
1 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEILIANE AQUINO NORONHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ORALIDADE EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA 

ANÁLISE SOBRE PROPOSTAS DE APLICABILIDADE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ-RN 

 2018 



2 

 

LEILIANE AQUINO NORONHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ORALIDADE EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA 

ANÁLISE SOBRE PROPOSTAS DE APLICABILIDADE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ensino (POSENSINO), da 

associação entre a Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), a Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (UFERSA) e o Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), como 

requisito parcial para a obtenção do título de Mestre 

em Ensino. Linha de pesquisa: Ensino de Línguas e 
Artes. 

 

Orientadora: Dra. Elaine Cristina Forte-

Ferreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ-RN 

 2018 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

LEILIANE AQUINO NORONHA 

 

 

 

A ORALIDADE EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA 

ANÁLISE SOBRE PROPOSTAS DE APLICABILIDADE 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino (POSENSINO), da 

associação entre a Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), a Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (UFERSA) e o Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), como 

requisito parcial para a obtenção do título de Mestre 

em Ensino. Linha de pesquisa: Ensino de Línguas e 

Artes. 

 

 

 

Dissertação apresentada e aprovada em: 25/04/2018 pela seguinte banca 

examinadora. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

                     

 

Profa. Dra. Elaine Cristina Forte-Ferreira – Orientadora 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA 

 

 

 

Prof. Dr. Vicente de Lima-Neto – 1º examinador 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA 

 

 

Profa. Dra. Mônica de Souza Serafim – 2º examinador 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

 

 

 

Prof. Dr. Moisés Batista da Silva – 3º examinador 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Francineth e Adoniran e minha 

irmã, Leilinarea, por todas as demonstrações de 

amor incondicional. 



6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Neste momento tento demonstrar o quanto sou grata a todos que contribuíram para a 

realização de uma fase de muito crescimento. Foram tantas ocasiões compartilhadas ao longo 

desses dois anos, que não seria possível externar meu profundo agradecimento no espaço que 

disponho. Portanto, nessa seção tento ao menos registrar um pouco da minha eterna gratidão.  

Agradeço imensamente (de coração) a: Deus, uma força que me guia. Elevo aos meus 

pais, Francineth e Adoniran, o meu agradecimento maior, pela força de nunca hesitarem em 

enfrentar as dificuldades da vida para me proporcionar condições de ir em busca dos meus 

sonhos. Amo vocês! Minha irmã, Leilinarea, que sempre esteve presente em todos os momentos 

da minha vida, torcendo e demonstrando uma parceria única que me encoraja.  

Minha querida orientadora Prof. Dra. Elaine Forte, obrigada por me presentear com a 

nossa parceria. Desde a oportunidade que tive de participar de uma oficina que você ministrou 

na Fafidam, onde eu cursava minha graduação, você já tinha minha admiração e respeito por 

toda a competência, profissionalismo e principalmente pela pessoa que demonstrou ser. Quem 

diria que após quatro anos nós iríamos nos reencontrar e termos a oportunidade de construirmos 

mais do que uma relação de orientanda/orientadora. Você me ensina muito mais que questões 

acadêmicas, pois a sua simplicidade, generosidade... representam para mim uma motivação e a 

certeza que eu aprendo com você sobre a VIDA. Muito obrigada! 

Meu Prof. Dr. Vicente Neto, obrigada por me oportunizar a aprender contigo durante 

esses dois anos e me possibilitar a experiência de novas vivências. Sua competência e decisivas 

contribuições foram essenciais para minha caminhada. Além disso, agradeço pelo incentivo e 

os diálogos pertinentes que representam para mim uma motivação e uma certeza de que 

podemos fazer da academia um lugar, também, de companheirismo. Muito Obrigada!  

Minhas amigas, Juliana e Rosinha, obrigada tanto pelas trocas de experiências como 

pelas boas risadas e apoio nos momentos árduos. Vocês serão inesquecíveis, não somente pela 

contribuição acadêmica que deram ao meu trabalho, mas por terem sido companheiras de 

trajetória e pelas qualidades únicas que cada uma possui. Vocês são participantes desta vitória.  

Aos alunos da disciplina “Oralidade, Letramento e Ensino”, pelo acolhimento, respeito 

e a divisão de um momento muito significativo durante o curso de mestrado, a realização do 

meu “Estágio em Docência”.  

Aos Profs. Ana Maria, Kátia Oliveira e Lailton Duarte, por tudo que aprendi com vocês 

desde a nossa convivência na Fafidam, pelo incentivo e pelas contribuições sempre pertinentes. 

Obrigada, eternos professores!   



7 

 

Ao Prof. Dr. Moisés Batista, por ter aceitado fazer parte de duas etapas fundamentais 

para a elaboração deste trabalho. As pertinentes contribuições dadas nos momentos de 

qualificação, de defesa e a disponibilidade com que sempre me atendeu foram essências para a 

conclusão desta pesquisa. Muito obrigada! 

Prof. Dra. Mônica Serafim, por aceitar fazer parte do momento de defesa, pela 

disponibilidade e leitura precisa desse trabalho. Suas contribuições foram essências. Muito 

obrigada!  

Bruna Carneiro e Meirelene Linhares, amigas de longa data agradeço as palavras 

simples e fortes que sempre me incentivaram e pelas incontáveis demonstrações de sincera 

amizade.  

Aos amigos Ana Paula, Andréa Almeida, Carmen Brasil, Luiz Henrique, Macilene 

Amorim, Romario Silva e Sara Emanuela que compartilho momentos desde o curso de 

graduação. Obrigada pelo companheirismo fiel e por entenderem os motivos que me fizeram 

estar ausente em algumas situações.  

Isivânia Gomes e Milena Mayla, pela acolhida e acomodação compartilhada em 

Mossoró, tornando os meus dias mais leves e menos solitários.  

Augusta Carneiro, pela disponibilidade de sempre e empréstimos dos livros utilizados 

como corpus para esta pesquisa. 

 Meus amigos, Ebson Gomes, Wigna Guerra, Katiane Almeida, Anderson Sousa e 

Kássio Soares, pela partilha das ansiedades, as descobertas no universo da pós-graduação, a 

amizade construída e fortalecida ao longo deste processo e a convivência alegre que sempre 

marcou nossos encontros.   

Aos grupos de pesquisa ORALE e GLINET, pelas discussões e experiências 

compartilhadas. 

Encerro agradecendo ao Programa de Mestrado em Ensino – POSENSINO 

(UERN/UFERSA/IFRN), pelos aprendizados e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), pela bolsa durante todo o curso de mestrado, oportunizando uma 

dedicação exclusiva. 

Finalizando, agradeço a todos que contribuíram de alguma forma para a realização 

desta pesquisa. Muito obrigada!  

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fonte é para uso de todos os sedentos.  

Toma a tua parte.  

Vem a estas páginas 

 e não entraves seu uso  

aos que têm sede. 

Cora Coralina 

 

https://www.pensador.com/autor/cora_coralina/


9 

 

RESUMO 

 

A abordagem da modalidade oral da língua vem se tornando constantemente objeto de 

indagações, sobretudo, quando se trata da sistematização do seu ensino. Logo, levando em conta 

a sua relevância e suas particularidades, entendemos que esta deve ser considerada também nos 

livros didáticos presentes nas salas de aula, tendo em vista a sua forte influência no contexto 

escolar. Desse modo, esta pesquisa objetiva investigar a abordagem da oralidade em livros 

didáticos de português, partindo da análise comparativa entre as propostas de aplicabilidade 

sobre a temática em coleções do Ensino Fundamental II (Anos Finais) e Médio aprovadas pelo 

Plano Nacional do Livro Didático - PNLD (2014, 2015, 2016 – 2015, 2016, 2017). Assim, para 

compor nossa base teórica, amparamo-nos, principalmente, em Bakhtin (2006), Bueno; Costa-

Hubes (2015), Cruz (2012), Forte-Ferreira (2014), Mendes (2005), Marcuschi; Dionisio (2007). 

Para a construção dessa pesquisa, como corpus, analisamos duas coleções de livros didáticos - 

Português: linguagens dos autores William Cereja e Thereza Cochar, sendo 01 do Ensino 

Fundamental II (Anos Finais) e 01 do Ensino Médio. Para tanto, realizamos uma pesquisa de 

natureza qualitativa, exploratória e documental (MINAYO, 2009; LUDKE; ANDRÉ, 2014; 

GIL, 2002) tendo a análise dos dados constituída por meio do processo metodológico de 

descrição e comparação entre as atividades presentes nos diferentes livros didáticos de 

português. Logo, os resultados apontaram um reducionismo de informações sobre oralidade e 

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

atividades de oralização da escrita; as orientações destinadas para as produções orais, em sua 

grande maioria, apresentaram uma concepção do gênero como algo estático e, além disso, foi 

possível constatar uma estagnação no processo metodológico das atividades, já que as 

abordagens no Ensino Médio evidenciam praticamente o mesmo processo do Ensino 

Fundamental II (Anos Finais). Portanto, as atividades analisadas demonstraram a necessidade 

de uma revisão do trabalho com a oralidade nos livros didáticos estudados, já que foi possível 

constatar uma alternância em seus propósitos, pois ora contemplam um trabalho efetivo com a 

língua oral, já em outras situações fica evidente a necessidade de uma reformulação das 

propostas destinadas para a abordagem da oralidade. 

  

Palavras-chave: Oralidade. Livros didáticos. Língua Portuguesa. Ensino Fundamental II (Anos 

Finais). Ensino Médio. 
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ABSTRACT 

 

Oral language approach has become a constant object of study, especially when it deals 

with its education systematization. Considering its relevance and particularities, this study 

states that it also must be applied through textbooks that are used in classrooms as they offer 

strong influence on school context. Thus, the study aims to explore oral language approach in 

Portuguese textbooks from a comparative analysis of the applicability towards oral language 

on the textbooks collections related to Elementary and High School that were approved by the 

National Textbook Program (Plano Nacional do Livro Didático) in the period from (2014, 

2015, 2016 – 2015, 2016, 2017). The research is mainly based on Bakhtin (2006), Bueno; 

Costa-Hubes (2015), Cruz (2012), Forte-Ferreira (2014), Mendes (2005), Marcuschi; Dionisio 

(2007). Moreover, the corpus is composed by two different textbooks collections called – 

Português: linguagens from the authors William Cereja and Thereza Cochar. One of them 

related to the final years of Elementary School and the others related to High School. This is a 

qualitative, exploratory and bibliographic study (MINAYO, 2009; LUDKE; ANDRÉ, 2014; 

GIL, 2002) whose analysis was done through the methodological process of description and 

comparison of the activities in the different Portuguese textbooks. Results suggest some 

information reduction towards orality and oral genres. This misconception happens due to oral 

activities that are done through writing. Besides, the guidance destined to oral production 

almost exclusively presented a static genre conception. It was also possible to detect a 

methodology stagnation as the approaches in High School are practically the same compared 

to those in Elementary School. Finally, the analyzed activities indicated that a revision of oral 

activities in the textbooks is necessary as the study identified alternating goals: in some aspects, 

they contemplate an effective job towards oral language, but in other situations there is a visible 

need for reformulating activities destined to orality approach. 

 

Keywords: Orality. Textbooks. Portuguese language. Elementary School. High School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante das inúmeras investigações sobre o ensino de Língua Portuguesa (LP), 

percebemos que estas têm trilhado diferentes percursos, tanto as que se voltam para a língua 

escrita ou para a língua oral no contexto de diferentes bases teóricas, quanto as relacionadas aos 

documentos norteadores e aos materiais didáticos para serem inseridos no cotidiano escolar.  

Nesse sentido, esta pesquisa visa fazer parte das vozes que tratam sobre a modalidade 

oral da língua, mais especificamente acerca da sua abordagem em livros didáticos de Língua 

Portuguesa (LDP) nos Ensino Fundamental II (Anos Finais) e Médio – EF II e EM. Tal 

propósito surgiu inicialmente a partir de discussões sobre nossas experiências realizadas na 

educação básica e nos diferentes níveis de ensino, bem como com o estudo de alguns trabalhos 

já desenvolvidos sobre a modalidade oral, os livros didáticos e o ensino de Língua Portuguesa.   

Diante disso, muitos questionamentos foram surgindo, principalmente sobre a 

efetivação do trabalho com a oralidade em sala de aula e os livros didáticos como suporte 

disponibilizado para o professor. Inquietou-nos, sobretudo, o fato de saber como os livros 

didáticos sistematizam suas atividades que são direcionadas para o trabalho com a oralidade na 

escola, uma vez que, consideramos estes como grandes influenciadores no trabalho realizado 

em sala de aula, já que se apresentam como um subsídio para a prática do professor e, em muitos 

casos, acaba sendo a única fonte de pesquisa e também estratégia metodológica adotada pelo 

docente.  

No entanto, vale esclarecermos que não estamos atribuindo majoritariamente aos 

livros didáticos (LD) a responsabilidade do êxito (ou não) das práticas desenvolvidas em sala 

aula e também não intencionamos julgar a prática do professor que tem como base o LD. Logo, 

o nosso foco não é desqualificar os conteúdos apresentados e as inúmeras atividades que podem 

ser realizadas, mas visamos debater sobre a questão proposta com o intuito de verificar o lugar 

que se tem dado à língua oral em LDP.  

Vale questionar se a oralidade vem ocupando outro cenário quando se trata de LDP, 

pois Rojo (2003) destacou que a temática em questão era a que mais se apresentava de forma 

insuficiente no material analisado no período da pesquisa. Do mesmo modo, Mendes (2005), 

Magalhães (2007) e Cruz (2012) também se voltaram para o assunto, constatando de forma 

semelhante uma ausência e, até mesmo, um equívoco, quando se trata da abordagem da 

oralidade e dos gêneros orais como objeto de ensino em sala de aula de LP.  Logo, isso nos 
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preocupou por percebermos com a análise, principalmente das obras supracitadas que o caráter 

de insuficiência em relação a oralidade demonstrou ser recorrente.  

Além disso, outro ponto que reforçou a constituição do nosso objeto de pesquisa foi a 

continuidade dessa lacuna mesmo após a implementação de documentos norteadores da área de 

ensino, por exemplo: Parâmetros Curriculares Nacionais – (PCN) (BRASIL, 1998), Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Ensino Médio – (PCNEM) (BRASIL, 2007), que passaram a requerer a 

inserção e a sistematização da oralidade como objeto de ensino-aprendizagem na escola, tendo 

o seu papel central a partir dos gêneros textuais orais.   

Com isso, fica evidente que muitas questões contribuíram para a constituição desta 

pesquisa que se diferencia dos demais enfoques destacados, pois levando em consideração tais 

questões já expostas, procuramos, com esse trabalho, nos dedicar a uma investigação que trate 

da oralidade e seu ensino, mas a partir de um viés descritivo e comparativo entre as diferentes 

atividades analisadas e também entre os diferentes níveis de ensino investigados.  

Desse modo, para iniciarmos a organização geral do nosso objeto de pesquisa, 

partimos do questionamento central - como as propostas de aplicabilidade presentes nos LDP 

aprovados pelo PNLD (2014, 2015, 2016 – 2015, 2016, 2017) apresentam a abordagem da 

oralidade no EF II e EM? Em vista disso, e considerando os materiais disponibilizados para as 

práticas em sala de aula, buscamos investigar se os LDP estão tomando a língua oral como 

objeto de ensino-aprendizagem e de que maneira isso está sendo realizado nos diferentes níveis 

de ensino - EF II e EM.   

Assim, para que pudéssemos alcançar nossa indagação geral foram traçados outros 

pontos norteadores, a partir da nossa questão central, sendo organizados nos seguintes 

questionamentos: 

 Como a oralidade é abordada em diferentes coleções de LDP aprovados pelo PNLD 

(2014, 2015, 2016 – 2015, 2016, 2017)?  

 De que maneira se dá a correlação entre as atividades que abordam a oralidade no EF II 

e no EM, denotando um prosseguimento entre os níveis de ensino? 

Para tanto, nos preocupamos com o lugar que o ensino da modalidade oral vem 

sendo ocupado nas salas de aula e como isso influencia diretamente no contexto escolar 

perpassando os diferentes níveis entre professores e alunos. Isso tudo por intermédio dos LDP, 

que recorrentemente compõem o contexto da sala de aula, sendo muitas vezes o único suporte 

utilizado.  



17 

 

Assim, levando em consideração essas inquietações e consequentemente com o 

intento de alcançarmos as questões anteriormente citadas, traçamos uma sequência de objetivos 

apresentados respectivamente como objetivo geral e objetivos específicos, são eles: 

   Investigar a abordagem da oralidade em LDP, partindo da identificação e da 

descrição das propostas sobre o trabalho com a oralidade e os gêneros orais em coleções nestes 

livros didáticos e da análise comparativa entre as propostas de aplicabilidade sobre a temática 

em coleções do EF II e do EM aprovadas pelo PNLD (2014, 2015, 2016 – 2015, 2016, 2017);  

 Identificar as propostas sobre o trabalho com a oralidade e os gêneros textuais orais em 

coleções de LDP já aprovados pelo PNLD (2014, 2015, 2016 – 2015, 2016, 2017);  

 Descrever as propostas sobre o trabalho com a oralidade e os gêneros textuais orais em 

coleções de LDP já aprovados pelo PNLD (2014, 2015, 2016 – 2015, 2016, 2017);  

 Comparar as atividades com a oralidade no EF II e no EM, identificando (ou não) um 

aprofundamento no EM das questões trabalhadas no decorrer do EF II. 

Diante disso, delineamos como hipóteses que - em sua maioria, as atividades se voltam 

para a “oralização da escrita”, apresentando os gêneros textuais orais como algo estático para o 

desenvolvimento da oralidade em sala de aula e demarcando ainda a ideia recorrente (e 

equivocada) de uma supremacia da escrita em detrimento da oral, bem como é provável que as 

coleções analisadas não apresentem um prosseguimento (desenvolvimento contínuo) das 

atividades referentes à oralidade de um nível para outro de ensino.  

Assim sendo, consideramos pertinente investigar as propostas didático-pedagógicas 

expostas em LDP, tendo em vista que estes devem favorecer o uso da língua oral, propiciando 

aos alunos o desenvolvimento de diferentes capacidades comunicativas, ou seja, devem 

apresentar um conteúdo que atenda e contribua na construção do conhecimento em língua 

materna. Em vista disso, nossas discussões partem dos pressupostos teóricos de uma 

perspectiva sociointeracionista da linguagem (Bakhtin, 2009), que tem a interação como fator 

preponderante com o qual coadunamos.  

Além disso, destacamos a relevância da pesquisa para a área de ensino, uma vez que 

está inserida em uma linha de pesquisa denominada “Ensino de Línguas e Artes”, cujo propósito 

maior visa uma integração entre “conteúdo disciplinar e conhecimento pedagógico” (CAPES, 

2016) sempre com o intento de promover uma aproximação entre teoria e prática, ou seja, a 

efetivação de meios educativos nos variados contextos da sociedade de forma interdisciplinar. 

Logo, a área de ensino é definida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) como um trabalho direcionado para algum assunto, considerando 
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a junção de disciplinas e conteúdos na tentativa de reduzir o caráter de fragmentação disciplinar, 

promovendo um diálogo entre distintas áreas do conhecimento. (CAPES, 2016) 

Desse modo, consideramos que atender aos aspectos do hibridismo e à reconfiguração 

dos sentidos, quando se trata de comunidades disciplinares, é estar disposto a compreender e 

analisar objetos de pesquisas existentes, percebendo como algumas atitudes dos docentes e a 

disponibilidade de contextos apropriados poderiam tornar menos estanques os campos das 

nossas disciplinas e ações didáticas.  

Por isso, partindo dessa visão, destacamos a pertinência do aprofundamento de 

questões que envolvem a oralidade como objeto de ensino, enfatizando a sua necessidade de se 

fazer presente desde as séries iniciais e que acompanhe progressivamente as ações escolares 

nos diferentes níveis de ensino. Dessa forma, acreditamos que esta pesquisa se faz relevante 

porque visa a contribuir no desenvolvimento de estudos sobre o funcionamento do trabalho com 

a língua oral em sala de aula e a formulação de propostas didáticas apresentadas pelos LDP.  

Diante do exposto e para uma melhor explanação das questões que propomos discutir, 

apontaremos como será estruturada nossa pesquisa que se encontra retoricamente dividida em 

três capítulos, além da introdução e das considerações (semi) finais. 

No primeiro capítulo, abordamos aspectos que tratam do ensino de LP, dentro de uma 

dinâmica interacional. Além disso, tratamos sobre oralidade e gêneros textuais orais na 

perspectiva da interação ampla nas práticas sociais e do desenvolvimento de diferentes 

habilidades dos alunos no ambiente de produção e de recepção dos textos, bem como 

discutiremos sobre os LDP. 

Já o segundo capítulo corresponde ao modo como realizamos os procedimentos 

metodológicos da pesquisa, sendo apresentado o método de abordagem utilizado, o 

delineamento do contexto da pesquisa e os procedimentos de análise.  

No terceiro capítulo, apresentaremos o corpus da análise e consequentemente uma 

relação com a base teórica discutida no capítulo anterior com a intenção de relacionar os 

aspectos evidenciados, após a investigação do material selecionado. 

Portanto, daqui por diante, iniciaremos a efetivação de todas as questões aqui 

propostas, dialogando dentro do nosso propósito central, a fim de apresentarmos os pontos que 

conseguimos alcançar, sendo sempre cientes da existência de outras inúmeras interferências 

que não estão aqui definidas, mas que podem muito bem contribuir para essa discussão.   
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2 O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA, A MODALIDADE ORAL E OS LIVROS 

DIDÁTICOS: UMA DISCUSSÃO SOBRE O QUE DIZEM AS TEORIAS 

 

O processo de ensino-aprendizagem de língua materna, no Brasil, tem sido alvo de 

investigações que recorrentemente vêm tratando dos campos - teórico e metodológico - na 

busca de um embasamento para as práticas realizadas em sala de aula. Como mostram as 

propagações das publicações em periódicos, anais de eventos, livros, são diversas as 

concepções que transpõem esse meio, revelando principalmente diferentes posicionamentos 

sobre o que seja língua, linguagem, bem como alternâncias também acerca da concepção de 

ensino de LP, do trabalho com os gêneros textuais e com as diferentes modalidades da língua.  

Assim, consideramos necessária uma articulação entre algumas ideias relacionadas à 

história da LP, às questões teóricas e à prática de ensino no contexto escolar, confrontando tais 

pontos com as noções aqui adotadas por nós e buscando entender sobre a influência de tudo 

isso no processo de ensino aprendizagem, ou seja, no desenvolvimento do conhecimento dos 

alunos e dos professores ao levarmos em conta o objetivo que se tem com o ensino da língua 

no cotidiano das escolas.  

Logo, é em torno de discussões acerca dessas questões que buscamos nos juntar, 

refletindo sobre materiais didáticos e teóricos ligados às atividades desenvolvidas no âmbito do 

ensino de LP. Diante disso, assim como Antunes (2003) somos cientes da complexidade que se 

exige o trabalho com o fenômeno da linguagem, bem como somos conscientes também de que 

se deve pensar sobre a linguagem e sua complexidade. Por isso, adiante trataremos dos 

princípios teóricos em que nos amparamos, discutindo diferentes pontos de vista com o intento 

de que os aspectos aqui apresentados sejam argumentados de forma consistente.  Nesse sentido, 

estes diálogos evidenciam dissonâncias e também uniformidade resultantes da aproximação de 

diferentes perspectivas teóricas. 
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Para tanto, problematizamos, assim, ponderações acerca da identidade da disciplina, a 

sua inserção curricular, a sua função pedagógica e as perspectivas teóricas que tratam da sua 

aplicabilidade. Logo, esta pesquisa centra-se na contextualização de diversas leituras que 

enfatizam o ensino da LP ao longo do tempo, o trabalho nas aulas com a modalidade oral nos 

detendo, em específico, à forma como a língua oral é apresentada, além de apontarmos algumas 

ponderações sobre os LD e sua inserção no âmbito educacional.  

Para atender ao que nos propomos, iremos proceder da seguinte maneira: no primeiro 

tópico, destacam-se algumas discussões sobre as teorias que envolvem o ensino de LP, 

enfatizando o surgimento de novos paradigmas para o trabalho realizado na e pela escola a 

partir dos PCN. No segundo tópico, apresentamos uma discussão sobre as diferentes 

abordagens teóricas que tratam do ensino da língua oral em sala de aula. Já no terceiro tópico, 

abordamos questões referentes aos livros didáticos (LD) como ferramenta didático-pedagógica 

para o trabalho na escola.  

 

2.1 O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E SEU PERCURSO AO LONGO DO TEMPO 

 

A questão da relação entre linguagem e mundo, há muito tempo, vem inquietando 

estudiosos e tomando espaço nos campos de pesquisa numa grande proporção. Em se tratando 

da LP, especificamente, foi a partir do que consta nos PCN (BRASIL, 1998, p. 18), em que 

destacam um “processo de ensino aprendizagem de língua materna baseado em propostas 

interativas língua/linguagem”, que esta assume um novo caráter pautado na reorganização de 

aspectos essenciais para que se possa atender e contribuir significativamente com a 

aprendizagem dos alunos (GERALDI, 1999). 

