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RESUMO 

Esta pesquisa, na área de Educação, linha de pesquisa,Educação e Linguagem, tem como 

objetivo analisar a escolarização dos gêneros orais secundários (GOS) em coleções didáticas 

de Língua Portuguesa do Ensino Médio. Parte da ideia de que, sendo a oralidade um tema 

amplo, com várias dimensões a ensinar, é preciso ter bem delimitado seu objeto de ensino, 

principalmente porque muitas pesquisas científicas demonstraram que ainda há confusão, por 

parte dos professores, sobre qual oral ensinar. No ensino Médio, o ensino dos gêneros orais 

secundários cumpre a função de munir os alunos do conhecimento do oral formal exigido em 

esferas públicas, cujas atividades de linguagem são mais complexas e elaboradas do ponto de 

vista cultural. Assim, essas esferas impõem restrições quanto ao uso do oral, as quais são 

aprendidas por meio do ensino escolar. Nesse processo, o Livro Didático de Português (LDP) 

é uma ferramenta essencial, principalmente nas escolas públicas, onde é o principal, senão o 

único, meio de acesso às propostas de ensino dos eixos oralidade, escrita, leitura e análise 

linguística. Entretanto, muitas formas de comunicação, oral ou escrita, não foram concebidas 

para serem ensinadas. Dentre essas, cito os gêneros orais secundários, os quais, ao serem 

transportados de sua esfera original para a escolar, sofrem modificações, determinadas pela 

transposição didática e pela escolarização, para se tornarem objetos de ensino, o que, 
necessariamente, retira-lhes partes substanciais. Embasada por esses pressupostos, o objetivo 

principal desta Dissertação de mestrado, doravante (DM), é investigar a abordagem dada aos 

gêneros orais secundários em coleções didáticas, interpretando os dados referentes à 

recorrência, às capacidades que mobilizam, visando ao ensino daquilo que é mais complexo, 

às principais modificações impostas pela escolarização e às propostas de produção de gêneros 

orais secundários apresentadas para o ensino. Os corpora da pesquisa são três coleções 

didáticas aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD/2015-2017): 

Português Vozes do Mundo – Literatura, Língua e de textos, dos autores Líllia Santos 

Abreu Tardelli, Lucas Sanches Oda, Maria Tereza Arruda Campos e Salete Toledo, Editora 

Saraiva, Viva Português, das autoras Elizabeth Campos, Paula Marques Carvalho e Sílvia 

Letícia de Andrade, Editora Ática e Português Linguagens em Conexão, das autoras Graça 

Sette, Márcia Travalha e Rozário Starling, Editora Saraiva. Esta pesquisa assume o cunho 

quanti-qualitativo-interpretativista, sustentada em fontes documentais e fundamentada 

teoricamente por Bakhtin ([1952-53]1979] 2011; Dolz e Schneuwly (2010); Soares (2003), 

dentre outros teóricos que tratam do tema. Os resultados revelam que as três coleções 

escolarizaram os GOS, propondo o ensino de capacidades essenciais ao falante desses 

gêneros. Entretanto, o ensino de gêneros escritos é predominante em duas delas. Os dados 

mostram, ainda, que duas coleções, visando ao aprofundamento das capacidades, abordaram-

nas em forma espiralada. Mas uma capacidade importante para ampliar o domínio do oral 

formal, ‘Conhecimento linguístico sobre o GOS’,  foi proposta como objeto de estudo poucas 

vezes e sem muita profundidade. Apesar disso, os resultados apontam, de maneira geral, 

avanço nas propostas de ensino da oralidade. A escolarização das atividades é suficiente para 

que o professor do EM  promova o ensino adequado dos GOS, contribuindo para que o aluno 

adquira as capacidades essenciais ao falante desses gêneros. 

 

Palavras-chave: Escolarização. Gêneros orais secundários. Livro Didático de Português. 

Progressão em espiral.  



