagem como forma de interação, ou seja, é 

por meio da linguagem que o aluno interage em sociedade. Nesse caso, o ensino de LP deve 

acontecer por meio de práticas de leitura, produção de textos e análise linguística que envolva 

a língua a partir do seu uso social.   

Seguindo esse pensamento, na prática de leitura, a atividade deve se dar por meio da 

efetivação da leitura, sem cobranças, buscando o gosto pela leitura: “[...] não se pode tornar o 

ato de ler um martírio para o aluno” (GERALDI, 2006, p. 61). O autor ainda ressalta que pode 

ser realizado algum trabalho eventual em sala de aula, sobre uma determinada obra. Todavia, 

a qualidade da leitura se estabeleça pela busca constante em ler livros, especialmente, os de 

                                                           
2
 A análise linguística se preocupa em estudar as características da linguagem humana. E trabalhar com ela na 

perspectiva dos gêneros textuais, é mostrar para o aluno como a gramática é funcional, é privilegiado o 

funcionamento das normas gramaticais na diversidade textual.  
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maior qualidade literária e, também, a partir do aprofundamento de análise coletiva em textos 

curtos.  

Nesse caso, para que a leitura não se torne uma atividade mecânica e cansativa, ler por 

ler, para preenchimento de fichas ou relatos que comprovam apenas se o aluno realmente leu, 

o importante é “que o aluno adquira o gosto de ler pelo prazer de ler, não em razão de 

cobranças escolares” (GERALDI, 2006, p. 63). Nessa mesma ideia da leitura como prática de 

linguagem Antunes (2003) reforça dizendo que: 

 

[...] uma atividade de leitura puramente escolar, sem gosto, sem prazer, 

convertida em momento de treino, de avaliação ou de oportunidade para 

futuras „cobranças‟; leitura que é, assim, aquelas da „leitura em vos alta‟ 

realizados, quase sempre, com interesses avaliativos, sejam aqueles que têm 

de culminar com a elaboração das conhecidas „fichas de leitura‟. 

(ANTUNES, 2003, p. 28). 

 

A autora nos fala de uma prática que ainda é comum, entre alguns professores de 

Língua Portuguesa, na qual a atividade de leitura é tratada, em alguns casos, superficialmente, 

com pretensões avaliativas. Nesse contexto, a leitura tomada de forma mecânica é “[...] uma 

atividade incapaz de suscitar no aluno a compreensão das múltiplas funções sociais da leitura 

(muitas vezes, o que se lê na escola não coincide com o que se precisa ler fora dela)” 

(ANTUNES, 2003, p. 28). Dessa forma, a escola precisa desenvolver atividades de leitura de 

forma dinâmica, a partir de textos que circulem no meio social do aluno e não apenas como 

pretexto para cobranças avaliativas ou atividades puramente relacionadas à gramatica 

descontextualizada. 

Sabemos que a atividade de leitura possibilita a ampliação do conhecimento, pois é 

por meio dessa atividade que o leitor conhece novas ideias, novas informações acerca do 

mundo em geral. Antunes (2003, p. 70) corrobora argumentando que “[...] a leitura é uma 

atividade de acesso ao conhecimento produzido, ao prazer estético e, ainda, uma atividade de 

acesso às especificidades da escrita”. Nessa lógica, é por meio da leitura que adquirimos mais 

conhecimentos relacionados à escrita e a temas diversos, além de ser uma atividade prazerosa, 

uma vez que o prazer estético se dá pelo simples prazer de ler, de poder viajar em uma 

maravilhosa obrar, que desperta no leitor a empatia por um determinado personagem. 

Logo, a leitura é uma atividade que anda lado a lado com a escrita, por isso, com 

relação às especificidades da escrita, a atividade de leitura favorece a compreensão de traços 

típicos da escrita formal. Para Antunes (2003), é por meio da leitura que se aprende o 

vocabulário específico de certo gênero, seu padrão gramatical e sua forma de organização 
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sequencial, de modo que as atividades de leitura e produção escrita se complementam. Ainda 

sobre o trabalho com a leitura, a autora reitera que, o professor de LP deve promover uma 

leitura autêntica do texto que tenha uma função comunicativa; uma leitura de duas vias, para 

que o aluno possa perceber a interdependência entre leitura e escrita e, converter a atividade 

de escrita em leitura é o caminho que possibilita ao aluno entender essa interdependência.  

Notoriamente, é muito importante que a atividade de leitura seja motivada. Então, é 

preciso que o aluno conheça o que há de mais positivo na leitura e os poderes que ela confere 

ao cidadão; uma leitura do todo. Na perspectiva de Antunes (2003), é inadmissível em sala de 

aula, os textos fragmentados ou frases soltas, optando-se pela presença de uma leitura crítica, 

na qual o aluno identifique as concepções ideológicas e os não ditos que estão nas entrelinhas. 

Outro ponto que ela retoma é a leitura diversificada, por meio de diferentes gêneros; a leitura 

por „curtição‟, pelo prazer de ler; uma leitura apoiada no texto, capaz de levar o aluno a 

perceber os recursos de textualização que são fundamentais para a coesão e coerência do 

texto.  

E tudo isso, implica na produção de texto, por meio da leitura é possível perceber os 

aspectos característicos de cada gênero, afetando diretamente na familiarização da escrita.  

Pois, quanto mais leitura o aluno tiver mais facilidade ele terá na hora de produzir um 

determinado texto. Geraldi (2006, p.64) nos fala do martírio que é o ato de produzir na escola, 

especificamente, por causa dos temas repetitivos ano após ano, dando como exemplo o 

famoso “Minhas férias”. O que o escritor propõe é a fuga de temáticas rotineiras, ele ainda 

acrescenta dizendo que “[...] a produção de texto na escola foge totalmente ao sentido de uso 

real da língua” (GERALDI, 2006, p. 65).  

 Nesse caso, o emprego da língua se dá de modo “artificial”, a produção textual do 

aluno tem como finalidade cumprir a proposta do professor, que precisa que ele escreva para 

lhe atribuir uma nota. Já quando a produção é inserida por meio de leituras, que trabalhe a 

temática a ser desenvolvida e as características do gênero, o texto ganha espaços sociais, com 

objetivos definidos, público-alvo e estilo.  

Sobre esse aspecto artificial da produção textual na escola, Antunes (2003, p. 26) 

expressa que “é na escola que as pessoas „exercitam‟ a linguagem ao contrário, ou seja, a 

linguagem que não diz nada”. Quando a produção acontece de modo artificial, desvinculada 

do contexto social, sem valor interacional, ela acaba não fazendo sentido, processando-se sem 

motivação para o produtor.  

Para que o ensino da produção de texto tenha significado e aconteça de modo a 

contemplar o uso real da língua é preciso que ele tenha função e, isso acontece quando no ato 
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da escrita há interação. Conforme Antunes (2003, p. 46), na escrita interativa “[...] quem 

escreve, na verdade escreve para alguém, ou seja, está em interação com outra pessoa”. 

Portanto, durante o planejamento da escrita e no ato de escrever o produtor de texto precisa 

levar em consideração o outro; para quem vai escrever, visto que a escrita precisa de um 

leitor, um destinatário, que será uma das referências na decisão de o quê escrever.  

Ainda sobre a prática de produção de texto, Geraldi (2006) trata de uma questão bem 

pertinente; a avaliação. O escritor não a concebe como sendo da produção, mas do processo. 

O produto final é o resultado de todo um processo de sistematização de conhecimento sobre 

um determinado gênero, através do qual o aluno deve ser avaliado durante o percurso de 

produção, proporcionando o subsídio necessário para o professor mediar a situação de 

aprendizagem.  

Com relação ao produto final da produção, o texto pronto, Geraldi (2006, p. 68) fala 

da relevância desse produto, “[...] a leitura de tais textos será a própria preparação das aulas 

de prática de análise linguística”. Nesse caso, é a partir do texto pronto, na identificação das 

dificuldades dos alunos que o professor planejará as suas aulas de análise linguística, pois, no 

que diz respeito ao trabalho com a gramatica, são nas fragilidades encontradas dentro do texto 

do aluno que professor saberá como intervir mostrando quanto os aspectos gramaticais são 

funcionais.  

Como estratégia metodológica para introduzir o processo de produção, Geraldi (2006, 

p. 69) disserta sobre alguns pontos “[...] a introdução para o exercício da redação se dará pela 

leitura, interpretação e discussão de textos curtos”, tendo em vista a temática a ser trabalhada. 

Assim, a aula partirá de um texto escrito que será discutido oralmente e finalizando com outro 

texto escrito, sendo este produzido pelos alunos. Já Antunes (2003) sintetiza 

metodologicamente as etapas da escrita em três: planejamento, operação e revisão, nas quais 

observaremos no quadro a seguir:  

 

QUADRO 1 – Etapas distintas e intercomplementares implicadas na atividade da escrita. 

 

1. PLANEJAR 2. ESCREVER 3. REESCREVER 

É a etapa para o sujeito:  É a etapa para o sujeito: É a etapa para o sujeito: 

Ampliar seu repertório; Pôr no papel o que foi planejado; Rever o que foi escrito; 

Delimitar o tema e escolher o 

ponto de vista a ser trabalhado; 

Realizar a tarefa motora de rever; Confirmar se os objetivos foram 

cumpridos; 

Eleger o objetivo, a finalidade com 

que vai escrever; 

Cuidar para que os itens planejados 

sejam todos cumpridos;  

Avaliar a continuidade temática; 
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Escolher os critérios de ordenação 

das ideias, das informações; 

 Observar a concatenação entre os 

períodos, entre os parágrafos, ou 

entre os blocos, superparagráficos;   

Prever as condições dos possíveis 

leitores. 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliar a clareza do que foi 

comunicado; avaliar a adequação 

do texto às condições da situação;  

Considerar a situação em que o 

texto vai circular; 

Enfim, essa é uma etapa 

intermediária, que prevê a 

atividade anterior de planejar e a 

outra posterior de rever o que foi 

escrito.  

Rever a fidelidade de sua 

formulação linguística às normas da 

sintaxe e da semântica, conforme 

prever a gramática da estrutura da 

língua; 

Decidir quanto às estratégias 

textuais que podem deixar o texto 

adequado à situação; 

 

 

 

 

 

Normalmente, a escola tem 

concentrado sua atenção na etapa de 

escrever e tem enfocado apenas a 

escrita gramaticalmente correta. 

Rever aspectos da superfície do 

texto, tais como a pontuação, a 

ortografia e a divisão do texto em 

parágrafos. 

Estar seguro quanto ao que pretende 

dizer a seu parceiro; enfim, estar 

seguro quanto ao núcleo de suas 

ideias e suas intenções.   

FONTE: ANTUNES (2003) 

 

Notemos no quadro acima, a distinção de três etapas (planejar, escrever e reescrever) 

relevantes para o processo de escrita, especificando as características e complementariedade 

de cada uma. No planejamento do texto temos como princípios básicos a ampliação do 

repertório do escritor sobre a temática a ser desenvolvida, em que o produtor vai se debruçar 

sobre o tema buscando respaldos para a sua escrita; depois, é chegada o momento de delimitar 

o tema. Por conseguinte, os objetivos da escrita serão elencados, devendo ir ao encontro do 

gênero e ao público alvo que pretende atingir; estabelecer critérios para ordenas as ideias, as 

informações, tendo em vista o leitor, a situação de circulação do texto, decidindo sobre quais 

estratégias textuais melhor se adequam ao gênero, estando seguro com relação às informações 

ditas.  

Desse modo, na segunda etapa, Antunes (2003) explica que é o momento de colocar 

no papel o que foi planejado, a partir dos itens da etapa anterior
3
: se os objetivos foram 

atendidos, as características do gênero respeitadas, o leitor e a situação de circulação foram 

levados em conta. E, na reescrita, o texto é revisado, tendo como base as etapas antecedentes. 

O escritor precisa verificar se o que foi planejado foi respeitado e seguido durante a escrita. 

Esse momento é dedicado a correções.  

                                                           
3
 No caso, a escrita precisa se concretizar com base nos itens do planejamento. Conforme mostrado no quadro 1.   



34 
 

Diante do exposto, é notório o quanto o momento da escrita é exigente, necessitando 

de planejamento e tempo. Tempo para o professor planejar e executar sua aula, priorizando as 

etapas inerentes à produção e, consequentemente, tempo para que o aluno produza, com a 

orientação do professor. Segundo Antunes (2003), há implicações pedagógicas bem 

pertinentes para o ensino de língua, particularmente nas atividades de produção, os alunos 

precisam se tornar autores e, para isso, a escola deve trabalhar com a prática da produção de 

texto de forma sistematizada. Por meio da escrita de textos relevantes inseridos no contexto 

social a partir da diversos gêneros, já que são as práticas em sala de aula que formam 

escritores.  

Nesse raciocínio, é necessário repensar a prática de análise linguística. Para Geraldi 

(2015, p. 138), o ensino de gramática ainda é um grande dilema entre professores. Esse 

dilema permanece porque “[...] acredita-se que o seu conhecimento explícito resulte um bom 

desempenho linguístico”. Todavia, o autor afirma que “[...] o conhecimento em língua resulta 

muito mais do convívio com o padrão – na leitura, na escuta, na produção – do que do 

conhecimento de normas”. Logo, o ensino da gramática deve voltar-se para a reflexão da 

linguagem.  

Assim, a prática de análise linguística precisa partir do texto do aluno. De acordo com 

Geraldi (2003), a análise linguística inclui questões gramaticais como coesão, coerência, 

adequação do texto aos objetivos pretendidos, análise dos recursos expressivos, entre outras. 

Então, o ponto de partida é uma das dificuldades (erro) encontradas na produção final do 

aluno, que pode ser de ordem estrutural, sintática, morfológica, fonológica, textual e 

estilística.  

Nesse sentido, Geraldi (2003, p. 74) enfatiza que, “[...] para cada aula de prática de 

análise linguística, o professor deverá selecionar apenas um problema. De nada adianta 

queremos enfrentar de uma só vez todos os problemas que podem ocorrer num texto 

produzido por nossos alunos”. A aula de análise linguística deve acontecer pela retomada ao 

texto do aluno, claro que, não será possível contemplar todos os “problemas” existentes no 

texto, mais que um deles seja contemplado e trabalhado, para que haja a superação de tal 

dificuldade. O autor explica que: 

 

[...] há muito para refletir sobre a linguagem e sobre o funcionamento da 

língua portuguesa, de modo a desenvolver não só a competência linguística 

dos já falantes da língua, permitindo-lhes um convívio salutar com 

discurso/textos, mas também a capacidade de observação dos recursos 

expressivos postos a funcionar nos discurso/textos (GERALDI, 2015, p. 

186).  
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Então, muito mais do que classificar, o ensino de gramática deve conduzir o aluno a 

refletir sobre os recursos expressivos dentro do texto, possibilitando o entendimento do 

funcionamento da linguagem. Antunes (2003, p. 92) reitera esse mesmo posicionamento, “[...] 

a gramática existe em função da compreensão e da produção de textos orais e escritos”.  

Assim, como uma prática inerente à atividade de produção de texto, é ela que torna os textos 

funcionais para o leitor.  

Para o ensino da análise linguística, Antunes (2003) expõe algumas práticas bem 

pertinentes: uma gramática relevante, ou seja, aplicável ao uso social da língua, ampliando as 

competências comunicativas para o exercício fluente da fala e da escrita; uma gramática 

funcional, que privilegie o estudo das regras, do uso social da língua, de texto de diferentes 

gêneros; uma gramática que prevê mais de uma norma, o conhecimento da norma culta 

padrão, é imprescindível, contudo, as normas estigmatizadas também têm seu valor; uma 

gramatica que é da língua, que é das pessoas, voltando-se para o que é significativo da 

interação verbal.  

Assim, além da prática de leitura, escrita e análise linguística, Antunes (2003) cita a 

oralidade. Segunda a autora, a oralidade é uma prática discursiva, que se insere na prática 

social do falante, envolvendo dois ou mais interlocutor. Para a estudiosa, em sala de aula deve 

ser observado o seu caráter interacional e sua realização em diferentes gêneros, abordando as 

seguintes características:  

 Uma oralidade para a coerência global
4
 - Os textos devem ser abordados a 

partir de uma determinada temática, já que cada gênero se desenvolve dessa 

maneira, levando o aluno a perceber que cada unidade temática do texto 

assume características diferentes das situações da conversação. 

 Uma oralidade para a articulação entre os diversos tópicos ou subtópicos da 

interação – Devem ser observados nos textos orais os recursos de 

encadeamentos dos tópicos; o uso de elementos reiterativos ou elementos 

conectivos, assim como nos gêneros escritos, embora com algumas 

especificidades. 

 Uma oralidade orientada para as suas especificidades – Que em sala de aula 

possa ser ressaltado os pontos formais e funcionais em que os textos orais e 

escritos se diferenciam, uma vez que essas modalidades apresentam 

                                                           
4
 Nessa sequência de tópicos trazemos as principais ideias defendidas por Antunes (2003) no que diz respeito ao 

trabalho com a oralidade. 
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similaridades e diferenças. O interessante seria um confronto entre ambas, 

desde que seja no mesmo nível de registro. Antunes (2003) traz como exemplo 

a atividade de passar o oral para o escrito ou vice-versa (processo de 

retextualização descrito por Marcuschi) como um exercício pertinente para a 

assimilação das diferenças e similaridades entre a modalidade oral e escrita.  

 Uma oralidade orientada para a variedade de tipos e de gêneros de discursos 

orais – Os textos orais ocorrem sob a forma de vários tipos e gêneros, podendo 

ser mais ou menos formal, dependo da situação de comunicação. Nesse 

sentido, o professor precisa ajudar o seu aluno a desenvolver competências 

relacionadas ao planejamento e adequação da fala. O discurso formal público, 

necessita ser exercitado em suas regularidades, já que este apresenta traços 

específicos, diferente dos discursos informais. 

 Uma oralidade orientada para facilitar o convívio social – O falante e o ouvinte 

são os atores de drama da comunicação, no qual cada um tem seu papel, que 

delimita as possibilidades de atuação. Quem fala primeiro, quem fala depois, 

quem pode interromper; tantas outras restrições que se ligam aos papéis 

sociais. E, essas orientações devem ser dadas na escola, é preciso que seja 

explorado o comportamento linguístico polido. 

  Uma oralidade orientada para se reconhecer o papel da entonação, das pausas 

e de outros recursos suprassegmentais na construção do sentido do texto – Os 

elementos suprassegmentais; pausa, entonação, e outros, contribuem para a 

construção do sentido do texto. As expressões fisionômicas, também são 

elementos complementares para a significação.  

 Uma oralidade orientada para desenvolver a habilidade de escutar com atenção 

e respeito os mais diferentes tipos de interlocutores – Não existe interação se 

não há ouvinte. Escutar é participar e cooperar. E, a competência de saber 

ouvir poderia ser desenvolvida nos alunos.  

Desse modo, o ensino da oralidade vai muito além do que a simples fala ou a 

conversação. Nesse processo, é crucial que o professor ensine a constituição e execução de 

textos na modalidade oral, dos mais variados gêneros formais. Pois: 

 

[...] a escola, no trabalho com a fala e com o campo da oralidade, deve não 

apenas dar a oportunidade aos alunos de observarem determinadas práticas 

orais, como também deve fornecer os contextos, as motivações, e as 
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finalidades para o exercício de diferentes oralidades, na sala de aula e fora 

dela (BENTES, 2010, p. 137).  

 

As práticas orais se constituem através dos gêneros orais. É por meio deles que os 

alunos terão a oportunidade de conhecer diferentes oralidades, em diversos contextos sociais, 

podendo desenvolver determinadas habilidades. Antunes (2003) enfatiza que, assim como a 

escrita, a oralidade também deve ser ensinada com a mesma sistematização, de maneira que 

ambas sejam percebidas como complementares e não dicotômicas. Assim, há nas práticas de 

linguagem um entrelaçamento, no qual a prática de leitura pode dar suporte para a produção 

de texto oral ou escrito e o texto como produto final, “mostra” para o professor o que deve ser 

trabalhado na prática de análise linguística. Nesse sentido, por meio das práticas de linguagem 

o aluno desenvolver determinadas habilidades relacionadas ao uso da língua.  

Além do entrelaçamento entre ambas, outro ponto crucial que destacamos é o trabalho 

realizado a partir dos gêneros. Sobre isso, Schneuwly e Dolz (2004, p. 74) explicam que, “os 

gêneros constituem um ponto de comparação que situa as práticas de linguagem. Eles abrem 

uma porta de entrada, para estas últimas, que evita que delas se tenha uma linguagem 

fragmentária no momento da sua apropriação”. Trabalhar com as práticas de linguagem, a 

partir de um determinado gênero é trabalhar com a língua no seu contexto social, a língua em 

uso, é potencializar no aluno o desenvolvimento da habilidade de leitura, de produção textual 

e de análise linguística, de forma integrada. 