No entanto, até se chegar a essas mudanças provocadas pelos PCN (BRASIL, 1998), 

bem como pelo desenvolvimento social ao longo de tempo segundo Soares (2002), a disciplina 

de português passou por um extenso e tardio processo de inclusão no currículo escolar 

brasileiro, questão que só se efetiva oficialmente nas últimas décadas do século XIX. 

Assim sendo, até esse momento que a LP se constituísse em objeto, além de objetivo 

de ensino nas escolas brasileiras ela “estava ausente não só do currículo escolar, mas também, 

de certa forma, do próprio intercurso social (e certamente essa segunda ausência explica, ainda 

que parcialmente a primeira)”. (SOARES, 2002, p. 157) De todo modo, o que se podia observar 

era que a LP não se encontrava tão facilmente presente nas demandas da sociedade brasileira.  

Tratando de forma mais detalhada sobre a questão, Soares (2002) destaca que a 

disciplina de Português só foi incluída no currículo escolar do Brasil já no fim do Império, ou 
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seja, a partir das últimas décadas do século XIX. Até este fato acontecer oficialmente tínhamos 

no Brasil colonial, segundo a autora, uma supremacia do emprego da língua geral, que era 

originaria de línguas do tronco tupi. Assim, sua utilização predominava nos contextos do 

cotidiano, sobretudo entre os portugueses e os indígenas para a evangelização, a catequese e 

também a comunicação diária, isto é, diferentemente do português, a língua geral se encontrava 

vigorosamente nas atividades da população daquela época. (SOARES, 2002).  

Além da língua geral, o latim e o português estavam presentes também no cotidiano 

do Brasil, que distintamente se constituíam e ocupavam posições desiguais no contexto social 

brasileiro. O latim, por sua vez, era considerado como uma terceira língua que tinha sua função 

e posição social privilegiada, ocupando na grande maioria das vezes os trabalhos de ensino dos 

Jesuítas. (SOARES, 2002) 

Já o Português, que pouco se constatava nos usos sociais, era raramente aprendido e, 

por consequência, eventualmente utilizado. Além disso, não fazia parte do currículo escolar, 

encontrando-se em alguns casos apenas como um instrumento para a alfabetização. Dessa 

maneira, além de ser considerada uma língua vulgar, por conta do seu pouco uso pela 

população, a sua inserção nas atividades da época tinham quase sempre o pretexto para que se 

aprendessem outras coisas e pouco (ou não) se dedicava ao estudo das suas particularidades. 

(SOARES, 2002) 

Ainda segundo Soares (2002), com o predomínio das questões acima citadas, o 

português nessa época não tinha ganhado força para se gerar uma área de conhecimento 

específica. Quer dizer, socialmente este precisava ganhar seu espaço para que passasse a ser 

explorado e aos poucos fosse sendo inserido com o propósito de ensino, fato que até esse 

momento encontrava-se ausente do currículo escolar brasileiro, visto que seu uso como língua 

oficial não tinha sido decretado de forma pública para a sociedade.  

De acordo com Soares (2002), só na segunda metade do século XVIII as reformas 

pombalinas vêm influenciar diretamente para que o Português passe a ser de fato a língua oficial 

e ocupe, assim, posteriormente seu lugar no âmbito educacional. (PIETRI, 2010) De modo 

consequente, as condições sociais acompanhadas de muitas mudanças ocasionadas pelas 

reformas passaram da mesma forma a exigirem do contexto, de modo geral, alternância de 

posicionamentos teóricos e metodológicos também nas futuras salas de aula.   

Assim, foi com o decreto instituído por Marquês de Pombal, considerado o principal 

fato histórico que ocasionou a instauração da LP como oficial no Brasil, tornando-se obrigatório 

o seu uso e impedindo consequentemente que a população empregasse qualquer outra língua 

nas suas atividades cotidianas. Desse modo, este momento é demarcado por um período em que 
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se inicia uma discussão voltada para o possível ensino do português, já que antes era 

“esquecido” pela população compostas por classes sociais variadas e que optava pelo uso 

efetivo de outras línguas. (MENDES, 2005) 

A partir desse momento histórico, segundo Soares (2002, p. 13),  

 
Não seria consentido por modo algum que os meninos e meninas, que pertencessem 

às escolas, e todos aqueles índios, que fossem capazes de instrução nesta matéria, 
usassem da língua própria das suas nações ou da chamada geral, mas deveriam 

utilizar-se unicamente da Língua Portuguesa [...] 

 

Aqui a LP passa a iniciar sua ocupação nos distintos âmbitos sociais, o que antes 

raramente era feito uso pela população agora começa a dominar os contextos da sociedade, já 

que a LP passa a ser obrigatória. Contudo, a forma como esta era pensada para questões de 

ensino, continuava a apontar os moldes de quando o latim predominava, ou melhor, a intenção 

de saber ler e escrever em português, além de conhecer as especificidades de sua gramática 

ainda era apresentada com um caráter instrumental, isto é, tornar possível o aprendizado da 

gramática latina. (PIETRI, 2010) 

Só em 1837, na então criação do Colégio D. Pedro II, que o português assumiu 

teoricamente seu lugar na escola por meio das disciplinas de “gramática e retórica”, que 

prevaleceram durante muito tempo na área de estudos da língua. Como informa Soares (2002), 

só no início do século XX com a perda do valor social do ensino do latim, dado que, seu uso já 

não se encontrava predominando nas atividades do dia-a-dia da população, logo seu valor social 

também era registrado com menos prestígio foi que a LP passou a ocupar um lugar significativo. 

De modo igual, a gramática do português vai aos poucos ascendendo e com isso passa 

a ganhar seu espaço no cotidiano, principalmente porque se inicia o seu percurso de constituir-

se como objeto obrigatório de ensino, sendo incluída nas escolas do Brasil como a disciplina 

de Português. A partir desse momento aqui não mais se detinham aos aspectos da gramática 

latina, e sim começam a observar e progressivamente conhecer questões próprias da LP. 

(MENDES, 2005) 

Já estabelecida a LP como língua oficial do Brasil, bem como sua inclusão obrigatória 

no currículo escolar brasileiro, se inicia uma série de transformações sociais que passam a 

vivenciar uma nova realidade exigindo de preferência das escolas a instauração de novos 

objetivos e funções para serem exploradas como atividades na rotina das salas de aula.  

Sobre essas transformações sociais, Geraldi (1997, p. 115 - 116) chama atenção para 

uma democratização do ensino. “Segundo o autor, ainda que falsa, tal tentativa trouxe para seu 
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bojo outra clientela”, ou seja, embora essa democratização não fosse totalmente efetuada 

acabou ocasionando algumas alterações nas escolas, especialmente quando se refere aos alunos 

e professores. (MENDES, 2005). 

Muda-se aqui o perfil do aluno e também do próprio professor. Sobre os alunos, esses 

eram um grupo constituído unicamente por pessoas de camadas sociais privilegiadas, e que 

agora passa a ser composto também pelas pessoas das classes menos favorecidas, por exemplo, 

o filho do trabalhador que, até então, não tinha direito à escolarização passa a reivindicar seu 

espaço no contexto escolar. (MENDES, 2005). Logo, a escola, que antes era bem 

seletiva/excludente, passa a ser composta por uma variedade de participantes, conteúdos, 

objetivos e objetos, trazendo para a sala de aula (pelo menos) teoricamente a ideia de que um 

novo propósito se delineava para o ensino.  

Frente a esse aumento do número de alunos acompanhados de uma diversidade de 

questões culturais, exige do mesmo modo a ampliação do quadro de professores, em vista disso 

seu perfil passa também por alterações. Antes (mais uma vez) eram apenas as pessoas que 

faziam parte da elite que ocupavam esse cargo na sociedade; agora passa a ser entregue a outras 

camadas sociais e com formações adquiridas em “cursos rápidos e sem maior embasamento 

teórico”. (GERALDI, 1997, p. 116) O papel do docente a partir deste momento enfrenta um 

processo de depreciação e a figura que antes era “privilegiada e bem vista” pela sociedade vai 

aos poucos vendo sua função inverter negativamente a posição diante da sociedade como um 

todo.  

Da mesma maneira que essas transformações invadiram a sociedade, o contexto da 

sala de aula também foi aos poucos sendo modificado pelas tentativas da inserção de um novo 

caráter para as práticas pedagógicas que dominavam até o momento. O que antes se preocupava 

enfaticamente com questões voltadas para aspectos gramaticais da língua passam a assumir 

subjetivamente a tentativa de uma nova posição. Nas palavras de Pietri (2010, p. 74), com base 

nas discussões de Soares (2002), é destacado que 

  

a fusão de gramática e livro de textos faz-se de forma progressiva, e os manuais 

passam a apresentar exercícios de vocabulário, de interpretação, de redação e de 

gramática. Estuda-se gramática a partir do texto e vice-versa, com primazia conferida 

àquela. Nesse momento, em que começa a ser transferida ao livro didático (ao seu 

autor) a tarefa de preparar aulas e exercícios, teria se intensificado, segundo a autora, 
o processo de depreciação da função docente.  (PIETRI, 2010, p. 74) 

 

Pietri (2010) reitera a questão anteriormente citada e enfatiza que esse período ficou 

marcado no percurso histórico da disciplina português como o marco do “desenvolvimento”, 
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uma vez que o uso da língua passa a entrar também em discussão diante do estudo da disciplina, 

após ter sua formulação já estruturada no currículo. Todavia, mesmo este sendo um período 

marcado por mudanças, estas eram ainda superficiais fazendo com que o caráter (de uma 

tentativa) de progressão não se encontrasse em pleno vigor.  

Como bem enfatizou o autor, “Estuda-se gramática a partir do texto e vice-versa, com 

primazia conferida àquela” (PIETRI, 2010, p. 74), é notório que a gramática continua a 

predominar nas ações desenvolvidas em sala de aula. Por isso, logo esse momento passa a ser 

denominado de ensino tradicional, isto é, tínhamos aqui mais uma vez a disciplina de português 

concebida na compreensão sobre o ensino unicamente dos aspectos gramaticais, apresentados 

de forma isolada e fragmentada das demais funções da língua.  

Diante desta situação, o ensino das questões puramente gramaticais permanece no 

centro das discussões, gerando um impasse presente ainda hoje quando se trata de práticas que 

envolvem a língua materna – “ensinar ou não gramática?”. Tal questão, segundo Antunes (2003, 

p. 30), se justifica pelo fato da existência de equívocos “em relação à dimensão da gramática 

de uma língua, em relação às suas funções, e às suas limitações”. Assim sendo, tais enganos 

têm relação direta com muitas ações realizadas nas aulas de LP, que pouco se parecem com 

“encontros de pessoas em atividades de linguagem”, fazendo com que a disciplina de português 

se distancie cada vez mais de “encontros de interação”.   

As visões de Pietri (2010), Soares (2002) e Antunes (2003) só reforçam o que Geraldi 

(1997) já chamava atenção. Para o autor, mesmo com as diversas transformações sociais, 

culturais, o contexto da sala de aula ainda estava preso a um modelo de ensino que “ameaçava” 

acompanhar as mudanças da sociedade, porém não as aderiam de fato, assim, para Geraldi 

(1997, p. 117-118) 

Na escola atual, o ensino começa pela síntese, pelas definições, pelas generalizações, 

pelas regras abstratas. O fruto desse processo de irracional é digno de método, que 

sistematiza assim a mecanização da palavra, descendo-a da sua natural dignidade, para 

a converter numa idolatria automática do fraseado [...] é de definições, de 

classificações, de preceitos dogmáticos que se entretece todo este ensino [...]  

 

 

Percebe-se aqui uma persistência de práticas que mudaram parcialmente, pois as 

questões apontadas desde Geraldi (1997) facilmente foram se perpetuando ao longo do tempo. 

Ainda mais preocupante do que sua resistência, é ter discursos que supõem mesmo nos dias 

atuais a supremacia de posicionamentos semelhantes a esses nas aulas de LP, uma vez que 

pesquisas demonstram que “havia, como ainda hoje é, o predomínio do trabalho com a escrita, 

a leitura e a gramática”. (BUNZEN, 2017, p. 14).  
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O caráter do “não fazer sentido” para os alunos das ações realizadas em sala de aula 

preponderava/prepondera nas práticas de ensino. Desse modo, se torna cada vez mais distante 

da relação entre a escola e os demais contextos sociais. As atitudes teóricas e metodológicas 

que excluem a possibilidade de interação entre as esferas da sociedade aos poucos vão 

desviando o próprio avanço que passou a ser exigido pelo contexto social.  

Se, como afirma Geraldi (1997, p. 118), que 

o ensino da língua não se confunde com o ensino da gramática, não é lícito contestar. 

Porque uma coisa é saber a língua, isto é, dominar as habilidades de uso da língua em 

situações concretas de interação, entendendo e produzindo enunciados, percebendo as 

diferenças entre uma forma de expressão e outra. Outra coisa é saber analisar uma 
língua dominando conceitos e metalinguagens a partir dos quais se fala sobre a língua.  

 

O ensino de LP parece ter apresentado em algumas situações as características 

oriundas de todo seu percurso histórico, por exemplo, “a alteração do nome da disciplina; as 

mudanças em seus conteúdos e objetivos; a ruptura em relação ao ensino tradicional, que se 

fundamentava no ensino de gramática” (PIETRI, 2010, p. 75).  No entanto, a nosso ver, quanto 

a essa ruptura, como já citado, parece não ter cessado totalmente em relação ao ensino 

descontextualizado da gramática. 

Logo, diante dessa situação nos questionamos: por que ainda hoje em muitos casos 

esta realidade se faz bastante presente? Por que muitas práticas insistem em se apresentarem 

como opostas das demais esferas que se encontram fora da escola? Por que o objetivo de 

interação por meio dos distintos textos ainda é carente na sala de sala? Por que as ações com as 

modalidades da língua e principalmente a oral parecem não ser significantes quando inseridas 

na escola? Estas e muitas outras indagações surgem quando se trata do ensino de língua 

materna.  

Ademais, quando observamos também a função do professor de “contribuir 

significativamente para que os alunos ampliem sua competência no uso oral e escrito”, nada 

parece fazer sentido no contexto de modo geral (ANTUNES, 2003, p. 14). Assim, percebemos 

o quanto o ensino de língua materna continua preso em características bem controversas com 

seu real objetivo a ser alcançado em sala de aula.  

Diante disso, visando atender a esse propósito e passando por mais uma guinada 

relacionada ao trabalho com a disciplina de português, o Brasil vive um novo período em que 

o Ministério da Educação (MEC), na busca de uma mudança da perspectiva do ensino, 

implementou os PCN (BRASIL, 1998) que se concretizaram após uma redemocratização do 

país, quando novamente se tenta discutir sobre as questões da educação no geral e também 
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acerca de fatos particulares do currículo das variadas disciplinas que compõem os conteúdos da 

estrutura escolar brasileira (MENDES, 2005). 

Dessa maneira, os PCN (1998) surgem no cenário educacional em meio às pretensões 

que buscavam, essencialmente, na década de 90 atenderem às exigências de uma participação 

ativa no mundo cada vez mais globalizado, passando a exigir da população posicionamentos 

corriqueiramente mais críticos diante das questões emergentes e, assim, garantindo o direito 

aos alunos de adquirirem (e ampliarem) conhecimentos necessários para que se torne possível 

o exercício de cidadão, por meio da sua inserção em qualquer ambiente social. 

Então, em relação ao processo de elaboração dos PCN (1998), esses começaram a ser 

pensados em 1995, sendo que no fim do mesmo ano a 1ª versão do documento já estava 

concluída para que pudesse ser apresentada às diferentes instituições e especialistas. Logo após, 

o material passou por uma série de avaliações que gerou ao MEC um total de 700 pareceres, 

contendo a revisão preliminar do texto. Além disso, foram promovidas diversas reuniões para 

as equipes técnicas de distintas áreas, a fim de, organizar debates e mobilizar a sociedade acerca 

do conteúdo presente nos documentos. (ZANLORENSE; LIMA, 2009)  

Posterior ao processo de avaliação por diferentes instituições e instâncias, foram 

lançados, no ano de 1997, os primeiros PCN, servindo como um suporte para o professor na 

elaboração do seu plano de trabalho. Assim, o material surgiu como proposta de debates, 

sobretudo, por interesse de questões relacionadas à aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), bem como intenções de reformas tanto no ensino fundamental e 

médio, quanto na educação profissionalizante (ZANLORENSE; LIMA, 2009). 

Nesse ínterim, os PCN passam a fazer parte das medidas oficiais do Brasil pela 

tentativa de promover uma reorganização1 do ensino. Logo, no que diz respeito às práticas em 

sala de aula com a língua materna, a disciplina de português inicia uma proposta de trabalho 

que busca o desenvolvimento dos alunos quanto à capacidade, acima de tudo, de saber 

selecionar as informações e fazer usos destas nos diferentes contextos da sociedade, 

“abandonando-se” a realização de atividades descontextualizadas dos aspectos tão somente 

gramaticais.  

Dessa maneira, é evidente que por um lado, temos um período da inserção de muitas 

transformações; por outro, de modo consequente, o surgimento de muitas incertezas e 

                                                             
1 Corroboramos com GERALDI (2015) ao destacar que a inserção de novas concepções e práticas devem, 

sobretudo, levar em consideração “as possibilidades reais que as escolas e os professores têm para concretizar tais 

mudanças.” Portanto, não apresentamos aqui a conformidade de que todas as transformações (ou tentativas dessas) 

são a resolução dos impasses referentes ao dinâmico contexto da escola. 
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questionamentos. Frente a isso, temos os PCN com um reconhecimento da complexidade da 

prática educativa, além de buscar auxiliar o dia a dia das ações do professor, considerando a 

resiliência do espaço escolar e traçando objetivos próprios para serem aplicados na base das 

atividades realizadas em sala de aula, ocupando sempre o papel de um suporte para a 

formulação das ações mediadas pelos docentes.  

Para tanto, os PCN ao auxiliarem o professor na tarefa de refletir e discutir suas 

práticas pedagógicas estabelecem algumas possibilidades para sua utilização, por exemplo:  
Rever objetivos, conteúdos, formas de encaminhamento das atividades, expectativas 
de aprendizagem e maneiras de avaliar; refletir sobre a prática pedagógica, tendo em 

vista uma coerência com os objetivos propostos; preparar um planejamento que possa 

de fato orientar o trabalho em sala de aula; discutir com a equipe de trabalho as razões 

que levam os alunos a terem maior ou menor participação nas atividades escolares; 

identificar, produzir ou solicitar novos materiais que possibilitem contextos mais 

significativos de aprendizagem; subsidiar as discussões de temas educacionais com 

os pais e responsáveis (BRASIL, 1998, p. 10). 

 

No entanto, mesmo estabelecendo tais pontos como norteadores, os PCN são postos 

nas escolas (nas salas de aula) como guias que tentam se adequar ao contexto em que são 

inseridos, levando sempre em consideração a influência de fatores internos e/ou externos e 

muitas vezes as alterações que estes provocam nos resultados que esperamos das atividades 

concretizadas nas salas de aula. 

Em se tratando ainda da importância dos PCN, especificamente de LP, tomamos mais 

uma vez como suporte as reflexões Antunes (2003, p. 21-22) ao mencionar que, desde a sua 

inserção na conjuntura educacional,  

 
[...] as concepções teóricas subjacentes ao documento já privilegiam a dimensão 

interacional e discursiva da língua e definem o domínio dessa língua como uma das 

condições para a plena participação do indivíduo em seu meio social. Além disso, 

estabelecem que os conteúdos de língua portuguesa devem se articular em torno de 

dois grandes eixos: o de uso da língua oral e escrita e o da reflexão acerca desses usos.  

 

Como já citado, durante muito tempo a escola e, principalmente o ensino de língua 

materna teve sua função frequentemente distorcida. Além de intervenções que buscam tornar 

os cidadãos cada vez mais participantes ativos na sociedade, sabendo se posicionar 

criticamente, refletindo e agindo no meio social; temos também práticas que desconsideram 

especialmente a função interativa da língua, que segundo Antunes (2003, p. 16), acabou 

disseminando “a ideia de uma quase irreversível incompetência linguística, o que nos deixou, 

a todos, calados e, quase sempre, apáticos”.  

Tal questão é mais uma vez reafirmada nos PCN (BRASIL, 1998) quando destacam 

que o ensino de LP, desde os anos 60 e 70 mais enfaticamente, vem passando por discussões 

na busca de que sejam adotadas novas concepções e práticas em torno da ação pedagógica em 
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sala de aula. O que antes se direcionava apenas para aspectos teóricos passa a assumir um novo 

lugar, ou seja, o “como fazer” passou a ser centro dos questionamentos, das análises e das 

pesquisas sobre as aulas de LP.  

A perspectiva até, então, adotada segundo os PCN (1998), passa a ser vista novamente 

como um caráter tradicional do ensino de LP, vale ressaltarmos que não de forma generalizada, 

mas diferentemente da tentativa anterior, desta vez o caráter antigo das práticas pedagógicas 

descontextualizadas é reconhecido em parte da realidade das salas de aula. Além disso, a 

excessiva abordagem fragmentada de aspectos gramaticais e das produções de textos sem um 

direcionamento, fazendo com que as aulas apresentem-se desconexas do contexto real dos 

alunos passa também a ser colocada como questão de discussão.  

Dentro desse contexto, as ações pedagógicas foram submetidas a uma tentativa de 

revisão, de renovação. Busca-se, então, “descobrir as regularidades do funcionamento 

interativo” da língua. Então, o estudo ineficiente de puras regras gramaticais não atende às 

transformações das condições sociais e culturais que permeiam o contexto da sala de aula, 

passando diariamente por uma nova realidade, exigindo consequentemente mudanças de 

conteúdos e metodologias. (ANTUNES, 2003) 

Assim, tornou-se imprescindível o desenvolvimento de ações que atendam ao novo 

contexto situacional, ou seja, aos materiais de apoio pedagógico que devem constituir-se, 

sobretudo, reconhecendo que a principal função da escola é a de formar sujeitos sociais. 

Portanto, isso implica garantir uma ação educacional voltada para o desenvolvimento da 

competência comunicativa do aluno, da sua capacidade de interpretar e de produzir para que 

ele se torne apto a ler e compreender o mundo em seus diferentes contextos situacionais. 

(BRASIL, 1998) 

Segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 18), sobre as mudanças que se objetivava, vale 

frisar que: 

Pode-se dizer que, apesar de ainda imperar no tecido social uma atitude corretiva e 

preconceituosa em relação às formas não canônicas de expressão linguística, as 

propostas de transformação do ensino de Língua Portuguesa consolidaram-se em 

práticas de ensino em que tanto o ponto de partida quanto o ponto de chegada é o uso 

da linguagem.  

 

“Linguagem em uso”. Este é o foco central que passa a ser almejado quando se trata 

do ensino de LP nessa nova perspectiva. Para os PCN (1998, p. 20), entende-se “linguagem [...] 

como ação interindividual orientada por uma finalidade específica, um processo de interlocução 

que se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos 
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distintos momentos de sua história”. Logo, este momento passa a ser visto principalmente pela 

tentativa de agregar as salas de aula aos usos reais de diferentes situações comunicativas.  

Objetiva-se que a escola assuma, assim, uma posição contrária às abordagens 

tradicionais que priorizam no ensino a LP apenas elementos gramaticais. Nesse sentido, a língua 

será abordada como prática social, construída no contexto das diferentes ações de linguagem, 

desenvolvendo a competência comunicativa do falante/ouvinte/leitor. 

Neste momento, desfaz-se, então, a ideia de que o aluno é um sujeito passivo, que 

apenas recebe o conhecimento que está sendo transmitido. Os textos, bem como suas funções 

sociocomunicativas, passam a ser os meios de condução do processo de interação, assumindo 

o papel central no cenário da sala de aula. 

Em todos os casos, observa-se que há uma tomada de posição acerca da noção que se 

adota para o trabalho a ser realizado, seja ela sobre o posicionamento do trabalho com a língua, 

com a linguagem, do que seja texto, gêneros textuais, há sempre por traz das ações uma 

fundamentação que acaba justificando as decisões tomadas pela escola.  

Dessa maneira, consideramos substancial o entendimento a respeito dessas questões, 

pois reiteramos com o posicionamento de Geraldi (1999) e Marcuschi (2008) de que o 

conhecimento relativo às concepções adotadas define o trabalho, sendo então fundamental 

tratar dessas questões. 

Logo, os trabalhos que até aqui atendiam a uma concepção de linguagem2, segundo 

Geraldi (1999) e Travaglia (2008), como “expressão do pensamento” e/ou “linguagem como 

instrumento de comunicação”, passam a entrar em oposição com as novas propostas centradas 

em uma concepção de “linguagem como forma de interação”, efetivada a partir de um diálogo 

em um sentido amplo entre interlocutores/texto/contexto.  