 
 

RESUMEN 

Este estudio, en el área de Educación, línea de pesquisa en Educación y Lenguaje, tiene como 

objetivo analizar la enzeñanza de los géneros orales secundários en coleciones didácticas de 

Lengua Portuguesa de la secundaria. Parte de la idea de que, siendo la oralidade um tema 

amplio, com varias dimensiones a enseñar, es preciso tener bien delimitado su objeto de 

enseñanza, principalmente porque muchas investigaciones científicas han demostrado que 

todavía hay confunsión, por parte de los profesores, sobre qué oral enseñar. En la secundaria, 

la enseñanza de los géneros orales secundarios cumple la función de munir a los alumnos del 

conocimiento del oral formal exigido en esferas públicas, cuyas actividades de lenguaje son 

más complejas y elaboradas desde el punto de vista cultural. Así, esas esferas imponen 

restricciones en cuanto al uso del oral, las cuales se aprenden a través de la enseñanza escolar. 

En este proceso, el libro de texto de portugués (PLD) es una herramienta esencial, 

especialmente en las escuelas públicas, que es la principal, sino el único,  medio de acceso a 

las propuestas educativas de los ejes oralidad, escrita, lectura y análisis lingüístico. Sin 

embargo, muchas formas de comunicación, oral o escrita, no fueron concebidas para ser 

enseñadas. De entre esas, cito los géneros orales secundarios, los cuales, al ser transportados 

de su esfera original a la escolar, sufren modificaciones, determinadas por la transposición 
didáctica y por la escolarización, para convertirse en objetos de enseñanza, lo que, 

necesariamente, les retira partes sustanciales. En el marco de estos supuestos,  el objetivo 

principal de esta Disertación consiste en investigar el enfoque dado a los géneros orales 

secundarios en colecciones didácticas, interpretando los datos referentes a la recurrencia, a las 

capacidades que movilizan, para la enseñanza de lo que es más complejo, a las principales 

modificaciones impuestas por la escolarización y las propuestas de producción de géneros 

orales secundarios presentados para la enseñanza. Los corpus de la investigación para esta 

versión son tres colecciones de libros de texto aprobados por el “Programa Nacional do Livro 

Didático”(PNLD / 2015-2017): Português Vozes do Mundo – Literatura, Língua e de 

textos, dos autores Líllia Santos Abreu Tardelli, Lucas Sanches Oda, Maria Tereza Arruda 

Campos e Salete Toledo, Editora Saraiva, Viva Português, das autoras Elizabeth Campos, 

Paula Marques Carvalho e Sílvia Letícia de Andrade, Editora Ática e Português Linguagens 

em Conexão, das autoras Graça Sette, Márcia Travalha e Rozário Starling. Esta investigación 

asume el cuántico cuantitativo-interpretativista, sostenido en fuentes documentales y 

fundamentado teóricamente por Bakhtin (1952-53) 1979, 2011, Dolz y Schneuwly (2010), 

Soares (2003), entre otros teóricos que tratan del tema. Los resultados revelan que las tres 

colecciones escolarizan a los GOS, proponiendo la enseñanza de capacidades esenciales al 

hablante de esos géneros. Sin embargo, la enseñanza de los GE es predominante en dos de 

ellas. Los datos muestran, además, que dos colecciones, buscando la profundización de las 

capacidades, las abordaron en forma espiral. Pero una dimensión importante para ampliar el 

dominio del oral formal: "Conocimiento linguístico sobre el GOS" fue propuesta como objeto 

de estudio pocas veces y sin mucha profundidad. A pesar de ello, los resultados apuntan, de 

manera general, avance en las propuestas de enseñanza de la oralidad. La escolarización de 

las actividades es suficiente para que el profesor del EM promueve la enseñanza adecuada de 

los GOS, contribuyendo para que el alumno adquiera las capacidades esenciales al hablante 

de esos géneros. 

Palabras clave: Escolarización. Géneros orales secundarios. Libro de texto de portugués. 