 

2.3 O ENSINO DOS GÊNEROS DO DISCURSO/TEXTUAIS 

 

Nesta seção abordamos sobre o ensino dos gêneros. Primeiramente falamos sobre a 

teoria dos gêneros do discurso de Bakhtin (2016), depois, fizemos um percurso histórico 

sobre o ensino de LP até a entrada dos gêneros como objeto de ensino, tendo como base 

Bunzen (2006) e, em seguida, discorremos sobre o ensino dos gêneros, apoiados nos estudos 

de Marcuschi (2008), Antunes (2009), Dolz e Schneuwly (2004), entre outros. 

A língua falada ou escrita efetua-se por meio de enunciados que se constituem no ato 

da comunicação, no uso social da língua. Como conceitua Bakhtin (2016, p. 12), “[...] cada 

campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os 

quais denominamos de gênero do discurso”. Os gêneros do discurso são tipos relativamente 

estáveis de enunciados (BAKHTIN, 2016), apesar da grande diversidade deles, já que cada 

situação de comunicação elabora o seu enunciado. Nas teorias bakhtiniana encontramos 

elementos centrais que caracterizam os gêneros: conteúdo temático, estilo e construção 
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composicional. Mesmo que a riqueza e a diversidade de gêneros sejam infinitas, todos 

apresentam esses três elementos.  

Outro ponto bastante interessante tratado por Bakhtin (2016) sobre os estudos dos 

gêneros do discurso é a diferenciação entre os gêneros primários e os gêneros secundários. 

Segundo o teórico, os gêneros secundários (complexos) “[...] no processo de sua formação 

incorporam e reelaboram diversos gêneros primários (simples), que se formaram nas 

condições da comunicação discursiva imediata”.  

Assim, os gêneros secundários que são considerados mais complexos e são derivados 

dos primários, gêneros mais simples linguisticamente e estruturalmente, por meio de situações 

de comunicação mais complexa. Bakhtin (2016, p. 15) explica que os “[...] gêneros primários, 

ao integrarem os complexos, nestes se transformam e adquirem um caráter especial: permitem 

o vínculo imediato com a realidade concreta e os enunciados reais alheios”.  Então, podemos 

perceber que a transformação dos gêneros primários em secundários se dá de forma natural, 

ou seja, através da realidade, por meio de interações reais do uso da língua dos enunciados.    

A teoria dos gêneros do discurso de Bakhtin (2016) é voltada para a situação de 

enunciação em que o gênero ocorre. O teórico em seus construtos não estabelece uma ponte 

com o ensino. Porém, o elo entre os gêneros e o ensino é firmado através de estudiosos que se 

subsidiam nas teorias bakhtinianas. Marcuschi (2008), por exemplo, se ampara em Bakhtin 

para tratar de gêneros, só que seus estudos são voltados para o ensino, relatando que o ensino 

dos gêneros não é novo, já existiam na tradição ocidental: os gêneros literários tiveram sua 

análise iniciada com Platão, firmando-se em Aristóteles, até os dias atuais. Então, como 

podemos constatar, antigamente os gêneros estavam ligados somente à literatura, pois só se 

falava em gêneros literários.  

Dessa forma, podemos notar que apenas os gêneros literários se faziam presentes no 

ensino, não havia um enfoque para a diversidade de gêneros, consequentemente, também não 

era atribuído a eles o seu devido valor social. Portanto, no ensino de LP, nem sempre os 

gêneros estiveram presentes como objeto de ensino. De acordo com Bunzen (2006), do século 

XVIII ao século XX, era perceptível um destaque muito maior para a gramática e a literatura, 

predominando o estudo de disciplinas clássicas: o latim, a retórica e a poética, ficando 

destinado à escrita o ensino da composição. O ensino se dava pela imitação dos mais belos 

trechos de obras literárias nacionais, que serviam de modelos.  

Assim, os textos que se faziam presentes na sala de aula eram os da prosa e poesia, 

servindo apenas para o ensino de oratória, do falar bem, e de modelos para serem imitados, o 

escrever bem (BUNZEN, 2006). Como explica Bakhtin (2016), eles foram estudados num 
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recorte, somente no âmbito da literatura e não como tipos de enunciados.  Retornando Bunzen 

(2006), já nos anos de 1960 e 1970, no ensino das redações escolares, eram utilizados os 

textos de leituras como incentivo para escrever. Segundo o autor, o texto era resultado de um 

processo criativo. Para o autor a LDB nº 5692/71 trouxe algumas mudanças para o ensino de 

língua materna, dando a vez à compreensão e ao estudo dos códigos comunicacionais.  

Nesse caso, as redações passariam a ser atos de comunicação e expressão, o objetivo 

era produzir mensagem utilizando o código, a língua. Só que essa visão da língua como 

código, não deu de conta das demandas sociais relacionadas ao uso da língua. Bunzen (2006, 

p. 145) nos fala que essa visão é “[...] bastante reducionista da própria interação verbal, seja 

escrita ou oral, pois observa a língua de forma monológica e a-histórica”.  

Todavia, “[...] foi essa visão de língua(gem) como código [...]” (BUNZEN, 2006, p. 

146),  que orientou o decreto nº 79.298/ 1997 tornando obrigatório nos vestibulares a prova de 

redação a partir de janeiro de 1978. Já no final dos anos 1970, começou a ser questionado o 

ensino de redação, pois era levado em conta apenas a produção final, além de servir de mera 

correção para o professor, que fazia questão de apontar apenas os erros dos alunos. 

Desse modo, nos anos 1980 e 1990, os professores foram surpreendidos com a 

expressão produção de textos, o que ocorreu não foi somente uma mudança de nomenclatura, 

pois os alunos deveriam produzir textos diversos de uso extraescolares, momento em que o 

texto passou a ser unidade básica de ensino e os gêneros objetos de ensino. Como diz Bakhtin 

(2016), levou-se em conta os vários tipos de enunciados, dando a devida atenção a natureza 

verbal desses gêneros como enunciados. Contudo, apesar dessas mudanças históricas no 

ensino de LP, até a inserção dos gêneros como objeto de ensino, ainda percebemos alguns 

conflitos relacionadas ao ensino dos gêneros. Conforme Schneuwly (2004, p. 27) um deles é 

“[...] o problema da adaptação do gênero à situação concreta” e, isso ocorre, porque nem 

sempre a abordagem dos gêneros em sala de aula leva em conta a realidade escolar. 

Seguindo esse raciocínio, Marcuschi (2008) lembra que a multiplicidade de gêneros 

traz algumas dificuldades para os professores sobre o que ensinar. Eles se questionam se há a 

possibilidade de existir gêneros ideais para o trabalho em sala de aula, ou sobre a existência 

de gêneros mais importante para o trabalho com a produção de texto. Para o autor o que deve 

ser observado é que há gêneros com dificuldades progressivas, sejam esses gêneros, formais 

ou informais, privados ou públicos. Campos (1992) fala da aplicabilidade da teoria dos 

gêneros, ficando muitas vezes mecanizada. Segundo a autora, quando a teoria chega ao ensino 

ela é colocada em prática com atividades fragmentadas.   
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Apesar dessas dificuldades com o ensino dos gêneros, que não podem ser 

generalizadas, já que existem práticas exitosas, as teorias estão cada vez mais enfáticas. 

Segundo Marcuschi (2008, p. 146) “estamos presenciando uma espécie de „explosão‟ de 

estudos na área”. Assim, entendemos que cada vez se pesquisa mais sobre a teoria dos 

gêneros. Nessa lógica, o ensino de LP deve enfocar o estudo dos gêneros, de modo a 

possibilitar ao aluno o conhecimento sobre uma diversidade de gêneros. Para Antunes (2009, 

p. 54), “conhecer os diferentes gêneros que circulam oralmente ou por escrito faz parte de 

nosso conhecimento de mundo, de nosso acervo cultural”, pois os gêneros são práticas 

sociocomunicativas. Koch e Elias (2008) explicam que: 

 

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 estruturação de um todo. Possuímos um rico 

repertório de gêneros do discurso orais (e escrito). Na prática, usamo-los 

com segurança e destreza, mas podemos ignorar totalmente a sua existência 

teórica (KOCH E ELIAS, 2008, p. 102). 

 

Nesse sentido, Koch e Elias (2008) defendem a ideia de que as pessoas têm uma 

competência metagenérica, possibilitando-lhes agir de forma coerente nas diversas práticas 

sociais. Tendo em vista essa competência metagenérica, podemos entender e produzir 

determinados gêneros, especificamente, os gêneros do cotidiano, mesmo que ignoremos 

totalmente a sua existência teórica.  

No entanto, como salienta Antunes (2008, p. 54) “[...] a escola não pode furta-se à 

responsabilidade de promover esse conhecimento”. Uma vez que todo falante de uma língua 

consegue entender os gêneros do cotidiano, a escola precisa atentar para a noção de gênero 

primário e secundário estabelecida por Bakhtin (2016), entendendo que os gêneros 

secundários devem se fazer presente mais frequentemente no ambiente escolar. Schneuwly 

(2004, p. 32), por sua vez, evidencia a importância do estudo dos gêneros secundários. 

Segundo o autor, a apropriação dos gêneros secundários “[...] implicam um outro tipo de 

intervenção nos processos de desenvolvimento, diferente do necessário para os gêneros 

primários”. Os gêneros secundários se dão na dominância das relações formais, mediada pela 

leitura e a escrita. Para o autor, a apropriação dos gêneros secundários viabiliza uma evolução 

nas operações de linguagem, consistindo em:  

 

Autonomização de níveis de operação de linguagem e possibilidades 

incrementadas de um controle consciente e voluntário; possibilidade de 

escolha nesses diferentes níveis, em especial da perspectiva enunciativa, de 
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unidades linguísticas diversas, de plano de textos; possibilidade de 

combinação livre de gêneros e de tipos (SHNEUWLY, 2004, p. 36). 

 

Dessa forma, fica evidente que o trabalho com os gêneros secundários promove uma 

evolução significante no processo de ensino e aprendizagem de língua, pois mobiliza 

conhecimentos que não se dão de forma espontânea. Para Schneuwly (2004, p. 27), o gênero é 

“um instrumento semiótico complexo, isto é, uma forma de linguagem prescritiva, que 

permite, a um só tempo, a produção e a compreensão de textos”. E diante dessa complexidade 

de se dominar um determinado gênero secundário faz-se essencial a sistematização desse 

conhecimento no ambiente escolar. 

Nessa medida, o trabalho em sala de aula exige algumas implicações pedagógicas que 

são explicitadas por Antunes (2009). Segundo ela, em primeiro lugar, os textos orais e 

escritos passariam a ser o eixo do programa, ficando do lado o ensino das normas gramaticais. 

As atividades de escrita deixariam de ser não indefinidas (escreva um texto, faça uma 

redação), passando a ter o nome particular do gênero que realizam. A partir da nomeação dos 

textos, de acordo com os gêneros, seria possível apontar o propósito comunicativo, fazendo o 

estudo da estrutura composicional.   

Com relação à gramática, Antunes (2009) explica que o trabalho com as normas 

gramaticais, a partir dos gêneros, ganharia funcionalidade, pois estas seriam exploradas de 

acordo com as especificidades de cada gênero. No tocante às atividades de compreensão, elas 

superariam a simplicidade do entendimento do conteúdo para a compreensão do propósito 

comunicativo, das intenções pretendidas. Permitindo aos alunos perceber como a produção e a 

compreensão de um texto integra fatores internos e externos à língua. Antunes (2009) ainda 

aborda que o estudo dos gêneros, tanto na fala quanto na escrita, contempla a interação verbal, 

nos diferentes grupos sociais, ou seja, no domínio discursivo. Cada domínio discursivo tem 

uma predominância de gêneros que lhe são próprios. A autora ressalta que: 

 

Com o estudo dos gêneros, as dificuldades de produção e de recepção dos 

textos seriam mais facilmente atenuadas e, progressivamente, superadas. A 

familiaridade dos alunos com as diversidades dos gêneros os deixaria aptos a 

perceberem e a internalizarem as regularidades típicas de cada um desses 

gêneros, além de favorecer a capacidade de alterar os modelos e criar outros 

novos (ANTUNES, 2009, p. 60).  

 

Com esse pensamento da escritora, entendemos que o ensino de língua, a partir dos 

gêneros, viabiliza de forma mais compreensível à apropriação da escrita. A escola precisa ter 

o ensino dos gêneros, não somente como um instrumento de comunicação, mas também como 
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objeto de ensino e aprendizagem. Para Schneuwly e Dolz (2004), os gêneros são produtos 

culturais da escola, instrumentos usados para desenvolver e avaliar, as capacidades de escrita 

dos alunos. Nesse caso, a produção de texto no ambiente escolar deve ser tomada como 

representação do real, pois os gêneros como produtos culturais representam a língua em uso. 

Conforme Schneuwly e Dolz (2004): 

 

[...] a escola é tomada como autêntico lugar de comunicação, e as situações 

escolares, como ocasiões de produção/recepção de texto. Os alunos 

encontram-se, assim, em múltiplas situações em que a escrita se torna 

possível, em que ela é mesmo necessária (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004, p. 

78). 

 

Em consonância com o explicito acima, sabemos que é na escola que o aluno está em 

contato direto com várias situações de comunicação, é lá que a leitura e a escrita são 

ensinadas. O que evidencia cada vez mais a importância de ter os gêneros como objeto de 

ensino. Pois, a partir do uso real da língua, possibilita perceber as potencialidades existentes: a 

escola como multiplicadora das ocasiões de produção de textos, já que estes momentos podem 

se estender para vários alunos, de salas de aulas diferentes, para professores, pais e 

comunidade.  

E, o ensino dos gêneros na escola além de possibilitar a ampliação das situações de 

produção, ainda, leva o aluno a dominar uma forma de comunicação falada ou escrita, uma 

vez que os gêneros escolares são em sua grande maioria textos que circulam socialmente, ou 

seja, são modelos que mostram situações de comunicação do uso real da língua. 

 

2.4 A ORALIDADE E O ENSINO DOS GÊNEROS ORAIS  

 

Nesta seção, discutimos a respeito da oralidade e dos gêneros orais, conceituando-os e 

diferenciando-os, uma vez que essa distinção se faz necessária no ensino dos gêneros orais, 

em sua abordagem nas salas de aula de Língua Portuguesa. Também, tratamos do ensino dos 

gêneros orais e suas especificidades. Para tanto, buscamos articulações em Marcuschi (2010), 

Dolz, Noverraz, Schneuwly e Haller (2004), Winch (2014), entre outros autores. 

A oralidade é bastante presente na sala de aula, mas segundo Winch (2014) ela, muitas 

vezes, não é tratada como objeto de ensino, ficando mais no plano das interações, sendo 

utilizada de modo espontâneo e informal. Gonçalves, Batista e Diel (2017) reiteram esse 

posicionamento, alertando-nos para o fato de que as atividades escolares abordam a leitura 

oralizada.  
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Então, o que temos, constantemente, são leituras orais realizadas pelo professor ou 

aluno, explicações, instruções, conversas informais e outras atividades diversas que utilizam a 

voz como recurso. Dolz, Schneuwly e Haller, (2004, p. 154) reforçam dizendo que o oral 

ocupa um lugar limitado no ensino de línguas: “[...] a aquisição do oral começa, sobretudo, 

por uma aprendizagem incidental”, uma vez que aprendemos a falar antes mesmo de 

entrarmos na escola. Poderíamos dizer que as formas de comunicações cotidianas se dão de 

forma inata, concomitantemente com a aprendizagem da linguagem. Nesse sentido, a maioria 

dos alunos já domina formas cotidianas de produção oral e, uma vez que esse conhecimento 

não é novo, a escola deve ofertar o conhecimento que os alunos ainda não possuem, ou seja, 

as formas orais institucionais
5
. 

Nesse sentido, o oral é inerente à voz, à fala, no que diz respeito a sua materialidade 

fônica, bem como os gêneros orais.  O termo oral corresponde a tudo que é transmitido pela 

boca, linguagem falada, executada pelo aparelho fonador humano (DOLZ, SCHNEUWLY E 

HALLER, 2004). Em contrapartida, os gêneros orais são textos executados de forma oral, 

mesmo que exista um apoio
6
 escrito.  

Dessa forma, a palestra e a peça teatral podem ter uma versão escrita, mas foram 

produzidas para serem realizadas oralmente. Já um cartaz, mesmo que seja lido em voz alta 

não será caracterizado como um gênero oral. De acordo com Marcuschi e Dionísio (2007) a 

simples oralização de um texto não o torna um gênero oral. Visto que, “[...] a oralidade seria 

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

gêneros textuais fundados na realidade sonora [...]” (MARCUSCHI, 2010, p. 25). Portanto, a 

oralidade é uma das maneiras pelas quais nos comunicamos.  

E, os gêneros orais são produções estruturadas, com conteúdo temático, estilo e 

construção composicional, que os falantes de uma língua usam para alcançar um determinado 

objetivo no ato da comunicação (BAKHTIN, 2016). Para Travaglia (2017, p. 07) “[...] é 

importante para considerar o gênero como oral tanto que ele tenha como suporte a voz 

humana, quanto que tenha sido produzido por dada comunidade para ter uma realização oral”. 

Os gêneros orais são produzidos para serem realizados por meio da voz, mas nem todo gênero 

oralizado e nem a oralidade é um gênero oral. 

Diante disso, a presença do oral em sala de aula não significa que existe um trabalho 

voltado para os gêneros orais. Teixeira (2012, p. 03) nos fala que “[...] a mera oralidade não 

                                                           
5
 As formas orais institucionais são aqueles gêneros usados em ocasiões mais formais, com bem explica 

Marcuschi (2010) são gêneros que requerem uma linguagem mais monitorada. 
6
 Quando falamos em apoio escrito estamos nos reportando ao fato de que existem textos que são orais, como o 

seminário, mas que necessita de uma base escrita em que o locutor vai se apoiar para executá-lo. 
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caracteriza pedagogicamente a atividade de uso da linguagem em situações formais e 

informais de comunicação oral”. Então, o que temos presente no ensino de língua materna é o 

oral espontâneo, que está a serviço da comunicação e atividades que são oralizadas, como no 

caso da leitura em voz alta, o que Dolz, Schneuwly, Haller (2004, p. 157) chamam de “escrita 

oralizada”, que é “toda palavra lida ou recitada”.  

Nesse pensamento, os documentos oficiais (BRASIL, 2000) orientam que a disciplina 

de língua portuguesa deve abrir espaços para diferentes conhecimentos, sendo um deles o 

texto falado, constituído por meio dos gêneros orais. Contudo, os gêneros orais encontram 

dificuldades para serem inseridos no ensino, porque parece haver distinções entre os gêneros 

orais e os escritos. Segundo Dolz, Schneuwly e Haller (2004) isso decorre por haver uma 

supervalorização do segundo em detrimento ao primeiro, ocasionando diversas confusões. 

Essa suposta superioridade dos gêneros escritos acaba trazendo uma visão equivocada para os 

gêneros orais, sendo rotulados como espontâneos, descontínuos, pobres, enquanto os escritos 

como formais e de mais relevância social.  

Sobre essas contradições existentes entre as modalidades orais e escritas, Marcuschi 

(2010) disserta que, atualmente, a oralidade e a escrita são de grande relevância, não existindo 

dicotomias entre ambas, e sim, um contínuum, no qual há uma integração entre as duas 

modalidades. Dolz, Schneuwly, Haller (20014, p. 164) têm essa mesma linha de pensamento e 

nos dizem que “[...] as formas padrão e não padrão manifestam-se tanto no oral quanto na 

escrita”, ponto de vista que é evidenciado também nos documentos oficiais (BRASIL, 2000). 

Assim, dependendo da situação de comunicação, os gêneros podem ser mais 

monitorados ou menos monitorados, não importando a sua modalidade. Um discurso oficial 

(gênero oral) tem um grau elevado de monitoramento enquanto que uma mensagem no 

WhatsApp (gênero escrito) se dá de forma mais coloquial e espontânea menos monitorada. 

E, além do grau de monitoramento presente em cada gênero, Marcuschi (2010) ainda 

coloca a questão dos gêneros mistos, ou seja, aqueles que não se dão totalmente na 

modalidade oral como tampouco na escrita. Dessa maneira, existem gêneros que seu meio de 

produção é gráfico, contudo sua concepção discursiva é oral, e vice-versa. Um exemplo de 

gênero misto é a notícia de TV, que sua produção é gráfica (escrita) e a sua concepção 

discursiva é oral. Com relação aos gêneros mistos, o autor faz uma crítica ao LD, que muitas 

vezes, não trata desse assunto. 