Assim, se pararmos para refletir sobre o longo processo e transformações que o ensino 

de LP passou (e vem passando), certamente serão encontradas muitas questões teóricas que 

balizam a estrutura em que se esteve (e está) a formulação do ensino. Logo, como já destacado 

no início deste capítulo, a intenção de discutirmos sobre diferentes posicionamentos acerca do 

seja língua, linguagem, bem como alternâncias também das concepções de ensino de LP, do 

trabalho com os gêneros textuais e com as diferentes modalidades da língua é porque 

                                                             
2Para uma discussão mais concisa sobre o assunto, sugerimos, por exemplo, a obra: TRAVAGLIA, Luiz Carlos. 

Objetivos no ensino de língua materna. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática. São 

Paulo: Cortez, 2008. 

GERALDI, João Wanderley. O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 1999.  
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acreditamos ser pertinente deixarmos claro qual posicionamento seguimos quando se trata das 

concepções anteriormente citadas.  

Levando em consideração o que já foi debatido, bem como o novo ponto de vista 

apresentado pelos PCN, pensamos ser pertinente agora enfatizarmos o que nós entendemos por 

língua, linguagem e gêneros textuais.  Mesmo que a abordagem seja de forma breve diante da 

complexidade desses pontos, acreditamos ser significativa tal atitude, já que este tripé aqui 

ressaltado está no centro das práticas interativas com o ensino de língua materna, visão com a 

qual coadunamos.   

Em vista disso, ressaltamos que nos apoiamos em pressupostos teóricos de Bakhtin 

(2009, p. 125) na defesa de uma perspectiva sociointeracionista da linguagem. Assim, para 

discorrermos sobre a questão partindo inicialmente dos preceitos do autor ao tratar da noção de 

língua ressaltando que: 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas 

linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico 

de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da 

enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade 

fundamental da língua 

 

Dessa maneira, a concepção que adotamos sobre língua parte da ideia de algo que 

dialoga espontaneamente com os sujeitos que fazem seu uso. Língua aqui vai muito além do 

sistema linguístico estrutural propriamente dito, consideramos, acima de tudo, a sua capacidade 

de interação possibilitada por diversas maneiras. 

Com tal característica pensando no contexto escolar, embora este não fosse o objetivo 

do autor, podemos ter uma ideia de como é vasto o campo de trabalho quando se adota a língua 

por esta perspectiva. Do mesmo modo, devemos pensar o quanto é preocupante um trabalho 

em sala de aula, que desconsidera essa particularidade inerente ao que se denomina por língua 

dentre do contexto aqui discutido e também quando se trata da sua inserção nas salas de aula.  

Reportando-nos similarmente as discussões de Marcuschi (2005, p. 22), que baseado 

nas colocações preliminares de Bakhtin (2009) frisou sua posição sobre o que seja língua, tal 

como traçou ponderações acerca da sua inserção como objeto de ensino, se colocando da 

seguinte maneira  

Refere-se uma das tantas formas de manifestação concreta dos sistemas de 

comunicação humanos desenvolvido socialmente por comunidades linguísticas e se 

manifesta como atividades sócio-cognitivas para a comunicação interpessoal. Assim, 

com o termo língua referimos sempre uma dada língua natural e histórica particular, 

por exemplo, “língua portuguesa”, “língua alemã”, “língua francesa” e assim por 

diante. Cada língua tem suas características típicas sob vários aspectos, seja 

fonológico, morfológico, semântico, pragmático ou cognitivo.  
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Língua como estruturas autônomas e abstratas, como instrumento de comunicação, 

como um sistema puramente de representação e finalmente como uma atividade sociointerativa. 

São bastante distintas a as intenções representadas por cada uma dessas posições. Em sala de 

aula, particularmente podemos associar desde as discussões incialmente aqui traçadas até a 

concepção adotada pelos PCN e mais recentemente pela Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC3.  

Já quando falamos, então, em linguagem, entendemos como Marcuschi (2005, p. 22) 

que 

A expressão linguagem designa uma faculdade humana, isto é, a faculdade de usar 
signos com objetivos cognitivos. A linguagem é um dispositivo que caracteriza a 

espécie humana como homo sapiens, ou seja, como um sujeito reflexivo, pois pela 

linguagem conseguimos nos tornar seres sociais racionais. Assim, a linguagem é um 

fenômeno humano, hoje tido como inato e geneticamente transmitido pela espécie.  

Partindo de tal pressuposto temos linguagem como a capacidade que os seres humanos 

têm diante das diversas possibilidades de “produzir, desenvolver e compreender a língua”, 

estando relacionada diretamente com a capacidade para ampliação da utilização de sistemas 

complexos de comunicação. 

Vê-se, então, que a formulação antes para as aulas de português tinha base em um 

pensamento isolado, pois “é só para a consciência individual, e do ponto de vista dela, que a 

língua se apresenta como sistema de normas rígidas e imutáveis”. (BAKHTIN, 2009, p. 91) 

Nesse caso, se justifica o que se tinha como propósito para as aulas de português e tudo o que 

estruturava a disciplina.  

Em algumas práticas ainda existe a desconsideração da influência do ambiente, o 

trabalho com frases descontextualizadas, a falta de orientação coerente para as atividades, à 

ausência dos trabalhos com os textos produzidos na modalidade escrita e/ou oral, e mais uma 

série de consequências oriundas dessas práticas pautaram-se ao longo do tempo. E como já 

ressaltado, ainda infelizmente podem ser encontradas, embora não possamos deixar de enfatizar 

também que o lugar dessas concepções acabou sendo ocupado parcialmente por trabalhos que, 

de forma resiliente, se adequaram ao que de fato se propõem uma prática significativa com a 

LP.  

                                                             

3 Adicionalmente no contexto do ensino de LP sob esta concepção do trabalho interacional por meio dos textos se 

deve mencionar aqui o mais recente documento inserido no contexto educacional do Brasil denominado de Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC.  
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Sobre essa questão vale apena refletir mais um pouco a respeito do que nos diz 

Marcuschi (2008, p. 55-56) ao mencionar em uma das suas obras que 

[...] o trabalho com a língua materna parte do enunciado e das suas condições de 

produção para entender e bem produzir textos. Sem esquecer a língua, essa mudança 

iria do significante à significação. Do enunciado à enunciação. Da palavra ao texto e 

deste para toda a análise e produção de gêneros textuais. É uma forma de chamar 

atenção do aluno para a real função da língua na vida diária e nos seus modos de agir 
e interagir. Nesse percurso, nota-se que a língua é variável e variada, as normas 

gramaticais não são tão rígidas e não podem ser o centro de ensino.  

 

Ressalta-se a importância de como um trabalho com a LP vai muito além de 

intervenções que se prendem na maioria das vezes ao que simplesmente nos mostram as 

atividades realizadas puramente dentro da sala de aula. As aulas de LP, o professor de LP deve 

proporcionar aos alunos a oportunidade de adquirirem o vasto conhecimento e terem 

consciência que no dia-a-dia deles é feito uso dos conteúdos que muitas vezes parecem não 

fazer sentido ao serem didatizados nas aulas de Português.  

O distanciamento involuntário (ou voluntário) da funcionalidade/aplicabilidade dos 

usos da LP é tirar dos alunos o direito que eles têm de saberem que podem/deve ser capaz de 

interagirem das mais diversas possibilidades. Mesmo sabendo que a sala de aula é influenciada 

por uma série de questões que muitas vezes acabam contribuindo para a “não” realização de 

muitas ações, acreditamos que se é possível práticas nesta perspectiva e não desconsideramos 

as adversidades da escola, achamos que seria uma falha ignorar estas inferências.  

No entanto, também estaríamos equivocados ao reduzir as possibilidades de trabalhos 

interativos com a língua. Para tanto, um meio de se atender a esse novo propósito destinado 

para as aulas de LP passou a ser empregado ao uso (ou usos) dos textos. Bakhtin (1997, p. 302) 

mesmo sem direcionar seu posicionamento como algo pensado para fins de ensino, já destacava 

a importância dos gêneros do discurso no âmbito social, pois, segundo o autor, “se não 

existissem os gêneros do discurso e se não os dominássemos, 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”. Dessa forma, os gêneros textuais (ou discursivos 

para Bakhtin) exercem um papel fundamental na interação entre os indivíduos, sendo essa a 

diversidade central exigida nas aulas de LP. 

Assim, interagir pela linguagem a partir de uma atividade discursiva (discurso, texto e 

gêneros textuais) faz parte do contexto sociointerativo da língua, ou seja, as práticas cotidianas 

são realizadas através da utilização dos “enunciados orais e escritos, concretos e únicos, que 

emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana” (BAKHTIN, 1997, p. 
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280), denominado de gêneros discursivos, base principal para o processo de ensino-

aprendizagem de LP.  

Segundo Bakhtin (1997, p. 280), os gêneros discursivos são “tipos relativamente 

estáveis de enunciados”, uma vez que recebem influências dos diferentes contextos em que 

estão inseridos. No entanto, é válido frisar que cada um possui seu conjunto de características 

heterogêneas que demarcam a produção de cada gênero, além disso, estes são formados por três 

elementos indissociáveis a sua constituição: “conteúdo temático, estilo e construção 

composicional4”.  

Podemos lembrar aqui mais uma vez a posição de Bakhtin (1997, p. 280) ao afirmar 

que 
O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas 

esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela 

seleção operada nos recursos da língua — recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais —, mas também, e sobretudo, por sua construção composicional. Estes 

três elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-se 

indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela 

especificidade de uma esfera de comunicação. [...] A riqueza e a variedade dos 

gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade virtual da atividade humana é 

inesgotável, e cada esfera dessa atividade comporta um repertório de gêneros do 

discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa.   

 

Dessa forma, há uma relação entre tema (s), estrutura e traços linguísticos, ocasionadas 

a partir do âmbito em que cada gênero textual irá ser realizado, o que reforça a ideia de que 

mesmo cada um tendo seu conjunto de particularidades eles não podem ser considerados como 

um padrão fixo, rígido a ser seguido, pois o contexto exige um caráter de maleabilidade no 

momento da produção. 

Logo, ainda em relação aos gêneros discursivos é vale destacarmos a diversidade que 

se gera entre as bases teóricas aos tratar da escolha entre gêneros textuais e/ou gêneros 

discursivos. Dessa maneira, cientes da variedade de discussões acerca dessa questão, optamos 

pela terminologia gêneros textuais, visto que, segundo Bezerra (2017, p. 28),  

 

[...] não existem dois objetos distintos, gêneros discursivos e gêneros textuais, como 

objetos do mundo exterior à linguagem e penso que não deveria haver tais objetos 

distintos nem mesmo como objetos de discurso. O que obviamente pode acontecer 

são distintas formas de abordar teoricamente o mesmo objeto, diferentes versões 

públicas desse único objeto. 

  

Assim, como amparamo-nos principalmente na perspectiva interacionista e 

sociodiscursiva do grupo de Genebra, concordamos com Schneuwly (2004) ao considerar os 

                                                             
4 Sugerimos a obra de BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. Estética da Criação verbal. São Paulo: 

Martins Fontes, 1997 para discussão dessas questões. 
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gêneros textuais como um instrumento, já que a perspectiva interacional é composta por um 

tripé ação, instrumentos e indivíduo/objeto/situação.  

Em vista disso, para Schneuwly (2004, p. 21), “[...] o instrumento torna-se, assim, o 

lugar privilegiado da transformação dos comportamentos: explorar suas possibilidades, 

enriquecê-las, transformá-las são também maneiras de transformar a atividade que está ligada 

à sua utilização”. Por isso, os gêneros textuais são, então, considerados como um suporte nas 

situações de aprendizagem, já que condizem com as reais e diversas situações de comunicação, 

desenvolvendo, assim, a capacidade de agir através da linguagem, ou seja, para isso precisa-se 

compreendê-los e produzi-los na escola e fora dela.  

Ao inserirmos este instrumento na escola devemos atentar para o processo de 

escolarização5, que, como bem afirmou Forte-Ferreira (2014, p. 57), “é imprescindível destacar 

que deve haver cuidado ao escolarizar os gêneros, devido à prisão ou ao engessamento do 

gênero a determinadas formas, conteúdos, estilos, que podem ser realizados na tentativa de 

sistematizar ou didatizar o gênero”. Por isto, considerados aqui como um suporte para as aulas, 

acreditamos que os gêneros devem ser apresentados por meio de metodologias que preservem 

suas peculiaridades, sendo necessário um trabalho com versões reais de seus usos.  

Então, são os aspectos textuais e discursivos que acreditamos ser fundamentais no 

trabalho com a LP em sala de aula, embora optando pelo uso da terminologia gêneros textuais 

não as distinguimos como dicotômica da expressão gêneros discursivos, pelo contrário, é nessa 

fonte bakhtiana, sobretudo, que estas se formulam, como já citado anteriormente. E tal como 

lembra Schneuwly (2004, p. 116) ao declarar que 

O conceito de gênero, tal como introduzido por Bakhtin, corresponde perfeitamente 

ao modelo de instrumento que acabamos de esboçar. Segundo este autor, cada esfera 

comunicativa corresponde ao desenvolvimento de gêneros relativamente estáveis. 

Assim, em toda comunidade linguística, os textos produzidos se distribuem em 

gêneros reconhecidos como tais; gêneros que têm, em geral, nomes que permitem 

designá-los, falar deles, avaliá-los, e que regulam em grande parte o comportamento 

da linguagem. Mais precisamente, e sempre com base em Bakhtin, podem-se definir 

em três dimensões que formam a identidade de um gênero: o que é dizível por meio 

dele (o conteúdo temático), a forma de organização do dito (a estrutura 

composicional) e os meios linguísticos que operam para dizê-lo (o estilo). [grifos 

nossos] 

 

Nessa concepção, como afirmou Bezerra (2017, p. 32), “[...] os gêneros efetivamente 

são tanto discursivos quanto textuais, [...] Abordar os gêneros, que do ponto de vista teórico, 

quer do ponto de vista aplicado, apenas como discursivos ou apenas como textuais seria, 

                                                             
5 Iremos retomar esta questão com mais ênfase no tópico que irá tratar sobre LD.  
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portanto, abordar um lado da questão”. Portanto, reiteramos que a opção por uma terminologia 

foi resultante da aproximação com a base teórica que mais enfaticamente se encontra como 

sustentação para a discussão que nos propomos.   

Em suma, consideramos que os gêneros textuais são a materialização, a realização da 

linguagem em uso nas suas mais distintas formas de comunicação. Por isso, nessa perspectiva, 

assumir efetivamente o quanto é interacional o processo de utilização da língua é, sobretudo, 

fazer uso dos gêneros textuais em sala de aula e constituir possibilidades para que os alunos 

tenham contato com as inúmeras manifestações linguísticas possíveis.  Logo, toda atividade 

discursiva que realizamos centra-se na conjuntura das modalidades da língua - oral e escrita. 

Ressalta-se, claro, que isto remete diretamente a textos orais e/ou escritos concretizados em 

eventos comunicativos que fazem parte de nossa vida nos diferentes âmbitos sociais que 

estamos inseridos. 

Diante das questões expostas, pode-se perceber o quanto é vasto o campo das 

implicações que permeiam o contexto de ensino-aprendizagem quando se fala das abordagens 

teórico-metodológicas nas aulas de LP. Estas estão estritamente ligadas a um caráter dinâmico 

que passa por modificações de acordo com as situações comunicativas. Desse modo, entender 

o ensino de LP a partir de um caráter produtivo/interativo é imprescindível para que as práticas 

em sala de aula sejam norteadas considerando, sobretudo, os diferentes contextos situacionais 

fora do âmbito escolar, desenvolvendo nos alunos suas capacidades comunicativas e 

consequentemente preparando-os para agirem ativamente nas variadas situações 

sociocomunicativas.  

Em vista disso, considerando o campo do ensino de LP com uma vasta pluralidade e, 

consequentemente, consciente das inúmeras possibilidades de argumentação existentes, 

seguimos nossas discussões para mais um eixo que complementará o que até, então, foi 

discutido. Em nosso próximo tópico, abordaremos a modalidade oral como centro do ensino de 

LP.  

 

2.2  A ORALIDADE NO CONTEXTO EDUCACIONAL: ALGUMAS REFLEXÕES 

TEÓRICAS 

 

Com o enfoque sobre a importância do ensino de língua materna, mais especificamente 

o trabalho com a oralidade na escola, apresentamos uma discussão centrada nas questões 

históricas que envolvem o trabalho com a língua oral nas situações em que são produzidos os 

gêneros textuais orais bem como na exigência do próprio contexto social para o domínio por 
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parte dos sujeitos sobre aspectos que envolvem as práticas com a modalidade oral, 

principalmente em situações formais públicas. 

Diante disso, apresentaremos o ponto de vista de alguns estudos dedicados em discutir 

sobre aspectos que envolvem, de preferência, o ensino das questões supracitadas. Por um lado, 

tratamos de apresentar conceitos, dados de pesquisas já realizadas e fatos que marcaram o 

desenvolvimento do ensino da oralidade. Por outro, discutir/refletir sobre os assuntos que 

decorrem das teorias aqui adotadas.  

Antes de iniciarmos de fato as discussões, desenvolvemos de forma precedente uma 

observação geral, que esclarece logo de início quais conceitos adotamos para nos referirmos 

aos pontos centrais desta nossa reflexão. Então, quando tratamos dos seguintes termos 

apresentados adiante estaremos adotando os seus respectivos conceitos, vejamos: 

 

Quadro 1 - Conceituação dos termos – fala, oralidade e gêneros textuais orais 

Fonte: elaboração própria 

 

TERMO CONCEITO ADOTADO 

 

 

FALA  

A fala seria uma forma de produção textual-discursiva 

para fins comunicativos na modalidade oral (situa-se na 

oralidade, portanto), sem a necessidade de uma 

tecnologia além do aparato disponível pelo próprio ser 

humano [...] (MARCUSCHI, 2007, p. 40) 

 

 

ORALIDADE/LÍNGUA 

ORAL/ MODALIDADE 

ORAL 

A oralidade seria uma prática social interativa para fins 

comunicativos que se apresenta sob variadas formas ou 

gêneros textuais fundados na realidade sonora; ela vai 

desde uma realização mais informal a mais formal nos 

mais variados contextos de uso. (MARCUSCHI, 2007, 

p. 40) 

 

 

 

 

 

 

 

GÊNEROS TEXTUAIS 

ORAIS 

 

[...] gênero oral é aquele que tem como suporte a voz 

humana (vista como a característica particular que tem 

o som produzido pelo aparelho fonador) e que foi 

produzido para ser realizado oralmente, utilizando-se a 

voz humana, independentemente de ter ou não uma 

versão escrita. Assim, por exemplo, a conferência ou a 

comunicação científica em eventos acadêmico-

científicos podem ter uma versão escrita, mas foram 

produzidas para serem realizadas oralmente. O mesmo 

se pode dizer de uma peça de teatro escrita para ser 

representada (realizada oralmente). Portanto, podem ser 

considerados gêneros orais também aqueles que têm 

uma versão escrita, mas que têm uma realização 

prioritariamente oral, usando a voz como suporte. [...] 

(TRAVAGLIA, 2003, p. 4-5) 
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Assim, a fala é interpretada aqui como a forma que um indivíduo se expressa fazendo 

uso da linguagem verbal e tendo um caráter mais geral nos contextos da sociedade. Já em 

relação à oralidade/ modalidade oral /língua oral, termos adotados aqui como intercambiáveis, 

entendemos muito mais que uma forma de comunicação, este é uma meio de ação social 

(MARCUSCHI, 2007) que constituem as diferentes especificidades da linguagem agregando 

ainda uma série de recursos extralinguísticos constituintes também do momento de interação. 

Ademais, temos os gêneros textuais orais, considerados como a efetivação e materialização nas 

práticas cotidianas dos termos já citados, estabelecendo um processo de dialogação entre os 

sujeitos envolvidos no meio social. 

Assim, tratando mais enfaticamente sobre as questões que nos propomos, temos 

consciência do papel relevante que a oralidade tem no ensino de língua materna e, além disso, 

corroboramos com visões teóricas que se posicionam em favor do trabalho sistematizado com 

a língua oral em sala de aula, ou seja, julgamos como necessária sua abordagem no contexto 

escolar.  

Mesmo diante da importância e da necessidade de se trabalhar com a modalidade oral 

que, segundo Mendes (2005), nem sempre esteve presente no contexto da sala de aula. A autora 

destaca que os trabalhos direcionados para questões que envolvem os aspectos orais só 

passaram a ganhar mais visibilidade para a sua inserção como objeto de ensino-aprendizagem, 

em sala de aula, por volta 1998 com o surgimento dos PCN (BRASIL, 1998), momento que, de 

fato, os estudos assumiram teoricamente um lugar no âmbito educacional, destinado para o 

ensino da língua oral na escola. (MARCUSCHI; DIONISIO, 2007) 

Anteriormente ao período de inserção dos PCN (BRASIL, 1998), pouco se tinha 

discursos direcionados para o ensino de línguas, mais especificamente os que se detêm à língua 

falada. Estudos voltados para a área começaram a ganhar mais força no contexto educacional 

do Brasil após o Projeto de Estudo da Norma Linguística Urbana Culta no Brasil (NURC) e 

principalmente pelo Projeto de Gramática do Português Falado. Esses estudos, segundo 

Castilho (2005), foram os que revelaram a língua falada no Brasil. 

Quanto ao projeto NURC, este teve início em 1969, liderado por Ataliba de Castilho, 

e foi realizado em cinco cidades brasileiras (Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 

Alegre).  Dentre as muitas finalidades do Projeto Nurc, é válido destacar para esta discussão o 

objetivo em que se dedicava a “Dar ênfase ao uso oral da língua portuguesa como instrumento 

de comunicação e expressão da cultura brasileira, contribuindo para a desmarginalização de 

imensos contingentes humanos e para a sua incorporação ao processo de desenvolvimento 

nacional” (CUNHA, 1989, p. 13). Percebe-se aqui que, apesar de haver o início dos estudos se 
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propondo a discutirem questões ligadas as especificidades da língua oral, não se tem ainda uma 

preocupação de sua inserção como um objeto efetivamente de ensino, muito menos quanto a 

sua sistematização.  

O Projeto NURC tinha o propósito delineado para construir uma documentação que 

posterior a sua organização iria servir de corpus para estudos referentes à norma falada culta e 

não a sua colocação definida como objeto sistematizado a ser trabalhado na escola, isto é, 

inicialmente o objetivo era de documentar e descrever a norma objetiva do português culto 

falado nas cinco capitais brasileiras.  

A partir de 1985, considerando as novas tendências teóricas, particularmente na área 

da análise linguística o escopo do projeto foi ampliado e, com isso, outros aspectos foram sendo 

incluídos para estudos, tais como análise da conversação, análise da narrativa, análise sócio-

pragmática do discurso e outros. Fato que até hoje faz do material coletado pelo projeto NURC 

ser largamente utilizado para as pesquisas que se detêm ao estudo, sobretudo das diversas 

características formais da língua oral (CUNHA, 1989). 

Resultante deste trabalho, em 1987, origina-se um novo projeto. Agregado ao que 

vinha sendo desenvolvido por Castilho, no decorrer do Projeto NURC, passou a ser denominado 

de Gramática do Português Falado, que objetivava elaborar uma gramática dos modos de fala 

no Brasil por meio de uma investigação sistematizada da língua. Logo, seu conteúdo seria a 

descrição de níveis fonológico, morfológico, sintático, textual e pragmático, revendo questões 

que já vinham sendo estudadas e analisando novos conteúdos gramaticais, visando aperfeiçoar 

os estudos da estrutura da LP (MENDES, 2005). 

Apesar de não tratar ainda de questões voltadas para o trabalho com a oralidade, em 

razão de serem projetos com cunho “basicamente descritivo, sem preocupações educacionais”, 

tem-se que enfatizar a importância desses estudos para a descoberta e desenvolvimento do 

trabalho com a língua oral no Brasil. Como relatou Castilho (2005, p. 02), “esta foi, aliás, a 

típica história de atirar no que se vê e acertar no que não se vê”. Mesmo com objetivos 

diferentes, os projetos acabaram tornando o ensino como um alvo posterior ao atingido com as 

indagações preliminares das análises realizadas.  

Dado o passo inicial para a discussão da modalidade oral da língua, as teorias, mesmo 

que ainda de forma rasa, começaram a direcionar trabalhos que visavam discutir de preferência 

sobre a oralidade e sua inserção como objeto de ensino nas escolas. Assim, segundo os PCN 

(BRASIL, 1998, p. 67), 
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[...] ensinar língua oral deve significar para a escola possibilitar acesso a usos da 

linguagem mais formalizados e convencionais, que exijam controle mais consciente e 

voluntário da enunciação tendo em vista a importância que o domínio da palavra 

pública tem no exercício da cidadania. Ensinar língua oral não significa trabalhar a 

capacidade de falar em geral. Significa desenvolver o domínio dos gêneros que 

apoiam a aprendizagem escolar de Língua Portuguesa e de outras áreas [...] [grifos 

nossos] 

 

Os PCN trazem para a sala de aula a obrigatoriedade oficial de que, assim como os 

demais conteúdos, a língua oral deve ser ensinada nas atividades do dia-a-dia da escola e este 

trabalho precisa especialmente ser pautado na inserção dos gêneros textuais orais, que se fazem 

presentes nas interações dos sujeitos das mais variadas formas e níveis (do informal ao mais 

formal) (BRASIL, 1998). 