Progresión en espiral. 
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1 O DOMÍNIO DOS GÊNEROS ORAIS SECUNDÁRIOS É FRUTO DE ENSINO 

SISTEMATIZADO  

 

Meu interesse por esta investigação – gêneros orais secundários, doravante GOS – 

está intrinsecamente ligado à forma como me relacionei com o objeto na infância e, 

posteriormente, na vida profissional. 

Minha formação foi embasada na ditadura do silêncio, justificado, na família, como 

princípio de “boa educação”, e, na escola, como necessidade para aprender. Assim, na 

infância fui convidada por pais, avós e tios a permanecer calada, quando queria expressar-me 

para (e sobre) o mundo. Nas conversas de adultos, eu nunca podia abrir a boca e, se falei 

muito, foi com meus brinquedos.  

Lembro-me de minha avó com a casa cheia de visitas (hoje sei que elas iam lá atrás 

de suas histórias), narrando fatos interessantes da luta da família, vítima de uma doença que 

assolou os habitantes de Rio Verde, cidade situada no sudoeste goiano, a 80 km de Jataí – 

GO, no final do século XIX, obrigando-a deixar os pertences de uma vida inteira para tentar a 

sorte em Serranópolis – GO, situada também no sudoeste de Goiás. Seu interlocutor 

persistente era o dono do cartório da cidade. Em troca de duas ou três horas de prosa, ele 

levava café - produto de luxo, na época, para uma família pobre. 

 Sou de uma geração cujas memórias eram passadas às outras por meio da oralidade, 

já que todos os meus familiares (geração dos meus avós) eram analfabetos. Muitos morreram 

assim, salvo minha mãe (para minha sorte e de meus irmãos), que aprendeu a ler 

minimamente e nunca nos deixou fora da escola. Aos dez anos, mudei-me para Jataí. Para 

conseguir essa “proeza”, fiz meu primeiro grande discurso: rompi o silêncio imposto e roguei 

à minha mãe, a qual não queria separar-se dos filhos, que me deixasse partir, eu queria 

estudar, “mudar de vida”. 

Era 1980. Matricularam-me na escola São José1, na época, dirigida por freiras. Nesse 

ano, não me lembro de ter dito uma palavra dentro da sala de aula, onde permanecia por 

quatro horas, realizando tarefas. Um pouco de liberdade de expressão tínhamos no recreio. 

Entretanto, havia moderação, sob pena de sermos punidas. 

Ainda sob o regime da ditadura
2
, fiz o antigo ginasial (hoje Ensino Fundamental) e o 

antigo 2º grau (hoje Ensino Médio) na mesma escola – Colégio Estadual Nestório Ribeiro
3
, 

                                                             
1
 Hoje, Colégio Instituto São José, em convênio com o Estado de Goiás. 

2
 A ditadura a que me refiro eram duas: a do sistema de governo – Ditadura Militar – e a conteudista,  já que 

prevalecia a Tendência Liberal Tecnicista, cujo objetivo era repassar os conhecimentos e valores acumulados 

para alunos que os recebiam de forma passiva.  
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cujo ensino era extremamente tradicional. Somente os professores tinham o direito de falar. 

No final do 2º grau, em 1988, os professores, esporadicamente, nos convidavam a participar 

da aula, mas já estávamos habituados ao silêncio. 

No ano de 1993, minha história com a oralidade, antes relacionada às práticas 

espontâneas do oral, mudou radicalmente, pois, nesse ano, fui aprovada para o curso de Letras 

– Português, da Universidade Federal de Goiás – Campus Avançado de Jataí
4
. Eu sonhava em 

ser professora de Língua Portuguesa (LP). Na universidade, fui obrigada a tomar a palavra em 

público por diversas vezes. Conheci gêneros do discurso como o seminário, debate regrado, 

mesa redonda, entre outros. Não foi nada fácil, suava frio, tinha dificuldades para organizar a 

fala, não possuía algumas capacidades necessárias para agir discursivamente na oralidade; 

sobrevivi, talvez não com a habilidade de uma grande produtora de textos orais, que poderia 

ter sido se formada nos bancos escolares. 