 E, sobre o ensino dos gêneros orais, Marcuschi (2010) sustenta que, sua aceitação 

como relevante e essencial para o domínio da comunicação oral só ocorrerá quando os 

professores e os autores dos LDs começarem a discorrer sobre o contínnum presente nos 
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gêneros, entendendo que não existe superioridade entre as modalidades orais e escritas. Dolz, 

Schneuwly, Haller (2004) acentuam que o oral deve se fazer presente em nossas escolas, mas 

tendo como objeto de ensino os gêneros orais, com esclarecimento das práticas de linguagem, 

caracterização das especificidades linguísticas a serem exploradas e dos saberes nelas 

existentes.  

Dessa forma, o ensino de língua materna precisa fazer uso dos gêneros orais que 

permeiam a comunicação pública formal, os gêneros orais do cotidiano, que o aluno tem 

acesso e, muitos deles dominam antes mesmo da escolarização:  

 
Os gêneros orais públicos constituem as formas de linguagem que 

apresentam restrições imposta do exterior e implicam, paradoxalmente, um 

controle mais consciente e voluntário do próprio comportamento para 

dominá-las. São, em grande parte, predefinidos, „pré-codificados‟ por 

convenções que os regulam e que definem seu sentido institucional. Mesmo 

que se inscrevam numa situação de imediatez, já que muito frequentemente a 

produção oral se dá em face dos outros, as formas institucionais do oral 

implicam modos de gestão mediados, que são essencialmente individuais 

(DOLZ; SCHNEUWLY; HALLER, 2004, p. 175-176). 

 

Como percebemos os gêneros orais públicos exigem uma linguagem e um 

comportamento mais controlado; policiado, por serem pré-definidos socialmente. Claro que, 

pelo fato de acontecerem mediante a outros falantes, pode haver certas improvisações, 

contudo, isto não descaracteriza a sua organização, planejamento e monitoramento da 

linguagem. Muito pelo contrário, o locutor que consegue improvisar diante de uma situação 

inesperada, só mostra o quanto se preparou para aquele momento.  

Assim, no ensino dos gêneros orais, Dolz, Schneuwly e Haller (2004, p. 177) falam 

dos modelos didáticos de gêneros, de modo que “[...] a noção de gênero permite articular a 

finalidade geral de aprender a comunicar com os meios linguísticos próprios às situações que 

tornam a comunicação possível”. Frente a essa visão, espera-se que o professor organize todo 

um planejamento em volta daquele gênero que será objeto de ensino, trabalhando com as 

caraterísticas dos gêneros observando o que é apresentado de interessante para o ensino, como 

as formas gramaticais, seu conteúdo.  

É também interessante que se faça uma coleta de dados, a constituição de um corpus 

sobre o gênero estudado, para que, dessa forma, suas especificidades sejam realmente 

internalizadas, pois, quanto mais exemplares o aluno puder analisar daquele determinado 

gênero, mais fácil ele entenderá sua composição estrutural e linguística (DOLZ; 

SCHNEUWLY; HALLER, 2004). 
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Nesse sentido, a adequação dos gêneros exige algumas transformações dependendo 

das situações didáticas. Para Dolz, Schneuwly, Haller (2004, p. 179) “os gêneros escolares 

podem ser considerados variantes dos gêneros de referências, que visam ser acessíveis ao 

aluno”. Os gêneros escolares tanto são instrumento da comunicação como objeto de ensino, 

devendo ser abordados de acordo com as possibilidades do aprendiz.  

Logo, os professores de Língua Portuguesa precisam incorporar em seus 

planejamentos os gêneros orais como objeto de ensino e, não poderíamos esquecer a 

importância desse conteúdo no currículo escolar, afinal, para que o currículo surta um efeito 

positivo, os conteúdos tratados nele e trabalhados em sala de aula devem estar sistematizados, 

com objetivos claros a serem desenvolvidos. Conforme Dolz e Schneuwly (2004) nos 

explicam: 

 

Um currículo para o ensino da expressão deveria fornecer aos professores, 

para cada um dos níveis de ensino, informações concretas sobre os objetivos 

visados pelo ensino, sobre as práticas de linguagem que devem ser 

abordadas, sobre os saberes e habilidades implicados em sua apropriação. 

(DOLZ; SNEUWLY, 2004, P. 43). 

 

Diante do exposto, o ensino dos gêneros orais não deve surgir do nada, sem base 

sólida e sistematizada, pois quando o professor não tem clareza dos seus objetivos e métodos, 

consequentemente, o aluno pode não progredir de maneira esperada.  Dolz e Schneuwly 

(2004) criticam essa postura descompromissada com relação ao ensino dos gêneros. Segundo 

eles, é como se a produção textual acontecesse pelo simples encorajamento da escola, como 

se essa aprendizagem fosse espontânea, sem a necessidade de uma sistematização.  

Todavia, conforme, Marcuschi (2008), apesar da ampla divulgação de trabalhos 

voltados para os gêneros, alguns professores de língua materna ainda estão despreparados e 

principalmente, tratando do trabalho com os gêneros orais. Souza e Dornelles (2017) 

expressam a existência de professores que não têm muita clareza no que diz respeito ao 

trabalhar com os gêneros orais. Para Neto (2012), o professor que não trabalha com os 

gêneros orais, dificulta a progressão de seus alunos, já que os gêneros regem o funcionamento 

social. Quando o aluno não tem acesso a esse conhecimento, de forma sistematizada, ele terá 

dificuldade para se expressar em público ou de argumentar diante de uma determinada 

situação: 

 

[...] é preciso saber se comunicar oralmente em diversos contextos para 

conseguir um emprego e continuar nele, exercer cidadania, buscar seus 
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direitos, prosseguir nos estudos posteriores e entender o outro, podemos 

afirmar que o ensino de diferentes situações comunicativas orais é essencial 

para contribuir para a formação de sujeitos que participem ativamente na 

sociedade (NETO, 2012, p. 16). 

 

Para que isso aconteça, o ensino de língua materna deve oferecer o aprendizado dos 

gêneros orais de forma gradativa, com professores que dominem o conteúdo a ser ensinado, 

desejando desenvolver seu aluno e fazendo uso de estratégias que possibilitem a sua 

promoção. Assim, o trabalho metodológico com os gêneros orais evidencia a sequência 

didática de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), de modo que é necessário lembrar que, 

apesar desses teóricos defenderem o trabalho com a sequência didática para os gêneros da 

modalidade escrita e da modalidade oral, nossa proposta se volta apenas para os gêneros da 

modalidade oral.  

Conforme os autores supracitados, o trabalho com a sequência didática permite a 

observação sistemática das capacidades de linguagem, antes e durante sua realização, 

oportunizando ao professor delimitar os procedimentos de trabalho que serão adotados nas 

intervenções. Logo, a sequência didática é tida como um instrumento que tem os gêneros 

como objeto de ensino e, que possibilita ao aluno progredir em sua capacidade de escrever, 

por meio de todo um passo a passo (produção inicial, módulos, produção final) ampliando a 

visão do aluno sobre o gênero que será aprendido: sua representação no contexto social, 

estrutura discursiva do texto e as escolhas linguísticas.  

Quando pensamos no trabalho do professor, a sequência didática permite uma 

sistematização do ensino dos gêneros. Através dala, já na produção inicial, o professor deve 

detectar as dificuldades do aluno com relação ao gênero estudado, trabalhando essas 

dificuldades nos módulos, de maneira que o aluno tenha todo um acompanhamento, 

possibilitando seus avanços gradativamente até que ele esteja preparado para realizar a 

produção final.  

Então, o ensino de língua portuguesa voltado para os gêneros orais nos faz perceber o 

quanto somos movidos pela oralidade e como essa oralidade quando dominada pelos falantes 

no ato de comunicação pode ser benéfica. Os alunos que aprendem sobre os gêneros orais 

formais, expressam-se melhor, têm uma boa argumentação, sabendo persuadir e, como 

resultado dessa aprendizagem, eles se relacionam melhor socialmente na família, no trabalho, 

na faculdade, enfim, na vida.  

 

2.5 O LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA E OS GENEROS ORAIS  
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O propósito desta seção é discorrer a respeito do livro didático de Língua Portuguesa e 

o tratamento didático dado pelos autores de LDs no que diz respeito às propostas de trabalhos 

com os gêneros orais. Para tanto, nos ancoramos em Bunzen e Rojo (2008), Marcuschi 

(2008), Marcuschi e Cavalcante (2008), Ota (2009), Batista, Rojo e Zúñiga (2008), entre 

outros. 

A inserção do livro didático no ensino público representou, de maneira geral, um 

avanço na educação. Segundo Batista, Rojo e Zúñiga (2008), o LD é o meio pelo qual uma 

parcela da população brasileira introduz a cultura escrita. Contudo, esse avanço ainda vem 

sendo processado, uma vez que o anual didático não pode ser tomado como o único recurso 

do processo educativo e nem atende a todas as demandas relacionadas ao processo de ensino 

aprendizagem.  

De acordo com Bunzen e Rojo (2008), o ensino de língua portuguesa se deu por algum 

tempo por meio de cartilha, livros de leituras, manuais de retórica e poética, de modo que o 

nascimento do livro didático de português que conhecemos hoje aconteceu nos anos 1970, 

com as mudanças educacionais, a ditadura militar e a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases-LDB 5692/71, que segundo Bunzen e Rojo (2008) estabeleceu: 

 

[...] a língua portuguesa como „instrumento de comunicação e expressão da 

cultura brasileira‟. A partir de então, a disciplina de Língua Portuguesa passa 

a ser Comunicação e Expressão na primeira metade do 1º grau (1º a 4º série, 

antigo primário); Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa, na 2º 

metade (5º a 8º série, antigo Ginásio) e [...] Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira – no que passou a denominar 2º grau (antigo colégio e atual 

Ensino Médio) (BUNZEN e ROJO, 2008, p. 78). 

 

A partir do momento que a disciplina de português ganha nova reconfiguração dos 

objetivos, muda-se o foco de um ensino que era somente de gramática e de literatura, para 

preocupar-se mais com a realidade prática o LDLP que conhecemos atualmente nasce. 

Segundo Bunzen e Rojo (2008), com a ditadura militar, a expectativa da escola era fornecer 

recursos humanos que possibilitem ao governo a desejada expansão industrial.  

Com isso, as portas das escolas públicas se abrem para o povo, mudando o perfil 

econômico e cultural do alunado, como também dos professores, passando as ser uma 

profissão pertencente à classe mais pobre. Nessa mesma época, houve mudanças nos 

materiais didáticos, pois são de “[...] apoio à prática docente que, propositalmente, interfere na 

prática do professor” (BUNZEN E ROJO, 2008, p. 79). O LD começou a trazer, além dos 
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conteúdos, atividades didáticas e uma organização conforme o tempo escolar: volume, 

bimestres e unidades.  

Notemos que essa organização permanece até os dias atuais e que a interferência do 

LD se dá na prática escolar que os autores de manuais didáticos já trazem, além de toda a 

preparação da aula, sugestões e comentários extras para os professores utilizarem nos 

conteúdos. Para Batista, Rojo e Zúñiga (2008, p. 47) o LD “[...] é, também, um dos poucos 

materiais didáticos presentes cotidianamente na sala de aula, constituindo o conjunto de 

possibilidades a partir do qual a escola seleciona seus saberes, organiza-os, aborda-os”.  

Ainda que tenhamos muitos materiais didáticos no ambiente escolar, além do LD, 

temos que concordar com os autores, já que nem todas as escolas têm acesso a um vasto 

material para o trabalho pedagógico, limitando-se em muitas vezes ao manual didático. Para 

Ota (2009, p. 2014), muitas vezes o manual didático é a única fonte de referência do 

professor, seja por falta de acesso ou por trazer roteiros preestabelecidos com respostas 

prontas, facilitando o trabalho do professor na elaboração das aulas e tornando-se 

“verdadeiros manuais a serem seguidos”.  É como se os conteúdos elaborados pelos autores 

de LDs trouxessem uma receita mágica para o processo de ensino aprendizagem.  

Assim, o LD ocupa um lugar de prestígio no ensino, sendo utilizado pelo aluno e pelo 

professor. De acordo com Ota (2009), mesmo que o professor adote um livro para o seu 

trabalho em sala de aula, ele sempre consulta outros, na busca de novas sugestões ou para 

esclarecer possíveis dúvidas. Corroborando com esse pensamento, Lorenset e Casal (2017, p. 

193) nos alertam que:  

 

O LD está presente nas escolas e ser um dos personagens principais nas salas 

de aula não atribui a ele um papel de vilão na educação, entretanto, o 

comodismo e a dependência desse recurso torna-se, muitas vezes, um 

método preocupante, considerando-se os conteúdos prontos e imutáveis 

inseridos nos materiais (LORENSET; CASAL, 2017, p. 193). 

 

Nesse sentido, o LD deve ser visto pelo professor como mais um recurso e não como 

apenas o único recurso, seu conteúdo, suas propostas de atividades podem ser questionadas 

pelo docente, como forma de analisar o que é melhor para a sua turma. Nem sempre o que 

está posto no livro didático atende às especificidades de cada turma, pois numa mesma escola 

podem existir duas ou três turmas do mesmo ano que utiliza o mesmo livro didático, porém, 

os conteúdos não serão ensinados da mesma forma e as atividades propostas pelo manual 

didático, podem servir para uma turma e não atender às necessidades das outras.  
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No entanto, Bunzen e Rojo (2008) citam que os livros didáticos passam a ser decisivos 

nos objetos de ensinos, por consequência, nos conceitos a serem ensinados e nas capacidades 

a serem desenvolvidas. Mas, segundo os autores citados anteriormente, o LD de Língua 

Portuguesa passou por uma crise, por causa da sua má qualidade em termos conceituais, 

ideológicos e metodológicos. O que levou o Ministério da Educação - MEC em 1996, incluir 

uma avaliação pedagógica dessas obras no Programa Nacional do Livro Didático-PNLD. 

Sobre essa avaliação do LD realizada pelo PNLD, Batista, Rojo e Zúñiga (2008, p. 53) 

refletem que “[...] a realização da avaliação terminou por resultar numa política do Estado não 

apenas de intervenção no campo editorial e de controle de sua produção, mas também, por 

essa via, de intervenção no currículo e de seu controle”.  

Assim, é preciso refletir sobre a avaliação dos LDs, afinal, os manuais didáticos 

acabam ganhando uma atenção especial, já que além de apresentarem conteúdos e propostas 

didáticas, podem ser usados de maneira a controlar aquilo que se ensina e de como se ensina. 

Barros-Mendes e Padilha (2008) ainda alertam para o fato de que, dessa forma, o LD se 

tornou submisso ao PNLD e, de certa forma, buscam atender às diretrizes do MEC veiculadas 

nos documentos oficiais.  Com os critérios de avaliação estabelecidos pelo MEC no PNLD, 

temos uma vertente para a qualidade do LD, características que lhe qualifica como material 

pedagógico:  

 

O bom LDLP será aquele que: 1) permite a problematização das práticas de 

letramento, oportunizando momentos diversos de trabalho textual em 

contexto de uso; 2) opera com os gêneros textuais que circulam socialmente, 

consideram-se aí as práticas discursivas dos interlocutores. (MARCUSCHI e 

CAVALCANTE, 2008, P. 239). 

 

Nessa perspectiva, o LDLP precisa oferecer ao trabalho do professor subsídios 

relacionados às demandas sociais de uso da língua, contribuindo para a formação do aluno e 

elevando o seu nível de letramento. Essas práticas de linguagem precisam se dar por meio de 

textos diversos, a partir do trabalho com os gêneros textuais. Para Morais (2011, p. 57) “[...] 

com tantos argumentos a favor da inserção dos gêneros textuais nas práticas didáticas, 

entende-se [...] a preocupação dos autores de livros didáticos em incorporar os resultados das 

pesquisas e discussões sobre os gêneros nos livros”. Contudo, a abordagem dos gêneros no 

LDLP ainda precisa ser melhorada.  

Desse modo, o trabalho com o texto no LDLP exige cuidado. Marcuschi e Cavalcante 

(2008) criticam os LDs que trabalham com o texto a partir de uma temática, ou seja, a famosa 

redação. Para os autores, são tarefas que se caracterizam como um mero exercício de escrita, 
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que tanto é artificial quanto restrita apenas ao espaço escolar. O escrever por escrever ou para 

ganhar uma nota.  

Contudo, percebemos muitas mudanças nos LDLP com relação à evolução nas 

atividades de produção de texto. De acordo com Marcuschi e Cavalcante (2008, p. 242) “[...] 

verificou-se um esforço dos livros didáticos de língua portuguesa no sentido de contextualizar 

a atividade escrita, ocorrendo, em grande parte, estudos de textos e solicitação de produções 

escritas com base em gêneros textuais que circulam socialmente”. Atualmente, não se 

questiona mais se as atividades de produção acontecem por meio de textos diversos. O que se 

indaga é como esses gêneros estão sendo trabalhados em sala de aula.  

A verdade é que existe uma grande preocupação por parte dos autores de LDLP, para 

Ota (2009, p. 218), eles “[...] mostrar-se atualizado, conectado com as novas concepções ao 

apresentar uma gama muito grande de gêneros textuais, sem aprofundar as discussões com 

relação aos modos de significação de cada texto”. Só que há mais quantidade do que 

qualidade, já que o LDLP acaba trazendo propostas de trabalhos com os gêneros muito 

superficiais.  

Dessa forma, Ota (2009) explica que o trabalho com os gêneros se dá muito no nível 

de compreensão textual. O que pode ser facilmente notado nas propostas de atividades, nas 

quais as perguntas giram em torno de respostas que estão prontas, explícitas no texto, o aluno 

só precisa identificá-las. Com relação às atividades de produção de texto, por meio dos 

gêneros, Marcuschi e Cavalcante (2008) dizem que quando a produção de um determinado 

gênero é predominantemente pedagógica, o gênero transforma-se em redação, mesmo que 

permaneça a estrutura do gênero e suas características textuais sejam preservadas. Para os 

autores, isso acontece porque o gênero está restrito ao espaço escolar, implicando no 

receptor/leitor (apenas alunos ou o professor); na esfera de circulação (a sala de aula) e o 

objetivo pretendido (apenas pedagógico) sendo considerados pelos autores supracitados como 

imitação de gêneros que circulam socialmente.  

De fato, sobre as análises de manuais didáticos, Marcuschi (2008) nos fala que elas 

mostram uma variedade de gêneros textuais presentes na obra. Todavia, uma observação mais 

atenta revela que essa variedade não corresponde a uma realidade analítica, expressando que 

os gêneros que aparecem nas seções centrais são sempre os mesmos. E os demais gêneros são 

para distração dos alunos. Percebemos que há uma variedade de gêneros presente no LD, mas 

nem todos são tomados como objeto de ensino, ficando muitos como suporte para o trabalho 

com outros conteúdos, a exemplo da gramática e da literatura. Então: 
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São poucos os casos de tratamento dos gêneros de maneira sistemática. 

Lentamente, surgem novas perspectivas e novas abordagens que incluem até 

mesmo aspectos da oralidade. Mas os gêneros orais em geral ainda não são 

tratados de modo sistemático. Apenas alguns, de modo particular os mais 

formais, são lembrados em suas características básicas (MARCUSCHI, 

2008, p. 207).  

 

Com isso, os gêneros da modalidade oral ainda estão adentrando o espaço escolar. No 

LD os espaços que lhes são destinados são poucos quando comparados aos da modalidade 

escrita, entretanto, Marcuschi (2008, p. 2017), diz que esse fato se explica “[...] pela 

diversidade de ações linguística que praticamos no dia a dia na modalidade escrita”. Essa 

mesma ideia é defendida por Antunes (2009) que censura o LD no que diz respeito ao 

tratamento dado aos gêneros orais, segundo ela, de maneira geral, o trabalho com os gêneros 

orais limita-se a discussões, conversas ou combinações para a elaboração de alguma 

atividade. Nesse sentido, o trabalho com os gêneros orais está restrito à mera oralização, já 

que suas características não são ensinadas e as peculiaridades do gênero oral não são tomadas 

como objeto de ensino.  