Pelo o que se interpreta da citação acima, é concebível destacar também a tentativa de 

desmistificar a ideia de que o ato de falar consegue englobar por si só todos os aspectos da 

oralidade ou ainda que pelo fato de falar já significa que a pessoa tenha o domínio e saiba fazer 

uso da oralidade (e suas variedades) nas mais diversas situações que lhe pode ser exigida.  

A importância de um trabalho que proporcione para aos alunos a ampliação e a 

aquisição de muitas particularidades da oralidade consegue atingir não só restritamente a área 

da disciplina de português, pois sua relevância se sobressai as demais disciplinas, conteúdos, já 

que, a nosso ver, ser capaz de se expressar, expor seus posicionamentos, questionar, debater 

sobre diferentes assuntos através do discurso oral vai muito além de dominar uma disciplina 

escolar. Possibilitar aos alunos a fazerem uso do discurso oral nas diferentes maneiras que ele 

é capaz de ser realizado é confrontar e trazer para a escola a realidade da sociedade, 

aproximando um pouco o que às vezes ainda parece se apresentar muito distante.  

Assim, no campo do ensino, os PCN (BRASIL, 1998), documento oficial que marca 

o processo de escolarização, são apresentados com um novo propósito para as disciplinas. Tal 

fato indica mudanças, sobretudo nas questões metodológicas dos modos de ensinar e logo, por 

conseguinte, o que até então vinha sendo negado passa a ganhar seu espaço, sendo esse o 

período em que, de fato, a língua oral assume o cenário das discussões.   

Dessa maneira, para os PCN (BRASIL, 1998, p. 19), que exprimem uma vontade de 

mudança, “a função da escola é garantir a todos os alunos o acesso aos saberes linguísticos 

necessários para o exercício da cidadania”. Logo, acredita-se que através da linguagem o sujeito 

é capaz de expressar suas ideias, bem como relacioná-las com os contextos em que estas podem 

estar inseridas. Diante dessa nova realidade, o aluno deve ser capaz de fazer um uso variado da 

língua, adequando o “texto a diferentes situações de interlocução oral e escrita.” (BRASIL, 1998, p. 

23) 
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Entretanto, mesmo diante da proposta oficial de inserção do trabalho com a oralidade 

e os gêneros textuais orais a partir dos PCN (BRASIL, 1998), os campos de pesquisas que 

tratam dos aspectos teóricos e/ou metodológicos referentes ao assunto parece não ter encontrado 

no universo das investigações um lugar considerável, o que faz da oralidade ainda inexpressiva 

no contexto escolar.  

Reforçando tal colocação, vale relembrarmos novamente os trabalhos como o de Rojo 

(2003), onde se destaca que a temática em questão era a que mais se apresentava de forma 

insuficiente no material analisado no período da pesquisa. Do mesmo modo, Mendes (2005), 

Magalhães (2007) e Cruz (2012) também se voltaram para o assunto, constatando de forma 

semelhante uma ausência e até mesmo um equívoco, quando se trata de abordar a oralidade 

como objeto de ensino em sala de aula de LP.  

Em se tratando especificamente destes trabalhos, destacamos a pesquisa de Mendes 

(2005), pois a autora, por sua vez, fez uma análise de livros didáticos de Língua Portuguesa (3º 

e 4º ciclos), aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático – (PNLD) (2002 e 2005). Na 

ocasião, Mendes (2005) apresentou, em sua tese, o conteúdo referente à oralidade no material 

analisado, buscando constatar se a língua oral era tomada como objeto de ensino e de que 

maneira ocorria sua didatização. Além disso, destacou a influência do PCN e PNLD, 

ressaltando o diálogo existente (ou não) entre estes documentos norteadores e as atividades dos 

LDP analisados.  

De maneira geral, Mendes (2005) apresenta um significativo material sobre a 

abordagem da oralidade em LDP de diferentes coleções. Com a pesquisa, a autora constatou 

que os gêneros orais das esferas públicas estão presentes de forma extensiva no material 

analisado, porém a efetividade dessa abordagem é comprometida, pois as atividades verificadas 

apresentam diferentes perspectivas que infelizmente, na maioria dos casos, não proporciona aos 

alunos um desenvolvimento de suas capacidades de linguagem.  

Neste mesmo contexto de pesquisas, pode-se ressaltar ainda o trabalho de Cruz (2012), 

que optou por realizar uma investigação acerca dos gêneros textuais orais formais públicos em 

LDP reunidos em 14 coleções aprovadas pelo PNLD 2011. Durante seu estudo, o pesquisador 

direcionou a investigação para uma análise sobre como são apresentados os conteúdos que 

tratam da oralidade e dos gêneros textuais orais em sala de aula.  

Desse modo, Cruz (2012) evidenciou que a maioria dos livros analisados apresentou 

um trabalho com a oralidade pautado em dois pilares, nomeado pelo autor de “oralização de 

textos escritos” e “resposta oral a perguntas de interpretação textual”. Pode-se perceber que, 

assim como nos estudos de Mendes (2005), os LDP analisados por Cruz (2012) apresentam 
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uma insuficiência na abordagem da oralidade na perspectiva dos gêneros textuais orais nas aulas 

de LP.   

Vale destacarmos ainda o estudo de Magalhães (2007) que se deteve a uma análise 

sobre o conceito de oralidade apresentado pelos PCN e pelo Guia/PNLD 2005. Além disso, 

com base no(s) conceito(s) de oralidade encontrado(s) nos documentos analisados, a autora 

investigou os LD, a fim de verificar se eles contemplam um trabalho com a língua oral a partir 

dos gêneros textuais orais.  

Em sua pesquisa, Magalhães (2007) relatou que os documentos analisados divergem 

em relação à concepção adotada sobre a oralidade, assim, como consequência da inconsistência 

acerca desse conceito e sua abordagem, os LD apresentam atividades que ora contemplam um 

trabalho efetivo com a linguagem oral, ora não.  

Assim, reiterando os dados dessas pesquisas, segundo Bueno e Costa-Hubes (2015, p. 

7-8), mesmo após começarem a surgir discussões sobre o assunto, quando se coloca em 

comparação as investigações sobre a modalidade oral e a modalidade escrita ainda é notório 

que a área de estudos a respeito da oralidade permanece escassa, já que, segundo as 

pesquisadoras, a maioria dos estudos se voltou para análise e discussão sobre aspectos 

direcionados à produção e ao uso dos gêneros textuais escritos.  

Tal questão é justificada pelas pesquisadoras a partir de um levantamento realizado no 

banco de teses da Capes nos meses de fevereiro e março de 2014, constatando, a partir do 

indicador de busca “gêneros orais”, que apenas 03 dissertações foram encontradas. Além disso, 

foi possível identificar ainda alguns artigos científicos publicados em anais de eventos 

acadêmicos e que eram também trabalhos dos mesmos autores das dissertações. Diante disso, 

ficou claro que as questões provenientes da investigação denotaram uma ausência significativa 

ainda dos estudos destinados para a língua oral.  

Por tal razão, nos reportamos novamente ao nosso questionamento central, à tradição 

da carência (ou até mesmo uma ausência) do trabalho como a oralidade em sala de aula. Por 

que essa tradição ainda está sendo perpetuada? Por que fala e escrita continuam sendo vistas 

como dicotômicas? Mesmo diante das diversas tentativas de mudanças manifestadas é lenta a 

efetivação de muitas questões, especialmente porque parte destas não estão facilmente ao 

alcance do professor por inúmeros fatores e, além disso, trazem consigo o peso de uma tradição 

e de uma construção histórica custosa de se romper. 

Soares (2002), ao fazer uso de uma citação do Houaiss (1985, p. 25-26 apud SOARES, 

2002, p. 162), destacou que: 
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Um traço equívoco da política linguística adotada no Brasil e em Portugal durante um 

grande lapso de tempo (de 1820 [digamos] a 1920 [digamos]) foi um ensino da língua 

que postulava uma modalidade única do português – com uma gramática única e uma 

“luta” acirrada contra as variações até de pronúncia 

Parece, a nosso ver, que essa tradição se perpetuou e até agora se perpetua em 

muitas práticas realizadas em sala de aula, embora as teorias venham apresentando novos 

propósitos ainda encontram-se colocações que se baseiam em concepções como estas. Tal 

questão é enraizada historicamente, visto que a escrita foi/é recorrentemente considerada como 

a forma de linguagem verdadeira/original/pura (e muitas vezes a única). Já a fala esteve mais 

atrelada ao caráter instável não sendo, assim, boa tarde do tempo considerada como objeto de 

ensino (FÁVERO, ANDRADE; AQUINO, 2012). 

Sabemos que a fala e a escrita são essenciais para na nossa sociedade, apesar disso a 

escrita tomou no ambiente social um espaço de maior relevância, sendo considerada superior a 

oralidade. Para Marcuschi (2007), isso aconteceu pelo fato de que “a escrita foi inserida nos 

contextos sociais com muita primazia, fazendo com que se tornasse indispensável”. Logo, esta 

sempre foi uma tecnologia que esteve usualmente relacionada (equivocadamente) com as 

situações mais formais, o que ao longo da história lhe concedeu maior valor nas práticas sociais. 

Assim, foi escolhida pela sociedade como forma de dominação, ganhando um status de 

superioridade ao longo do tempo e, além disso, ocasionando uma visão de que a oralidade não 

tem tanta significância quando se volta para a sua realização.   

Para compreender tais fatos, segundo Marcuschi e Dionisio (2007), se faz necessário 

procurar entender, em especial, a relação entre escrita e fala, pois dos inúmeros equívocos 

existentes que envolvem a abordagem da oralidade nos trabalhos realizados nas aulas de LP 

estão atrelados, acima de tudo, a ideia errônea que se tem sobre a relação entre ambas as 

modalidades da língua. 

No meio dos equívocos, gostaríamos de nos dedicar “a relação entre a fala e a escrita”, 

pois defendemos e reforçamos que ambas têm suas particularidades e merecem destaque. Desse 

modo, não coadunamos com a ideia de que o trabalho com a escrita anula o trabalho com a 

oralidade e vice-versa. Junto a este ponto é preciso ressaltar que “fala e escrita constituem duas 

modalidades de uso da língua. Embora se utilizem evidentemente do mesmo sistema 

linguístico, elas possuem características próprias” (KOCH, 2014, p. 77). Então, partindo desse 
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pensamento e agregando as ideias de Marcuschi (2001, p. 25) e Marcuschi (2007, p. 40-41) 

adotamos o conceito de oralidade6 e escrita da seguinte maneira 

A oralidade é uma prática social interativa para fins comunicativos que se apresenta 

sob variadas formas ou gêneros textuais fundados na realidade sonora; ela vai desde 

uma realização mais informal à mais formal nos mais variados contextos de uso.  

A escrita seria, além de uma tecnologia de representação gráfica da língua com base 

em um sistema de notação que, no nosso caso, é alfabético, também um modo de 
produção textual-discursiva com suas próprias especificidades.  

 

Ambas têm suas características próprias, suas formas de realização, suas recorrências 

em determinados contextos, mas isso não as coloca em oposição. Pelo contrário, segundo 

Marcuschi e Dionisio (2007, p. 15), cada uma das modalidades têm seu lugar na sociedade e 

apresentam muitos pontos em comum que nem sempre são fáceis de distingui-los. Dessa 

maneira, “ambas têm um papel importante a cumprir e não competem” (MARCUSCHI; 

DIONISIO, 2007, p. 15). 

Nesse caso, como declararam Marcuschi e Dionisio (2007), equivocadamente ao longo 

do tempo foram se formando dicotomias em torno da realização de práticas com ambas as 

modalidades, denominadas por eles de “dicotomias perigosas”, cujo conceito de elaboração 

dessas ideias não tem uma base em 

concepção que considere as 

inferências dos contextos de 

produção de textos sejam eles orais 

e/ou escritos. 

Logo, essas formulações, além 

de não partirem da interação presente 

na produção dos diversos textos, 

elas ainda acabam por negar as suas especificidades e desconsiderar a heterogeneidade da 

língua e suas modalidades. Observemos o quadro a seguir que expõem resumidamente a ideia 

destas posições. 

 

                                     Quadro 2 – Dicotomias perigosas 

 

                                                             
6 Optamos por novamente destacarmos o conceito apresentado na tabela no início desta seção, porque nosso 

objetivo neste momento é debatermos de forma mais consistente sobre a questão, por isso acreditamos ser 

necessário retomarmos ao conceito do termo sem que sejamos repetitivos.  
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Fonte: Marcuschi e Dionisio (1997, p. 28) 

 

Se notarmos as características, veremos claramente o quanto tais posicionamentos são 

equivocados e frágeis diante da multiplicidade de possibilidades para a construção de um texto 

presente em ambas às modalidades da língua. Para uma certificação de que essas são 

“aparentes” características formuladas por ideias, que não levam em consideração pelo menos 

a natureza das circunstâncias dos diferentes usos da língua, basta pensarmos um pouco sobre a 

multiplicidade de gêneros textuais existentes e possíveis de se materializarem na língua oral. 

Além disso, estes gêneros emergem conforme as necessidades sociais e consequentemente 

representam a amplitude de cada modalidade.  

É sabido que a formulação dessas ideias discordantes entre ambas as modalidades têm 

como “aspectos central [...] a impossibilidade de situar a oralidade e a escrita em sistemas 

linguísticos diversos, de modo que ambas fazem parte do mesmo sistema da língua” 

(MARCHUSCHI, 2008, p. 191). Assim, nesta tentativa impossível geraram-se muitas 

distorções acerca do funcionamento de práticas relacionas diretamente aos usos da língua. O 

mais curioso de tudo isso é que a qualidade de inferioridade foi, do mesmo modo, sendo 

atribuída à fala, enquanto a escrita passou a ser valorizada em demasia. 

 A superficial visão dicotômica permeia, segundo Marcuschi e Dionisio, (2007, p. 28), 

diversas concepções que embasam o trabalho com a oralidade em sala de aula. Nos estudos dos 

autores este caráter dicotômico é um grande equívoco quando se trata da abordagem da 

oralidade como objeto de ensino, pois  

 

Já não se sustenta a idéia de que a escrita representa uma ”grande divisa” que marca 

dois tempos: o tempo da oralidade pura e o tempo da escrita. A maioria das dicotomias 

propostas não se sustenta à luz de uma análise mais rigorosa e crítica. A suposição de 

que a escrita é descontextualizada, explícita, planejada e racional e a fala é o oposto 
disso pode levar a conclusões inadequadas.  

 

Para que se compreenda e realize um trabalho significativo em sala de aula com a 

língua oral, é necessário entender que as condições de uso da língua é que determinam, na 
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maioria dos casos, as suas formulações. Por isso, ambas têm sua constituição de forma 

recíproca, assim sendo, como afirmam Fávero, Andrade e Aquino (2012, p. 15.), “é importante 

que o ensino da oralidade esteja atrelado com a escrita, pois elas mantêm relações mútuas e 

intercambiáveis entre si”, ou seja, estas devem compor o ensino de LP como complementares.  

Desfazendo essa visão dicotômica com o ponto de vista sobre a questão semelhante ao 

de Marcuschi (2008), consideramos a presença de um contínuo entre os gêneros textuais na fala 

e na escrita. As palavras do autor defendem uma noção de continnum em que visam desfazer 

principalmente a ideia preconceituosa em relação à oralidade, voltando-se para a existência de 

uma ligação entre os aspectos que envolvem fala e escrita, evidenciando que estes se 

interpenetram, o que desmistifica a noção dicotômica entre ambas.  

Nesse caso, não concordamos com a ideia de tais dicotomias em razão de termos 

consciência que nas interações diárias através dos mais variados gêneros estes podem atuar em 

momentos que sua função apresenta-se como tipicamente oral, assim como podem também em 

outras situações se relacionarem e passarem a fazer uso de características dos gêneros 

tipicamente escritos. Desse modo, quando se trata do contexto escolar, o trabalho em sala de 

aula deve ter o intuito de ampliar o conhecimento dos alunos por meio de abordagens que visem 

explorar “os aspectos linguísticos, discursivos, cognitivos e sociais” constituintes das duas 

modalidades da língua (MARCHUSCHI, 2008). 

Para Marcuschi e Dionisio (2007), as práticas escolares tomam prioritariamente o fato 

da língua oral se fazer mais presente no cotidiano dos falantes do que a escrita (mesmo que a 

língua escrita seja a mais estudada) como ponto para corriqueiramente atrelar a esta ideia de 

espontaneidade, de uma falta de organização, como algo natural e comum de ser praticado nas 

nossas ações diárias.  

Parece, portanto, que quando se trata do assunto, conforme Schneuwly (2004, p. 113), 

se tem a visão corriqueira de que 
 

o oral é concebido como um todo homogêneo que se confunde com a escrita ou se 

opõem à escrita, também vista como unidade homogênea. As próprias denominações 
“escrita” e, sobretudo, “oral” contribuem para a manutenção dessa concepção, sendo 

também dela resultantes, quando introduzida a dicotomia oral/escrita nos programas 

escolares.   
 

Referindo-nos a essa questão que este fato é ocasionado, especialmente por acepções 

dicotômicas estarem presentes de forma duradoura em nossa cultura, sendo o oral 

frequentemente tomado a partir de uma concepção do senso comum julgando-o como usual. 

Por isso, encontra-se muitas vezes a visão equivocada de que é desnecessária a preocupação 

com a sua produção.  
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Sinteticamente, o esquema7 a seguir é uma tentativa de expor a relação entre fala e 

escrita baseado nas questões já apresentadas, vejamos:  

Fonte: elaboração própria. 

 

Na exposição acima, tentamos agrupar os pontos principais quando se referem à 

relação entre fala e escrita por uma perspectiva de que estas são incompatíveis e também 

compatíveis. De um lado, temos a ideia de que as modalidades são isoladas, sendo usada no 

cotidiano com uma disparidade, sobretudo quando se trata do seu caráter de significância. Por 

outro lado, temos uma união entre os aspectos de ambas, destacando uma relação e necessidade 

desta para a confirmação das ações diárias dos sujeitos que fazem uso da língua.   

Diferente da postura dicotômica, acreditamos ser necessária a inserção do trabalho 

com a oralidade na escola por meio da abordagem dos gêneros textuais orais, em especial os 

que exigem um nível maior de formalidade, diferenciando-se dos gêneros que os alunos já 

possuem mais contato, que são os que apresentam menor grau de formalidade.  

Nesse sentido, Schneuwly (2004, p. 114) faz algumas colocações destacando que  

Não existe “oral”, mas “os orais” em múltiplas formas, que, por outro lado, entram 

em relação com os escritos, de maneiras muito diversas: podem se aproximar da 

escrita e mesmo dela depender – como é o caso da exposição oral ou, ainda mais, do 

                                                             
7 Este esquema é baseado principalmente no quadro de distribuição dos gêneros no continnum da relação fala e 

escrita de Marcuschi (2008, p. 197). Portanto, nosso objetivo é fazer um resumo das questões que tratam a fala e 

a escrita como dicotômicas, enfatizando quais posicionamentos se diferenciam quando se adotada a relação entre 

ambas as modalidades como intercambiáveis.  

Fonte: elaboração própria 

 

Figura 1 – Relação entre fala e escrita 
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teatro e da leitura para os outros -, como também pode estar mais distanciados, como 

nos debates ou, é claro, na conversação cotidiana.  

De fato, a multiplicidade de gêneros orais existe e está a todo tempo fazendo parte das 

interações entre as pessoas. No entanto, no trabalho em sala de aula a “tradição escolar é pouco 

desenvolvida nesse domínio e os conhecimentos sobre o desenvolvimento da linguagem oral 

na idade escolar são ainda muito limitados” (SCHNEUWLY, 2004, p. 120). 

Logo, isto é algo que nos inquieta, pois são muitas as dimensões possíveis de 

influenciar no trabalho em sala de aula. Fatores tais como a escassez nas teorias, a falta de 

conhecimento por parte do professor, uma ideia desafiante que tira da zona de conforto as 

atividades corriqueiramente realizadas, as dificuldade na elaboração de metodologias que 

contemplem as especificidades da oralidade, dentre outras.  Se fossemos dispor aqui as 

possibilidades de causas que contribuem para uma não realização do trabalho com a oralidade, 

teríamos certamente muitos pontos a possivelmente serem listados.  

Com esse mesmo anseio de buscar as adversidades relacionadas com a abordagem da 

oralidade no contexto da sala de aula, Bueno (2009, p. 16) em uma pesquisa constatou que as 

questões apresentadas abaixo foram as mais recorrentes quando seu público foi questionado 

sobre as causas da ausência do trabalho com a língua oral e sala de aula 

Poucas informações teóricas ou metodológicas sobre o trabalho com gêneros orais, 
falta de vontade dos professores em assumirem o trabalho com esses gêneros, 

privilégio da escrita sobre o oral na cultura brasileira, falta de políticas educacionais 

e editoriais para efetivar o ensino desses gêneros, existência de conteúdos mais 

importantes a serem cumpridos, falta de um trabalho com gêneros nos cursos de 

graduação.  

Conforme dissemos, ainda hoje não são raras as vezes que colocações como: o 

professor é o culpado do trabalho não realizado; isso não é possível de se concretizar em sala 

de aula, porque na escola tudo é diferente; os alunos não têm interesse nenhum em estudar. 

Estas são suposições que se fazem presentes na concepção de muitas pessoas que desenvolvem 

trabalhos na área educacional, e tais pontos acabam por encobrirem muitas coisas que não 

acontecem na sala de aula, sendo uma das formas encontradas para ocultar possivelmente fatos 

mais problemáticos.    

Reportando-nos agora a outras reflexões encaminhas no mesmo sentido da indagação 

de Bueno (2009), temos o posicionamento do Gomes-Santos (2017) que, em uma entrevista 

concedida aos organizadores da “Olimpíada de Língua Portuguesa” no “Portal Escrevendo o 
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Futuro8”, publicada em 27 de setembro de 2017 ao se colocar sobre os desafios do tratamento 

da oralidade e dos gêneros textuais orais nas práticas de ensino de Língua Portuguesa, destacou 

um ponto de vista didático nos três tópicos a seguir, analisemos  

 à natureza dos temas – próximos às experiências e aos interesses dos alunos 
e, ao mesmo tempo, distantes de umas e de outros pela complexidade de 

repertórios culturais que permitem mobilizar, o que pode permitir fugir, por 

exemplo, à redução do processo de produção da opinião à emissão de 

“contra” ou “a favor” desprovida de informação; 

 às estratégias e aos recursos textuais de formulação e reformulação dos 

repertórios temáticos gerados com vistas à exposição pública. Esse desafio 

supõe questões bastante instigantes, como a relação entre oralidade e escrita: 

note-se que o processo de produção do debate oral, por exemplo, ocorre 

imbricado à produção de um conjunto de textos escritos e orais, entre os 

quais, as notas escritas pelos alunos em seus cadernos e os diálogos orais que 
estabelecem nas atividades em grupo, quando do planejamento do debate. 

 aos modos de vocalização pública dos repertórios temáticos selecionados e 

(re)formulados, para um dado auditório. A elocução propriamente dita do 

gênero textual permite promover ações de apreciação das produções 

realizadas, à medida que elas ocorrem e ao final delas, ocasiões em que os 

alunos podem distanciar-se de suas próprias ações e daquelas dos colegas 

para pensar sobre elas (avaliá-las, ajustá-las, reforçá-las etc.).  

 

Tais pontos acabam por resumir as muitas dúvidas existentes ainda entre nós, 

professores de Língua Portuguesa, sobre como agir metodologicamente nas ações destinadas 

para o trabalho com a língua oral. Isso engloba muitos dos anseios que costumam ser 

condensados na indagação “quais procedimentos teóricos e metodológicos podemos usar ao 

planejarmos atividades interacionais para abordam a oralidade por meio dos gêneros textuais 

orais?”  

Para Gomes-Santos (2017), quando se refere aos desafios e dúvidas dentro do contexto 

da sala de aula, a indagação não se estreita apenas ao “o que” e “como fazer”, muito mais 

importante do que isto é ter consciência do “para que fazer”. 

Assim, para nós, professores, formadores de professores e pesquisadores do ensino de 

língua portuguesa, a pergunta central quanto ao ensino da oralidade não se reduz à 

delimitação de quais saberes selecionar ou à definição de quais instrumentos didáticos 

mobilizar, mas tem a ver fundamentalmente com a finalidade em jogo, ou seja, em 

favor de qual formação da criança e do jovem brasileiro se propõe ensinar os gêneros 

orais, com vistas à construção de que educação e de que sociedade brasileira 
(GOMES-SANTOS, 2017). 

A nosso ver, nós, professores, precisamos intervir a partir de atividades que tenham 

como objetivo a produção e a compreensão contínua e crítica na elaboração dos gêneros textuais 

                                                             
8 GOMES-SANTOS, Sandoval Nonato. Falar na escola: um pouco de história. 2017. Disponível em: 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossaspublicacoes/revista/artigos/artigo/2432/oralida

de-e-ensino-de-lingua-portuguesa. Acesso em: 5 out. 2017. 
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(orais e/ou escritos), fazendo com que os alunos tomem consciência e vejam sentido ao se 

identificarem com as discussões realizadas na escola. Assim, o direito de passar para o aluno a 

possibilidade de adquirir novos conhecimentos e expandir o que já se tem é papel da escola, 

adotando posições que desfaçam a ideia da impossibilidade de trabalhos sistematizados.  