Em 1999, recém-formada e aprovada no Concurso Estadual de Goiás, comecei a 

ministrar aulas de LP no Colégio Dom Abel, na cidade de Serranópolis (GO), onde trabalho 

até hoje. Lá, por alguns anos, reproduzi a educação tradicional que recebi. Na minha conduta 

como professora de Língua Portuguesa, adotei a Tendência Liberal Tecnicista
5
, repassando 

conteúdos e valores acumulados para alunos que, no meu entender,  os receberiam de forma 

passiva. Entretanto, a geração era outra, questionadora. Foi necessário rever minha prática 

pedagógica e investir na continuidade dos estudos, por isso fiz vários cursos de formação 

continuada, oferecidos pelo Estado, o que resultou em uma mudança de concepção com 

relação à língua, e, concomitantemente, com relação à concepção de sujeito. Atualmente, 

concebo a língua como lugar de interação, em que o sujeito ativamente constrói seu discurso 

na interação com o outro (BAKHTIN, 2011). 

É importante destacar, ainda, que, em nenhum dos cursos que fiz , foram abordados 

os gêneros orais secundários como objetos de ensino da oralidade. Somente com a 

                                                                                                                                                                                              
3
 Atualmente colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás 

4
 Atualmente, o antes Campus Jataí é denominado Regional Jataí. 

5
 Com o advento do regime militar, o tecnicismo, de acordo com Saviani (2013), foi sendo delineado a partir da 

difusão das ideias relacionadas à organização racional do trabalho (taylorismo, fordismo), os quais defendiam o 

enfoque sistêmico e o controle do comportamento (behaviorismo), visando à eficácia nos meios de produção. No 

campo educacional, o autor afirma que a influência dessas ideias configurou a chamada ‘pedagogia 

tecnicista’(Tendência Liberal Tecnicista) que, inspirada nos princípios da racionalidade, eficiência e 

produtividade, propunha a reorganização do processo educativo, com vistas a torná-lo objetivo e operacional, 

assim como ocorreu no trabalho fabril. Desta forma, o método de ensino sob a orientação da pedagogia tecnicista 

concebe o aluno como receptor passivo dos conhecimentos, os quais devem ser acumulados mentalmente através 

de associações. O professor é o responsável por depositar esses conhecimentos, já que é visto como um 

especialista na aplicação dos manuais, o que prenuncia uma prática controlada pelo sistema produtivo, cujo 

objetivo é aperfeiçoar a mão de obra especializada para atender aos interesses do capital. Saviani (2013) conclui, 

entretanto, que a pedagogia tecnicista contribuiu para aumentar o caos no campo educativo, acentuando o nível 

de descontinuidade, de heterogeneidade e de fragmentação, praticamente inviabilizando o trabalho pedagógico. 
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implantação do Currículo de Referência do Estado de Goiás6 foi que conheci os teóricos da 

escola de Psicologia de Genebra
7
  e a teoria sobre os gêneros orais e escritos. Resolvi voltar 

aos bancos da Universidade. Em 2016, cheguei ao Mestrado em Educação da Universidade 

Federal de Goiás – Regional Jataí. 

Apresentada minha relação com o objeto oralidade, passo agora à problemática que 

culminou na realização desta investigação de Mestrado. Para isso, faço um recorte histórico, 

precisamente a década de 1990, quando já estavam consolidadas algumas discussões teóricas 

sobre os gêneros orais, as quais se transformaram em recomendações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 1999) para o ensino de Língua 

Portuguesa (LP). Nesse texto oficial, as bases para o ensino da oralidade já estavam 

concretizadas, conforme se pode perceber pelos trechos “deixar falar/escrever de todas as 

formas, tendo como meta a organização dos textos” (BRASIL, 1999, p. 143);  “a situação 

formal da fala/escrita na sala de aula deve servir para o exercício da fala/escrita na vida 

social” [...] ou ainda “Não enxergamos outra saída, senão o diálogo, para que o aluno aprenda 

a confrontar, defender, explicar suas ideias de forma organizada, em diferentes esferas de 

prática da palavra pública [...] (BRASIL, 1999, p. 143) 

Esse primeiro contato com as orientações teórico-metodológicas dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (1999) trouxe-me algumas respostas sobre o ensino 

da oralidade.  Entretanto, os trechos citados anteriomente mostram que o texto oficial não faz 

referência explícita ao ensino dos GOS, mas à oralidade de maneira geral, o que gerou e gera 

várias confusões, por parte dos professores, sobre que tipo de oral ensinar. 