Por outro lado, não podemos generalizar esse pensamento com relação ao LDPL e sua 

abordagem sobre os gêneros, pois percebemos um grande avanço em muitos livros didáticos, 

em que o gênero já está sendo tomado como objeto de ensino. Em contrapartida, faz-se 

necessário que o professor conheça e saiba fazer a escolha certa do material que irá utilizar 

em suas aulas, por meio de uma apreciação crítica, observando os pontos positivos e 

negativos. E que tenha o LDLP apenas como um recurso a mais no processo educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo, tratamos do delineamento metodológico do presente trabalho, 

contemplando a caracterização, o trajeto percorrido, descrevemos as propostas de atividades 

da seção destinada à produção de textos, relacionada aos gêneros da modalidade oral (corpus 

desta pesquisa). Discorremos, também, sobre os procedimentos de análise, para tais 

procedimentos metodológicos, tratamos do tipo de pesquisa baseados em Gil (2002) e da 

abordagem conforme Gerhardt e Silveira (2009), Flick (2009), Strauss e Corbin (2008).  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Pensando no nosso objetivo principal, analisar propostas de trabalho com gêneros 

orais no livro didático de Língua Portuguesa do Ensino Médio, nosso estudo assume uma 

abordagem qualitativa. Para Gerhardt e Silveira (2009), não nos preocupamos com 

quantidades, e sim com o aprofundamento de questões voltadas para a compreensão, 

buscando explicar determinados fatores. Assim, analisamos propostas de atividades 

relacionadas aos gêneros orais, da seção destinada à produção de texto da coleção de livros 

didáticos de LP, observando sempre a qualidade desse material. Nessa perspectiva Flick 

(2009, p. 14), nos lembra que o ponto de partida é o “fato de que a pesquisa qualitativa 

trabalha, acima de tudo, com textos”.   

Então, além da coleta de dados se dá por meio de textos, a análise se constitui também 

como um texto. Sobre a análise qualitativa, Strauss e Corbin (2008, 24) explicam que ela tem 

“o objetivo de descobrir conceitos e relações nos dados brutos e de organizar esses conceitos e 

relações em um esquema explanatório teórico”. Acreditamos que para garantirmos a 

qualidade de nosso estudo, é preciso descreve e refletir acerca do nosso corpus, tendo como 

direcionamento os objetivos e os teóricos que nos embasam. Desse modo, quanto aos 

procedimentos, o presente trabalho caracteriza-se como bibliográfico, pois:  

 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 

todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há 

pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 

(GIL, 2002, p. 44). 
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Como podemos notar, nosso estudo se constitui por meio das teorias e da análise, 

construída a partir dos dados coletados na coleção de livros didáticos do Ensino Médio, 

delineando-se, exclusivamente, bibliográfico, pois partimos de um material já elaborado, 

como livros, artigos científicos e dissertações de mestrados. Gil (2002) classifica as fontes 

bibliográficas da seguinte maneira: livros de leitura corrente, que abrange as obras literárias 

ou obras de divulgação; livros de referências que são informativas ou remissas, como os 

dicionários, as enciclopédias, os anuários e almanaques, publicações periódicas, jornais, 

revistas, além dos impressos diversos.  

Em consonância com a classificação estabelecida por Gil (2000) utilizamos livros de 

leitura corrente, com obras de divulgação, tendo como intuito obter conhecimento científico e 

técnico; livros de leitura de referência, que nos possibilitou a busca rápida por determinadas 

informações, e publicações em periódicos, o que nos proporcionou “alargar” o conhecimento 

sobre a temática tratada.  De acordo com Gil (2002, p. 46) “a principal vantagem da 

pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama 

de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.” Logo, 

obtivemos informações em fontes diversas, não só em termos de variedades, mas de 

localidade, já que o acesso à internet e as publicações de livros e periódicos na rede 

atravessam fronteiras.   

E, do ponto de vista dos objetivos a nossa pesquisa classificasse como exploratória, 

uma vez que no material bibliográfico e durante a escolha do nosso corpus fizemos 

leituras exploratórias para identificar se as obras interessavam ao presente estudo. Para Gil 

(2002), a leitura exploratória é feita mediante a folha de rosto, sumário, introdução, 

conclusão, ou seja, a partir de elementos que possibilitem uma visão geral da obra. E, se 

tratando especificamente do corpus, do ponto de vista do explorador, por meio de leituras, 

foi possível obter mais familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito.  

 

3.2 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

 

No sentido de compreender melhor o desenvolvimento da nossa pesquisa, faz-se 

necessária a descrição do corpus, explicando sobre a escolha do LDLP e refletindo acerca dos 

seus autores e sua a estrutura organizacional, com ênfase na seção de produção de texto com o 

foco nos gêneros orais. 
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O corpus da presente pesquisa é constituído a partir da seção de produção de texto da 

coleção de livros didáticos de Língua Portuguesa, Português contemporâneo: diálogo, 

reflexão e uso, referente ao 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio. A escolha dessa coleção se 

justifica pelo fato de estar sendo adotada em uma escola Estadual de um dos Municípios do 

Alto Oeste Potiguar, por meio do PNLD, para ser utilizado durante três anos (2018, 2019 e 

2020).   

O PNLD avalia e disponibiliza obras didáticas, literárias e pedagógicas, entre outros 

materiais, de forma gratuita para as escolas públicas (educação básica) das redes federais, 

estaduais, municipais e distritais, atendendo a Educação Infantil; Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. Os LDs que são distribuídos nas escolas são inscritos no PNLD pelos seus 

autores e aprovados em avaliações coordenadas pelo MEC, em que professores, 

coordenadores e supervisores das escolas os escolhem. Para essa escolha, os professores são 

orientados por meio do Guia de Livros Didáticos, um material elaborado pelo MEC, que 

mostra todos os livros aprovados. Segue abaixo o quadro 2 da coleção que foi analisada: 

 

QUADRO 2 – Relação dos livros analisados. 

 

Português contemporâneo: diálogo, reflexão e uso – 1º ano  

 Autores: William Cereja, Carolina Dias Vianna e Christiane Damien 

 Editora: Saraiva (São Paulo)  

 Ano: 2016 

 PNLD: 2018 

 ISBN: 978-85-472-0508-9 (vol. 1, professor) 

Português contemporâneo: diálogo, reflexão e uso – 2º ano 

 Autores: William Cereja, Carolina Dias Vianna e Christiane Damien 

 Editora: Saraiva (São Paulo)  

 Ano: 2016 

 PNLD: 2018 

ISBN: 978-85-472-0510-2 (vol. 2, professor) 

Português contemporâneo: diálogo, reflexão e uso – 3º ano 

 Autores: William Cereja, Carolina Dias Vianna e Christiane Damien 

 Editora: Saraiva (São Paulo)  

 Ano: 2016 

 PNLD: 2018 

ISBN: 978-85-472-0528-7 (vol. 3, professor) 

  Fonte: Adaptado de CEREJA, VIANNA, DAMIEN (2016). 
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No quadro acima temos as referências do nosso corpus, que têm como autores: 

William Roberto Cereja, que é doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), professor da Universidade de 

São Paulo (USP), além de professor da rede particular de ensino em São Paulo e autor de 

obras didáticas, tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio; Carolina Assis Dias 

Vianna, doutora em Linguística Aplicada pelo Instituto de Estudos de Linguagem da 

Universidade Estadual de Campinas (IEL-UNICAMP), professora em Comissão Permanente 

para vestibulares da Unicamp e autora de LDs do Ensino Fundamental e Médio; e, Christiane 

Damien, doutora em Literaturas de Língua Árabe, professora efetiva de Língua Portuguesa na 

escola Estadual Godofredo Furtado e na escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro 

Américo.  

A coleção de livros foi publicada em 2016 pela editora Saraiva e escolhida por meio 

de uma avaliação do MEC para compor o Guia Nacional do Livro Didático do ano letivo de 

2018. Sendo destinada aos alunos do Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano), para ser utilizada durante 

três anos consecutivos, estando organizada da seguinte maneira: cada volume têm 4 unidades 

e cada unidade traz 3 capítulos
7
. Cada capítulo é dividido em três etapas: a primeira é a parte 

da literatura, a segunda parte destina-se a língua e linguagem, que trabalha a gramática, e a 

terceira parte é a produção textual. E por ser uma coleção, os três manuais se organizam da 

mesma forma.  

Cada divisão é iniciada por uma seção denominada “Foco no texto”, proporcionando 

leitura e análise de textos relacionada ao conteúdo abordado naquela parte. Nesse caso, os 

textos são utilizados para introduz o trabalho com a literatura, com a gramática e com a 

produção textual, adequando-se sempre a temática proposta. No espaço dedicado à literatura, 

são trabalhadas as escolas literárias, obras e estilos, por meio de textos verbais e não verbais, 

abordando o contexto histórico para a interpretação das obras voltando-se também ao estudo 

do uso da linguagem de cada época. 

Na parte denominada “Língua e linguagem” temos propostas de atividades destinadas 

à gramática normativa, a fonologia, a morfologia e a sintaxe, que são estudadas a partir de um 

determinado texto, no qual, primeiro é trabalhado a interpretação deste, para que depois na 

subseção denominada de “Reflexões sobre a língua”, seja apresentando o trabalho com a 

gramática, as teorias e os conceitos dos conteúdos. Nessa mesma parte encontramos outra 

divisão denominada “Texto e enunciação”, na qual propõe trabalhos com textos variados, 

                                                           
7
 Para um melhor entendimento da organização da coleção em unidades e capítulos consulte o quadro 3, pois ele 

trata justamente dessa disposição.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pontif%C3%ADcia_Universidade_Cat%C3%B3lica_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
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abordando a interpretação e algumas características do texto (estrutura e linguagem). Com 

relação ao espaço destinado à produção de texto, sobre a qual nos detemos, vejamos no 

quadro 3 como a coleção encontra-se organizada:  

 

QUADRO 3 – Organização da seção de produção de texto da coleção português contemporâneo diálogo reflexão 

e uso. 

 

Livro do 1º ano 

Unidade Produção de Texto 

 

 

Unidade 1 

Capítulo 1 Painel de textos, com 

gêneros variados. 

Capítulo 2 Poema 

Capítulo 3 O texto teatral 

 
 

 

Unidade 2 

Capítulo 1 Resumo 

Capítulo 2 Textos instrucionais 

Capítulo 3 A carta pessoal 

 
 

 

Unidade 3 

Capítulo 1 Os gêneros digitais 

Capítulo 2 Debate regrado 

Capítulo 3 Artigo de opinião 

 
 

 

Unidade 4 

Capítulo 1 Seminário 

Capítulo 2 Texto de divulgação 

científica I 

Capítulo 3 Texto de divulgação 

científica II 

 
 

Livro do 2º ano 

 

Unidade 1 

Capítulo 1 Relato de experiências 

vividas 

Capítulo 2 Cartaz e anúncio 

publicitário 

Capítulo 3 Documentário 

 
 

 

Unidade 2 

Capítulo 1 Crônica I 

Capítulo 2 Crônica II 

Capítulo 3 Edital, estatuto e ata 

 
 

 

Unidade 3 

Capítulo 1 Notícia 

Capítulo 2 Entrevista 

Capítulo 3 Reportagem 

 
 

 

Unidade 4 

Capítulo 1 Editorial 

Capítulo 2 Resenha crítica 

Capítulo 3 Carta aberta e a carta de 

leitor 

 
 

Livro do 3º ano 

 

Unidade 1 

Capítulo 1 Conto 

Capítulo 2 Conto moderno e 

contemporâneo 

Capítulo 3 Conto fantástico 

 
 

 

Unidade 2 

Capítulo 1 Debate deliberativo 

Capítulo 2 Relatório e currículo 
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Capítulo 3 Carta argumentativa de 

solicitação e de reclamação 

  
 

 

Unidade 3 

Capítulo 1 Dissertação 

Capítulo 2 Dissertação: construção de 

argumentos 

Capítulo 3 Dissertação: o contexto de 

avaliação 

 
 

 

Unidade 4 

Capítulo 1 Verbete e projeto de 

pesquisa 

Capítulo 2 Carta de apresentação 

Capítulo 3 Entrevista de emprego 

 
 

  Fonte: Adaptado de CEREJA, VIANNA, DAMIEN (2016). 

 

Essa visão geral da seção em estudo nos mostra que no LD do 1º ano, em sua primeira 

unidade, no 1º capítulo, que temos um painel de textos com gêneros variados, cujos textos 

possuem a mesma temática (flores). E, por meio da diversidade de gêneros os autores do LD 

introduzem a discussão sobre gêneros, desde Platão e Aristóteles com os gêneros dramático, 

lírico e épico, até os dias atuais, trazendo os gêneros do discurso na abordagem bakhtiniana. 

Depois dessa introdução sobre os gêneros, o LD, ao longo de suas unidades e capítulos, 

apresenta propostas de atividades com gêneros variados. Essa variedade de gêneros acontece 

não só no LD do 1º ano, mas em toda a coleção. Assim, os LDs trazem uma diversidade de 

gêneros considerável para a seção de produção de texto. 

Seguindo esse modelo de divisão, observamos que dentro de cada capítulo temos o 

“Foco no texto” iniciando um determinado gênero, trabalhado sob orientações e atividades: 

um exemplo disso é quando traz um poema e, em seguida, atividades voltadas para esse 

gênero. Posteriormente, ainda dentro do capítulo da seção de produção de texto, temos a 

subseção “Hora de escrever”, sugerindo atividade para a elaboração da produção textual, o 

passo a passo para o ato da escrita em si. Nesse caso, o gênero a ser elaborado nessa seção 

será o mesmo que foi trabalhado na parte anterior (foco no texto).  Assim, ao final de cada 

unidade, podemos encontrar propostas de projetos, nos quais devem ser apresentados ou 

expostos os gêneros trabalhados na unidade. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Este subtópico descreve os procedimentos de análise, que se deu a partir da escolha do 

corpus. Mostra os gêneros que foram analisados, tratando dos objetivos, questões de pesquisa 
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e categorias de análises, além de trazer, detalhadamente, como a seção de produção de texto 

está dividida no que diz respeito ao trabalho com os gêneros orais. 

Nesse sentido, analisamos dentro das seções destinadas à produção de texto, apenas os 

gêneros que se dão na modalidade oral e suas respectivas atividades. No quadro “Gêneros 

analisados” podemos observar os gêneros que constituíram o nosso corpus:  

 

QUADRO 4 - Gêneros analisados. 

 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

LD do 1º ano LD do 2º ano LD do 3º 

Unidade 3 

Capítulo 2 

Debate regrado Unidade 1 

Capítulo 1 

Relato de 

experiências vividas 

Unidade 2 

Capítulo 1 

Debate 

deliberativo 

Unidade 4 

Capítulo 1 

 

 

Seminário 

Unidade 1 

Capítulo 2 

Documentário  

Unidade 4 

Capítulo 2 

Entrevista de 

emprego 

Unidade 3 

Capítulo 2 

 

Entrevista 

 

FONTE: Próprio autor 

 

Como podemos observar no quadro 4, foram analisados 07 gêneros da modalidade 

oral, sendo dois no LD do 1º ano, três no manual didático do segundo ano e mais dois no livro 

do terceiro ano. De modo que o LD do 1º ano tem na terceira unidade, 2º capítulo, o gênero 

debate regrado. Já no LD do 2º ano temos, na primeira unidade, 1º capítulo, o relato de 

experiências vividas. Ainda nessa mesma unidade, 2º capítulo, o documentário e na terceira 

unidade, 2º capítulo, a entrevista. No LD do 3º ano, encontramos na segunda unidade, 1º 

capítulo, o debate deliberativo e na unidade quatro, 2º capítulo, a entrevista de emprego. 

Então, essa é a forma pela qual estão distribuídas as propostas de trabalhos com os gêneros da 

modalidade oral, na seção de produção de texto da coleção de LD em estudo.  

No quadro 5, denominado de “Propostas de atividades com os gêneros orais” 

poderemos entender, de maneira geral, como as atividades da seção de produção de textos 

relacionadas aos gêneros orais dos livros didáticos supracitados encontram-se estruturalmente 

organizadas. Segue abaixo o quadro: 

 
QUADRO 5 – Propostas de atividades com os gêneros orais

8
. 

                                                           
8 O quadro 5 é ilustrativo, ou seja, traz uma representação de como se organiza as atividades relacionadas aos 

gêneros orais em nosso corpus. Uma vez que as disposições das atividades na coleção seguem o mesmo padrão 

estrutural, mudando apenas alguns detalhes. 
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Produção de Texto – O debate regrado 

1º Texto introdutório sobre o gênero. 

2º Foco no texto – A transcrição de um trecho de um debate.  

3º Atividade composta por 8 questões . 

4º Hora de produzir – Sugestões de propostas para a produção de um debate. 

5º Orientações para a produção do texto: antes do debate, durante o debate, depois do debate e o debate na 

web.        

FONTE: Próprio autor 

 

Neste quadro temos um esboço da organização das propostas de atividades, 

direcionadas para o trabalho com os gêneros da modalidade oral. Como exemplo, 

apresentamos o gênero debate regrado, com as sequências das propostas de atividades para 

esse gênero: 1) um textinho introdutório, que trabalha o conhecimento prévio do aluno sobre o 

gênero estudado; 2) a transcrição da parte de um debate; 3) uma atividade com questões 

relacionadas à compreensão e as características do debate lido; 4) a proposta de produção, 

acompanhada de alguns textinhos, servindo de embasamento teórico para o ato da escrita; e 5) 

a orientação para o momento da escrita, que se divide em antes, durante e depois de escrever, 

além de uma proposta de postagem do gênero na web.  

Para a análise dessas propostas de atividades, elegemos como parâmetros as categorias 

de análises, formuladas a partir das teorias, bem como os objetivos e as questões de pesquisa. 

O quadro 6, abaixo, descrimina objetivos específicos, questões norteadoras da pesquisa e 

categorias de análise: 

 

QUADRO 6 – Relação entre objetivos, questões de pesquisa e categorias de análise. 

 

Objetivos específicos Questões de pesquisa Categorias de análise 

 

Identificar a concepção de 

gêneros orais abordada no livro 

didático de língua portuguesa. 

Como o livro didático de Língua 

Portuguesa do Ensino Médio 

trabalha os gêneros orais? 

 

1. Concepções de gêneros 

orais. 

Quais concepções os autores da 

coleção de LDs trazem subjacentes 

nas propostas de atividades 

relacionadas aos gêneros orais? 

 

Verificar e descrever as práticas 

de linguagem focalizando nas 

propostas de trabalho com os 

gêneros orais do livro didático. 

 

 

 

Como se dá o trabalho com os 

gêneros orais envolvendo as práticas 

de linguagens? 

 

 

 

2. Trabalho com as práticas 

de linguagem. 

Analisar as sugestões de 

atividades com os gêneros orais 

que são propostas nas práticas de 

linguagem no livro didático. 
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Compreender a que medida as 

sugestões de trabalho com os 

gêneros orais no livro didático 

podem contribuir para o 

desenvolvimento de “habilidades 

comunicativas” orais do aluno. 

 

Até que ponto as atividades 

sugeridas no livro didático, com os 

gêneros orais, contribuem para o 

desenvolvimento de “habilidades 

comunicativas” do aluno? 

 

 

3. Desenvolvimento de 

habilidades 

comunicativas. 

Contribuir com o ensino dos gêneros orais através da elaboração de uma cartilha apresentada como resultado 

desse trabalho. 

FONTE: Próprio autor. 

 

A análise se deu conforme demostrado no quadro acima. Então, de acordo a primeira 

categoria, identificamos as concepções de gêneros orais abordada pelos autores e, também, 

como se dava o trabalho com os gêneros da modalidade oral. Com relação à segunda 

categoria, nos detemos nas práticas de linguagem trabalhadas nas propostas de atividades, 

direcionadas para os gêneros orais e, na terceira categoria, sobre as habilidades 

comunicativas, analisamos as propostas das atividades, voltadas para o desenvolvimento de 

habilidades essenciais à linguagem: falar, ouvir, ler e escrever.  

Logo, para a análise foi elencado as categorias de análises. Para Uwe (2009, p. 291), 

uma das características da análise qualitativa de conteúdo é “a utilização de categorias, as 

quais são normalmente obtidas a partir de modelos teóricos”. Nesse sentido, as categorias de 

análise criadas à luz das teorias e em consonância com os nossos objetivos e questões de 

pesquisa norteou todo o tratamento dado ao nosso corpus. 

E, ainda, tivemos como objetivo específico contribuir com o ensino dos gêneros orais, 

por meio da elaboração de uma cartilha pedagógica, que se encontra em apêndice. A cartilha 

foi elaborada tendo como ponto de partida as categorias de análises e os nossos construtos 

teóricos, caracterizando-se como um dos resultados do presente estudo, foi construída para 

mediar metodologicamente o trabalho dos professores de Língua Portuguesa com os gêneros 

orais. 