Ainda assim, acreditamos como Antunes (2003) que estas implicações estão 

diretamente relacionadas aos limites conceituais e ao mesmo tempo direcionadores dos 

posicionamentos tomados seja pelo professor ou por outras instâncias escolares. Desse modo, 

negar que é um trabalho desafiador seria simplicidade nossa e assumir que não é possível de se 

realizar seria uma falha.  

Desse modo, lembramos aqui novamente que essas questões perpassam não somente 

para outras disciplinas como também para outros níveis de ensino. Levando em consideração o 

contexto educacional e os âmbitos de investigação selecionados como corpus para esta pesquisa 

têm, além do EF II, o EM como um período de aprendizado que se dá com o domínio de 

múltiplas competências e habilidades, “mobilizadas ao longo do processo iniciado no ensino 

fundamental e que prossegue de forma sistemática [...]” para outros níveis de ensino. (PCNEM, 

2007, p. 97).  

Logo, diante das tentativas de mudanças ocasionadas pelos PCN (1997), ressaltam-se 

também as implicações causadas após a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (DCNEM, 2011), que viabilizam uma proposta de ensino-aprendizagem 

pautada em ações sobre as etapas de escolarização. Para tanto, o trabalho didático-pedagógico 

do EM e suas diversas dimensões entram também em debate, pois o direcionamento até, então, 

empregado foi repensado como forma de reorganização.  

Foi assim, por exemplo, com a língua oral, que também ganha a ideia de uma 

necessidade de ser efetiva em sala de aula, apresentada em uma passagem na DCNEM 

(BRASIL, 2011, p. 10) que vale destaque 

 

A língua verbal, oral e escrita, representada pela língua materna, ocupa na área o papel 

de viabilizar a compreensão e o encontro dos discursos utilizados em diferentes 

esferas da vida social. É como e pela língua que as formas sociais arbitrárias de visão 

e divisão de mundo são incorporadas e utilizadas como instrumentos de conhecimento 

e comunicação. Aprende-se, com a língua, “um sentido imediato de mundo”, que deve 
ser desvendado, no decorrer de um processo de resgate desse e de outros sentidos 

possíveis. [grifo nosso] 

 

Frente a esta questão, pesamos a favor do desenvolvimento de competências orais na 

escola a partir de um ensino produtivo marcado pela interação entre interlocutores, 
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influenciáveis pelos diferentes contextos sociais e formadas a partir de práticas contextualizadas 

desenvolvidas nas escolas e em ambos os níveis de ensino.  

Nessa direção, importa destacar que os gêneros textuais orais (formais) devem fazer 

parte da prática do professor nas aulas de LP, visto a necessidade do desenvolvimento das 

competências linguístico-discursivas dos alunos, seja por meio das interações cotidianas, como 

também das interações institucionalizadas/formais.  

Desse modo, “A oralização da escrita não é produção de gênero oral, ou seja, está 

longe de ser uma conversa, uma expressão falada de uma ideia, um ponto de vista, uma opinião, 

um argumento, um conselho, um texto, com um propósito definido e socioculturalmente 

delimitado” (ARAÚJO; SILVA, 2016, p. 9). Em vista disso, percebe-se o quanto são essenciais 

tais reflexões, já que é fundamentalmente importante que as aulas e os materiais didáticos de 

língua materna não abordem concepções de linguagem e sujeitos como subjacentes. Pelo 

contrário, que preparem o aluno para ser proficiente e autônomo no emprego das diferentes 

modalidades da língua, tendo, dessa forma, resiliência diante das práticas interativas nos 

contextos sociais.  

Assim, para “terminar” este tópico, gostaríamos de enfatizar a necessidade do avanço 

contínuo das práticas didáticas, bem como os materiais adotados como suporte para que as aulas 

cumpram seu real objetivo de também abordar a produção oral de forma sistematizada. Diante 

disso, partindo do que já foi apresentado, continuaremos a nossa discussão com o objetivo de 

fazer parte dessas vozes que buscam pelo reconhecimento do trabalho com a oralidade. 

Portanto, esperamos que as reflexões apresentadas sejam suficientes para mais 

inquietações como as que nos instigaram a continuar acreditando ser pertinente destacar 

também algumas questões referentes ao percurso traçado pelos LD, sendo este o tema central 

da nossa próxima situação interacional. 

 

2.3 OS LIVROS DIDÁTICOS NO CENÁRIO EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 

 Tendo em vista que as questões discutidas nesta pesquisa estão ancoradas, sobretudo, 

em uma base que se volta para trabalhos desenvolvidos no contexto escolar das aulas de LP, 

atrelamos nossa argumentação também a conteúdos relacionados ao LDP, pois, ao longo do 

tempo, este foi sendo influenciado por diversas circunstâncias históricas, que lhe atribuíram 

uma posição bastante significativa como instrumento pedagógico no processo de ensino-

aprendizagem. Assim, seu uso há bastante tempo se faz presente na construção de atividades 

que envolvem professores e alunos nas mais distintas salas de aula.  
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Sabemos que são incontáveis os fatores influenciadores no andamento do ensino e da 

aprendizagem do português como língua materna e, além disso, do contexto educacional como 

um todo. Diante disso, acreditamos ser pertinente cada vez mais a insistência em discussões 

que procuram entender e questionar as situações do cotidiano escolar.  Para isso, examinar o 

material didático utilizado por alunos e professores, sempre na busca de discussões 

significativas, é um caminho para que opções mais adequadas possam surgir, contribuindo na 

obtenção de um rendimento satisfatório nas atividades que se realizam seja dentro e/ou fora da 

escola.  

Frente a isso, para que possamos interpretar as interferências e questões que permeiam 

os LD, é válido entendermos um pouco sobre seu percurso histórico, sua política, seu conteúdo, 

uso e contexto com o propósito de que haja também uma compreensão das atitudes tomadas no 

que se refere a sua inclusão no âmbito escolar brasileiro.  

Assim, como Freitag, Costa e Motta (1989), concordamos que se propor a tratar sobre 

LD não pode se desvincular do contexto geral do sistema educacional brasileiro, nem de uma 

reflexão mais ampla sobre aspectos da produção cultural literária, isto é, nossas discussões aqui 

não trazem ponderações acerca unicamente do LD por ele mesmo, mas de acontecimentos 

responsáveis pelo seu surgimento e propagação. 

Logo, desde o cenário político até o uso efetivo dos LD em sala de aula o processo de 

produção destes materiais foi fortemente marcado por questões sociais. Conforme o seu 

desenvolvimento e constituição como ferramenta para sala de aula, mudou-se os seus objetivos 

e formas de uso, ou seja, geraram-se em diferentes momentos distintas finalidades e posições 

que ocupam nas escolas, na prática do professor e no aprendizado dos alunos.  

Então, com tanta influência carregada pelos LD nos perguntamos como tudo isso 

começou? Qual foi o objetivo (os) com a criação dos LD? Quais mudanças marcam seu 

desenvolvimento ao longo do tempo? Qual papel os LD ocuparam (e ocupam) atualmente nas 

salas de aula? Qual a relação entre LD e seu uso por parte dos professores? 

Tais indagações surgem se pararmos para pensar no quanto os LD estão imbricados 

com as ações realizadas na escola. Esse material assume em muitos casos um lugar de 

prioridade, que acaba por ser adotado de forma inconscientemente (ou conscientemente) como 

o guia, às vezes, único de todo o intercurso na relação entre os sujeitos envolvidos durante as 

aulas. E isso não se aplica apenas as aulas de LP, pelo contrário, seu posicionamento domina 

os demais contextos ocupados por outras disciplinas do currículo escolar o que só reforça suas 

inferências nos desempenhos educacionais.  
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Segundo Farias (2013), a trajetória do LD didático no Brasil e no mundo foi demarcada 

por uma série de leis, decretos e medidas governamentais pelas quais os LD tiveram que 

percorrer para que de fato pudessem ocupar um lugar significativo no contexto escolar 

brasileiro. Essa instabilidade foi provocada pela burocracia e uma provável insuficiência na 

organização das instituições que cuidavam de todo o processo que envolvia e formulavam os 

LD, bem como a sua institucionalização no sistema educacional brasileiro, fazendo com que se 

chegue a afirmar que “os LD não têm uma história própria no Brasil”. (FREITAG, COSTA E 

MOTTA, 1989, p. 11)  

Assim, é ainda oportuno lembrar como destacou Ferreira (2008), que os livros 

didáticos tornaram-se objeto de interesse envolvendo mais de uma perspectiva. De um lado, 

encontra-se interesse de disposições definidas por autoridades políticas referentes às 

instituições de programas e práticas pedagógicas, bem como para o avanço de pesquisas 

relacionadas às ações metodológicas de ensino e aprendizagem. Por outro lado, se tem o 

interesse pela materialidade dos livros didáticos, envolvendo a dinâmica capitalista de um 

mercado econômico e editorial.  

Dessa maneira, aqui iremos considerar a história do LD no Brasil e as questões mais 

relevantes que foram constituintes do seu processo de instauração, incluindo inclusive o 

processo de oficialização que por longo tempo limitou a trajetória dos LD. Dessa forma, 

coadunamos com Choppin (2004, p. 561) ao ressaltar que quando se trata de um estudo acerca 

dos LD se deve atentar que  

 

O estudo sistemático do contexto legislativo e regulador, que condiciona não somente 

a existência e a estrutura, mas também a produção do livro didático, é condição 
preliminar indispensável a qualquer estudo sobre a edição escolar. Escrever a história 

dos livros escolares – ou simplesmente analisar o conteúdo de uma obra – sem levar 

em conta as regras que o poder político, ou religioso, impõe aos diversos agentes do 

sistema educativo, quer seja no domínio político, econômico, lingüístico, editorial, 

pedagógico ou financeiro, não faz qualquer sentido.  

 

Assim, levando em conta o panorama nacional, já se vão oitenta e sete anos, a partir 

de 1930, quando de fato se iniciaram as discussões sobre os LD no Brasil. Como já citado entre 

muitas leis e ajustes oficiais que atrelavam história, política e economia em uma mistura difícil 

de desvincular foi que os fatos relevantes foram consolidados.  

Em uma breve linha do tempo com as questões centrais em torno do 

desenvolvimento histórico dos LD elas podem ser resumidas como as seguintes informações 

distribuídas ao longo da organização apresentada logo abaixo: 
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Figura 2- Resumo do percurso histórico do livro didático no Brasil9

                                                             
9 As informações expostas nesta breve linha do tempo tiveram como fonte teórica principalmente a obra “O livro didático em questão” – (FREITAG, COSTA E MOTTA, 1989) 

e o histórico dos programas do livro didático disponibilizados no site de pesquisa - http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/historico. Além disso, 
em relação ao tempo cronológico escolhido, optamos pelos fatos ocorridos a partir ano de 1930, uma vez que não iremos nos deter neste tópico minuciosamente às múltiplas 

questões que se agregam na história dos LD. Portanto, consideramos juntamente com a base teórica de apoio o ano de 1930 como um marco para o objeto aqui em discussão e 

o país como um todo justificando, assim, a nossa escolha.  

2004 

Fonte: elaboração própria. 

http://www.laifi.com/laifi.php?id_laifi=10400&idC=106291
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Ainda que se trate apenas de uma visão panorâmica, já se pode perceber o extenso 

percurso que os livros didáticos passaram para se chegar as salas de aulas das escolas no Brasil. 

Para Fretag, Costa e Motta (1989), o surgimento dos LD foi uma consequência 

continuadamente da Revolução de 1930. Este período Pós-revolução de 1930 foi essencial para 

a história dos LD. Na época, o Brasil se encontrava em uma fase de fatos políticos oriundos das 

diversas mudanças, sobretudo na economia e isto fez com que os materiais começassem a 

competir no comércio do país.  

Em 1937 um novo caminho começou a ser seguido com o Ministério Nacional da 

Educação – MEC. De forma consequente, passam a ser mais veementes as iniciativas voltadas 

para a consolidação dos LD, já que com isso surge a criação do Instituto Nacional do Livro – 

INL, um órgão subordinado ao MEC, mas que passou a “planejar as atividades relacionadas 

com o livro didático e estabelecer convênios com órgãos e instituições que assegurassem a 

produção e distribuição [...]” dos materiais. Este período marca a trajetória dos livros didáticos, 

pois estes chegam às escolas, sendo legitimado produto nacional e, como consequência, a sua 

produção passa por um aumento significativo. (FREITAG; COSTA; MOTTA, 1989, p. 12) 

Em 1938, é decretado, pela primeira vez, o significado do que seria um LD, 

apresentado por Oliveira (1980, p. 13 apud FREITAG; COSTA; MOTTA, 1989, p. 12-13), 

observemos o que diz o Art, 2º do Decreto-lei 1.006 de 30/12/1938 

 

1º - Compêndios são livros que exponham total ou parcialmente a matéria das 

disciplinas constante dos programas escolares; 2º - Livros de leitura e classe são os 

livros usados para leituras dos alunos em aula; tais livros também são chamados de 

livros de textos, livro-texto, compêndio escolar, livro escolar, livro de classe, manual, 

livro didático.  

 

Após a definição inicial do que seria este material, cria-se a Comissão Nacional do 

Livro Didático (CNLD), órgão fundado com o propósito de regular e fiscalizar todos os livros 

em circulação, pois “nenhum livro didático poderia ser adotado no ensino das escolas pré-

primárias, primárias, normais, profissionais, e secundárias no país sem a autorização prévia do 

Ministério da Educação e Saúde” (FERREIRA, 2008, p. 40). Atitude esta que demostra um 

controle do governo pelos conteúdos vinculados e o acesso das pessoas.  

Assim, a comissão passa muito tempo sob o controle da legislação dos LD. No entanto, 

muitas críticas pairam sobre a organização e as atitudes dos integrantes da CNLD, que geram 

contestações solicitando posicionamentos jurídicos sobre a oficialização da comissão, porém 
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isso não impede as ações do órgão de continuarem com as suas intervenções no contexto da 

época. (FREITAG; COSTA; MOTTA, 1989) 

Já na década de sessenta, entre um acordo do governo brasileiro e o governo americano 

cria-se a Comissão do Livro Técnico e do Livro didático (COLTED) buscando inserir novos 

programas e novas ações. Todavia, o acordo com os americanos apontava tomada de atitude 

desigual entre os países, que ocupavam poderes divergentes na elaboração e na produção dos 

LD, sendo que o governo americano assumiu a maior parte das responsabilidades e poder sobre 

as questões. (FREITAG; COSTA; MOTTA, 1989) 

Posteriormente, na década de 70, foi criada a Fundação Nacional de Material Escolar 

– FENAME que passou a assumir o Programa do Livro Didático, acontecendo de forma 

consequente a extinção da COLTED. Logo depois, surgem outros programas na busca de 

reorganizar o que até, então, vinha sendo feito. Além disso, a política dos LD passa a ser 

vinculada às “crianças carentes, principalmente com a criação das orientações do Programa do 

Livro Didático – Ensino Fundamental (PLIDEF), Programa do Livro Didático – Ensino Médio 

(PLIDEM) e Programa do Livro Didático – Ensino Supletivo (PLIDESU)” (FREITAG; 

COSTA; MOTTA, 1989). Tais posições demarcaram o interesse falho do governo de ocultar 

as desigualdades sociais da época marcada por contradições visíveis entre as classes sociais.  

No início da década de 90, mais uma série de mudanças aconteceram, por exemplo, a 

extinção da Fundação de Assistência ao Estudante - FAE, em 1997, e a transferência da política 

de execução do PNLD para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 

(FARIAS, 2013). Posteriormente, em 2001, O PNLD amplia o seu atendimento a todos os 

alunos das escolas públicas na tentativa de promover uma inclusão.  

De acordo com as informações apresentadas, os livros didáticos foram passando por 

diferentes situações no decorrer da sua criação e tudo isso demonstra o quanto foi instável o seu 

processo de inserção no sistema educacional, sendo decorrente de uma “repetição de iniciativas, 

recriando-se, com cada governo, novas comissões e instituições (INL, FENAME, FAE), 

renomeando-se políticos e refazendo-se decretos, sem consideração do que já havia sido criado, 

pensado e concretizado anteriormente.” (FREITAG; COSTA; MOTTA, 1989, p. 19) 

De modo geral, isso também implica em muitas questões quando se fala da sua 

aplicação em sala de aula, já que é um objeto com uma variação de significados e também de 

funções, isso tudo quando inserido na escola sempre está atrelado com a possibilidade do 

“acréscimo” de conhecimentos a partir do seu uso. Apesar disso, se investigarmos o cotidiano 

das salas de aula não vai ser difícil de encontrarmos muitas ações amparadas nos LD como 
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principal meio de desenvolvimento, que podem interferir positivamente, assim, como 

negativamente no contexto das atividades desenvolvidas.  

Assim, compartilhando do pensamento de Farias (2013, p. 50), “o livro didático pode 

ser considerado antigo e ao mesmo tempo atual.” Isso é justificado por seu início ter ocorrido 

na Poética, de Aristóteles e, ainda hoje, mesmo diante de tantas mudanças ocasionadas, 

principalmente, pelo advento das tecnologias digitais, o LD vem percorrendo os diferentes 

contextos sociais e ocupando significativamente um lugar nas salas de aulas, sendo 

influenciador direto no trabalho do professor, bem como no processo de aprendizagem dos 

alunos.  

Desse modo, com uma diversidade de mudanças ocasionadas nos campos que 

envolvem a sua implantação como objeto oficial a ser inserido em sala de aula, estes também 

assumem distintas funções na escola, conforme analisa Choppin (2004, p. 553). Segundo o 

referido autor, atribui-se aos livros didáticos dentro do contexto da sala de aula as seguintes 

funções:  

 Referencial - também chamada de curricular ou programática, desde que existam 

programas de ensino: o livro didático é então apenas a fiel tradução do programa ou quando se 

exerce o livre jogo da concorrência, uma de suas possíveis interpretações. Mas, em todo o caso, 

ele constitui o suporte privilegiado dos conteúdos educativos, o depositário dos conhecimentos, 

técnicas ou habilidades que um grupo social acredita que seja necessário transmitir às novas 

gerações. 

 Instrumental - o livro didático põe em prática métodos de aprendizagem, propõe 

exercícios ou atividades que, segundo o contexto, visam a facilitar a memorização dos 

conhecimentos, favorecer a aquisição de competências disciplinares ou transversais, a 

apropriação de habilidades, de métodos de análise ou de resolução de problemas, etc. 

 Ideológica e cultural - é a função mais antiga. A partir do século XIX, com a 

constituição dos estados nacionais e com o desenvolvimento, nesse contexto, dos principais 

sistemas educativos, o livro didático se afirmou como um dos vetores essenciais da língua, da 

cultura e dos valores das classes dirigentes. Instrumento privilegiado de construção de 

identidade, geralmente ele é reconhecido, assim como a moeda e a bandeira, como um símbolo 

da soberania nacional e, nesse sentido, assume um importante papel político. Essa função, que 

tende a aculturar — e, em certos casos, a doutrinar — as jovens gerações, pode se exercer de 

maneira explícita, até mesmo sistemática e ostensiva, ou, ainda, de maneira dissimulada, sub-

reptícia, implícita, mas não menos eficaz.  
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 Documental - acredita-se que o livro didático pode fornecer, sem que sua leitura seja 

dirigida, um conjunto de documentos textuais ou icônicos, cuja observação ou confrontação 

podem vir a desenvolver o espírito crítico do aluno. Essa função surgiu muito recentemente na 

literatura escolar e não é universal: só é encontrada — afirmação que pode ser feita com muitas 

reservas — em ambientes pedagógicos que privilegiam a iniciativa pessoal da criança e visam 

a favorecer sua autonomia; supõe, também, um nível de formação elevado dos professores. 

Observem que, com base nas questões acima, temos um LD com funções como: um 

modelo a ser seguido, acreditando que ele engloba tudo que é preciso aprender; uma junção de 

conteúdos e de aspectos metodológicos considerados como moderadores do processo de ensino-

aprendizagem; um suporte dominador do contexto de produção das salas de aula, sendo quase 

sempre “impossível” contrariá-lo e, além disso, são vistos como uma estratégia de diálogo entre 

seus usuários, considerando as inferências acerca das propostas apresentadas pelo material.   

É notório que os LD têm muitas interferências nas salas de aula porque 

recorrentemente são adotados por vias contraditórias e isso acontece principalmente quando se 

fala na sua relação com a prática docente. Se levarmos em consideração os seguintes conteúdos 

dos LD, metodologias adotadas, contexto educacional e prática docente, é possível inferir 

muitas ponderações sobre esses aspectos. No entanto, muitos equívocos inseguros e inocentes 

também podem surgir.  

A nosso ver, a relação prática docente e LD seja talvez a peça chave para o desafiante 

trabalho significativo que se busca ao usar este material. Mesmo sem intenção alguma de 

atribuirmos à nossa função de professor toda a carga da multiplicidade existente na escola, 

temos convicção de que o docente é o guia de boa parte do que acontece na sala de aula. Então, 

atribuir ao LD determinada função cabe ao professor, uma vez que seu uso parte do que se está 

planejado para aula. Quando ressaltamos esta questão sabemos que nem sempre o planejamento 

pode ser seguido fielmente por muitos motivos de caráter imediato que podem ser possíveis de 

surgir na escola. Todavia, para o desenvolvimento das aulas, acreditamos que o professor deve 

ser o que domina o caminho das atividades a serem realizadas.  

Ainda sobre a questão, é válido mencionar o posicionamento de Lajolo (1982, p. 30 

apud Buzen, 2005, p. 52) que, ao discutir sobre o fato, ressaltou que  

 

Desde a utilização escolar da obra de Homero, e até hoje, o livro didático foi 

produzido para constituir instrumento de trabalho do professor. Ele veicula os valores 
que se pretende transmitir, as verdades que se pretende inculcar. Muito mais, portanto, 

do que em decretos e pareceres oficiais, é nos manuais sucessivamente adotados pelas 

escolas que se encontram os contornos de nossa educação.  
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É nesse comparativo contraditório, entre o caráter de antigo e ao mesmo tempo atual, 

que os livros didáticos, como já citados, vêm sendo, em muitos dos casos, o guia principal das 

práticas educacionais em sala de aula. Tal afirmativa tem por base os estudos de Lajolo e 

Zilberman (1996, p. 121 apud FARIAS, 2013, p. 50), quando evidenciaram que   

 
[...] a sua influência é inevitável, sendo encontrado em todas as etapas da 

escolarização de um indivíduo: é cartilha, quando da alfabetização; seleta, quando da 

aprendizagem da tradição literária; manual, quando do conhecimento das ciências ou 

da profissionalização adulta, na universidade.  
 

Logo, ao observarmos o contexto diário das atividades realizadas na maioria das 

nossas escolas, é possível apontar que os LD estão sempre presentes na busca de proporcionar 

uma aparente novidade pedagógica à comunidade escolar. Assim sendo, corroborando com 

Mendes (2005, p. 25), consideramos “o livro didático complexo, múltiplo e paradoxal”. Então, 

faz-se necessário voltarmos para as questões que o envolvem, visto que este está inserido 

diariamente na sala de aula, sendo transposto didaticamente para o contexto escolar.  

Já se sabe que é recorrente o uso de LD, em ambas as redes de ensino - pública e 

particular e em ambos os níveis de ensino – Fundamental e Médio. De modo geral, esse material 

tem o objetivo de nortear as atividades realizadas em cada disciplina, significando a base central 

que guia o planejamento e a aplicação das atividades, sendo muitas vezes o único material que 

o professor tem acesso em sala de aula. (FARIAS, 2013) 

No entanto, nem sempre as orientações (sugestões de atividades) apresentadas são as 

mais adequadas, bem como a prática do professor. Soares (2008) questiona sobre a didatização 

do livro didático, destacando que se faz necessário pensar um pouco sobre a questão, pois, para 

a autora, tudo que passa a ser inserido na escola é escolarizado forçosamente. Porém, na sua 

visão, há a boa escolarização e a má escolarização. Por conta disso, deve-se tomar cuidado para 

que essa escolarização não “mate” as características básicas do ensino como prática social.  

Com o posicionamento de Soares (2008) concordamos sobre a “boa escolarização” e 

a “má escolarização”, Contudo, quando se trata de “escolarização forçosa” fazemos ressalvas 

quanto a este ponto, pois acreditamos que ele é uma consequência do que foi denominado pela 

autora de “má escolarização”. Para nós, a má escolarização acontece quando justamente se tenta 

escolarizar forçosamente o que vai ser trabalhado na escola.  