Além disso, atualmente, ainda que haja várias pesquisas na área da Educação e 

Linguagem sobre o ensino dos gêneros orais e o processo de escolarização desses pelo LD, 

em muitas delas8, percebo que os próprios pesquisadores e professores (em se tratando de 

pesquisa empírica) confundem outras dimensões da oralidade com gêneros orais. Tratam-nos 

                                                             
6
 O Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás foi idealizado no ano de 2011, quando foi 

elaborado o documento base, e colocado para apreciação de 500 professores. No ano de 2012, foram realizadas 

formações nas 40 regionais do Estado de Goiás com a participação de mais de quatro mil professores para a 

construção do modelo que hoje vigora em todas as escolas do estado. Em novembro e dezembro de 2012, houve 

um encontro para a exposição da Versão Final do Documento. Em 2013, ele entrou em vigor em todas as escolas 

do estado de Goiás. (http://docplayer.com.br/2371070-Curriculo-referencia-da-rede-estadual-de-educacao-de-

goias.html - páginas 8 a 10) 
7
 O Grupo de Genebra, composto por estudiosos como  Bernard Schneuwly, Joaquim Dolz e colaboradores, 

desenvolve pesquisas sobre o ensino escolar de gêneros escritos e orais. Esses estudos têm sido utilizados no 

contexto de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa a partir da proposta de agrupamento de gêneros dos 

autores. 
8
 Ver COSTA (2006) e SILVA (2014). As autoras concluem que são os professores os que confundem oralidade 

e gêneros orais.  

http://docplayer.com.br/2371070-Curriculo-referencia-da-rede-estadual-de-educacao-de-goias.html
http://docplayer.com.br/2371070-Curriculo-referencia-da-rede-estadual-de-educacao-de-goias.html
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como práticas afins. Contudo, para melhor delimitar a pesquisa, é conveniente esclarecer os 

conceitos atribuídos a cada um.  

Segundo Dolz e Schneuwly (2010), o termo oralidade é amplo, e pode tanto referir-

se àquilo que comumente o professor realiza em sala de aula, como leitura oralizada, correção 

de exercícios, comandos, leitura de instruções etc, quanto aos gêneros orais, tipos 

relativamente estáveis que apresentam conteúdo temático, estilo e forma composicional 

(BAKHTIN, [1953-54]1979). De acordo com os autores genebrinos,  

 
os gêneros formais públicos constituem as formas de linguagem que 

apresentam restrições impostas do exterior e implicam, paradoxalmente, um 

controle mais consciente e voluntário do próprio comportamento para 

dominá-los. São, em grande parte, pré-definidos, pré-codificados por 

convenções que os regulam e que definem seu sentido institucional (DOLZ e 

SCHNEUWLY, 2010, p.146) 

 

 Desta forma, tomar a palavra em esferas públicas requer algumas capacidades, as 

quais devem ser simuladas ou ficcionalizadas pela escola, de forma a atender às 

características do oral formal usado nessas esferas de atividade humana (BAKHTIN, [1953-

54]1979), uma vez que existem determinados campos de comunicação  – jurídico, político, 

educacional, comunicacional (rádio, televisão), religioso, administrativo – onde a participação 

exitosa dos envolvidos dependerá dos conhecimentos internalizados e que atendam às 

especificidades próprias do gênero oral ali usado para saber que tratamento temático e 

estilístico é próprio dela. Além disso, atitudes como o respeito pela fala do outro, habilidade 

para argumentar, refutar argumentos, visando a persuadir o interlocutor, entre outros, também 

são essenciais. 