Nessa perspectiva, a proposta em questão traz um conjunto de ações que possibilitam 

o trabalho com o gênero debate regrado, permitindo a reflexão sobre o ensino dos gêneros 

orais em sala de aula e suas contribuições para potencializar o desenvolvimento de 

habilidades comunicativas e, também, promove o ensino da produção textual a partir de 

situações reais do uso da língua. 
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4 PROPOSTAS DE ATIVIDADES COM GÊNEROS ORAIS NO LIVRO DIDÁTICO 

DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO MÉDIO 

 

 

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-lhes o gênero, adivinhar-lhe o volume (a 

extensão aproximada do todo discursivo), a dada 

estrutura composicional, prever-lhe o fim […]. Se não 

existissem os gêneros do discurso e se não os 

denominássemos, se tivéssemos de criá-los pela 

primeira vez no processo da fala, se tivéssemos de 

construir cada um de nossos enunciados, a 

comunicação verbal seria quase impossível. 

 

Bakhtin (2002) 

 

 

Neste capítulo, discorremos sobre a análise dos dados, refletindo acerca dos resultados 

encontrados, a partir das propostas de atividades relacionadas aos gêneros orais, da seção de 

produção de texto, da coleção de livro didático do Ensino Médio. Para isso, fez-se necessário 

um olhar mais atendo às atividades propostas nos LDs, tendo como base, as discussões 

teóricas, os objetivos pretendidos com a investigação e as categorias de análises. De modo 

que cada proposta de trabalho com os gêneros orais foi analisada separadamente, conforme a 

ordem dos LDs, ou seja, 1º ano, 2º ano e 3º ano. Obedecemos ainda a ordem das categorias de 

análises: 1) concepções de gêneros orais, 2) trabalho com as práticas de linguagem, 3) 

desenvolvimento de habilidades comunicativas. 

Assim, no sentido de melhor compreender a presnte análise, esboçamos no quadro 7, 

todos os gêneros que aparecem na seção destinada à produção de texto dos LDs em estudo, 

com destaque para os gêneros orais que constituem a presente dissertação:  

 

QUADRO 7 – Relação dos gêneros encontrados na coleção de LDs “Português Contemporâneo: 

Diálogo Reflexão e Uso”, de Língua Portuguesa, do Ensino Médio na seção denominada “Produção de 

Texto”. 
 

Coleção de Livros Didáticos Português contemporâneo: diálogo, reflexão e uso 

Gêneros trabalhados na seção “Produção de Texto” 

LD do 1º ano LD do 2º ano LD do 3º ano 

Relato de memória Relato de experiências vividas Conto 
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Poema  Cartaz  Conto moderno e 

contemporâneo 

Texto teatral Anúncio publicitário Conto fantástico 

Resumo Documentário Debate deliberativo 

Textos instrucionais Crônica (I) e (II) Relatório  

Carta pessoal Edital, Estatuto e Ata Currículo  

Debate regrado Notícia Cartas argumentativas de 

solicitação e de reclamação 

Artigo de opinião Entrevista Dissertação (I), (II) e (III) 

Seminário Reportagem (escrita) Verbete e projeto de pesquisa 

Texto de divulgação científica 

(I) – artigo 

Editorial  

Carta de apresentação Resenha crítica 

Texto de divulgação científica 

(II) 

 

Carta aberta e carta de leitor 

 

Entrevista de emprego 

  Fonte: Próprio autor. 

 

Como podemos notar, no LD do 1º ano, encontramos 11 gêneros, sendo que apenas 02 

destes são orais: o debate regrado e o seminário. No volume do 2º ano, dos 15 gêneros 

encontrados, 03 pertencem à modalidade oral: o relato de experiências vividas, o 

documentário e a entrevista. E, no volume do 3º ano, encontramos 11 gêneros: dois deles, o 

debate deliberativo e a entrevista de emprego são orais. No total, a coleção traz trinta e nove 

gêneros, de modo que destes, apenas 07 são gêneros da modalidade oral.  

Notemos que a coleção de livros analisada, traz em suas propostas de atividades com a 

produção de texto, um trabalho voltado mais para os gêneros da modalidade escrita, do que os 

pertencentes à modalidade oral. De modo que, existe um espaço limitado para os gêneros 

orais, ficando perceptível, por parte dos autores da coleção de LDs, uma supervalorização do 

ensino dos gêneros escritos em detrimento dos orais. Essa divisão parece injusta, como se os 

gêneros da modalidade escrita tivessem mais importância e mais prestígio social. Na verdade, 

as modalidades não são dicotômicas. Visto que, para Marcuschi (cf. 2010) existe uma espécie 

de divisão em que alguns gêneros são mais privilegiados do que outros.   

Outra observação pertinente é a grande ênfase dada no volume do 3º ano para a 

dissertação, uma realidade de várias escolas. O ensino da dissertação, por meio da redação, 

parece ser a porta de entrada para os vestibulares, como forma de preparar o aluno. Conforme 

Bunzen (2006), a obrigatoriedade da prova de redação no vestibular tornou o ensino da 

redação mais evidente nas escolas. Assim, o grande foco das escolas é o Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM, porém, em alguns casos, alguns professores esquecem que o ensino 
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de língua materna não deve visar apenas aprovações em exames, mas priorizar o uso social da 

língua (ANTUNES, 2009).   

 

4.1 CONCEPÇÕES DE GÊNEROS ORAIS  

 

Em nossas discussões teóricas, dissemos que os gêneros orais são aqueles gêneros que 

se constituem na oralidade, ou seja, realizam-se por meio da materialidade sonora, como a 

conversa, a palestra e outros. Refletiremos, neste capítulo, sobre esses gêneros orais, 

compreendendo como LD trabalha com esses gêneros, ou seja, quais concepções que os 

autores da coleção de livro didático, em estudo, trazem em suas propostas de atividades, 

identificando como eles compreendem os gêneros orais. Para isso, começamos por analisar o 

manual didático do 1º ano, o gênero debate regrado e o gênero seminário. 

Desse modo, o primeiro gênero analisado foi o debate regrado, que se encontra na 

terceira unidade, do segundo capítulo. Notamos que os autores do livro, apresentam esse 

gênero de forma contextualizada, indagando o aluno se ele já deve ter assistido a algum 

debate político na televisão, tendo em vista sua ampla divulgação, principalmente, no período 

eleitoral. Isso desperta o aluno para outros debates que ele possa ter visto ou assistido, como 

no caso dos debates realizados nas escolas, em sindicatos, associações, entre outros. 

Em seguida, o livro define o gênero como argumentativo e oral, dizendo que sua 

realização acontece em público, quando se quer apresentar diferentes pontos de vista sobre 

um determinado assunto. Nesse sentido, o gênero é concebido como argumentativo e oral, no 

entanto, sua modalidade oral não é explicada de forma explícita, fazendo o aluno entender que 

todo gênero é oral quando se realiza no ato de fala. 

Posteriormente, vem à transcrição do trecho de um debate realizado nas vésperas das 

eleições de 2014, pela Rede Globo de Televisão, entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Sobre 

esse mesmo debate, o LD ainda sugere ao aluno que o assista pela internet e, ao professor que 

apresente pelo menos a parte inicial do debate para os alunos. Dessa forma, o aluno, além de 

ler as duas questões transcritas do debate, poderá também assistir o trecho referente a essas 

questões. Então, na primeira proposta de atividade para esse gênero, temos oito perguntas que 

trabalham não só a interpretação do texto (trecho do debate transcrito) como também as 

características do gênero em questão. Vejamos na imagem 1: 
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IMAGEM 1 – Atividade do gênero debate regrado, questão 1. 

 

 

Fonte: CEREJA, VIANNA, DAMIEN (2016). 

 

A imagem acima nos mostra que as questões levam o aluno a refletir sobre as 

características do gênero em questão quando pede para identificar o moderador e seus 

momentos de fala, quando solicita diferenciar a resposta da réplica e da tréplica e quando 

menciona o tempo, uma das características fundamentais de um debate. Assim, notamos um 

trabalho voltado para as características do gênero, de maneira que o aluno desperte para as 

principais regras. Outro ponto que merece destaque, mencionado nessa mesma atividade, na 

questão 7, é quando se refere ao tipo de linguagem usada durante o debate. Vejamos na 

imagem 2: 

 

IMAGEM 2 – Atividade do gênero debate regrado, questão 7. 

 

 
Fonte: CEREJA, VIANNA, DAMIEN (2016). 

 

No fragmento da imagem 2 há uma preocupação em levar o aluno a refletir sobre a 

linguagem utilizada durante o debate. Na letra “a” o aluno tem que definir a linguagem usada 

como formal ou informal e na letra “b” é levantada a questão da variação linguística e a 

adequação à situação de comunicação. Desse modo, nessa questão, os autores tocam em 

pontos bastante pertinentes para o trabalho com o gênero, que é a adequação da linguagem 

tendo em vista a situação de comunicação. 

Para Dolz, Schneuwly e Haller (2004), há alguns mitos relacionados à modalidade 

oral, sendo rotulada muitas vezes como espontânea e de baixo prestígio social. A questão 7 

proporciona essa reflexão, quando se refere ao grau de formalidade da linguagem, fazendo o 
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aluno perceber que a modalidade oral é formal e de prestigio social, já que a adequação da 

linguagem não depende da modalidade, mas do grau de formalidade que o gênero e a 

situação de comunicação exigem. Já na questão 8, o gênero estudado é tratado como 

essencialmente oral. Conforme mostra a imagem 3: 

 

IMAGEM 3 – Atividade do gênero debate regrado, questão 8. 

 

 

Fonte: CEREJA, VIANNA, DAMIEN (2016). 

 

 Notamos que o aluno é levado a compreender que o gênero em questão é um gênero 

oral, apesar de não ser explicada a diferenciação entre gêneros orais e gêneros escritos. 

Todavia, podemos evidenciar o contínuum estabelecido por Marcuschi (2010) quando é 

citado que durante o debate (gênero oral) há anotações escritas. Segundo Marcuschi (2010, p. 

37) “[...] as diferenças entre fala e escrita se dão dentro do contínuum tipológico das práticas 

sociais de produção textual e não na relação dicotômica de dois polos opostos”. Dessa 

maneira, há gêneros orais e gêneros escritos que são formais e informais e tanto uma 

modalidade como a outra se apoiam de alguma forma, seja na hora de escrever um discurso 

para depois proferi-lo, ou na hora de escrever uma peça teatral para que depois seja 

transmitida de forma oral para o público. 

 Por conseguinte, na parte “Hora de produzir,” temos duas propostas para que os 

alunos produzam um debate: a primeira tem como tema a publicidade infantil e, para abordar 

a temática, são apresentados três textos relacionados a ela; a segunda proposta sugere três 

temáticas diferentes, o uso de drogas entre os jovens, o trabalho infantil dento e fora de casa e 

o porquê das pessoas deixarem tudo, família, amigos e irem viver nas ruas como mendigos. 
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E, para concluir o trabalho com esse gênero oral, há um encaminhamento para a 

produção do debate, com quatro orientações: antes do debate, durante o debate, depois do 

debate e o debate na web. Na parte, “antes do debate,” temos orientações para que sejam 

trabalhadas as características que compõem o gênero (moderador, secretária, réplica, tréplica) 

com o passo a passo do funcionamento do debate em si, organização do tempo, local, 

filmagens e fotos.  Em, “durante o debate” as orientações são relacionadas ao comportamento 

dos debatedores, dando dicas de argumentação e da linguagem a ser usada. Na parte, “depois 

do texto,” é proposto para que o aluno assista o debate e faça uma autoavaliação, observando 

a temática, se foi bem debatida, se o moderador conduziu de forma adequada; com relação 

aos os argumentos, se foram fortes, a linguagem adequada e o clima cordial.  No “debate na 

web,” é sugerido que o aluno publique o debate em uma página da internet.  

Assim, nessa primeira proposta de trabalho com o gênero debate regrado, o que 

podemos perceber é que há um trabalho voltado para o ensino da modalidade oral. Por mais 

que não haja um conceito sistemático sobre o que é um gênero oral, ele é tomado como 

objeto de ensino, pois suas características são especificadas e explicadas.  

De fato, a atividade proposta e as orientações contidas no LD permitem um diálogo 

entre as pessoas e o texto, no ato da interlocução. Segundo as Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias (2002), no plano da oralidade, o diálogo e a escuta são imprescritíveis, para que 

o aluno saiba intervir na situação de comunicação e produzir seu próprio texto oral.  

Todavia, sentimos falta de um trabalho mais detalhado com relação às temáticas 

propostas, na hora de levar o aluno a produzir um debate, pois por mais que o primeiro tema 

(a publicidade infantil) tenha vindo acompanhado de três textos, as outras temáticas, apesar 

de bastante discutidas no meio social, não trouxeram embasamento algum. Isso dificulta a 

produção dos alunos, trazendo apenas a ideia, ou seja, o tema para ser desenvolvido, faltando 

o texto que faz toda a diferença, já que é nele que o assunto é discutido e os conhecimentos 

são aprofundados. Seria interessante também que os alunos pudessem analisar outros debates, 

uma vez que no LD só tinha um exemplar. Pois, como diria Dolz, Schneuwly e Haller 

(2004), é preciso exemplares, para que os alunos vejam os modelos e possam aprender de 

forma significativa. 

No entanto, a definição e a escolha do gênero foram bem pertinentes, já que se trata de 

um gênero público e formal, mostrando ao aluno que tanto na oralidade quanto na escrita 

existem gêneros formais, levando esse aluno a compreender melhor sobre a adequação da 

linguagem ao meio situacional, além de confrontá-lo com uma linguagem formal. Para, Dolz, 
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Schneuwly e Haller (2004, p. 175) “o papel da escola é levar os alunos a ultrapassar as 

formas de produção oral cotidianas para os confrontar com outras formas mais institucionais, 

mediadas, parcialmente reguladas por restrições exteriores”. Fato que, ficou bem evidente no 

trabalho proposto no livro didático, já que se faz uma reflexão das formas orais mais formais.  

Nesse sentido, passemos agora para a análise do gênero seminário, presente na quarta 

unidade, do primeiro capítulo do livro didático do 1º ano. O gênero é abordado a partir do 

projeto “Feira do Conhecimento”, em que os alunos são levados a estudar dois gêneros: 

seminário, que será a base do evento no qual os educandos vão apresentar suas reflexões 

sobre o tema abordado (o mundo material na sociedade contemporânea); e o gênero 

divulgação científica, meio pelo qual as informações serão divulgadas para um público mais 

amplo. 

Assim, encontramos uma explicação inicial feita no LD sobre o seminário, na qual é 

feita a definição do gênero e, também, onde ele é caracterizado como um gênero oral, cujo 

produto final é um texto falado e, ao produzirem um seminário, estão produzindo uma fala. 

Notemos um diferencial nessa proposta de atividade, pois quando os autores deixam claro 

que o produto final de um seminário é um texto falado, apesar de não estar totalmente 

explícita a diferenciação da modalidade oral para a modalidade escrita, pela explicação dada 

no livro didático, começa a ficar mais evidente que os gêneros orais são aqueles que se 

realizam oralmente, no ato de fala.  

Ainda é explicado sobre o papel ativo dos autores do seminário, uma vez que estes têm 

a função de mediar o conhecimento. E, com relação ao espectador de um seminário, são 

citados alguns exemplos de comportamento: ouvir com atenção o conteúdo exposto, fazer 

anotações, relacionar o tema do seminário com o seu conhecimento prévio, tirar possíveis 

dúvidas no final da apresentação e contribuir com informações complementares. Para 

finalizar essa explicação sobre o gênero objeto de estudo, é abordada à importância do 

seminário na escola e seu contexto de uso.  

Em seguida, temos no manual didático a transcrição do trecho de um seminário, 

promovido pela Globo Universidade em parceria com o departamento da PUC-Rio, no qual 

participaram celebridades do humor carioca (Maurício Sherman e Claudio Manuel), o 

professor (Bernando Jablonski) e o psicanalista (Daniel Kupermann). Para trabalhar o trecho 

transcrito do seminário, o LD traz como proposta uma atividade contendo 7 questões, em sua 

maioria de interpretação textual, de modo que na questão 4, temos alguns resquícios que 

partem para a exploração de algumas características do gênero. Como podemos ver na 

imagem 4: 
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IMAGEM 4 - Atividade do gênero seminário, questão 4. 

 

  
Fonte: CEREJA, VIANNA, DAMIEN (2016). 

 

De fato, observamos um trabalho voltado para as principais características do gênero. 

Na letra “a”, é falado sobre as vozes de autoria, o aluno deve refletir sobre as vozes de 

autoridade que um dos participantes usa para fundamentar seu ponto de vista, uma vez que 

esse gênero acontece por meio da exposição de uma temática, que precisa ser explorada e 

embasada.  

Outro vestígio é na letra “b” quando menciona o slide como um dos recursos para a 

execução de um seminário, pois é típico para a realização do gênero algum tipo de apoio, 

como slides, anotações e etc. E, na letra “c”, temos um viés voltado para a argumentação, o 

LD traz um questionamento acerca da importância de relatos de experiências. Nesse caso, 

além das vozes de autoria, geralmente, o apresentador de um seminário tem experiências 

relacionadas à temática e que ao relatá-las enriquece o evento, tornando-o mais interessante. 

No entanto, especificamente na questão 6, encontramos um paralelo entre oral e o 

escrito. Vejamos a imagem 5: 
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IMAGEM 5 - Atividade do gênero seminário, questão 6. 

 

 

Fonte: CEREJA, VIANNA, DAMIEN (2016). 

 

Como é possível perceber, o LD traz um trecho do texto, só que em uma primeira 

versão esse texto aparece modificado, as palavras informais foram suprimidas e, na segunda 

versão, é apresentado o trecho do jeito que foi proferido pelo participante do seminário, 

explicando que, embora o texto oral tenha sido modificado, não haveria alteração no 

conteúdo. 

Nesse sentido, foi orientado na questão “a” para que o aluno compare os trechos e 

depois identifique as falas que foram suprimidas. Na questão “b”, o aluno é levado a refletir 

sobre as alterações realizadas no fragmento. E na questão “c”, é citado que as falas formais 

merecem cuidados e que há expressões orais que são inadequadas. Assim, podemos notar que 

na questão 6, existe um trabalho voltado para a adequação da linguagem e mais uma vez um 

enfoque dado as expressões formais nos gêneros da modalidade oral.  

Após a atividade, temos orientações no livro didático para que os alunos preparem um 

seminário com o tema: o empenho atual das pessoas em manter a juventude. Como 

embasamentos para essa temática, o LD sugere três textos relacionados ao tema, além de 

questões norteadoras que tratam dos seguintes pontos: o prolongamento máximo da 

juventude; a visão da sociedade a respeito das pessoas mais velhas; como os jovens lidam 
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com a ideia do envelhecimento; se a busca pela juventude é um caminho saudável. Em 

seguida, vem o passo a passo para a elaboração do seminário com explicações que são 

subdivididas da seguinte forma: “antes da apresentação do seminário,” “ao apresentar o 

seminário” e “depois de apresentar o seminário”. 

Assim, em “antes da apresentação do seminário” as orientações mostram para o aluno 

como o gênero deve ser organizado em termos de seleção de conteúdo, organização das ideias 

para a hora da apresentação, ordem da apresentação, fundamentação de argumentos, 

preparação de um material de apoio e outros pontos que são essenciais para a feitura e 

apresentação do seminário. Notemos, que essas orientações apresentadas pelo LD, para a 

preparação do gênero em si, estão relacionadas e explorando algumas das características do 

gênero. Na parte “ao apresentar o seminário” são dadas instruções sobre como deve ser 

conduzido o evento, em termos de postura e linguagem. Em “depois de apresentar o 

seminário” é indicado uma autoavaliação revendo os seguintes pontos: a exploração da 

temática, a integração entre os participantes, adequação da linguagem e as respostas dadas ao 

público. 

De modo geral, o gênero em questão é concebido com oral, sendo objeto de ensino, só 

que existem algumas lacunas com as atividades propostas. Na primeira atividade o livro traz a 

transcrição de um seminário e uma atividade para essa transcrição, nesse momento sentimos a 

falta de um trabalho mais voltado para as características específicas do gênero: conteúdo 

temático, estilo e construção composicional (BAKHTIN, 2016).  

Dessa maneira, as questões propostas limitavam-se muito à interpretação textual, 

somente em duas questões que a proposta de trabalho abordou o gênero em si: quando 

mostrou a relação fala e escrita, que não pode ser esquecida no trabalho com os gêneros e 

quando trabalhou as características do gênero. Em contrapartida, na segunda proposta de 

atividade, que é a produção efetiva do gênero, as orientações foram mais específicas sobre sua 

composição (organização deste como evento, estrutura composicional do texto, 

embasamentos para a temática, adequação da linguagem). Além da autoavaliação, que traz 

uma proposta bastante interessante, orientada após a conclusão do trabalho com o gênero, 

constituindo-se como uma ferramenta de aprendizagem, uma vez que os estudantes terão a 

oportunidade de observar o seu próprio desempenho, percebendo pontos fortes e fracos. 