Lembraremos aqui Schneuwly e Dolz (2004, p. 69-70), apresentando um 

posicionamento semelhante ao de Soares (2008), quando destacaram que para  

 

[...] o gênero trabalhado na escola é sempre uma variação do gênero de referência, 

construída numa dinâmica de ensino-aprendizagem, para funcionar numa instituição 

cujo objetivo primeiro é precisamente este [...] a via empregada em didática para 

abordar esse problema pode ser descrita pelo que nós propomos chamar de elaboração 
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de modelos didáticos de gêneros. Num modelo didático, trata-se de explicitar o 

conhecimento implícito do gênero, referindo-se aos saberes formulados, tanto no 

domínio da pesquisa científica quanto pelos profissionais especialistas. [grifos do 

autor] 

 

No ponto de vista dos autores, quando se trata do trabalho em sala de aula, há 

necessidade de se escolarizar forçosamente o que irá ser abordado, no caso em específico eles 

denominaram de modelos didáticos uma escolarização forçada dos gêneros textuais no contexto 

das aulas de língua materna.  

Trazendo a discussão para o contexto dos LD e abordagem de gêneros textuais, 

reforçamos que os conteúdos neles apresentados não precisam ser aplicados em sala de aula 

desconsiderando o contexto de produção e circulação social, ou seja, assim como Forte-Ferreira 

(2014, p. 215) 

[...] acreditamos que não é preciso modelizar/artificializar os gêneros a serem 

ensinados. A escola pode ensinar os usos da língua a partir de situações reais de 

utilização e/ou produção de textos nos mais variados gêneros formais e públicos, 

assim como também é pertinente o ensino de gêneros a partir de textos de circulação 

social. 

Nas aulas de LP, assim como nas demais disciplinas, os alunos têm que ter contato 

com os usos reais da língua e não apenas com modelos que são criados como exemplos dos 

textos produzidos em momentos de interação fora da escola, pois, a nosso ver, isso acaba 

ocasionando um distanciamento das práticas escolares com o meio social.  

Ao fazer sua crítica ao conceito de modelos didáticos, Forte-Ferreira (2014, p. 197) 

apontou que  

A proposta de modelização do gênero (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004) 
é importante, mas não prioriza textos que têm circulação social. [...] Essa simulação é 

questionada por nós porque, se há a possibilidade de apresentar a eles gêneros reais, 

que têm uma função social muito bem definida, por que privá-los disso e buscar um 

modelo que tende ao engessamento? 

 

Fazendo novamente uso das palavras da autora, chamamos atenção mais uma vez para 

as práticas realizadas em sala de aula. Defendemos uma ideia de didatização que aproxime os 

contextos sociais, logo achamos relevante que os LD e também os professores, no 

desenvolvimento de suas práticas, proporcionem aos alunos momentos em que eles possam 

ampliar o desenvolvimento de seus conhecimentos, que também são aplicados em outras 

situações de suas vidas, além do contexto escolar.  

Corroborando com o mesmo posicionamento, Mendes (2005, p. 18) destaca a 

necessidade de uma transformação dos saberes para que depois aconteça sua inserção em sala 

de aula, ou seja, estes não podem ser simplesmente “resumidos” ou “simplificados”. Em se 
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tratando da análise do processo de transformação, é válido atentarmos para o esquema a seguir: 

“o objeto de saber → objeto a ensinar → objeto de ensino. A passagem do saber, através da 

constituição desses diferentes objetos, faz-se na transformação, na variação e, às vezes, na 

substituição”, ou seja, são múltiplas as influências nesse processo de didatização que circundam 

o contexto escolar, incluindo principalmente os livros didáticos (CHEVALLARD, 1985, p. 49 

apud MENDES, 2005, p. 18). 

Dessa maneira, é válido discutir sobre esse material apresentado como “um objeto, um 

suporte, um refletor da sociedade, um instrumento pedagógico e um veículo” (CHOPPIN, 1980 

apud MENDES, 2005, p. 23), atentando para função que deve assumir de fato, quando se trata 

da sua abordagem em sala de aula como objeto de ensino, seja no EF e/ou EM. 

Detendo-nos um pouco sobre a sua definição, conforme Stray (1993, p.77-78 apud 

FREITAS; RODRIGUES, 2007, p. 2), “o material pode ser compreendido como um produto 

cultural composto, híbrido, que se encontra no cruzamento da cultura, da pedagogia, da 

produção editorial e da sociedade”. Dessa maneira, tais pontos impõem desafios constantes aos 

livros didáticos, visto que estes precisam lidar com concepções ligadas ao tempo, à variedade 

cultural e às mudanças sociais que estão ao nosso redor.  

Assim, coadunamos ainda com Soares (1996, p. 1 apud FARIAS, 2013, p. 48) ao 

destacar que:  

Muitos e vários olhares vêm sendo lançados sobre o livro didático nos últimos anos: 

um olhar pedagógico, que avalia qualidade e correção, que discute e orienta a escolha 

e o uso; um olhar político, que formula e direciona processos decisórios de seleção, 
distribuição e controle, um olhar econômico, que fixa normas e parâmetros de 

produção, de comercialização, de distribuição. Avaliar qualidade e correção, orientar 

escolha e uso, direcionar decisões, fixar normas... são olhares que prescrevem, 

criticam ou denunciam; por que não um olhar que investigue, descreva e compreenda? 
Olhar que afaste o ‘dever ser’ ou ‘fazer ser’, e volte-se para o ‘ser’ – não o discurso 

sobre o que ‘deve ser’ a pedagogia do livro didático, a política do livro didático, a 

economia do livro didático, mas o discurso sobre o que ‘é’, o que ‘tem sido’, o que 

‘foi’ o livro didático”  

 

É diante deste olhar investigativo que centramos as colocações aqui dispostas. Para 

além da avaliação de “qualidade, da situação de escolha e da distribuição”, os LD precisam, 

sobretudo passar por investigações que foquem na avaliação acerca da abordagem de 

conteúdos, envolvendo consequentemente descrição e compreensão de questões que o 

embasam.  

Reforçando também a necessidade de um olhar crítico na busca de investigar esses 

materiais, priorizando o seu contexto principal de atuação, que é a sala de aula, Choppin (2004, 

p. 549-550), em uma produção do estado da arte sobre pesquisas voltadas para a análise dos 
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livros didáticos, obteve como uma das dificuldades de seu estudo justamente a ausência de 

trabalhos na área, tendo em vista que este impasse, segundo o autor, está atrelado ao fato de 

poucas discussões serem direcionadas para estudos na área, considerando que o 
 

[...] caráter recente desse campo de pesquisa: as obras de síntese ainda são raras e não 
abrangem toda a produção didática nem todos os períodos; a produção científica que 

trata especificamente da história da literatura e das edições didáticas constitui-se 

essencialmente de artigos (geralmente capítulos de livros) publicados em revistas ou 

livros (de uns tempos para cá também em sites) onde, na maior parte das vezes, 

ninguém pensaria em procurá-los.  

Embora os estudos sobre este objeto tenham ganhado mais força, Choppin (2004) só 

reforça a posição de Soares (1996), que já questionava a necessidade da intensificação de 

pesquisas que se dediquem à análise dos livros didáticos. Isso demonstra a relevância e a 

necessidade de buscas na área, considerando a sua importância e papel ativo nas salas de aula. 

Desse modo, segundo Choppin (2004), os LD estão inseridos em um contexto regulador que 

direciona seu desenvolvimento, ou seja, é através deles que o aluno vai construindo/alterando 

significados a partir dos direcionamentos passados pelo professor, que parte do contexto real 

da turma e possivelmente se adapta às necessidades demonstradas pelos discentes.    

Portanto, concordamos com uma abordagem dos LD pautada em um equilíbrio entre 

LD, professor e aluno para que ambos tenham uma participação efetiva, atuando mutuamente 

nas atividades desempenhadas na escola e que o uso desse material não seja sempre visto como 

um refúgio para questões corriqueiras das salas de aula que o faz ser abordado muitas vezes 

sem um propósito definido. 

Além disso, reiteramos a necessidade de uma preocupação como os conteúdos dos LD, 

já que seu uso nas escolas pode ser tomado por distintas feições e consequentemente variadas 

consequências. De todo modo, queremos deixar claro e relação intrínseca dos LD quando 

inseridos no contexto da sala de aula. Assim, seus conteúdos e suas abordagens andam lado a 

lado, o que requer uma atenção por todos que organizam o material e fazem seu uso. 

Chegando ao final deste capítulo, esperamos que esta conversa, resultante de 

discussões produtivas, possa ter sido esclarecedora para os pontos a que nos propomos e que 

também instigue para novos apontamentos sobre os que aqui foram apresentados.  
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3 SOBRE A CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA: UMA EXPLANAÇÃO DAS 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA DELIMITAÇÃO E ANÁLISE DO 

CORPUS 

 

Neste capítulo, descrevemos algumas questões adotadas para as etapas referentes à 

realização da nossa pesquisa. Dessa forma, iremos especificar os pontos que dizem respeito às 

nossas indagações, ao método de abordagem utilizado, ao delineamento do contexto 

pesquisado, à seleção do corpus e ao procedimento de análise. Portanto, as informações aqui 

dispostas retratam as nossas motivações desde as que dizem respeito aos interesses pessoais 

para este trabalho, bem como a escolha definitiva do nosso objeto de estudo, envolvendo toda 

a etapa de organização para que fosse possível atender ao que nos propomos. 

 

3.1 MÉTODO DE ABORDAGEM UTILIZADO 

 

Para definir a tipologia de uma pesquisa, segundo Gil (2002), é preciso considerar seus 

objetivos, bem como os procedimentos técnicos utilizados. Assim, cada tipo de pesquisa possui 

seus mecanismos e suas peculiaridades próprias. Partindo dessa classificação, se levarmos em 

consideração os objetivos traçados, podemos denominar os trabalhos de “estudo exploratório, 

descritivo ou explicativo”. Já em relação aos procedimentos, têm-se um estudo “bibliográfico, 

documental, experimental, ex-post facto, estudo de corte, levantamento, campo, caso, pesquisa-

ação e participante” (GIL, 2002, p. 41). 

Desse modo, de acordo Gil (2002), Prodanov (2013), Ludke e André (2014) e Fonseca 

(2002) podemos considerar que este trabalho se constitui em uma “pesquisa documental”, pois, 

partindo do foco geral presente nos objetivos, este dá ênfase, primordialmente, à análise e 

discussão sobre o ensino da língua oral por meio de uma abordagem comparativa das propostas 

de aplicabilidade presentes em LDP nos diferentes níveis de ensino - EF II e EM. 

Logo, considerando que os autores citados coadunam de um mesmo posicionamento, 

escolhemos a colocação de Fonseca (2002, p. 32) para resumidamente justificarmos nossa 

escolha não só em relação aos objetivos delineados como também já indicarmos a sua 

classificação quanto aos procedimentos de análise, assim, julgamos que uma pesquisa 

documental 

Recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: 

tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficias, cartas, filmes, 

fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de 

televisão etc. 
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Assim, este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com 

o problema estudado na tentativa de torná-lo cada vez mais explícito, ou seja, busca-se uma 

investigação próxima com o fenômeno escolhido, de modo a alcançar uma maior compreensão 

sobre as questões da pesquisa. (GIL, 2002). 

No que concerne especificamente aos procedimentos de análise, a pesquisa tem como 

método o estudo documental. Conforme Lüdke e André (2014), esta técnica de análise objetiva 

apontar informações factuais nos documentos com base nas questões ou hipóteses de interesse. 

Dessa forma, buscamos informações contextualizadas sobre o âmbito investigado, para que seja 

possível constatar índices/informações que possam assegurar (ou não) as hipóteses aqui 

delineadas. 

Igualmente, nos amparamos também em Gil (2002, p. 45) para tratar dos 

procedimentos utilizados para a análise dos dados. Assim, segundo o autor, 

 
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença 

essencial entre ambas está na natureza das fontes/Enquanto a pesquisa bibliográfica 

se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado 

assunto, a pesquisa documental yale-se de materiais que não recebem ainda um 
tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos 

da pesquisa. 

 

Dessa forma, levando em conta que o posicionamento dos autores condiz com o que 

propomos para nossa pesquisa também em relação aos procedimentos de análise, reiteramos 

ainda que os estudos exploratórios na maioria das vezes tomam forma de uma pesquisa 

documental fato que ampara também a formação da nossa escolha em denominarmos nosso 

estudo. 

Além disso, é válido esclarecermos que o processo de seguimento da pesquisa 

documental acompanha praticamente o mesmo processo da pesquisa bibliográfica. Assim, com 

o objetivo de anular dúvidas em relação a esta distinção que muitas vezes recai sobre o assunto, 

fazemos uso das palavras de Gil (2002, p. 46) quando destaca que “apenas cabe considerar que, 

enquanto na pesquisa bibliográfica as fontes são constituídas, sobretudo por material impresso 

localizado nas bibliotecas, na pesquisa documental, as fontes são muito mais diversificadas e 

dispersas” (GIL, 2002, p. 46). Logo, diante do nosso material de análise – LDP, bem como 

levando em consideração a finalidade geral e específica deste trabalho, consideramos dentro 

dessas questões que a pesquisa se enquadra como uma investigação documental. 

Já em relação à fase de interpretação dos dados, pode-se classificá-la como uma 

pesquisa que se insere em uma perspectiva epistemológica qualitativa, pois serão estudados os 
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resultados alcançados após a investigação do material, preocupando-se em perceber as 

diferentes nuances do contexto observado. 

Assim, coadunamos como Minayo (2009, p. 21), quando ressalta que a pesquisa 

qualitativa é um modelo de abordagem que busca responder a questões muito particulares e não 

se preocupa em quantificar a realidade observada, pois considera que “o universo da produção 

humana que pode ser resumido no mundo das relações, das representações e da intencionalidade 

e é objeto da pesquisa qualitativa, dificilmente pode ser traduzidos em números e indicadores 

quantitativos”. Diante do exposto, temos consciência que é necessária uma abordagem 

qualitativa para compreender e interpretar as dimensões das percepções analisadas o contexto 

desta pesquisa. 

Da mesma forma, Bortoni-Ricardo (2008, p. 49) faz uma ressalva em relação à 

pesquisa qualitativa destacando que 

 

[...] o objetivo da pesquisa qualitativa em sala de aula [...] é o desvelamento do que 
está dentro da “caixa preta” no dia a dia dos ambientes escolares [...] os atores 

acostumam-se às suas rotinas que têm dificuldade de perceber os padrões estruturais 

sobre os quais essas rotinas e práticas se assentam ou – o que é mais sério – têm 

dificuldade em identificar os significados dessas rotinas e a forma como se encaixam 

em uma matriz social mais ampla, matriz essa que as condiciona, mas é também por 

elas condicionada. 

 

Trazendo a reflexão metafórica de Bortoni-Ricardo (2008) para o contexto da nossa 

discussão, percebe-se o quando essa questão é pertinente, pois o trabalho com a oralidade 

através dos LDP encontra-se inserido nessa situação de uma abordagem rotineira, ocasionada 

muitas vezes por uma ausência de práticas reflexivas em sala de aula. Então, partindo do 

pressuposto que esta também é uma análise centrada no âmbito educacional, temos consciência 

que a mesma está submetida a uma fluidez constante que se reconfigura dependendo do 

momento histórico e social em que está inserida, sendo mais um ponto da nossa estrutura de 

pesquisa condizente com a concepção de um estudo qualitativo.. 

Portanto, atendendo aos aspectos já mencionados e considerando-os como essenciais 

para a organização da nossa pesquisa, adiante trataremos do próximo passo que trata da 

delimitação do contexto escolhido para investigação. 

  

3.2  DELINEAMENTO DO CONTEXTO 

 

O campo delineado para a proposta da nossa pesquisa encontra-se apoiado em quatro 

eixos, sendo eles: Escola Pública, EF II e EM, LP e LDP. Desse modo, temos como foco 
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principal investigar a abordagem da oralidade em LDP, partindo da análise comparativa entre 

as propostas de aplicabilidade sobre a temática em coleções do EF II e do EM. 

Então, por ser muito amplo o contexto em se insere nosso objeto de pesquisa, 

resolvemos delimitar as nossas inquietações ao corpus definido em sete LDP aprovados pelo 

PNLD (2014, 2015, 2016 – 2015, 2016, 2017). Assim, os LDP totalizam 2 volumes10, sendo 

um do EF II (6º ao 9º) e um do EM (1º ao 3º) todos da coleção - Português: linguagens do 

William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. Dessa forma, o corpus desta pesquisa 

será constituído por dois pilares – sete LDP e a base teórica aqui adotada. 

  

Quadro 3 - Coleções selecionadas para análise 

 

3.3 PONDERAÇÕES SOBRE O CORPUS SELECIONADO: OS LDP 

 

 AS COLEÇÕES ANALISADAS 

As coleções “Português linguagens” de William Roberto Cereja e Thereza Cochar 

Magalhães se apresentam em ambos os níveis de ensino (Fundamental II e Médio) como um 

                                                             
10 As coleções selecionadas para esta pesquisa encontram-se organizadas em uma tabela no final deste capítulo.  

 ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS) II 

 

6º 

ANO 

CEREJA, William; COCHAR, THEREZA. Português: linguagens. 9 

ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

 

7º 

ANO 

CEREJA, William; COCHAR, THEREZA. Português: linguagens. 9 

ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

 

8º 

ANO 

CEREJA, William; COCHAR, THEREZA. Português: linguagens. 9 

ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

 

9º 

ANO 

CEREJA, William; COCHAR, THEREZA. Português: linguagens. 9 

ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 

PNLD 

(2015-

2017) 

 

 

 

1º 

ANO 

CEREJA, William; COCHAR, THEREZA. Português: linguagens. 

7 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 

2º 

ANO 

CEREJA, William; COCHAR, THEREZA. Português: linguagens. 

7 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 

3º 

ANO 

CEREJA, William; COCHAR, THEREZA. Português: linguagens. 

7 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

Fonte: elaboração própria. 
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material completo e inovador voltado para o Ensino de Língua Portuguesa. Segundo avaliação 

do PNLD, a coleção visa um ensino sempre contextualizado, relacionado aos usos reais da 

língua, ou seja, aborda as situações cotidianas de comunicação próxima a realidade dos 

estudantes. 

Dessa maneira, a coleção é apresentada como uma contribuição significativa para os 

alunos, já que visa proporcionar uma interação social, preparando-os para exercício da 

cidadania. 

 

 A DIVISÃO ESTRUTURAL DOS LDP (Ensino Fundamental II – Anos Finais e Ensino 

Médio) 

 

Estas coleções estão organizadas por quatro livros (EF II) e três (EM), estruturados 

por unidades que tratam de uma variedade de temas. Essas unidades são divididas em capítulos, 

em que se abordam questões como: literatura, produção de texto, língua: uso e reflexão e 

interpretação de texto, demonstrando uma variedade nas atividades, a linguagem do texto, 

leitura expressiva do texto, trocando ideias, ler é prazer e produção de texto. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Em relação ao processo de coleta do corpus adotado para a realização deste 

trabalho, focamos inicialmente no nosso objetivo geral que foi definido na ação de investigar a 

abordagem da oralidade em LDP, partindo da identificação e da descrição sobre o trabalho 

com a oralidade e os gêneros orais em coleções nestes livros didáticos e da análise comparativa 

entre as propostas de aplicabilidade sobre a temática em coleções do EF II e do EM aprovadas 

pelo PNLD (2014, 2015, 2016 – 2015, 2016, 2017). Para tanto, na ideia de alcançá-lo foi preciso 

que o processo de análise fosse defendido principalmente com base em nossos objetivos 

específicos, originados conforme a necessidade do objetivo geral ser atingido. Desse modo, 

como objetivos específicos delimitamos em:  

 Identificar as propostas sobre o trabalho com a oralidade e os gêneros textuais orais em 

coleções de LDP já aprovados pelo PNLD (2014, 2015, 2016 – 2015, 2016, 2017); 

 Descrever as propostas sobre o trabalho com a oralidade e os gêneros textuais orais em 

coleções de LDP já aprovados pelo PNLD (2014, 2015, 2016 – 2015, 2016, 2017) 

 Comparar as atividades com a oralidade no EF II e no EM, identificando (ou não) um 

aprofundamento no EM das questões trabalhadas no decorrer do EF II. 
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Para cada passo a ser dado foram elaborados processos metodológicos no intuito de 

obtermos as informações condizentes com as nossas intenções. Desse modo, no que se refere 

ao nosso primeiro objetivo específico, traçamos como procedimento de análise a 

investigação/descrição de todo o material que trabalha com a oralidade e os gêneros textuais 

orais nos livros selecionados para esta pesquisa. Para isso, definimos como pontos centrais da 

dessa investigação a recorrência dos critérios listados abaixo: 

 

Quadro 4 – Critérios de análise 

1º  Apresenta informações referentes à oralidade, situando os alunos sobre a sua 

importância. 

2º Aborda a oralidade sempre por meio da produção dos gêneros textuais orais. 

3º  

 

Existe nos livros uma proposta de feedback sobre o que foi realizado para avaliar as 

produções. 

 

Após descrição das atividades, as informações foram organizadas em quadros 

demonstrativos categorizados em conteúdos tratados e em formas de aplicabilidade como 

consta na seção de análise. Em seguida, realizamos um mapeamento comparativo do estudo 

realizado nas atividades apresentadas nos LDP, enfatizando as questões que demarcam um 

aprofundamento (ou não) dos conteúdos entre os níveis de ensino – EF II e EM.  

Assim, busca-se, com a realização dessa pesquisa, observar como a oralidade e os 

gêneros textuais orais são abordados em LDP, ou seja, com o objetivo desejado, reforçamos a 

necessidade de pesquisas voltadas para a área, além de acreditarmos que o desenvolvimento da 

língua oral é efetivado a partir da realização de práticas e também do uso de materiais didáticos 

propícios para as diferentes situações sociocomunicativas. 

Portanto, é imprescindível que essas questões exijam das aulas de LP um ensino que 

se proponha a abordar os usos da língua em situações reais de produção, já que se faz necessário 

um amplo conhecimento linguístico nos inúmeros contextos comunicativos. 

Fonte: elaboração própria. 
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4  SOBRE A ANÁLISE DE DADOS: O PROCESSO DESCRITIVO E COMPARATIVO 

DAS COLEÇÕES INVESTIGADAS 

 

Com base nos objetivos a serem atingidos na delimitação do nosso processo 

metodológico e nos aportes teóricos aqui discutidos, passamos para a análise das coleções que 

compõem o corpus desta pesquisa. Para tanto, apresentamos primeiramente uma fase de 

identificação e descrição dos conteúdos presentes nas obras, a fim de que seja possível 

conhecermos como estes são abordados nas coleções. Além disso, com base no estabelecimento 

de alguns critérios, iremos expor um resumo com os resultados desta análise, esclarecendo o 

que foi evidenciado no estudo das coleções, logo esta fase está voltada para o nosso primeiro 

objetivo que se propõem a identificar e descrever as propostas de trabalho com a oralidade e 

gêneros orais nos LDP selecionados. Por fim, visando atingir nosso segundo objetivo, 

apresentamos uma comparação entre os diferentes níveis de ensino (EF II e EM) para que fosse 

possível esclarecer as diferenças (ou não) entre ambos.  

 

4.1  O QUE DIZEM AS COLEÇÕES DO EF II? 

 

A seguir, encontra-se um levantamento realizado em uma coleção – Português e 

Linguagens dos autores William Cereja e Thereza Cochar, aprovada pelo PNLD (2014, 2015, 

2016) do EF II. Portanto, atendendo parte do que está proposto na metodologia desta pesquisa, 

nesta seção apresentamos a investigação que tem o propósito de identificar e descrever a forma 

como estão organizadas as propostas sobre oralidade e gêneros orais na referida coleção.  

Em se tratando da coleção adotada no EF II, a organização geral das obras é dividida 

em quatro (04) unidades que são subdivididas em tópicos nomeados de: “estudo do texto, 

produção de texto, a língua em foco, de olho na escrita e divirta-se”. Tais tópicos mostram uma 

variedade de textos e exercícios que envolvem diferentes conteúdos e temáticas.  

4.1.1 O LDP do ensino fundamental II (anos finais) – 6º ano  

 

No que se refere à abordagem de atividades que se detêm à modalidade oral, a obra 

destina alguns eixos que apontam questões referentes à oralidade e ao trabalho com os gênero 

textuais orais organizados em torno de três seções do LDP denominadas de: “Produção de 

Texto”, sendo destinada para a sugestão do trabalho com alguns gêneros orais; a seção 

“Trocando ideias”, que se trata da proposição de debates a respeito de determinados temas e a 
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seção “Leitura Expressiva do Texto”, que propõem a oralização de textos como trabalho para 

um possível desenvolvimento da oralidade.   

A primeira referência feita à oralidade pode ser encontrada no capítulo 02, mais 

especificamente no subtópico “a língua em foco”, que, embora não seja destinado aos aspectos 

desta modalidade, ele destaca algumas questões, conforme nos mostra as figuras abaixo, 

vejamos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 3, apresentada anteriormente, temos uma referência à oralidade inserida em 

um subtópico do LDP do 6º ano que trata sobre assuntos direcionados para as variedades 

linguísticas. Na seção, ao destacar aspectos da norma-padrão e variedades de prestígio, os 

Fonte: Cereja e Cochar (2017, p. 43). 