Bakhtin (2011, p. 284) afirma que “muitas pessoas que dominam magnificamente 

uma língua sentem amiúde total impotência em alguns campos da comunicação precisamente 

porque não dominam na prática as formas de gênero de dadas esferas”.  

Por isso, de acordo com Dolz e Schneuwly (2010, p. 147)  

 

o papel da escola é levar os alunos a ultrapassar as formas de produção oral 

cotidianas, os denominados gêneros primários, para confrontá-las com outras 

mais institucionais, mediadas, parcialmente reguladas por restrições 

exteriores.  

 

Isso demanda tempo e um processo de escolarização que preveja as capacidades 

essenciais não mais para o texto escrito, mas para o oral. E, apesar de ser um texto que 

desaparece imediatamente após sua produção, os autores reconhecem que é possível capturar 

as dimensões ensináveis deste e transformá-las em objeto de ensino. 
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Assim, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2010, p. 95) afirmam que “é importante criar 

automatismos; preparar a fala; sobretudo se esta é pública, por meio da escrita e da 

memorização; considerar seu texto oral como o produto de uma preparação aprofundada...”. O 

ensino da expressão oral, sistematizado dessa forma, ajudaria o aluno a refletir sobre qual 

seria o melhor ‘desempenho’ para a apresentação em esferas públicas, cujo domínio do oral 

requer um pouco mais de complexidade que aquelas práticas espontâneas que os alunos 

dominam ao entrarem na escola. 

O seminário, por exemplo, ainda que venha de uma longa tradição, segundo Dolz, 

Schneuwly, De Pietro e Zahnd (2010, p. 184), mesmo sendo constantemente praticado, muitas 

vezes ocorre “sem que um verdadeiro trabalho didático tenha sido efetuado, sem que a 

construção da linguagem expositiva seja objeto de atividades de sala de aula, sem que 

estratégias concretas de intervenção e procedimentos explícitos de avaliação sejam adotadas”. 

Entretanto, esse gênero, apesar de ser oral, representa um instrumento privilegiado de 

transmissão de diversos conteúdos, os quais necessitam de maior atenção por parte dos 

agentes envolvidos no ensino de LP.  

Delineada a primeira problemática com relação ao ensino da oralidade, especifico a 

segunda. Professora de Português há dezoito anos, tendo adotado, inclusive, inúmeros livros 

didáticos (LD), percebo que a escolarização dos GOS realizada por esses é inferior à dos 

gêneros escritos, o que, de acordo com Silva (2014)9, é resultado da associação entre escrita e 

poder, construída historicamente pelas sociedades que a veem como símbolo de poder, em 

detrimento das sociedades que praticam somente a oralidade. Essa superioridade da escrita 

povoou o imaginário coletivo por várias décadas, além de ser difundida mundialmente. Há, 

ainda, em muitas escolas brasileiras, crenças infundadas de que o oral não se ensina, ou que os 

professores já o praticam quando dão liberdade para que os alunos possam se expressar 

oralmente. 

Além dos problemas apontados – imprecisão na definição do objeto de ensino da 

oralidade e as relações entre oralidade, escrita e poder – no ano de 2011-2013, o Estado de 

Goiás elaborou um Currículo Referência embasado naquilo que o grupo de Genebra propôs 

para o ensino de língua materna na Suíça.  No documento, é possível constatar que o Estado 

distingue ensino de oralidade de ensino dos gêneros orais. No entanto, ele dá maior ênfase à 

oralidade entendida como as rotinas próprias da sala de aula: correção de atividades, leitura 

                                                             
9
 No capítulo denominado “Discursos Diversos sobre Oralidade”, a autora reconstrói, historicamente, e com o 

apoio da antropologia, as relações entre oralidade, escrita e poder.  
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em voz alta, leitura de instruções, comandos, e pouca ênfase à produção de textos orais, os 

denominados gêneros orais secundários (GOS). 