E, com relação ao “Projeto Feira do Conhecimento,” citado anteriormente, no qual o 

gênero seminário é proposto justamente para depois ser apresentado durante o projeto, ele 

encontra-se no final da unidade, última sugestão de atividade e, nele, os alunos poderão 

colocar em prática os gêneros trabalhados durante a unidade (seminário, artigo de divulgação 
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científica, texto de divulgação científica). O Projeto se apresenta de maneira bastante 

sugestiva, além da possibilidade de ser divulgado para um público maior, o que está sendo 

trabalhado em sala de aula, vemos nele a oportunidade de aprofundamento do gênero 

estudado. 

Nesse sentido, as duas propostas de trabalhos analisadas (debate regrado e seminário), 

proporcionam para o aluno a aprendizagem sobre um gênero oral formal, a partir de sugestões 

da leitura do gênero em si, quando trazem o recorte do gênero como um modelo a ser 

estudado. Geralmente, a primeira atividade relacionada a esse modelo fica muito ligada à 

interpretação do texto, sendo duas ou três questões que trabalham as características do gênero. 

As orientações da produção sempre iniciam com discursões e indicações de leitura sobre um 

determinado tema, no qual o gênero será desenvolvido e focam bastante na composição, 

desenvolvimento e realização do gênero.  

Logo, podemos constatar através das propostas de atividades com os gêneros debate 

regrado e seminário que os autores do LD tomam os gêneros como objeto de ensino, por 

meio da percepção da valorização da fala. A modalidade oral é ensinada por meio da ênfase 

dada as suas características estruturais e da adequação da linguagem a situação de 

comunicação. Apesar de em nenhum momento ser explicitado o conceito sistemático sobre o 

que é um gênero oral.  

 

4.2 TRABALHO COM AS PRÁTICAS DE LINGUAGEM 

 

Ao tratar das práticas de linguagem é preciso fazer uma reflexão sobre a prática da 

aula de Língua Portuguesa. Antunes (2003) nos fala do insucesso escolar, em que “há uma 

pedra no caminho das aulas de português”. A metáfora da autora se refere às dificuldades por 

parte do aluno com as aprendizagens relacionadas à disciplina de Língua Portuguesa o que 

acaba gerando o fracasso escolar e alguns rótulos a disciplina em si, tida como chata e difícil. 

Assim, faz-se necessário um olhar mais atento para a condução dessas aulas bem como 

para o livro didático que está sendo utilizado nelas. Nesse sentido, a nossa analise versa sobre 

trabalho com a gramática, com a leitura, com a escrita e com a oralidade. Ou seja, em como 

os autores de livros didáticos de LP relacionam as atividades na seção de “Produção de 

Texto” com as práticas de linguagem. E, ainda, em até que ponto essas atividades propostas 

potencializam o desenvolvimento de habilidades comunicativas do aluno. 
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4.2.1 O trabalho com a gramática 

 

A gramática estabelece normas para a comunicação entre todos os falantes de uma 

língua. Conforme Antunes (2003, p. 85), “[...] as pessoas, quando falam, não têm a liberdade 

total de inventar, cada uma a seu modo, as palavras que dizem, nem têm a liberdade irrestrita 

de colocá-las em qualquer lugar nem de compor, de qualquer jeito, seus enunciados”. Desse 

modo, as pessoas falam conforme as regras gramaticais, uma vez que todas as línguas são 

regidas por regras. Diante disso, tendo em vista a prática de análise linguística, analisamos as 

propostas de trabalho para o gênero relato de experiências vividas, que se encontra na 

primeira unidade do primeiro capítulo, no LD do 2º ano.  

Para iniciar o trabalho com o gênero relato de experiências vividas, o LD trouxe 

algumas explicações sobre o que é o gênero, abordando algumas de suas características e, 

também, exemplificações. Os autores ainda colocam alguns trechos de relatos, mostrando que 

não existe apenas um tipo de relato, mas relatos de memória, o diário de campo, o relato de 

viagem, o boletim de ocorrência, e o depoimento. Assim, com relação à primeira atividade 

exposta no LD, temos o trecho de um relato de memória, seguido de um exercício com sete 

questões. Das sete questões, escolhemos a questão 3, porque ela traz um trabalho voltado para 

à gramática. Vejamos na imagem 6, a questão analisada: 

 

IMAGEM 6 - Atividade do gênero relato de experiências vividas, questão 3. 

 

 

Fonte: CEREJA, VIANNA, DAMIEN (2016). 

 

Notemos que na questão 3, há uma frase que servirá de exemplo das letras “a”, “b”, e 

“c”. Especificamente na letra „“a”, é pedido apenas para que a aluno identifique qual é a 

forma verbal que corresponde ao tempo verbal presente. A questão da letra “b” solicita que se 
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explique a função do comentário do narrador que está entre aspas; e na letra “c”, para refletir 

sobre as afirmações da frase transcrita, porque ela está no presente e não no passado.  

Então, compreendemos que o trabalho com a gramática foi descontextualizado, nesse 

caso, a atividade volta-se para a língua e a desvincula do contexto de uso, não existeindo 

explicações sobre a relação entre as formas verbais e o gênero estudado. Sabemos que 

pesquisadores fazem algumas críticas para o modo como o trabalho com a gramática é 

conduzido em sala de aula e Antunes (2003, p. 31), nos traz algumas. Segundo ela, é bastante 

perceptível a existência de “uma gramatica fragmentada, de frases inventadas, da palavra e da 

frase isoladas, sem sujeitos interlocutores, sem contexto, sem função; frases feitas para servir 

de lição, para virar exercícios”.  

Apesar de, na questão 6, não termos uma frase inventada, ela é fragmentada a partir do 

momento que é retira do texto, sem que haja uma orientação para que o aluno volte a ele e 

somente depois responda a questão. Nesse sentido, a frase foi retirada do seu contexto e sua 

fragmentação lhe dá uma única utilidade, servir de exercício.  

Quando partimos para o ponto “Hora da escrita”
9
, o LD apresenta três propostas de 

atividades. Na primeira, o aluno é orientado a relatar alguma coisa que tenha aprendido com 

alguém. Para essa proposta o LD traz alguns títulos sugestivos: “aprendi com minha mãe/pai”, 

“aprendi com minha amiga/amigo”, “aprendi com meu professor”. Na segunda proposta 

apresenta o poema “Infância”, de Drummond e sugere que o aluno faça um relato de memória 

sobre a sua infância, detalhe, o texto pode ser em verso ou prosa. E na terceira sugestão de 

atividade, os autores trazem um boletim de ocorrência. A proposta é que o aluno se coloque 

no lugar de um dos personagens e relate o ocorrido, do ponto de vista do personagem.  

De fato, em se tratando do gênero relato de experiência, os autores deixam bem claro 

que ele é um gênero tanto da modalidade oral quanto da escrita. Contudo, as propostas para a 

produção são todas voltadas para a modalidade escrita, ficando a outra modalidade de lado. 

Quando pensamos na produção escrita, temos explicações para o aluno, nos seguintes 

momentos: antes de escrever o texto e para antes de passar o texto a limpo. Todavia, não 

encontramos informações voltadas especificamente para os aspectos gramaticais que 

constituem o gênero. Assim, trouxemos a imagem abaixo apenas para exemplificar os 

vestígios encontrados. Como podemos constatar na imagem 7:  

                                                           
9
 As propostas de atividades da seção “Hora da escrita” não foram expostas em nossos dados, pois, estas não 

atendem a necessidade deste subtópico, que é a analise de atividades voltadas para a gramática. Mas, encontra-se 

em nossos anexos. Nas propostas de atividades com o gênero relato de experiências vividas, que se encontra no 

LD do segundo ano. Assim, para melhor entendimento; uma visão geral sobre como é o trabalho para o gênero 

objeto de análise, fizemos apenas a descrição dessa parte.  
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IMAGEM 7 – Orientações para a produção do gênero relato de experiências vividas. 

 

 

Fonte: CEREJA, VIANNA, DAMIEN (2016). 

 

Quando o aluno é levado a produzir o seu relato, as orientações das formas gramaticais 

a serem empregadas no gênero ficam em um plano muito superficial, uma vez que se 

resumem a adequação da linguagem na norma padrão e ao grau de formalidade, como 

podemos observar nas duas últimas orientações do excerto acima.  

Nessa lógica, as orientações para a gramática no processo de escrita do gênero em 

questão, não traz um trabalho que especifique as formas que devem ser empregadas pelo 

aluno no ato da escrita. Para Antunes (2003, p. 33), ainda podemos constatar em torno do 

ensino “[...] uma gramática que não tem como apoiar o uso da língua em textos reais, isto é, 

em manifestações textuais da comunicação funcional e que não chega, por isso, a ser o estudo 

dos usos comunicativamente relevantes da língua”.  

Portanto, o que temos na proposta de atividade no que se refere à prática de análise 

linguística é apenas uma gramatica que traz o estudo dos tempos verbais de forma 

descontextualizada e fragmentada. Não houve um apoio para o uso da língua no gênero 

estudado, no sentido de mostrar a funcionalidade. Segundo Antunes (2003), a gramática existe 

não em função de si mesma, mas em função do que as pessoas falam, ouvem, leem e 

escrevem nas práticas sociais de uso da língua. 

Então, o interessante é que o trabalho com a gramática a partir de um determinado 

gênero traga proposta de atividades que mostrem como as regras gramaticais servem para 

deixar o texto funcional. E, que todo gênero possui regras específicas. Logo, o trabalho a 

partir da análise linguística serve para levar o aluno a entender as regras gramaticais de um 

determinado gênero. 
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4.2.2 O trabalho com a leitura 

 

Abordamos o trabalho com a leitura no gênero documentário, que se encontra na 

primeira unidade, no terceiro capítulo, no livro didático do 2º ano. Conforme Antunes (2003, 

p. 67), “[...] a atividade de leitura completa a atividade da produção escrita. É, por isso, uma 

atividade de interação entre os sujeitos e supõe muito mais do que a simples decodificação 

dos sinais gráficos”. Assim, o trabalho com a prática de leitura vai além da decodificação das 

palavras. Faz-se necessário um leitor ativo, que interprete, compreenda e busque informações 

acerca do assunto lido.  

Nesse raciocínio, o gênero documentário é introduzido com o seguinte 

questionamento: você já assistiu a um documentário? E, posteriormente é apresentado um 

trecho de uma crítica do documentário “Chico-Artista brasileiro”
10

 de Chico Buarque. Por 

conseguinte, é feita uma explanação sobre o gênero estudado. Em seguida, os autores trazem 

um trecho do roteiro do documentário “O sertão mundo de Suassuna”, de Douglas Machado. 

Depois, apresenta uma atividade constituída de onze questões que trabalham principalmente 

as características do gênero. Das 11 questões, escolhemos a questão de número 07 para 

compor os nossos dados, pois ela é a que evidencia melhor o trabalho com a leitura, como 

podemos ver na imagem 8:  

 

IMAGEM 8 – Atividade do gênero documentário, questão 7. 

 

 

Fonte: CEREJA, VIANNA, DAMIEN (2016). 

 

                                                           
10

 Não colocamos em nossos dados o trecho da crítica do documentário, porque ele não será objeto de nossas 

discursões, mas pode ser visto em nossos anexos. No livro didático do segundo ano, na seção de produção de 

texto com o gênero documentário.  
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É importante destacar que a introdução da questão 07 fala sobre os pontos de vistas, 

determinados pela maneira de filmar um documentário, os planos, e, traz uma explicação 

mostrando os tipos de planos. Posteriormente, temos algumas imagens
11

 do trecho do 

documentário “O sertão mundo de Suassuna”, na qual os alunos são levados a identificarem 

os tipos de planos de cada imagem.  

E, quando se volta para a exploração da leitura, podemos notar na questão 7 que é 

proporcionado uma atividade de leitura dinâmica, atrelada ao contexto de produção do 

gênero, já que o processo de filmagem é uma das características que constituem um 

documentário e o plano vem ensinar como a filmagem deve acontecer, dependendo do 

contexto. A leitura proposta pelo enunciado da questão leva o aluno a aprender sobre certas 

especificidades do gênero. Como diz Antunes (2003), a leitura favoreceu a ampliação de 

informações. Diante disso, a questão 7 oferece ao aluno uma nova informação acerca do 

gênero estudado, pois as leituras anteriores proporcionaram um conhecimento geral sobre o 

gênero, tanto em termos estrutural quanto em termo de conteúdo, trazendo algo novo, uma 

leitura que veio a acrescentar.   

Desse modo, na proposta de produção encontramos duas sugestões de atividade: na 

primeira, o aluno é orientado a trabalhar com os relatos de memórias que foram produzidos 

em aulas anteriores e, a partir deles, construir um roteiro de um documentário; na segunda 

proposta, o tema escravidão é o ponto de partida para a produção de um documentário. Para 

concluir o trabalho com esse gênero, temos orientações para antes de filmar a cena, ao filmar 

a cena, ao editar o filme e antes de finalizar a edição.  

Nesse mesmo raciocínio, no que toca ao trabalho com a leitura, Antunes (2003) aborda 

três pontos essenciais: a ampliação de informações do leitor, o prazer estético e os aspectos 

típicos da escrita formal. Dos três pontos elencados por Antunes, podemos perceber dois nas 

propostas de atividades relacionadas ao gênero documentário: o primeiro é a possibilidade de 

ampliação de informação por parte do leitor (aluno), uma vez que para o gênero tivemos 

leituras diversificadas: o trecho de uma crítica a um documentário, a explicação sobre o 

gênero, a fala de um cineasta reforçando essa explicação, a leitura de um trecho de um 

documentário, uma atividade, na qual tínhamos questões com enunciados que davam 

orientações, trabalhando as características do gênero e várias orientações direcionando a 

produção do gênero.  

                                                           
11

 As imagens não foram colocadas no excerto, mas podem ser vistas nos anexos.  
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Segundo Antunes (2003) são por meio de leituras que o leitor incorpora novas ideias, 

novos dados, informações diferentes. Assim, o que temos são propostas de atividades que 

trazem a todo o momento dados novos sobre o gênero a ser estudado. O segundo ponto citado 

por Antunes (2003, p. 75) diz respeito aos aspectos típicos da escrita: “[...] é pela leitura que 

se apreende o vocabulário específico de certos gêneros de textos ou de certas áreas do 

conhecimento e da experiência”. Nesse caso, o LD trouxe um trecho de um roteiro de um 

documentário e, por meio da leitura desse trecho, o aluno pode conhecer termos que são 

específicos desse tipo de gênero, o que possibilita a ampliação do repertório do aluno em 

relação ao gênero.  

Com relação à modalidade do gênero sabemos que o documentário, apesar de ter um 

apoio escrito (um roteiro), realiza-se oralmente, pois para a feitura desse tipo de gênero são 

exigidos vários recursos de som, áudio, vídeo, etc. Todavia, não encontramos enfoque para a 

questão da modalidade. As orientações e sugestões de atividades voltaram-se mais para 

leituras informativas sobre o gênero, para a composição do roteiro de um documentário e para 

os recursos a ser utilizados.  

 

4.2.3 O trabalho com a escrita 

 

A escrita é uma forma de atuação tanto no meio social quanto no ambiente escolar. 

Sobretudo, é na escola que a escrita se faz presente quase o tempo todo, sendo ensinada, por 

isso, é lá que sua função social deve ser evidenciada. Como esclarece Antunes (2003, p. 47), 

na escrita existem diferentes funções comunicativas, desde a maior a menor relevância social, 

além de ser uma forma constante de atuação. Assim, as atividades realizadas em sala de aula 

devem conduzir o aluno a escrever, tendo em vista as diferentes funções comunicativas, 

refletindo que se escreve algo, para alguém, para alcançar um determinado objetivo. É “[...] 

pela escrita alguém informa, avisa, adverte, anuncia, descreve, explica, comenta [...]” Antunes 

(2003, p. 48). Enfim, a escrita é uma forma de comunicação.  

Conscientes do papel social e organizacional da escrita, independente do seu grau de 

formalidade, analisamos o trabalho com a prática de escrita no gênero oral entrevista, que se 

encontra na terceira unidade, do segundo capítulo, no livro didático do 2º ano. Neste capítulo 

do livro, temos, inicialmente, um trecho de uma entrevista com o rapper Emicida, publicado 

no ano de 2015 pelo jornal Folha de São Paulo. Logo de início aparece o seguinte título em 

destaque: “O racismo é minha luta para a vida” que foi proferido pelo entrevistado. Em 

seguida, um pequeno texto falando sobre o Emicida e sua luta contra o racismo e depois uma 
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sequência de seis perguntas com suas respectivas respostas. Posteriormente, temos uma 

proposta de atividade composta de nove questões que trabalham a interpretação do texto e, 

também, algumas características do gênero e, na sequência, a proposta de produção. Para a 

produção não é dada nenhuma sugestão relacionada à temática, ficando a critério do 

professor, a única ressalva que o LD traz é que a entrevista seja individual ou em pequenos 

grupos.  

Nesse caso, sobre o processo de escrita da entrevista, os autores do LD colocaram 

algumas explicações denominadas de “antes de escrever” e “antes de passar a limpo”. 

Escolhemos para a imagem 9, as orientações dadas na seção “antes de escrever” e, mais 

adiante, trouxemos  a imagem 10 com as orientações em “antes de passar a limpo”, nas quais 

analisamos sugestões sobre o planejamento da escrita do gênero entrevista. Vejamos a 

imagem 9: 

 

IMAGEM 9 – Orientações para a produção do gênero entrevista em antes da escrita. 

 

 

Fonte: CEREJA, VIANNA, DAMIEN (2016). 

 

Como podemos observar na imagem 9, há um passo a passo com orientações para 

antes do início do processo de escrita, de modo que o aluno deve planejar seu texto a partir 

dos seguintes pontos: o público; seus leitores, a revista na qual será publicada a entrevista, o 
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roteiro de perguntas, as mídias utilizadas, a transcrição, o título e no texto introdutório da 

entrevista.                                                                   

Conforme o exposto, podemos perceber que a prática da escrita abordada pelos autores 

no LD é uma prática interativa. Pois, para Antunes (2003), a prática interativa é realizada em 

conjunto, com mais de uma pessoa, na busca dos mesmos fins, pois é pensando nessa 

interação, nesse diálogo entre autor, texto e leitor que o aluno é conduzido a pensar no outro, 

no seu público alvo. A partir da identificação do seu público, ele consegue escolher mais 

facilmente os seguintes pontos: a temática, a pessoa que será entrevistada, o título, e até o 

modo como vai se expressar durante a entrevista e na hora da transcrição. Como diz Antunes 

(2003), o autor no ato de escrita é regulado pela ação do outro e tudo será escrito e pensado a 

partir do leitor. Assim, a atividade da escrita é uma atividade de interação e expressão. A 

escrita é expressão, na qual manifestamos nossas ideias que queremos compartilhar com 

alguém, sendo imprescindível que o leitor seja levado em conta, pois, escrevemos para o 

outro. 

Ainda sobre a imagem 9, não poderíamos deixar de destacar a escolha dos objetivos 

como essencial para a produção de um texto. O aluno deve compreender a importância dos 

objetivos na escrita, refletindo sobre as seguintes questões: no porquê de fazer uma 

entrevista? No que ele precisa saber e como vai conseguir? E, qual é o seu foco inicial? 

Notemos que, a partir das respostas dadas a essas questões, o aluno consegue formar os seus 

objetivos.  

Seguindo nossa análise, destacamos a imagem 10, observando as orientações para a 

revisão da escrita “antes de passar a limpo”. Vejamos: 

 

IMAGEM 10 – Orientações para a produção do gênero entrevista em antes de passar a limpo. 

 

 
Fonte: CEREJA, VIANNA, DAMIEN (2016). 
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Notemos que o aluno é orientado a observar alguns pontos relevantes, antes de dar a 

entrevista finalizada. É preciso ver se a entrevista atende ao perfil do público destinado, se o 

título é atraente, se o texto situa o leitor quanto ao entrevistado, se as perguntas são 

gradativas, se a linguagem está adequada. O que temos são orientações para que o aluno possa 

revisar o seu texto. São nesses momentos que o aluno é orientado a corrigir os erros, 

juntamente com o professor, decidido o que sair e o que continua.  

Portanto, para o trabalho com o gênero entrevista, foram trabalhadas etapas distintas e, 

ao mesmo tempo, integradas. Segundo Antunes (2003), as etapas da escrita são planejamento, 

escrita e a reescrita ou revisão. Nesse caso, na primeira etapa
12

 o aluno foi levado a refletir e a 

planejar sua escrita; na segunda etapa, foi o momento da escrita propriamente dita, colocar no 

papel o que planejou; e, na terceira etapa, foi o momento de revisar o texto, reescrever, se for 

preciso, para que, só então, ele esteja pronto.  