 

Figura 3 – Oralidade e escrita 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 41). 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 41) 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 41) 
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autores acabam inserindo uma menção sobre a relação entre oralidade e escrita. No entanto, 

fica claro que o foco a ser trabalho não será nas modalidades da língua, mas sim nos conteúdos 

voltados para a diversidade linguística falada que existe no Brasil.  

Em se tratando da oralidade esta foi inserida brevemente e sem tanta atenção, pois é 

notório observar ainda no trecho ressaltado que acaba sendo apresentada uma visão da escrita 

como superior a oralidade, bem como equívocos referentes à relação “oralidade x escrita”. Na 

visão dos autores, o contexto empregado para a oralidade está atrelado a situações informais do 

dia-a-dia, ou seja, situações formais públicas, que também fazem parte de diferentes 

circunstâncias sociais não foram levadas em consideração.   

Atentando ainda para o fato de o assunto central ser a diversidade linguística falada no 

Brasil, acreditamos ter aqui nesta abordagem também uma contradição entre o trabalho como 

a fala e a oralidade. O LDP acaba por trazer de forma errônea um trabalho em que ambas são 

consideradas como similares, ou melhor, que trabalhar a variedade falada significa realizar 

também uma abordagem da oralidade como objeto de ensino.     

Diante do exposto, é válido destacar o posicionamento de Marcuschi e Dionisio, (2007, 

p. 29) ao enfatizarem que  

 

Em geral, a visão da oralidade nos manuais escolares é muito superficial e pouco 
explícita. Não raro é também equivocada e confunde a análise da oralidade com 

algumas atividades de oralização da escrita. Toma a escrita como um padrão 

linguístico no qual se define o que é certo e errado, sem atenção para a diversidade da 

produção textual.  

 

É válido salientarmos ainda o período em que se encontra o posicionamento de Cereja 

e Cochar (2014, 2015, 2016) e o de Marcuschi e Dionisio (2007), ou seja, mesmo após tanto 

tempo, existem essas visões que fortemente perpassam pelo âmbito escolar.  

Tal afirmativa pode ser reforçada também na segunda menção feita à oralidade nos 

livros analisados, conforme se pode observar nas figuras abaixo: 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 05 

 

Figura 06 
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Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 59) 

 

 

Figura 4 – Do oral para o escrito 
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Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 60) 

 

 

Figura 5 – Exercício sobre oralidade 
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 Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 59). 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 59) 

 

Figura 07 

 

 

Figura 6 - Oralização 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 61) 
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As questões acima trazem claramente uma reafirmação ao posicionamento de 

Marcuschi e Dionisio (2007), citado anteriormente. Os pontos destacados aparecem de forma 

recorrente no LDP, deixando clara a visão de que a prática de oralização da escrita está sendo 

direcionada como um trabalho sistemático com a oralidade em sala de aula.  

Isso pode ser percebido desde a ênfase dada para o professor em algumas dicas 

apresentadas na figura 6, que orienta a realização do trabalho a partir do desenvolvimento oral 

do exercício. Além da sugestão de que para a efetivação da atividade, o aluno memorize o texto 

e faça a leitura em voz alta para todos os colegas da turma como nos mostra a figura 5.  

Outra questão pertinente para destaque é o fato da “memorização” se fazer presente 

em praticamente todas as sugestões para a realização das atividades com o texto oral. O LDP 

não aborda em nenhum momento uma etapa de planejamento como sendo uma fase 

significativa para a produção do texto, entretanto, a ação de memorizar e depois apresentar para 

a turma é vista como meio ideal de realização dos exercícios propostos como a oralidade.  

A nosso ver os textos não precisam ser memorizados, contudo, necessitam de um 

planejamento. Como bem afirma Forte-Ferreira (2014, p. 67) memorizar não é  

 
garantia do aprendizado, mas, sim, apenas uma fala decorada. Para que isso não 

ocorra, poderíamos pensar em atividades e/ou tarefas que possam ser sistematizadas 

para o ensino da língua oral, que, como consequência, proporcionariam uma 

ampliação de mecanismos utilizados no processamento da fala que, ao ser praticado 

em forma de atividades sistematizadas, poderia proporcionar a compreensão do 

processamento da oralidade.  

 

Entendemos que memorizar não possibilita ao aluno a ampliação de suas capacidades 

para a realização efetiva de um do texto oral. Tal atitude pode até permitir que o aluno consiga 

em um determinado momento produzir o texto que lhe foi solicitado, mas não lhe 

proporcionaria o contato e conhecimento dos mecanismos existentes para o processamento da 

oralidade.  

Aprofundando-nos um pouco mais sobre a questão, no terceiro tópico, em que o 

trabalho com a oralidade é mencionado como assunto central, é possível identificar a 

contradição com os pontos já apresentados, pois são realizadas exposições de noções 

completamente opostas, visto que é abordado um gênero textual oral e a concepção de trabalho 

com a oralidade em sala de aula apresenta-se de outra forma. Vamos à análise dos trechos 

destacados na figura a seguir e vejamos as principais diferenças entre as atividades que já 

estavam sendo analisadas.  

 

Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 61) 
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Figura 7 – Exposição oral 

 

 

 

 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 244-245). 
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Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 244-245). 

 

 

 

 

 



77 

 

Como se pode observar, na figura acima, são destinados outros espaços para a 

abordagem do trabalho com a oralidade em sala de aula. Na ocasião, o principal diferencial é o 

foco no gênero textual oral, bem como nas orientações acerca do seu planejamento, produção 

e apresentação.  

É perceptível, em alguns destaques feitos, que ocorreu uma preocupação com todas as 

fases da produção do gênero textual. Na figura 7, por exemplo, é válido destacarmos uma 

observação sobre a importância da delimitação do tempo para apresentações orais, os autores 

tiveram a preocupação de direcionar essa informação aos professores para que fosse repassada 

em sala de aula. Além disso, pode se encontrar também uma preocupação com o conteúdo, a 

postura do apresentador, a linguagem usada, a interação com o público e os recursos utilizados 

para a apresentação. 

Outro ponto positivo sobre a abordagem do gênero exposição oral, além dos que foram 

também destacados, foi a exploração das etapas preparação/estudo para a realização do gênero, 

sendo apontadas pelos atores como: conteúdo, postura e voz, linguagem, relacionamento com 

o público e o uso de recursos audiovisuais. Dessa forma, em cada uma dessas seções os autores 

apresentaram dicas de como lidar com cada uma das fases citadas, mostrando a importância, 

principalmente de um cuidado antecipado com a produção do texto.  

As etapas apresentadas no livro se enquadram da organização global interna do gênero 

textual exposição oral definida por Dolz, Schneuwly, Pietro e Zabnd (2004) ao destacarem as 

dimensões ensináveis do gênero exposição no contexto da sala de aula. Assim, é visível que a 

concepção adotada, ou seja, o trabalho com a oralidade a partir de gêneros textuais formais 

públicos sobressaiu nesta atividade, sendo este o principal ponto de diferença entra as demais 

abordagens aqui analisadas. Visto que anteriormente a preocupação dos autores se direcionava 

para um trabalho com a oralidade por meio de práticas de oralização da escrita. 

Nessa situação, é atendida uma “noção de língua que dê conta de seu dinamismo, e 

não apenas da forma [...] tendo uma noção de texto adequada [...] como um evento discursivo, 

e não como uma simples unidade linguística que não seria mais do que uma frase estendida 

[...]” (MARCUSCHI; DIONISIO, 2007, p. 29). Logo, este ponto da abordagem em análise, se 

apoia na a ideia de aplicabilidades em sala de aula que privilegiem aspectos dos usos da língua 

com o objetivo de tornar “as pessoas cada vez mais críticas, mais participativas e atuantes, 

política e socialmente” (ANTUNES, 2003, p. 15).  

Assim, no geral, o LDP do 6º ano apresenta parcialmente um mesmo posicionamento 

para o trabalho com as atividades destinadas à abordagem da oralidade e dos gêneros textuais 

orais. Diferenciando-se quando se trata do conceito sobre as atividades com a oralidade e 

 

 

 

 

“Exposição oral”  

 

Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 244 e 245). 
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oralização da escrita, já que em um mesmo livro são apresentadas contradições sobre ambos os 

conceitos, sendo notória a tentativa de tornar similares essas diferentes perspectivas. Portanto, 

após discussão acerca da abordagem do LDP do 6º ano, passamos à análise dos LDP do 7º ano 

no próximo subtópico. 

 

4.1.2 O LDP do ensino fundamental II (anos finais) – 7º ano  

 

Partindo para o LDP do 7º ano do EF II este apresenta um trabalho com a oralidade 

baseado nos gêneros textuais orais (formais públicos), no caso em questão temos os gêneros: 

discussão em grupo, o debate deliberativo e a entrevista oral.  

As abordagens aqui expostas são bem semelhantes à última abordagem que se encontra 

no livro do 6º ano. No entanto, o trabalho com esses gêneros envolve parcialmente a sua fase 

de produção, deixando algumas lacunas quando se trata principalmente do momento de 

planejamento. Vejamos a observação no início das atividades presentes no livro analisado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 149). 
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Figura 8 – Argumentação oral: discussão em grupo 
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Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 149-151) 

 

 

 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2017, p. 162; 163; 164) 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2017, p. 162; 163; 164) 
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Na abordagem do gênero discussão em grupo, o professor se depara com um suporte 

em que é apresentada uma situação de produção do gênero na coleção, mas a análise desse 

momento é realizada a partir de uma atividade de interpretação de texto, ou seja, o tempo 

destinado para o esclarecimento (mesmo que breve) sobre a fase de planejamento desse gênero 

não apresenta subsídios consistentes, uma vez que é apenas em um quadro denominado de 

“regras para a discussão em grupo” que podemos encontrar alguma informação sobre como 

produzi-la.  

Além disso, como se percebe no trecho destacado na figura 8 os autores esclarecem 

logo no início do conteúdo que o foco será o trabalho com os gêneros orais públicos. Todavia, 

essa abordagem no decorrer do livro não continua sendo efetivada ao longo das demais 

informações disponibilizadas e isso pode ser facilmente observado quando se analisa suas 

atividades.  Um bom exemplo dessa questão foi a observação direcionada para o professor em 

que os autores propõem o trabalho com o gênero escrito – artigo de opinião, que acaba se 

tornando o foco principal da atividade realizada e sendo considerado também como um possível 

meio para o trabalho com o gênero textual discussão em grupo.  

Neste mesmo trecho destacado é possível perceber ainda a proposta de trabalho com a 

oralidade como um pretexto para abordagem da escrita e, além disso, as atividades de 

interpretação textual como um suporte para o estudo de gêneros orais. Desse modo, isso vem 

reforçar que esta é de fato a concepção dos autores em relação ao trabalho desenvolvido com a 

oralidade, já que eles afirmam que o objetivo da atividade proposta no LDP é justamente 

abordar a “discussão em grupo como gênero oral e como objeto de ensino.”  

A tentativa de atender este objetivo proposto acerca do efetivo trabalho com a 

produção oral aparece vagamente no momento em que o professor é orientado a sugerir aos 

alunos a apresentação de um resumo oral sobre as questões que foram discutidas na classe. 

Logo, esta é a etapa que parece ser o momento provável para que seja realizada alguma prática 

com a oralidade, pois mesmo que essa seja a proposta inicial e principal do conteúdo 

apresentado pelo LDP na seção analisada, isso parece não ocorrer efetivamente.  

Além disso, em consequência da carência de informações voltadas especificamente 

para a produção do gênero proposto, isso acaba provocando uma exigência maior para os 

professores e os alunos em relação a pesquisas11 mais profunda em outras fontes, já que as 

orientações para a construção do plano textual não são contempladas. Para isso, é apresentada 

                                                             
11 Entendemos que é sempre relevante a pesquisa por parte do professor e do aluno, no caso em questão ressaltamos 

essa prática, pois o material disponibilizado apresenta de forma veemente uma carência nas informações e nas 

dicas para o trabalho em sala de aula com o gênero discussão em grupo. 

Imagem 10 
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apenas uma superficial definição do gênero e logo após é disponibilizada uma atividade de 

interpretação textual.  

Essa maneira como o gênero discussão em grupo foi abordado nos gera inquietações 

e isso acontece, sobretudo por uma falta de orientação sobre suas características/produção e, 

além disso, por haver a inserção de outros gêneros, que são inseridos no trabalho proposto 

inicialmente como auxílio para as atividades do gênero principal. Todavia, estes acabam sendo 

mais um gênero citado no livro e que também não apresenta as orientações básicas para sua 

produção.  

Posterior à abordagem do gênero supracitado, o LDP em questão apresenta o gênero 

textual - debate deliberativo. Nesse momento, a dedicação voltada para as particularidades nas 

diferentes fases de estudo do gênero é mais consistente, pois é notória uma organização que 

abrange de forma mais consiste a apresentação, a elaboração, a execução e a avaliação do 

gênero textual. 

Diferentemente das demais abordagens analisadas, podemos destacar o aspecto 

positivo do trabalho com o debate ser atrelado à prática real do gênero. Observemos a figura 9 

representativa da abordagem do gênero na coleção aqui analisada.   
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Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 169; 170; 171). 

 

Figura 9 – O debate deliberativo 
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Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 169-171) 
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Na figura 9, especificamente, isso pode ser confirmado quando o professor é orientado 

a filmar as apresentações dos alunos para que posteriormente possam ser discutidos os aspectos 

positivos e negativos durante a produção do gênero. Esta orientação apresentada no LDP é 

bastante significativa por propor, sobretudo um momento de análise do gênero produzido, 

proporcionando aos alunos uma visão crítica diante da realização do gênero. Além disso, este 

aspecto de avaliação do presente no LDP não aparece frequentemente nas propostas dos demais 

trabalhos, mostrando enfaticamente uma discrepância entre as abordagens dos gêneros textuais 

em um mesmo livro. 

Reforçando ainda esta questão, corroboramos com Forte-Ferreira (2014) ao destacar, 

com base na corrente bakhtiniana, que as dificuldades apresentadas pelos alunos no momento 

da comunicação oral e/ou da comunicação escrita são resultantes da ausência de domínio real 

dos gêneros textuais, sendo sempre válido ressaltar que é essencial o estudo e a prática da língua 

com base em gêneros e em situações reais de uso. Assim, pode-se evitar um engessamento de 

suas particularidades (na maioria das vezes maleável). Diante disso, o fato dos alunos terem 

contato real com o gênero e submetê-los à um processo de análise se faz necessário, sendo um 

meio imprescindível para a execução de um trabalho com caráter interativo.   

Além disso, outro aspecto relevante no LDP é a presença de um quadro norteador para 

a realização do debate deliberativo. As orientações auxiliam os alunos sobre as características 

que se sobressaem no momento da produção do gênero, possibilitando o conhecimento acerca 

da estrutura base, assim como proporciona ao aluno o entendimento de que estas têm um caráter 

flexível. 

Seguida ao estudo do gênero debate deliberativo, o LDP apresenta o último gênero 

oral que é a entrevista oral. O esquema didático que o livro expõe segue parcialmente a mesma 

sequência do trabalho sugerido para os gêneros já analisados, exibindo alterações apenas nas 

questões exibidas adiante. Observemos a figura 10. 
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Figura 10 – A entrevista oral 
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Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 201, 204, 205) 
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Fonte: Cereja e Cochar (201, p. 204-205) 
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Nessa abordagem, o aluno é possibilitado a produção do gênero através de questões de 

interpretação textual e também de informações sobre o próprio gênero “entrevista oral”, já que, 

neste caso, as atividades disponibilizadas contemplam também os aspectos que envolvem a 

produção do gênero e não se detêm somente as questões voltadas para a interpretação de 

questionamentos acerca de textos orais transcritos e apresentados pelo LDP.  

Semelhante também com algumas abordagens anteriores, neste momento os alunos 

têm a oportunidade de terem contato com a produção do gênero, visto que o professor poderá 

exibir vídeos disponibilizados pela coleção, ressaltando a importância do contato real para a 

produção do gênero.  

Outro ponto relevante de se ressaltar é a presença da modalidade escrita acompanhar 

continuamente a produção desse trabalho. Tal fato reforça a relação entre escrita e oralidade12. 

Em um dos trechos da figura 10 é possível observar que há uma sugestão para a produção de 

uma entrevista escrita que será exposta no mural da escola após a realização do trabalho com o 

gênero na modalidade oral.  

Diferentemente de abordagem do gênero discussão em grupo, neste momento há um 

destaque principal para a entrevista oral, sendo que sua produção na modalidade escrita se 

apresenta em segundo plano como uma atividade posterior e não apenas como resultado de 

pretexto proposto pelo trabalho como a oralidade.  

Assim, observa-se que a sistematização proposta para o gênero contemplou tanto a 

língua escrita quanto a língua oral, a partir de atividades que ressaltam os aspectos 

característicos de ambas as modalidades. Desse modo, com base no contexto teórico que 

embasa esta pesquisa, é perceptível a relação inerente entre essas duas práticas sociais, fato 

considerado também na abordagem presente no LDP analisado. 

Em suma, os LDP do 7º ano, assim como os do 6º ano, requerem uma atenção quando 

se trata de abordagens com os gêneros orais ou qualquer outra proposta de trabalho que se refira 

à oralidade. O que se pode constatar é um trabalho ainda parcialmente coerente, sendo 

facilmente observáveis as lacunas no decorrer das atividades disponibilizadas para o trabalho 

em sala de aula. Após análise do LDP do 7º ano, em que foi possível constatar uma variação 

entre as abordagens com a língua oral, vamos ao estudo do LDP do 8º ano.   

 

 

                                                             
12 Ver MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez. 2001. 

Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 201, 204; 205). 
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4.1.3 O LDP do ensino fundamental II (anos finais) – 8º ano  

 

No LDP do 8º ano, a recorrência do trabalho com os gêneros orais é bem menor. O 

gênero textual seminário é a única abordagem do exemplar analisado. Todavia, este apresenta 

mais informações para sua abordagem, diferenciando-se de alguns gêneros já analisados. 

O tópico em que o gênero é apresentado é denominado de “Produção de texto”, sendo 

este destinado especificamente para a realização/estudo do gênero textual seminário. Para tanto, 

o tópico organiza as informações em diversas etapas como, por exemplo: pesquisa, tomada de 

notas, produção de roteiro e esquema, ensaio, apresentação do seminário. Vejamos. 

 

Figura 11 – O seminário 
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Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 236-239). 
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Tal posicionamento está em consonância com (GOMES-SANTOS, 2012, p. 144), 

quando o autor destaca que “o que é mais saliente na exposição oral13 é sua propriedade de 

colocar em diálogo uma multiplicidade significativa de textos e de locutores.” Logo, os tópicos 

dos LDP contemplam essa variedade exigida na produção do seminário, tendo em vista as 

diferentes situações proporcionadas aos alunos.  

Ainda é válido destacar que o livro solicita que os alunos produzam o gênero e para 

isso o material do LDP disponibiliza informações que podem auxiliar no momento da fase de 

elaboração da apresentação, ou seja, o livro neste momento não apresenta apenas atividades de 

interpretação ou sugestões de produções sem embasamento para isso, pelo contrário, pois são 

contempladas todas as fases de produção do gênero.  

Para tanto, nos trechos destacados acima é possível perceber também uma preocupação 

do LDP em proporcionar aos alunos um contato real com a produção do gênero, visto que há 

uma sugestão de que os alunos assistam seminários para que possam conhecer de forma mais 

consistente as características do gênero.  

Diante da descrição apresentada, passamos a partir de agora para a discussão sobre o 

LDP do 9º ano. 

 

4.1.4 O LDP do ensino fundamental II (anos finais) – 9º ano  

  

O LDP do 9º ano, diferentemente dos demais livros analisados, apresenta o estudo 

dos gêneros através de duas fases organizadas distintamente. Em primeiro lugar, as atividades 

são anunciadas conforme o destaque na figura 12. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Ver GOMES-SANTOS, Sandoval Nonato. A exposição oral: nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 1ª ed. 

São Paulo: Cortez, 2012.   

Figura 12 

 
Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 236; 237; 238; 239). 
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Figura 12 – O debate regrado público 
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 Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 130, 132-133, 154) 
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Feita essa introdução, a transcrição de um debate é exposta para os alunos e logo após 

uma sequência de perguntas referentes ao material é disponibilizada, ou seja, mais uma vez 

atividades de interpretação textual. Ao final, na sessão denominada “agora é a sua vez”, é 

proposta a produção de um debate regrado.  

Em segundo lugar, posterior a uma série de outros exercícios, o gênero é novamente 

retomado com propósito de trabalhar especificamente o papel do moderador em um debate 

regrado público. Com isso, percebe-se que a organização apresentada pelo LDP é possível 

encontrar algumas incoerências. Dentre elas vale destacar a quebra na abordagem dos trabalhos 

referentes ao gênero e a carência de informações sobre o gênero na primeira abordagem.  

Na primeira abordagem, não são apresentadas informações relevantes para que os 

alunos pudessem produzir o gênero, mesmo assim a ação é solicitada. Já na segunda etapa, é 

exposta como um aprofundamento do estudo. No entanto, as informações disponibilizadas não 

foram apresentadas para os alunos na primeira etapa.  

Dessa maneira, se percebe que a produção do gênero foi solicitada sem que fossem 

disponibilizadas informações consistentes para que isso pudesse ocorrer, pois, na abordagem 

inicial, o gênero vem com um pretexto para o trabalho como interpretação textual, fugindo de 

um trabalho com aspectos da modalidade oral da língua como proposto no início da sessão.  

Analisada a forma de abordagem do gênero apresentado nos LDP do 9º ano no 

próximo subtópico passamos para a análise dos LDP do EM para que posteriormente possamos 

apresentar um comparativo entre as propostas de ambos os níveis de ensino – EF II (anos finais) 

e EM.  

 

4.2 O QUE DIZEM OS LDP DO EM?  

 

Nos LDP do EM, assim como no EF II cada unidade traz capítulos designados como: 

“Literatura” (para o eixo da Literatura), “Produção de Texto” (para o eixo da Produção Oral e 

da Produção Escrita), “Língua: Uso e Reflexão” (para o eixo de Conhecimentos Linguísticos) 

e “Interpretação de Texto” (para o eixo da “Leitura” e para treinamento do ENEM e do 

vestibular). Guia do livro didático (BRASIL, 2017 p. 55-56) 

No que diz respeito especificamente à abordagem com as atividades que se referem à 

modalidade oral, as obras destinam alguns seções que trabalham aspectos referentes à oralidade 

e os gênero textuais orais. Ao todo, os LDP apresentam em alguns casos 01 seção denominada 

de: “Produção de Texto: trabalhando o gênero e produzindo”, sendo organizada para a sugestão 

do trabalho voltado para a produção de diferentes gêneros textuais.  

Fonte: Cereja e Cochar (2017, p. 136; 137; 138; 160) 

 
Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 136; 137; 138; 139) 

 

Imagem 21 
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4.2.1 O LDP do ensino médio – 1º ano  

 

O primeiro gênero abordado no LDP é o seminário, que está inserido no tópico 

“Produção de textos”, composto por informações/dicas referentes à produção/prática do gênero. 

Nesse caso, a metodologia utilizada segue praticamente o mesmo esquema sequencial do que foi 

apresentado no EF II, ou seja, se tem a ordem de “uma explicação sobre a estrutura do gênero 

oral solicitado, depois orientações de como planejá-lo, prepará-lo e apresentá-lo. Na sequência, 

são apresentadas referências à postura a ser assumida pelo orador e à linguagem que ele deve 

empregar”. (BRASIL, 2015 p. 58). Vejamos a figura 13. 

 

Figura 13 – O seminário 
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Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 287-289; 295) 
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Além disso, há na seção uma preocupação com as particularidades do gênero abordado 

priorizando, principalmente, a fase de planejamento. Tal fator é bastante relevante, visto que a 

modalidade oral necessita de uma organização, assim como os textos escritos. Todavia, é 

recorrente uma visão equivocada sobre essa questão, que acaba em muitas situações sendo 

desconsiderada (MARCUSCHI; DIONISIO, 2007). 

Posterior a fase de orientações para o planejamento, o LDP traz ainda informações 

sobre o momento da apresentação, contemplando o andamento da exposição, a postura do 

apresentador e o uso da linguagem. Nesta seção, os alunos têm acesso às instruções sobre como 

podem buscar informações sobre o assunto que será exposto e ainda como devem se posicionar 

em relação ao conteúdo e ao público no momento da produção.  

Ademais, é disponibilizado no LDP um momento para avaliação dos seminários. Fase 

esta que contempla uma etapa muito significativa da produção do gênero. Segundo Marcuschi e 

Dionisio (2007, p. 62), este é um momento primordial na produção dos textos orais e que acaba, 

muitas vezes, sendo desconsiderado por conta de uma ideia errônea e simplista “de que a fala 

não seria planejada, e a escrita, sim”.  

Então, o LDP, ao apresentar essa fase, oportuniza uma reflexão do professor sobre sua 

própria prática e possibilita aos alunos um maior entendimento sobre a flexibilidade na produção 

dos textos e uma compreensão sobre as características que demarcam o referido gênero.  

Desse modo, como se pode observar no LDP do 1º ano, assim como nas demais 

questões já descritas, a forma de abordagem do gênero ou de trabalhos com a oralidade sem a 

produção específica de algum gênero textual são apresentadas com frequência e de forma 

semelhante em diferentes LDP, sendo que tal semelhança não se encontra apenas entre os LDP 

do EF II (anos finais), mas também entre os LDP do EM. 