Em cursos oferecidos pela Secretaria Estadual de Educação de Goiás, nos anos de 

2013, 2014 e 2015, para que se pudesse esclarecer a proposta do Currículo Referência com os 

professores, não foi criada  nenhuma política de formação voltada ao ensino dos GOS. Todos 

os cursos ofertados pelo Estado de Goiás, para subsidiarem a prática docente no ensino de LP, 

tomaram como objeto de ensino os eixos leitura, escrita e análise da língua. Os Cadernos 

Educacionais10, preparados para o Ensino Médio como material de apoio, apresentam 

sequências didáticas completamente voltadas para o ensino dos gêneros escritos.  

Como se pôde perceber, apesar dos inúmeros esforços para a efetivação do ensino 

dos GOS, em âmbito nacional e estadual – vários anos de discussões, produção de teorias para 

reafirmar a importância de se tratar o oral formal como objeto de ensino, sugestões por meio 

dos documentos oficiais – ainda hoje há questionamentos sobre o processo de escolarização e 

os principais tipos de capacidades a serem desenvolvidos pelos alunos do Ensino Médio 

(EM). Além disso, o termo letramento, que agora passo a denominar de capacidade, de acordo 

com Dolz e Schneuwly (2010), continua associado ao “uso efetivo e competente da leitura e 

da escrita nas práticas sociais que envolvem a escrita” (SOARES, 2003, p. 89), como se não 

houvesse capacidades (letramentos) a serem desenvolvidas na produção de textos orais. Nessa 

investigação, o termo será usado exclusivamente para me referir aos letramentos da esfera 

humana de produção oral.  

De acordo com Soares (2003), a palavra escolarização, derivada do verbo 

‘escolarizar’, apresenta dois sentidos: pode designar escolarizar alguém, ou um conhecimento, 

uma prática social, um comportamento. Para refletir sobre a relação entre escolarização, 

capacidades e progressão em espiral, a palavra será abordada em ambos os sentidos. 

Dolz e Schneuwly (2010) afirmam que, quando um gênero é escolarizado, produz-se 

um desdobramento e ele assume duas funções – passa a ser um instrumento de comunicação e 

objeto de aprendizagem. Ele sofre, inevitavelmente, modificações, algumas sob controle 

consciente dos educadores, outras automaticamente ligadas às restrições das situações 

didáticas. Todavia, os teóricos genebrinos, embasados em Bain e Schneuwly (1993) afirmam 

                                                             
10

 Os Cadernos Educacionais foram elaborados pelo Governo de Goiás no ano de 2013, para apoiar os 

professores de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. Todas as escolas de Goiás receberam o material 

didático, inclusive os alunos. São sequências didáticas elaboradas conforme a teoria das Sequências Didáticas 

propostas por Dolz e Schneuwly. O caderno sugere que o material seja apoio, no entanto, em 2013, era usado por 

algumas escolas, como material único de trabalho a ser seguido pelo professor de LP do Ensino Fundamental e 

Médio. Em 2016, ele tem sido usado por algumas escolas como material de apoio, porém os alunos não 

receberam os livros em 2014, 2015 e 2016.  
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que a iniciação aos gêneros complexos, como os orais públicos, não pode ser feita sem que se 

leve em conta as possibilidades dos aprendizes), os objetivos de natureza ética da escola e a 

progressão em espiral. Os gêneros escolarizados, de acordo com os teóricos, não são mais os 

mesmos, pois o contexto comunicativo é outro; somente linguisticamente continuam os 

mesmos. Por isso os autores sugerem a construção de um modelo didático que evidencie as 

dimensões ensináveis, tornando as relações entre os gêneros de referência e suas 

transformações visíveis. 

É importante destacar ainda outro problema que merece ser posto em discussão – a 

progressão em espiral (PE), principalmente em se tratando dos gêneros, pois compartilho com 

os autores da escola de Psicologia de Genebra ser necessário retornar, em ciclo/séries 

diferentes, a determinadas dimensões ensináveis do gênero para consolidar certas 

capacidades/letramentos essenciais ao produtor de textos orais.  