Nessa perspectiva, a escrita é tratada como um processo de construção, de natureza 

interativa e impõe diferentes momentos, seguidos de formas sistemáticas para que o texto 

esteja pronto. Essas idas e vindas da escrita são procedimentos que exigem um olhar 

diferenciado para dentro do texto. Assim, o autor deve rever sua escrita tendo em vista à 

temática, os objetivos, o público, as formas gramaticais, etc. Mais, tudo deve ser pensado a 

partir do gênero que será trabalhado (ANTUNES, 2003). Pois, o ato de escrever, produzir um 

determinado gênero, exige muito mais do que simplesmente colocar no papel ideias soltas. É 

preciso que exista um planejamento, para que depois a escrita aconteça, não significando dizer 

que ele esteja pronto e acabado. É preciso de um momento para a revisão; ajustes finais. Para 

que finalmente tenhamos um produto.  

Como vimos a prática da escrita não é um produto, mas um processo. Geraldi (2006) 

nos esclarece que não se avalia o produto, mas o processo, pois são nas várias idas e vindas, 

nas etapas exigidas durante o processo de produção de texto que o aluno aprende. O produto é 

apenas o resultado final de procedimentos metodológicos que interferem positivamente na 

aprendizagem de um determinado gênero.  

Visto que, o que constatamos é que o LD trouxe sugestões de um trabalho significativo 

para o trabalho com a escrita do gênero entrevista, por meio da natureza interativa da escrita, 

tomando-a como forma de interação, expressão e como processo, já que sua realização não 

tem um fim em si mesmo, mas, requer diversos recursos para sua a sua concretização. 

                                                           
12

Podemos perceber essas etapas nas seguintes propostas de atividades do LD: a primeira e a segunda nas 

orientações dadas em “antes de escrever”, o excerto 09 representa essas etapas; e, a terceira é evidenciada em 

“antes de passar a limpo”, podendo ser vistas no excerto 10. 
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4.2.4 O trabalho com a oralidade 

 

Antes de direcionarmos para o nosso foco, que é o trabalho com a oralidade nos 

gêneros orais, gostaríamos de recuperar alguns dos estudos que nos embasaram.  Dolz, 

Schneuwly, Haller (2004), falam que a oralidade diz respeito à voz, à fala, ou seja, ela é a 

materialidade fônica, já os gêneros orais, são formas textuais sistematizadas que se realizam 

por meio da voz, da fala. Notadamente, a oralidade não é similar ao gênero oral. Já que o 

gênero oral é uma modalidade textual que se realiza por meio da oralidade.  

Nesse sentido, ao longo de nossos discursões, relacionamos o modo como LD trabalha 

com os gêneros orais às pesquisas na área. Assim, analisamos o LD na seção desatinada à 

produção de texto para entender como acontece o trabalho com os gêneros orais envolvendo a 

oralidade. Para isso, tivemos como dados às atividades destinadas ao gênero debate 

deliberativo, que se encontram na segunda unidade, no primeiro capítulo, no LD do 3º ano.  

De início, temos um enunciado que apresenta a transcrição e um trecho
13

 de uma 

reunião deliberativa, realizada na Câmara dos Deputados referente à votação do projeto de lei 

do Estatuto da Família. Na sequência vem à transcrição do debate. Em seguida, uma atividade 

relacionada a essa transcrição, composta de oitos perguntas direcionadas para a interpretação 

do texto e para o trabalho com as características do gênero.  

Na proposta de produção do debate deliberativo, encontramos duas sugestões para a 

escrita que estaria relacionada à realização do projeto feira da cidadania; uma proposta a ser 

realizada no final da unidade. A primeira seria um debate deliberativo sobre as ações 

necessárias para a realização da feira da cidadania. A segunda seria a promoção de um debate 

deliberativo na feira da cidadania envolvendo a temática preservação ambiental.  

Nas orientações da escrita o LD trouxe sugestões organizadas da seguinte maneira, em 

“antes de debater”, com pontos relacionados à definição de papeis, de regras, de uma pauta 

com os tópicos da discussão, preparação da argumentação, da localização de cada participante 

e dos recursos a ser utilizados. Em “ao debater”, o aluno é orientado para o momento do 

debate, com pontos acerca da adequação da fala, da organização do tempo de fala, da escolha 

dos argumentos, a respeito das decisões tomadas e da fala do outro. Nas orientações em 

“depois de debater”, temos sugestões que levam o aluno a avaliarem-se, tendo em vista o que 

foi planejado, o que foi executado e quais os resultados foram alcançados. Contudo foi na 

                                                           
13

 O trecho da reunião deliberativa não foi exposto, porque ele não faz parte dos dados analisados. Sendo citado 

apenas na descrição do trabalho com o gênero debate deliberativo. Mas, encontra-se em nossos anexos.  
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seção “ao debater” que encontramos um trabalho voltado para a oralidade.  Vejamos a 

imagem 11: 

 

IMAGEM 11 – Orientações para a produção do gênero debate deliberativo em ao debater. 

 

 

Fonte: CEREJA, VIANNA, DAMIEN (2016). 

 

A imagem 11 traz pontos essenciais para um trabalho com a oralidade. Ao observamos 

o primeiro ponto que trata da objetividade dos pontos de vistas, da não repetição de ideias por 

meio da atenção a fala do outro, os autores colocam em evidência uma questão bastante 

positiva da oralidade; o saber ouvir. Antunes (2003, p. 105) enfatiza que “[...] atividade 

receptiva de quem escuta o discurso do outro é uma atividade de participação, de cooperação 

em vista da própria natureza interativa da linguagem. Não há interação se não há ouvinte”.  

Tendo em vista que, um diálogo é constituído por falantes e ouvinte, enfatizamos que 

saber ouvir, além de ser um ato de respeito ao outro é, também, um modo participativo. Neste 

caso, ser receptivo a fala do outro é uma maneira de participar do diálogo. Além de que, por 

meio da escuta, é possível evitar repetições banais, possibilitando a progressão adequada nas 

discussões.  

O segundo ponto ressalta a importância no monitoramento do tempo de fala.  Além de 

ser uma característica relevante do gênero debate deliberativo, ainda facilita o convívio social, 

pois os gêneros regem o funcionamento da sociedade, de forma que suas regras devem ser 

estabelecidas para que esse convívio aconteça de forma harmônica. Conforme Antunes 

(2003), o falante e o ouvinte são atores da comunicação, tendo cada um, sua atuação 

delimitada, ou seja, quem fala primeiro, quem pode falar, quem pode interromper. Dessa 

maneira, o tempo de fala serve para delimitar a atuação de cada participante. É uma regra que 



84 
 

deve ser respeitada para que a comunicação seja estabelecida de forma proveitosa e 

participativa.  

O terceiro ponto é direcionado para a importância de usar argumentos para sustentar 

um determinado ponto de vista. Nesse caso, a orientação dada diz respeito a algo que é 

específico do gênero. Como diz Antunes (2003, p. 101), é a “[...] oralidade orientada para as 

suas especificidades”, pois, o ato de argumentar, de fundamentar um posicionamento é algo 

característico do gênero estudado.  No quarto ponto, temos uma orientação para o uso de 

conectores, para quando for se reportar a fala do outro. Antunes (2003) realça que nos textos 

orais devemos fazer uso de elementos reiterativos ou de elementos conectivos, afinal, os 

textos orais também estão sujeitos aos princípios da textualidade. Todo texto, para que seja 

coeso e coerente é preciso que haja uma articulação entre os tópicos ou subtópicos da 

interação.  

E, ainda, na imagem 11, temos o sexto ponto, que explica sobre a adequação da 

linguagem. Como o debate deliberativo é um gênero oral público, o que se espera é que seja 

feito o uso da norma-padrão. De acordo com Dolz; Schneuwly; Haller (2004), os gêneros 

orais públicos são constituídos por algumas restrições. Neles, é exigido um controle 

consciente do próprio comportamento, no qual todas as ações e falas devem ser muito bem 

planejadas. E é na escola que o aluno deve ser orientado a usar a linguagem formal, uma vez 

que a informal ele já conhece. Desse modo, no trabalho com a oralidade no gênero oral debate 

deliberativo podemos constatar que os autores do LD trouxeram propostas de atividades que 

possibilitam o desenvolvimento dessas habilidades.  

 

4.3 DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

Na presente seção, pretendemos compreender sob que medida as sugestões de trabalho 

com os gêneros orais no livro didático podem contribuir para o desenvolvimento de 

“habilidades comunicativas” orais do aluno. Pensar no desenvolvimento de habilidades 

comunicativas no ensino de Língua Portuguesa, significa pensar no texto como unidade de 

ensino, e nos gêneros como objeto de ensino, em que a partir deles serão potencializado o 

desenvolvendo de competências para o uso da língua, em circunstância de oralidade, de 

leitura e de escrita. 

Nesse sentido, Antunes (2003) elucida que a escola deve ensinar o uso social da 

língua, que acontece no ato de interação entre as pessoas, com finalidade, num contexto 

específico, sob a forma de um gênero. Uma vez que, é por meio do uso social da língua que se 
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materializa um determinado gênero e, também, através dela, que o aluno desenvolve de forma 

sistematizada as habilidades comunicativas relacionadas à leitura, à escuta, à escrita e à fala. 

O ensino de língua materna deve versar sobre as práticas de linguagem ou, como 

afirma Antunes (2003, p. 111), “[...] em termos mais gerais as aulas de português seriam aulas 

de: falar, ouvir, ler e escrever textos em Língua Portuguesa dentro de uma distribuição e 

complexidade gradativa”. Logo, o ensino de LP não se restringe apenas ao ensino da leitura e 

da escrita, mas evidencia o desenvolvimento de habilidades comunicativas.  

Dessa maneira, analisamos o gênero entrevista de emprego encontrado na quarta 

unidade, do terceiro capítulo do manual didático do 3º ano, tendo como foco discutir acerca 

das propostas de atividades para o trabalho com esse gênero e, como essas atividades pode 

contribuir para o desenvolvimento de habilidades comunicativas do aluno. Assim, as 

propostas de atividades no LDLP se iniciam com um trecho de uma entrevista de emprego e, 

em seguida, uma atividade composta de oito perguntas que trabalham a interpretação do texto 

(prática de leitura), a discussão no grupão (prática de oralidade), além de trazer entre uma 

questão e outra boxes informativos que tratam algumas características do gênero. Vejamos na 

imagem 12, o box informativo que orienta  como se preparar para uma entrevista de emprego: 

 

IMAGEM 12 – Box informativo com orientações para a produção do gênero entrevista de emprego. 

 

 
Fonte: CEREJA, VIANNA, DAMIEN (2016). 

 

O box de informações da imagem 12 encontra-se inserido abaixo da questão 02, que 

orienta os alunos a justificarem as inadequações realizadas pelo entrevistado do trecho da 

entrevista de emprego. O box de informações vem, em seguida, completando o estudo, com 

dicas da forma correta de como se preparar e se comportar durante uma entrevista de 

emprego. Nesse box de informações, são trabalhadas algumas características do gênero 

entrevista, como o que levar para uma entrevista, o modo de se vestir, quais conhecimentos 

ajudarão na hora da entrevista e de como se comportar na situação do evento (entrevista). 
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Destacamos a imagem 12, para mostrar que por meio da leitura, o LD traz sugestões 

de atividades que trabalham as características do gênero. Nesse caso, as propostas de 

atividades com o gênero entrevista de emprego trabalham a prática de leitura de forma 

diversificada, apesar de não ter colocado em nossos dados, mas como forma de exemplificar 

as leituras diversificadas no LD, para o trabalho com o gênero, citaremos algumas: um trecho 

de uma entrevista, que por sinal chama a atenção do leitor por trazer uma entrevista na qual o 

entrevistado se comporta de maneira inadequada e, uma atividade de interpretação para a 

entrevista estudada, bem como alguns boxes informativos.  Sobre as sugestões de atividades 

que possibilitam o desenvolvimento das habilidades de falar e escutar analisamos a imagem 

13: 

 

IMAGEM 13 – Atividade do gênero entrevista de emprego, questão 5. 

 

 

Fonte: CEREJA, VIANNA, DAMIEN (2016). 

 

Notamos que a questão 5 sugere o trabalho com o gênero entrevista a partir da 

representação de duas versões do trecho da entrevista lida. A primeira retrata um 

comportamento adequado para a situação de comunicação e a outra um comportamento 

inadequado. Na letra “a”, é perguntado se o aluno já tinha percebido a inadequação das 

respostas do entrevistado (Pedro). E, na letra “b”, a pergunta é para que o aluno socialize uma 

entrevista de emprego que tenha vivenciado.  

Dessa forma, o desenvolvimento das habilidades de escuta e de fala é potencializado a 

partir da encenação de uma entrevista de emprego, pois a proposta é que o aluno tenha a 

oportunidade de falar em uma situação formal de comunicação e, ainda, possa analisar, por 

meio da escuta, o gênero estudado. Antunes (2003, p. 112) lembra-nos que “[...] a atividade 

de ouvir constitui parte da competência comunicativa dos falantes, uma vez que ela implica 

um exercício de ativa interpretação”.  



87 
 

Com isso, os alunos são levados a ouvir, como no caso, da proposta da imagem 13, na 

qual uma dupla encena uma versão adequada de uma entrevista de emprego e a outra uma 

versão inadequada, é por meio da escuta que eles poderão identificar o que está de inadequado 

ou não. Antunes (2003) nos esclarece que, por meio da “[...] escuta os alunos são levados a 

[...] perceberem as diferenças (lexicais, sintáticas, discursivas) que caracterizam a fala formal 

e a fala informal”. Ou seja, durante a escuta o aluno aprende a perceber o grau de formalidade 

de um determinado gênero e a adequar a sua linguagem as situações de comunicação. 

A escuta é um ato responsivo, interativo e reflexivo, de modo que leva o aluno a ouvir, 

aprender, dialogar com o outro, facilitando a comunicação. É uma forma de interação, de 

respeito, na qual identificamos a hora de falar e a hora de escuta, de modo que o diálogo 

aconteça de forma proveitosa e harmônica e, reflexivo, na qual se reflete sobre todo o 

processo de comunicacional do texto. Com relação à promoção do desenvolvimento da prática 

da escrita, destacamos na imagem 14 no LD as orientações para a produção de uma entrevista.  

 

IMAGEM 14 – Orientações para a produção do gênero entrevista de emprego. 

 

 
Fonte: CEREJA, VIANNA, DAMIEN (2016). 

 

Essa imagem foi retirada da seção “hora de produzir”, em que os alunos são orientados 

a realizarem uma entrevista de emprego. Contudo, são sugestões e explicações para “antes de 

encenar”, “ao encenar” e “depois de encenar”. Nesse caso, cada subseção traz um passo a 
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passo tanto para o ato da escrita, bem como a situação comunicacional, uma vez que o gênero 

entrevista de emprego se dá na modalidade oral, ou seja, realiza-se no ato de fala. Como 

podemos observar na imagem 14, em “antes de encenar”, temos explicações para o 

planejamento da escrita e, em “ao encenar”, orientações voltadas para a postura corporal e 

adequação do vestiário e da linguagem. Já em “depois de encenar”, encontramos 

direcionamentos para uma autoavaliação, na qual o aluno terá a oportunidade de perceber os 

pontos positivos e os negativos de sua produção, em que errou e, em que precisa melhorar. 

Nessa atividade de escrita, no primeiro momento, o aluno é levado a planejar o seu 

texto, depois a vivenciar a situação de comunicação na qual o gênero se concretiza e a fazer 

uma autoanálise. Conforme Antunes (2003) tem nos esclarecido, existem três etapas na 

atividade de escrita: o planejamento do texto, a escrita ou uma primeira versão da escrita, a 

revisão ou reformulação. Na proposta de atividade da imagem 14, encontramos orientações 

para duas, das três etapas: o planejamento da escrita e a escrita. Faltando assim, a revisão ou 

reformulação do texto.  

O diferencial da proposta da imagem acima seria a autoavaliação, que apesar de não 

proporcionar uma reformulação do texto, de forma direta, propicia uma revisão, uma vez que 

o aluno é levado a analisar sua produção (encenação) percebendo os pontos positivos e 

negativos. Provocando neles uma reflexão sobre o momento da comunicação, no qual serão 

percebidas quais características do gênero foram atendidas e quais precisavam ser 

melhoradas. 

Desse modo, as atividades acerca do gênero “entrevista de emprego”, potencializam o 

desenvolvimento de uma escrita contextualizada, como diz Antunes (2003, p. 115) “[...] uma 

escrita que faz sentido porque fala de nós e do nosso mundo”, uma vez que o LD sugere um 

trabalho com um gênero que será ou já foi vivenciado por muitos dos alunos, mostrando que a 

escrita é uma forma de atuação social necessária na convivência social.  

Logo, as práticas de linguagem, trabalhadas a partir dos gêneros, evidenciam o uso 

social da língua, além de potencializarem o desenvolvimento do aluno no que se referem às 

habilidades de fala, de escuta, de lê e de escrever. A coleção de LDs traz em sua seção de 

produção de texto, em sua maioria, propostas de trabalhos bem interessantes e sugestivas para 

o ensino dos gêneros orais, evidenciando a língua em uso, a partir de práticas sociais. 

Vejamos no quadro abaixo como a coleção de LDs trabalha com os gêneros orais. 
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QUADRO 8 – O trabalho com os gêneros orais na seção de “Produção de Texto” da coleção de livro didático do 

Ensino Médio.  

 

Coleção de Livros Didáticos Português Contemporâneo: Diálogo Reflexão e Uso 

Seção de produção de texto – Gêneros orais 

Categorias de análises 

 

Concepções de gêneros orais. 

O ensino dos gêneros orais 

 Os gêneros orais são concebidos como objeto de ensino; 

 A modalidade oral é ensinada; 

 A adequação da linguagem e o grau de monitoramento são 

evidenciados. 

 

 

 

 

Trabalho com as práticas de 

linguagem. 

 O trabalho com a análise linguística mostra que o ensino de 

gramática ainda é fragmentado; 

 O trabalho com a leitura possibilita a ampliação de informação 

por parte do leitor e, também, trabalha aspectos típicos da escrita 

formal; 

 O trabalho com a escrita evidencia sua natureza interativa. A 

escrita é vista como processo com: planejamento, escrita, 

revisão ou reescrita; 

 O trabalho com a oralidade tem como ênfase o ensino do oral 

formal das suas especificidades. 

Desenvolvimento de habilidades 

comunicativas. 

 Desenvolvimento da leitura por meio de leituras diversificadas; 

 Desenvolvimento da escuta e da fala, através de propostas que 

evidenciam a falar em uma situação formal de comunicação e a 

analise da escuta; 

 Desenvolvimento da escrita como forma de atuação social. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Conforme exposto no quadro 8, a coleção de LDs trabalha com os gêneros orais por 

meio de práticas interativas e sociais, de modo que os autores evidenciam, em suas propostas 

de atividades, sugestões que tomam o gênero como objeto de ensino, nas quais são abordadas 

as práticas de linguagem de modo a elucidar a língua no seu contexto social.  

Diante disso, as sugestões de atividades do LDs enfocam o trabalho com a leitura, com 

a escrita, com a oralidade e com a escuta, a partir do uso real da língua, ou seja, com os 

gêneros formais que fazem parte no meio social do aluno. Pois, através de modelos, 

representações de situais reais, o aluno é levado a aprender sobre a linguagem formal e 

informal, bem como a adequá-la, aprendendo a ouvir, a respeitar a falo do outro, a ter uma 

escuta ativa, a si posicionar, a argumentar diante de uma situação e a escrever conforme as 

características de cada gênero. 
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A única ressalva que fazemos em nossos dados é ao modo como a gramática ainda é 

trabalhada, de forma descontextualizada e fragmentada. Contudo, isso não é um empecilho 

para a potencialização do desenvolvimento de habilidades comunicativas do aluno, uma vez 

que o oral formal é ensinado, a leitura e a escrita são tratadas como processos interativos, 

sendo trabalhada de forma sistemática e a escuta torna-se objeto de análise de autoavaliação.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Tudo posso naquele que me fortalece”. 

 

Filipenses 4:13 

 

Diante das reflexões e investigações realizadas nesta dissertação, faz-se necessário 

retomarmos, de forma geral, os aspectos que constituíram e fundamentaram este estudo. 

Nossas discussões partiram dos seguintes questionamentos: como o livro didático de Língua 

Portuguesa do Ensino Médio trabalha os gêneros orais? Quais concepções os autores da 

coleção de LDs trazem subjacentes nas propostas de atividades relacionadas aos gêneros 

orais? Como se dá o trabalho com os gêneros orais envolvendo as práticas de linguagens? E, 

até que ponto as atividades sugeridas no livro didático, com os gêneros orais, contribuem para 

o desenvolvimento de “habilidades comunicativas” do aluno? 