Após abordagem do gênero seminário, o LDP apresenta uma proposta de trabalho para 

o gênero debate regrado público. Nesse momento, a sequência apresentada se assemelha 

novamente com propostas do EF II (anos finais). O estudo do gênero encontra-se de forma mais 

superficial e neste caso está ancorado a uma atividade de interpretação textual, que não deixa 

de ser uma forma de estudo, porém da forma apresentada acaba ignorando a interatividade 

possibilitada por um trabalho com situações reais de uso da língua.     

Diferentemente do seminário, a abordagem do debate é mais simplificada com as fases 

de planejamento, de apresentação e de avaliação, as quais são reduzidas como mostra a figura 

14. 

  

Imagem 14 
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Figura 15 

 

Figura 14 – O debate regrado público 



108 

 

 



109 

 

 



110 

 

 Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 227; 230; 232- 233) 
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A abordagem do gênero também conta com uma etapa de avaliação. No entanto, não 

são apresentados critérios de avaliação, esse momento é baseado no quadro dos princípios 

básicos para o planejamento onde estão reunidas informações sobre a estrutura organizacional 

do gênero.  

Além do mais, outro aspecto que nos chamou atenção foi a exiguidade de informações 

referentes à modalidade oral e ao próprio gênero abordado, demonstrando a repetição no LDP 

ao apresentar a mesma sequência de orientações para o trabalho com o debate, seguindo ordem 

de: ler a transcrição de alguns trechos de debate, resolver o exercício em que o texto exposto 

serve de base para que se responda atividade e logo após o aluno é solicitado a produzir um 

debate.  

Diante das questões, passamos agora para a discussão sobre o LDP do 2º ano. 

 

4.2.2 O LDP do ensino médio – 2º ano  

 

No LDP do 2º ano, a oralidade é abordada por meio de três gêneros textuais, sendo 

eles: mesa-redonda, entrevista e reportagem. Para tanto, praticamente todos os trabalhos 

direcionadores do estudo desses gêneros seguem uma mesma sistematização, sendo que apenas 

a abordagem com a reportagem adota outro processo.  Esta diferença reside no fato de não ser 

apresentado um conceito acerca do gênero, sendo que o processo de estudo está composto 

através da exibição de uma reportagem seguida de um questionário e a solicitação da produção 

do gênero.  

 

 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2015, p. 327; 330; 332; 333) 
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Figura 15 – A reportagem 
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 Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 273-276) 
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Como é possível de se observar na figura 15, o foco na estrutura de abordagem do 

gênero é na exposição breve de alguns aspectos da reportagem e logo depois uma série de 

questões de interpretação textual. No tocante aos gêneros mesa-redonda e entrevista, 

primeiramente é apresentada uma breve definição sobre o gênero como nos mostra logo abaixo 

as figuras 16 e 17. Logo depois da definição, é exposto um texto base para que uma sequência 

de questões (relacionadas aos gêneros) possa ser respondida pelo aluno. Faz-se necessário 

ressaltar que as questões são direcionadas para o gênero que está sendo estudado, no entanto, 

não é possível uma produção efetiva deste, pois as atividades não tratam especificamente de 

como se deve proceder durante a realização do gênero, mas sim de interpretações relacionadas 

ao assunto dos textos disponibilizados como base. 

Assim, após a etapa de resoluções das questões, é apresentada a seção nomeada de 

“Produzindo”. Neste momento, é solicitada aos alunos a produção de ambos os gêneros e 

apresentadas informações que servirão de subsídio. Contudo, essas informações parecem um 

tanto quanto superficiais, pois, ao que nos parece, essas dicas se detêm muito a um caráter de 

que para os gêneros serem produzidos necessitam seguir fielmente um modelo. 

Entretanto, sabe-se que os gêneros textuais são caraterizados “[...] como eventos 

textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e 

atividades sócioculturais, bem como na relação com inovações tecnológicas [...]” 

(MARCUSCHI, 2003). Assim, é bastante relevante que os materiais deixem bem claro, assim 

como os professores no momento das suas interferências, que os gêneros têm as características 

que demarcam cada um e, além disso, que é preciso levar em consideração as inúmeras 

influências dos contextos situacionais em que estão inseridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2015, p. 313; 315; 316) 

 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2015, p. 327; 330; 332; 333) 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2015, p. 155; 156; 158; 160) 

 

Figura 17 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2015, p. 273, 274, 275, 276) 

 

Definição do 

gênero 

Planejamento 
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Figura 16 – A mesa-redonda 
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 Fonte: Cereja e Cochar (2014, p. 155-156; 158; 160) 
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Figura 17 – A entrevista 
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Fonte: Cereja e Cochar (2015, p. 239; 242-244) 
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4.2.3 O LDP do ensino médio – 3º ano  

 

O LDP do terceiro ano do EM traz o gênero debate regrado público: estratégias e 

contra-argumentação como única forma de abordar aspectos da língua oral. Diferenciando-se 

dos demais LDP, a coleção aprovada pelo PNLD (2015, 2016, 2017) sugere um trabalho com 

o texto argumentativo na forma oral e também escrita.  

Quando se trata da produção oral, primeiramente é disponibilizada para os alunos a 

transcrição de um debate e logo após uma sequência de questões (interpretação textual) para 

serem resolvidas. Após essa fase, são apresentadas informações sobre contra-argumentação 

para que posteriormente os alunos sejam solicitados a produzirem um debate regrado público.  

Ao observarmos as figuras 18, representativa da coleção aqui analisada, podemos 

observar como ocorre o processo de produção do gênero. Vejamos: 

 Figura 18 – O debate regrado público: estratégias de contra-argumentação 
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 Fonte: Cereja e Cochar (2015, p. 253-255; 257) 
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Na figura exposta acima, a seção produzindo um debate regrado público apresenta 

algumas questões que fazem parte do processo de produção de um debate, por exemplo: o papel 

do moderador, o uso da língua, o tempo destinado para a apresentação. Porém, antes deste 

momento destinado para a produção do gênero, o LDP não apresenta informação ou sugestões 

de como isso é realmente realizado, Logo, o LDP de forma simplista reduz à produção do 

gênero as informações apresentadas sem levar em consideração as muitas formas de produção 

existente. Fato esse que frequentemente faz parte também das abordagens dos demais gêneros 

já analisados. 

Sobre essa questão, Mendes (2005, p. 18) chama atenção para a transformação dos 

saberes antes que seja inserido em sala de aula, ou seja, para a autora, estes não devem ser 

apenas “resumidos” ou “simplificados”. Em consonância com a autora, acreditamos que são 

muitas as influências nesse processo de didatização, assim, estas precisam ser consideradas, 

sendo fundamental que, no caso em questão, a produção dos gêneros não seja repassada como 

algo que só pode acontecer de uma única forma, pelo contrário, é essencial a demonstração das 

características que demarcam cada gênero textual e, principalmente, a flexibilidade existente 

em alguns casos.  

Observando os exemplos acima analisados, podemos inferir que a oralidade é abordada 

ainda de uma forma restrita, seja no que diz respeito às atividades apresentadas para o estudo 

da oralidade ou aos gêneros textuais orais exemplificados acima.   

Assim, reiteramos que as propostas analisadas se encontram ainda de forma limitada 

e algumas vezes equivocadas visto o predomínio de atividades voltadas para a produção 

engessada dos diferentes gêneros textuais e, sobretudo, a ausência de informações que possam 

ser um apoio firme no momento da produção, sendo enfática a preocupação com a interpretação 

textual de alguns textos expostos para o trabalho com os gêneros. Dessa maneira, ao 

retomarmos os critérios que delimitamos com base nos estudos realizados para esta pesquisa, 

conforme apresentado na seção de metodologia, podemos condensar as questões encontradas 

na análise como nos mostram os quadros a seguir: 

 

Trabalhando 

o gênero 

Fonte: Cereja e Cochar (2015, p. 253; 254; 255; 257) 

 

Produzindo 

um debate 
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CRITÉRIOS CENTRAIS DA 

ANÁLISE 

O QUE A COLEÇÃO ANALISADA APRESENTA? 

 

6º 

 

7º 

 

8º 

 

9º 

 

Apresenta informações referentes à 

modalidade oral da língua, situando os 

alunos sobre a sua importância. 

O LDP apresenta, mesmo 

que de forma simplista, 

algumas informações 

referentes à oralidade. 

O LDP apresenta, mesmo 

que de forma simplista 

algumas informações 

referentes à oralidade. 

Não há no LDP nenhuma 

informação sobre a 

modalidade oral da língua 

e suas especificidades. 

Não há no LDP nenhuma 

informação sobre a 

modalidade oral da língua 

e suas especificidades. 

 

 

Aborda a oralidade sempre por meio da 

produção dos gêneros textuais orais. 

 

 

 

Além de alguns gêneros orais, existe no LDP tópicos denominados de “leitura expressiva” e “intervalo”, que 

tratam, em alguns casos, do trabalho com oralização da escrita, objetivando, a partir da leitura oralizada, 

explorar aspectos como entonação, pausa, dentre outros. 

 

 

Existe nos livros uma proposta de 

feedback  sobre o que foi realizado, afim 

de avaliar as produções. 

O LDP não apresenta 

nenhuma proposta de 

avaliação e/ou revisão da 

produção de gênero 

solicitado. 

O LDP apresenta 

propostas de avaliação 

e/ou revisão da produção 

de alguns gêneros 

solicitados. 

O LDP não apresenta 

propostas de avaliação 

e/ou revisão da produção 

de alguns gêneros 

solicitados. 

O LDP apresenta 

propostas de avaliação 

e/ou revisão da produção 

de alguns gêneros 

solicitados. 
Fonte: elaboração própria  

 

 

 

QUADRO 5 - Aspectos comparativos entre as coleções analisadas (ENSINO FUNDAMDENTAL – ANOS FINAIS) 
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CRITÉRIOS CENTRAIS DA ANÁLISE 

O QUE A COLEÇÃO ANALISADA APRESENTA? 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

 

 

Apresenta informações referentes à modalidade oral 

da língua, situando os alunos sobre a sua importância. 

 

Não há no LDP nenhuma 

informação sobre a 

modalidade oral da língua e 

suas especificidades.    

Não há no LDP nenhuma 

informação sobre a 

modalidade oral da língua e 

suas especificidades. 

Não há no LDP nenhuma 

informação sobre a 

modalidade oral da língua e 

suas especificidades. 

 

Aborda a oralidade sempre por meio da produção dos 

gêneros textuais orais. 

 

O LDP traz os gêneros orais como único suporte para o trabalho com a oralidade, sendo 

sempre solicitada a prática dos gêneros textuais abordados pelos LDP. 

 

 

 

Existe nos livros uma proposta de feedback  sobre o 

que foi realizado, afim de avaliar as produções. 

Ao final da abordagem de 

cada gênero oral, é sugerido 

um trabalho de avaliação 

sobre o que foi produzido, 

possibilitando um estudo 

mais consistente do gênero 

abordado. 

Ao final da abordagem de 

cada gênero oral, é sugerido 

um trabalho de avaliação 

sobre o que foi produzido, 

possibilitando um estudo 

mais consistente do gênero 

abordado. 

Ao final da abordagem de 

cada gênero oral, é sugerido 

um trabalho de avaliação 

sobre o que foi produzido, 

possibilitando um estudo 

mais consistente do gênero 

abordado. 
Fonte: elaboração própria  

QUADRO 6 - Aspectos comparativos entre as coleções analisadas (ENSINO MÉDIO) 

 



132 

 

Nos quadros apresentados acima, temos um resumo com base nos pontos centrais que 

delimitamos para esta análise. Logo, podemos constatar de modo geral que, com base na etapa 

anterior de descrição, as coleções de LDP do EF II e do EM apresentam um: 

 Reducionismo de informações sobre oralidade e gêneros orais; 

 Equívoco quando se trata de um trabalho com a oralidade e as atividades de oralização 

da escrita. 

 As orientações destinadas para a produção, em sua grande maioria, demonstram uma 

concepção da produção do gênero como algo estático. 

Logo, a modalidade oral da língua é pouco explorada como bem reforça a análise feita 

pelo Guia do Livro Didático (BRASIL, 2017, p. 43) ao enfatizar que “a oralidade é o eixo 

menos contemplado na obra, porém focaliza alguns gêneros da tradição oral ou de situações 

formais de uso da língua. O estudo é voltado para que o aluno aprenda as regras sociais 

presentes na produção desses gêneros”. Desse modo, após o processo de descrição das 

atividades aqui analisadas, passamos agora para a comparação destas nos dois níveis de ensino 

(EF II e EM), visando realizar o processo comparativo proposto no segundo objetivo específico 

desta pesquisa. 

4.3 SOBRE O EF II E EM: UM PROCESSO COMPARATIVO 

 

Acerca ainda da sistematização apresentada pelos LDP analisados, é pertinente 

atentarmos para os aspectos diferenciais entre os níveis de ensino (EF II e EM). Conforme os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM)14 (BRASIL, 2011 p, 55),  

Pressupondo que os estatutos básicos relativos ao funcionamento da língua portuguesa 
foram aprendidos ao longo do ensino fundamental, cabe ao ensino médio oferecer aos 

estudantes oportunidades de uma compreensão mais aguçada dos mecanismos que 

regulam nossa língua, tendo como ponto de apoio alguns dos produtos mais caros às 

culturas letradas: textos escritos, especialmente os literários.  

Assim, cabe ao EM um aprofundamento das questões exibidas no EF II. No entanto, 

no caso em questão, os LDP estudados não deixam evidente esse prosseguimento, pois as 

atividades nos sete exemplares seguem aproximadamente uma mesma sistematização, sendo 

que nenhuma coleção apresenta aspectos diferenciais relevantes para que se atinja a proposta 

dos PCNEM de um aprofundamento dos conteúdos estudados. 

                                                             
14 PCNEM daqui por diante. 
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Isso demonstra ainda uma estagnação no processo metodológico das atividades, já que 

as abordagens, principalmente, no EM apresentam praticamente o mesmo processo do EF II. 

Dessa maneira, contrapõem-se ao que propõe o GLD (2015, p. 58) ao destacar que “A 

metodologia adotada segue um padrão mais ou menos semelhante nos três volumes: em síntese, 

nota-se uma visível progressão e sistematização de estratégias e procedimentos de uma unidade 

para outra e de um volume para outro”. 

O quadro, a seguir, nos mostra o processo comparativo do que foi encontrado em 

ambas as coleções. Vejamos: 
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ENSINO FNDAMENTAL II ENSINO MÉDIO 

GÊNEROS TEXTUAIS FORMA DE ABORDAGEM DOS 

GÊNEROS15 

 GÊNEROS TEXTUAIS FORMA DE ABORDAGEM DOS 

GÊNEROS 

 

 6º 

 

 Exposição oral 

 

 

 Atividade de interpretação 

textual; 

 Informações sobre o gênero; 

 Proposta de trabalho com o 

gênero. 

1º  Seminário; 

 Debate regrado 

público. 

 

 

 Atividade de interpretação 

textual; 

 Informações sobre o gênero; 

Proposta de trabalho com o 

gênero. 

 

7º 

 Discussão em grupo; 

 Debate deliberativo; 

 Entrevista oral. 

 

 

 Atividade de interpretação 

textual; 

 Informações sobre o gênero; 

 Proposta de trabalho com o 

gênero. 

2º  Mesa-redonda; 

 Entrevista; 

 Reportagem. 

 

 

 Atividade de interpretação 

textual; 

 Informações sobre o gênero; 

 Proposta de trabalho com o 

gênero. 

 

8º 

 

 

 Seminário 

 

 

 

 Atividade de interpretação 

textual; 

 Informações sobre o gênero; 

 Proposta de trabalho com o 

gênero. 

 

3º 

 O debate regrado 

público: 

estratégias de 

contra-

argumentação. 

 Atividade de interpretação 

textual; 

 Informações sobre o gênero; 

 Proposta de trabalho com o 

gênero. 

 

9º 

 Debate regrado 

público; 

 Debate regrado 

público: o papel do 

moderador 

 Atividade de interpretação 

textual; 

 Informações sobre o gênero; 

 Proposta de trabalho com o 

gênero. 

  

                                                             
15 A forma de abordagem dos gêneros é semelhante entre os diferentes níveis de ensino e entre as diferentes coleções. Logo, não há nenhum aspecto que demarque enfaticamente 

as diferenças entre as abordagens, já que as coleções apresentam no geral o mesmo conteúdo e propostas de trabalho.  

QUADRO 7 - CONTRAPOSIÇÃO ENTRE EF ANOS FINAIS E EM 

Fonte: elaboração própria.  
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Como se pode observar não existe praticamente diferença entre os conteúdos 

abordados nos LDP do EF II (anos finais) e EM. Com exceção de alguns gêneros não serem 

abordados em ambas as coleções, por exemplo: reportagem, exposição oral, discussão em 

grupo, o restante é semelhante tanto no que se refere aos gêneros como também à proposta de 

produção sugerida.  Logo, é possível constatar uma estagnação no processo metodológico das 

atividades, já que as abordagens, principalmente no EM, apresentam praticamente o mesmo 

processo do EF II (anos finais). 

Portanto, com base nos pontos apresentados, fica explícito que os resultados obtidos 

através desta análise constatam a priori a necessidade de uma revisão na abordagem da 

oralidade nos LDP analisados, tendo em vista que o estudo dos gêneros orais e a oralidade 

(assim como com os gêneros textuais escritos) exige o posicionamento teórico e metodológico 

que possa possibilitar aos alunos uma autonomia nas diferentes situações/contextos sociais. 

Logo, as atividades contemplam, conforme apresentado, um trabalho efetivo com a língua 

apenas em alguns momentos, fato que suscita inúmeras reflexões e indagações no que toca às 

práticas que utilizam única e exclusivamente os LDP. 
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5 CONSIDERAÇÕES (SEMI) FINAIS 

 

Esta pesquisa objetivou investigar a abordagem da oralidade em LDP, partindo da 

identificação, descrição e comparação entre as propostas de aplicabilidade sobre a temática em 

duas coleções – Português Linguagens dos autores William Cereja e Thereza Cochar adotadas 

no EF II durante a aprovação pelo PNLD (2014, 2015, 2016) e no EM com o PNLD (2015, 

2016, 2017).  

Para que este estudo pudesse ser desenvolvido como descrito na seção de metodologia, 

foi realizada uma etapa de identificação e descrição sobre como as atividades que tratam da 

oralidade são sistematizadas nos LDP analisados. Posteriormente, com os dados iniciais já 

constatados, realizamos uma etapa de comparação entre as análises das coleções do EF II e EM, 

a fim de observarmos um caráter de progressão (ou não) das propostas dos LDP de um nível 

para outro de ensino. 

Assim, retornando aos nossos questionamentos iniciais e estruturadores desta 

pesquisa, direcionamos toda nossa discussão para que fosse possível atender a nossa indagação 

central definida da seguinte forma: como as propostas de aplicabilidade presentes nos LDP 

aprovados pelo PNLD (2014, 2015, 2016 – 2015, 2016, 20179) apresentam a abordagem da 

oralidade no EF II e EM? 

Logo, para que pudéssemos alcançar a discussão sobre este questionamento, 

delineamos outras duas questões apresentadas adiante:  

 Como a oralidade é abordada em diferentes coleções de LDP aprovados pelo PNLD 

(2014, 2015, 2016 – 2015, 2016, 2017)?  

 De que maneira se dá a correlação entre as atividades que abordam a oralidade no EF II 

e no EM, denotando um prosseguimento entre os níveis de ensino? 

Para tanto, com o intento de realizarmos uma discussão consistente para que fosse 

possível contemplar as indagações supracitadas, traçamos os objetivos (geral e específicos) da 

nossa pesquisa da seguinte maneira:  

 Investigar a abordagem da oralidade em LDP, partindo da identificação e da descrição 

das propostas sobre o trabalho com a oralidade e os gêneros orais em coleções nestes livros 

didáticos e da análise comparativa entre as propostas de aplicabilidade sobre a temática em 

coleções do EF II e do EM aprovadas pelo PNLD (2014, 2015, 2016 – 2015, 2016, 2017);  

 Identificar as propostas sobre o trabalho com a oralidade e os gêneros textuais orais em 

coleções de LDP já aprovados pelo PNLD (2014, 2015, 2016 – 2015, 2016, 2017);  
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 Descrever as propostas sobre o trabalho com a oralidade e os gêneros textuais orais em 

coleções de LDP já aprovados pelo PNLD (2014, 2015, 2016 – 2015, 2016, 2017);  

 Comparar as atividades com a oralidade no EF II e no EM, identificando (ou não) um 

aprofundamento no EM das questões trabalhadas no decorrer do EF II. 

Diante disso, foi possível evidenciar que grande parte das abordagens os LDP 

apresentam: 

 Reducionismo de informações sobre oralidade e gêneros orais; 

 Equívoco quando se trata de um trabalho com a oralidade e atividades de oralização da 

escrita; 

 As orientações destinadas para a produção, em sua grande maioria, demonstram uma 

concepção da produção do gênero como algo estático; 

 Estagnação no processo metodológico das atividades, já que as abordagens, 

principalmente, no EM apresentam praticamente o mesmo processo do EF II. 

Em se tratando das questões constatadas, podemos ressaltar que os LDP apresentam 

um reducionismo quando se trata de informações sobre a oralidade e os gêneros orais, sendo 

notória a solicitação de produção dos gêneros sem que haja uma diversidade de informações 

que tratem dos aspectos necessários durante a sua execução.   

Ademais, outro ponto constatado diz respeito ao equívoco entre oralidade e oralização 

da escrita. Não muito difícil de ver essa concepção deturpada se encontra presente na maioria 

dos LDP, que acabam deixando visivelmente um caráter contraditório em suas propostas de 

abordagens para o trabalho com a modalidade oral da língua.  

Além disso, embora em um momento posterior seja solicitada a produção do gênero, 

a atividade de interpretação textual é frequentemente abordada como um único meio de se 

trabalhar com o gênero textual, contribuindo para um engessamento desse processo, que sempre 

é apresentado com aspectos aparentemente inflexíveis. Logo, as orientações destinadas para a 

produção, em sua grande maioria, demonstram uma concepção da produção do gênero como 

algo estático, ou seja, é sempre exibido um “modelo” a ser seguido, o que descaracteriza a 

maleabilidade dos usos reais da língua.  

Para finalizar, observamos que entre as atividades do EF II e EM não há praticamente 

nenhuma diferença de abordagem, demonstrando que as propostas do EM não apresentam um 

avanço sobre as questões tratadas conforme exigem os PCNEM (2007).  

Diante disso, apesar do objetivo da pesquisa em investigar a abordagem da oralidade 

em LDP do EF II e do EM ter sido alcançado, sabemos que ainda existem muitas possibilidades 

de discussão acerca desse assunto. No caso do estudo em questão, podemos ressaltar alguns 
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pontos que não fizeram parte das nossas discussões por não estarem englobados em nossos 

objetivos, mas que foram surgindo ao longo dessa pesquisa, por exemplo:  

 Comparativo entre o trabalho com a escrita e a oralidade; 

 Proposta de atividades para o trabalho com a modalidade oral da língua; 

 Comparativo entre as propostas dos LDP e a prática em sala de aula. 

Pensamos que será pertinente o desenvolvimento de pesquisas que se detenham ao 

processo comparativo entre a abordagem de ambas as modalidades da língua nos LDP de 

português, atentando para uma possível discrepância entre as modalidades e o processo 

metodológico destinado para cada uma. Além disso, consideramos relevante a produção de 

propostas de atividades para o trabalho com a modalidade oral da língua, partindo de análises 

precedentes dos livros e como consequência a sugestão de reformulação do material analisado, 

se for necessário. Do mesmo modo, acreditamos na possibilidade do desenvolvimento de 

pesquisas que estejam voltadas para as propostas dos LDP e a prática efetiva em sala de aula, 

visto que esses dois eixos – proposta de estratégia metodológica e efetivação da prática são 

fundamentais na constituição do processo de ensino-aprendizagem.  

Tais pontos foram surgindo ao longo da análise como aspectos que demarcavam uma 

ampliação do que foi de fato analisado, evidenciando um leque de questões a serem discutidas 

com o potencial de reforçar os pontos encontrados e apresentar novas possibilidades que aqui 

não foram percebidas. No entanto, reiteramos que devido ao fato de estes pontos não estarem 

reunidos nos nossos objetivos de pesquisa apresentamos aqui como possibilidades para 

ampliação de pesquisas já existentes e/ou a realização de nossas possíveis discussões.   

Portanto, esperamos, então, que as reflexões atingidas por esta pesquisa possibilitem 

novos questionamentos, dando continuidade às discussões que buscam compreender e 

contribuir para o vasto contexto em que se insere o ensino de Língua Portuguesa, 

principalmente, quando se trata do trabalho com a oralidade em sala de aula.  
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ANEXO 1 - Coleção do Ensino Fundamental II – Anos finais (PNLD 2014, 2015, 2016) 
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ANEXO 2 - Coleção do Ensino Médio (PNLD, 2015, 2016, 2017) 