Assim, as discussões realizadas subsidiaram a análise, a interpretação dos dados, que 

aconteceram a partir das seguintes categorias de análises: 1) concepções de gêneros orais, 2) 

trabalho com as práticas de linguagem, 3) desenvolvimento de habilidades comunicativas. 

Logo, as categorias de análises direcionaram o desenvolvimento de nossa pesquisa, uma vez 

que possibilitou a sistematização dos dados analisados.  

Nesse sentido, para a primeira categoria: concepções de gêneros orais, objetivamos 

identificar a concepção de gêneros orais abordada no livro didático de Língua Portuguesa. 

Nossa análise, com base nos gêneros orais abordados pelos autores da coleção de LDs, 

subjacentes nas propostas de atividades: (I) os gêneros orais são tomados como objetos de 

ensino; (II) as propostas de atividades são acerca de gêneros formais e públicos; (III) no 

trabalho com os gêneros orais o aluno é levado a compreender melhor questões relacionadas à 

adequação da linguagem no meio situacional. 

É certo que esses resultados nos revelam que, apesar de ainda existir nas escolas e nos 

LDs um trabalho mais voltado para os gêneros da modalidade escrita, os gêneros orais já se 

fazem presentes como objeto de ensino, possibilitando ao aluno, o domínio de um gênero 

oral, formal e público. Consequentemente, levando-o a perceber o contínnum existente entre 

oralidade e escrita e questões relacionadas à adequação da linguagem.  

Fica evidente que os autores da coleção de livros didáticos compreendem a relevância 

da produção de textos na modalidade oral, uma vez que as especificidades do oral são 

ensinadas. Outro ponto que não poderíamos deixar de destacar são as escolhas dos gêneros, 

ou seja, as sugestões de atividade são direcionadas aos gêneros que fazem parte do meio 
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social formal do aluno, proporcionando o domínio de determinados gêneros que são de suma 

importância à interação e à inserção na sociedade letrada. Dessa forma, encontramos 

propostas de atividades que tratam, não somente da mera oralidade, mas dos gêneros orais, 

mostrando as características que lhe são pertinentes. Abordando, ainda, as duas modalidades 

(oral/escrita) presente nos gêneros como não dicotômicas, mas complementares. 

Na segunda categoria, refletimos sobre as práticas de linguagem, em consonância com 

os seguintes objetivos: verificar e descrever as práticas de linguagem focalizando nas 

propostas de trabalho com os gêneros orais do livro didático e analisar as sugestões de 

atividades com os gêneros orais que são propostas nas práticas de linguagem no livro 

didático. Assim, os dados coletados nos revelam que: (I) no que diz respeito ao trabalho com 

a gramática, ainda encontramos no LD propostas votadas para a língua desvinculada do uso 

social; (II) com relação ao trabalho com a leitura, encontramos sugestões de atividades que 

provocam uma leitura dinâmica, veiculada ao contexto de produção do gênero estudado, 

trabalhando as características do gênero com, também, possibilita a ampliação dos 

conhecimentos do aluno sobre uma determinada temática; (III) para o trabalho com a escrita, 

o LD traz atividades que promovem a prática da escrita interativa, na qual o texto é um 

processo que envolve planejamento, escrita e revisão; e, (IV) sobre a prática da oralidade, 

encontramos orientações específicas, nas quais levam o aluno a saber ouvir, a perceber tanto o 

falante, bem como o ouvinte como atores da comunicação e a entender a importância da 

adequação da linguagem.   

Dessa maneira, foi possível observar que o trabalho com as práticas de linguagem já 

avançou bastante, uma vez que as atividades referentes ao ensino de língua materna estão 

focalizadas na língua em uso, mostrando para o aluno a funcionalidade de cada gênero 

textual, evidenciando a dimensão social e cognitiva da língua. Constatamos que existem 

sugestões de leituras e exercícios que levam em conta situações reais de comunicação, 

orientando o aluno a ler, interpretar e a escrever tendo os gêneros textuais como objeto de 

ensino.  

A partir dessa visão social e interativa da língua, muda-se o olhar para a escrita, que 

antes era tida como um produto pronto e acabado passando a ser um processo dinâmico, 

social e interacional. Durante o processo de escrita, o professor observa o aluno e planeja sua 

intervenção para que haja a progressão, pois, o texto pronto exige reformulações, ou seja, 

reescritas e revisão. O aluno deve ser orientado a corrigir e a melhor tanto os aspectos 

estruturais como gramaticais do seu texto.  



93 
 

Outra mudança relevante no trabalho com as práticas de linguagem e a oralidade, que 

atualmente está relacionada a voz do aluno, já que antes não tinha voz ativa, sendo visto 

apenas como uma receptor passivo, na qual sua voz era oprimida, agora, temos atividades que 

valorizam a participação do aluno, e a oralidade é orientada para o uso da língua no contexto 

social e formal, levando o aluno a entender que, para cada contexto social, existe um gênero e 

cada gênero exige adequações na linguagem.  

Nesse pensamento, a oralidade é trabalhada concomitantemente com a escuta, pois, 

quem sabe definir o seu momento de fala, aprende também a importância da escuta e, que 

tanto uma como a outra são de fundamental importância para o ato da comunicação, para a 

evolução do diálogo. De modo que, a interação faz parte da habilidade de saber escutar, já que 

escutar o outro é uma forma de interação que contribui para a progressão do texto oral.  

A terceira categoria: desenvolvimento de habilidades comunicativas, cujo o objetivo 

específico foi: compreender a que medida as sugestões de trabalho com os gêneros orais no 

livro didático podem contribuir para o desenvolvimento de “habilidades comunicativas” orais 

do aluno. As atividades dos livros analisados estimulam o desenvolvimento de habilidades 

comunicativas do aluno da seguinte forma: (I) há um trabalho com leituras diversificadas; (II) 

a habilidades de escuta e de fala é ampliada por meio de atividades com o uso real da língua; 

e, (III) a escrita é vivenciada de forma significativa, por meio de gêneros do convívio social.  

Nessa perspectiva, encontramos propostas de atividades que possibilitam à ampliação 

do desenvolvimento de habilidades comunicativas do aluno, através do trabalho com a leitura, 

a escrita, a fala e a escuta, a partir do uso real da língua, de gêneros que fazem parte do 

contexto social do aluno. São atividades de produção que promovem no aluno a prática da 

comunicação fluente, adequada ao contexto de uso. Os conteúdos dessas atividades giram em 

torno de falar, ouvir, ler e escrever textos diversos, formais e sociais. 

De maneira geral, na coleção objeto de análise, os autores cumprem sua proposta com 

relação à seção destinada à produção de texto, que é levar o aluno a analisar e elaborar textos 

orais e escritos que circulam em situações variadas de comunicação, proporcionando ao aluno 

a participação em situações bem específicas de linguagens. Com isso, o aluno é munido para o 

uso cada vez mais consciente e reflexivo das estruturas e possibilidades da língua tanto como 

leitor bem como produtor de textos.  

Conforme exposto, o trabalho com a produção de texto traz uma concepção social de 

leitura e escrita sustentada pelos gêneros do discurso, uma vez que os autores da coleção de 

LDs tiveram como principal referência teórica Bakhtin. Assim, esses contribuem com 

sugestões de atividades que evidenciam a escrita, a leitura, a oralidade e a escuta, por meio da 
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produção de gêneros do discurso, com propostas adequadas ao público na qual a coleção se 

destina (alunos do Ensino Médio), já que a escolha dos gêneros que compõem a coleção de 

LDs se deu pela adequação aos interesses e necessidades dos estudantes, pensando na sua 

atuação discursiva cidadã e na vida social.  

Nesse sentido, este trabalho abordou o ensino dos gêneros orais, mais especificamente, 

as atividades de produção de textos relacionadas aos gêneros orais, na coleção de LDs do 

Ensino Médio. Acreditamos que possa contribuir com as pesquisas direcionadas para o ensino 

de línguas, da abordagem dos gêneros orais, já que existem mais pesquisas direcionadas aos 

gêneros escritos, contribuindo, ainda, para a prática em sala de aula; o tratamento didático 

dado aos gêneros orais. E, também, com a nossa formação enquanto sujeito, pesquisador, 

professor e aprendiz. 

Por tudo isso, deixaremos em apêndice, como produto da pesquisa realizada, uma 

cartilha, proposta pedagógica voltada para o trabalho com o gênero debate regrado. Essa 

proposta surgiu diante da problemática abordada no presente estudo e, sob a luz das teorias 

como um “caminho” que possibilita aos professores de Língua Portuguesa uma reflexão 

acerca do ensino dos gêneros orais, de modo a promover uma mudança metodológica no 

tratamento dado aos gêneros da modalidade oral, por consequência, nas aulas de LP.  
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APÊNDICE - Cartilha Pedagógica 

O ENSINO DOS GÊNEROS ORAIS COMO PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA 

POTENCIALIZAR O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

Leidy Ana Tavares de Oliveira
14

 

Crígina Cibelle Perreira
15

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A presente cartilha pedagógica está veiculada a dissertação de mestrado intitulada: 

Produção de texto com os gêneros orais: análise de uma coleção de livro didático de Língua 

Portuguesa, caracterizando-se como resultado de estudos relacionados ao ensino dos gêneros 

da modalidade oral, tendo como intuito mediar metodologicamente o trabalho realizado com 

os gêneros, sobretudo os gêneros orais. 

O ensino dos gêneros nas aulas de Língua Portuguesa faz parte da realidade de nossas 

escolas. Todavia, trabalhar o texto como unidade básica de ensino e os gêneros como objeto 

de ensino, ainda, é um desafio que os professores de Língua Portuguesa vêm enfrentando. 

Contudo, as dificuldades em si trabalhar os gêneros tornam-se maiores quando o objeto de 

ensino passa a ser os gêneros formais da modalidade oral. Como evidencia Dolz, Schneuwly e 

Haller (2004), a escola precisa levar o aluno a ir além das formas orais cotidianas 

confrontando-os com outras mais formais. Nesse sentido, o professor deve proporcionar para 

o aluno novos conhecimentos, de modo que possibilite o seu progresso. 

E, quando se trata do ensino de uma língua, a evolução do aluno se dá tanto 

linguisticamente, no que diz respeito às práticas de linguagem, bem como socialmente, uma 

vez que os gêneros regem o funcionamento da sociedade. A partir disso, elaboramos a 

presente proposta pedagógica, que se destina aos professores de Língua Portuguesa do Ensino 

Médio. E, vem ofertar um conjunto de ações metodológicas para o trabalho com os gêneros 

orais, mais especificamente, o gênero debate regrado. Assim, para a elaboração desta cartilha 

nos respaldamos nos estudos de Marcuschi (2008), (2010); Antunes (2009); Dolz, Schneuwly 

e Haller (2004); que tratam respectivamente do ensino dos gêneros, das práticas de linguagem 

e dos gêneros orais.  

                                                           
14 Mestranda em Ensino pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino/PPGE da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte/UERN. 
15

 Professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino/PPGE da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte/UERN. 
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PLANO DE EXECUÇÃO DA CARTILHA 

 

CONTEXTO DE APLICAÇÃO 

 Nível de ensino: 1º ano do Ensino Médio 

 Área disciplinar: Língua Portuguesa 

 Duração: 15 aulas 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

 Refletir sobre o ensino dos gêneros orais em sala de aula e suas contribuições para 

potencializar o desenvolvimento de habilidades comunicativas. 

Objetivos Específicos: 

 Despertar uma ação reflexiva no trabalho com os gêneros orais; 

 Apresentar o gênero debate regrado como uma proposta metodológica para o trabalho 

com as práticas de linguagem; 

 Promover o ensino da produção textual a partir de situações reais do uso da língua.  

CONTEÚDOS 

 Gênero textual debate regrado. 

RECURSOS 

 Papel, lápis, caneta, data show, som; câmera, microfone, computador. 

 

COMO TRABALHAR COM OS GÊNEROS ORAIS NAS AULAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA? 

 

Trabalhar com os gêneros orais vai muito além de trabalhar com a mera oralidade ou 

oralização de um determinado texto. É trabalhar com um texto/gênero que se realize 

oralmente, por meio de atividades que tratem de suas especificidades e, de como esse gênero 

se constitui no contexto social. Dolz; Schneuwly; Haller (2004) nos fala da relevância dos 

gêneros orais formais, públicos, institucionais e, isso acontece, porque os gêneros formais são 

mais monitorados, apresentando mais restrições, além de tratar do uso real da língua de modo 

mais planejado. 
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PASSO A PASSO 

 

PASSO 1 – INTRODUÇÃO A TEMÁTICA 

Duração: 3 aulas. 

 Introduza a temática da cartilha com uma dinâmica. 

Dinâmica dos gêneros orais 

Coloque as carteiras dos alunos em círculo e pregue um papel na testa de cada um, no qual 

estará escrito o nome de um gênero oral. Oriente aos alunos que eles não podem falar em 

hipótese alguma para o colega, o que está escrito no papel, cada um vai ter que descobrir 

através de mimicas. Assim, um aluno começa a fazer uma mimica, de modo a representar 

com gestos o que está escrito na testa do colega que está ao seu lado. O colega observa as 

mímicas e vai tentando acertar e, o professor vai ajudando com até quatro dicas, para que o 

estudante consiga descobrir qual é o gênero que está sendo representado. Caso o participante 

não descubra, ele pagará uma prenda, que terá sempre que envolver a oralidade. Ex: recitar 

uma poesia, fazer uma rima, criar uma paródia, imitar o choro de um bebê, etc... Dessa 

forma, a brincadeira prossegue até que todos tenham participado. 

 

Caro professor, nessa atividade são trabalhos conceitos fundamentais para o ensino dos gêneros, além de 

possibilitar um levantamento prévio dos conhecimentos dos alunos.  

 

 Faça uma explanação sobre os gêneros textuais, os gêneros orais, e, o contínnum entre 

fala e escrita. Tendo como base os questionamentos a seguir e os autores que nos 

embasam:  

 

 

 

 

 

Os gêneros são textos orais ou escritos que 

encontramos em nossa vida diária. Eles possuem 

conteúdo temático, estilo e uma construção 

composicional (MARCUSCHI, 2008). 

 

 

Como os gêneros são 

constituídos estruturalmente?  
O que é um gênero? 
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Os gêneros orais são aqueles textos que se realizam 

oralmente. Contudo a mera oralização de um texto não o 

torna um gênero oral (MARCUSCHI, 2007). Professor: 

para ampliar o entendimento do aluno é possível fazer um 

paralelo com a dinâmica, mostrando a diferença entre 

gêneros orais (que foram representados por mímicas) e 

atividades oralizadas (como no caso das prendas 

executadas). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é um gênero oral?  
Qual a diferença entre 

oralidade e gênero oral?  

 

Lembrar-se de na hora da explicação sempre 

citar como exemplo alguns dos gêneros que 

foram colocados na dinâmica, além de 

acrescentar outros que pertençam à modalidade 

escrita. 

Dê exemplo de gêneros orais e de gêneros 

escritos? 

 

Na explicação sobre as modalidades dos 

gêneros, é interessante tratar do 

contínnum existente entre fala e escrita. 

E, também, sobre a adequação da 

linguagem. 
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PASSO 2 – TRABALHANDO O GÊNERO DEBATE REGRADO 

Duração: 2 aulas. 

Professor, os passos a seguir trazem orientações específicas para o desenvolvimento do trabalho com o gênero 

debate regrado.  

  

 

 

 

 

 

 
FONTE: CEREJA; VIANNA; DAMIEN, (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: 

<https://www.keimelion.com.br/2010/07/o-

discurso-academico-cientifico.html>. 

Acesso em fev. 2019. 

 

Apresente o gênero debate 

regrado chamando a atenção do 

aluno para o seu contexto 

social, por meio de exemplos e 

questionando-o se ele já assistiu 

a algum debate. 

Depois, aborde as 

caraterísticas do gênero, 

explicando-as. E, 

posteriormente assista junto 

com os alunos um debate 

realizado nas eleições do ano 

passado, ou seja, em 2018. 

Segue o link com vários 

debates dos presidenciáveis 

das eleições de 2018: 

https://www.youtube.com/res

ults?search_query=debates+pr

esidenciais+2018.  
 

Discuta com a turma sobre o 

debate assistido assuntos 

relacionados à temática, à postura, 

à linguagem de cada participante 

e, também, sobre as características 

do gênero. 
 

Passe uma atividade escrita com 

questões que trabalhe as 

caraterísticas do gênero, bem como 

a temática desenvolvida no debate. 
 

https://www.keimelion.com.br/2010/07/o-discurso-academico-cientifico.html
https://www.keimelion.com.br/2010/07/o-discurso-academico-cientifico.html
https://www.youtube.com/results?search_query=debates+presidenciais+2018
https://www.youtube.com/results?search_query=debates+presidenciais+2018
https://www.youtube.com/results?search_query=debates+presidenciais+2018
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PASSO 3 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PRODUÇÃO 

Duração: 3 aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Disponível em: <https://www.inbound.tech/7-erros-comuns-na-

producao-de-textos-para-internet/>. Acesso em fev. 2019. 
 

PASSO 4 – PRODUÇÃO DO DEBATE 

Duração: 2 aulas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Apresente a proposta de produção 

de um debate regrado para a 

resolução de um problema dentro 

da escola. 
 

Faça junto com os alunos uma 

lista de alguns problemas da 

escola, para a partir dessa lista 

ser escolhido a temática. Ex: O 

uso do celular na escola. O 

cumprimento das tarefas 

escolares. Bullying. Enfim, a 

escolha da temática deve se dar 

através de um tema gerador. 

Nesse caso, o debate precisa ser 

produzido mediante a uma 

situação real, uma necessidade da 

escola. 
 

Leve textos que tratem da temática 

escolhida para a produção do 

debate e, em pequenos grupos, faça 

o estudo desses textos com algumas 

questões que trabalhem 

principalmente a parte 

argumentativa dos alunos com 

relação à temática. 
 

Divida a turma de modo a 

organizar os participantes do 

debate em dois grupos, um 

favorável à temática e outro 

contra. Defina quem serão os 

debatedores, o moderador, o 

secretário e a equipe para cuidar 

da filmagem e da divulgação do 

evento.  
 

Explique para os alunos todo 

o passa a passo do debate: o 

papel que cada um vai 

desempenhar; as regras; o 

tempo de duração das 

respostas, replicas e tréplicas; 

a adequação da linguagem e 

do comportamento. Enfim, 

esse é o momento de reforçar 

o trabalho com as 

caraterísticas do gênero.  
 

https://www.inbound.tech/7-erros-comuns-na-producao-de-textos-para-internet/
https://www.inbound.tech/7-erros-comuns-na-producao-de-textos-para-internet/
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                                                                                                                        FONTE:  CEREJA; VIANNA; DAMIEN, (2016).      
     

PASSO 5 – HORA DO DEBATE 

Duração: 3 aulas. 

 Professor: esse é o momento de análise, observe o desempenho de cada aluno diante da situação de 

comunicação, percebendo quais habilidades comunicativas foram alcançadas e quais ainda precisam ser 

trabalhadas.   

 

 
Disponível em: <https://acordocoletivo.org/2017/06/10/genero-

textual-debate-regrado/>. Acesso em 26 de fev. 2019 

 

 

 Antes de iniciar o debate faça uma breve explicação para o público sobre o gênero que 

será apresentado e a importância da temática que será debatida. 

 Durante o debate observe a participação de cada aluno e se preciso redirecione a 

apresentação.  

PASSO 5 – AUTOAVALIAÇÃO 

Duração: 2 aulas. 

 

 Análise a filmagem do debate junto com os alunos e vejam os pontos fortes e fracos: 

se o tempo foi o suficiente, se a linguagem foi adequada, se o clima foi cordial e se os 

argumentos foram adequados. Esse momento é para os alunos se autoavaliarem. 

 

 

Oriente a equipe de filmagem a 

fazer a divulgação do evento, 

que será aberto para toda a 

comunidade escolar. 

 

 

Peça a cada grupo que 

elabore as questões do 

debate (os que são 

favoráveis e os que são 

contra a temática). E, à 

medida que cada 

questão for elaborada 

faça a correção. 
 

https://acordocoletivo.org/2017/06/10/genero-textual-debate-regrado/
https://acordocoletivo.org/2017/06/10/genero-textual-debate-regrado/
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ANEXO A - Atividades com os gêneros orais do LD do primeiro ano 
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Gênero Seminário 
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ANEXO B – Atividades com os gêneros orais do LD do segundo ano 
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Gênero Documentário 
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Gênero Entrevista 
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ANEXO C – Atividades com os gêneros orais do LD do terceiro ano 
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Gênero Entrevista de Emprego 
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