Dentre essas capacidades, cito o conhecimento da situação de comunicação, o 

planejamento da fala, a organização interna do gênero, a produção de argumentos de 

refutação, ou outros conhecimentos, importantes para o domínio dos gêneros orais 

secundários.  

Diante disso, entendo ser de fundamental importância um debate sobre GOS que leve 

em consideração a escolarização, as capacidades vinculadas a ele e que devem ser 

escolarizadas e a progressão em espiral, assuntos ainda não elucidados, a contento, nas 

inúmeras pesquisas sobre o oral formal. 

Como se pode perceber, a problemática envolvendo o oral como objeto de ensino 

ainda suscita questionamentos, os quais traduzo nas seguintes questões de pesquisa:  

1) Como os GOS estão sendo escolarizados por coleções didáticas de Ensino Médio 

das escolas ligadas à Subsecretaria Regional de Educação de Jataí – Goiás? 

2) Que atividades são propostas a partir do trabalho com GOS nas coleções e que 

capacidades elas desenvolvem?  

3) Como são abordadas as capacidades ensináveis nos GOS ? 

4) As atividades propostas para o ensino dos GOS são retomadas, na mesma série ou 

em séries seguintes,  numa progressão em espiral? 

Para responder a esses questionamentos, foram elaborados os seguintes objetivos:  

 

Objetivo Geral 

 

1) Analisar a escolarização dos gêneros orais secundários em três coleções de 

livro didático de Português do Ensino Médio (LDP) e a (in) existência da progressão 
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em espiral, visando à reflexão sobre as capacidades essenciais ao produtor de textos 

orais em esferas públicas. 

 

Objetivos Específicos 

 

1) Analisar se a abordagem dada aos GOS, nas propostas de produção de texto oral, é 

feita ‘em espiral’, com vistas ao domínio de um mesmo gênero em diferentes níveis. 

2) Verificar se as atividades propostas a partir dos GOS, numa progressão em espiral 

ou não, contribuem para a ampliação de capacidades requeridas em esferas públicas. 

4) Identificar se a abordagem dada aos GOS pelas OCEM e pelo Currículo 

Referência do Estado de Goiás foi contemplada no processo de escolarização dos GOS nas 

coleções em estudo. 

3) Refletir sobre o processo de escolarização dos GOS propostos para produção nas 

coleções didáticas (CD) em análise. 

Para o alcance dos objetivos pretendidos, foram selecionadas quatro CD de 

Português do Ensino Médio, em cuja escolha levou-se em consideração o fato de uma das 

coleções ser a recomendada pela Subsecretaria Regional de Jataí-go, portanto, a mais utilizada 

por escolas urbanas de EM ligadas a ela e coleções de escolas da região
11

 que não obedeceram 

à essa recomendação,atendendo a um número menor de alunos. Além disso, as coleções 

escolhidas constam no Guia do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2014
12

 

(triênio 2015-2017). 

È importante ressaltar que  serão analisadas somente três coleções, em função de ter 

percebido, num primeiro contato com estas, certa regularidade na forma de escolarização. 

Assim, para evitar a saturação de dados e, consequentemente, a repetição, optei por eliminar 

uma, escolhendo a adotada por Itajá, já que, dentre as quatro, é a que atende a um número 

menor de alunos do Ensino Médio, de acordo com censo realizado pelo IBGE (2015)
13

. 

Assim, adotei como primeira coleção a ser analisada –Vozes do Mundo: Literatura, Língua e 

Produção de textos; como segunda, Português Linguagens em Conexão e, como terceira, Viva 

Português. 

 

 

 

 

                                                             
11

 Essas escolas são coordenadas também pela Subsecretaria Regional de Jataí 
12

 No processo de avaliação do PNLD 2015, dezessete (17) coleções foram avaliadas, das quais apenas dez (10) 

constam no Guia do PNLD como aprovadas. FONTE: 

file:///C:/Users/User/Downloads/pnld_2015_apresentacao.pdf. Acesso em 31 de janeiro de 2016. 
13

 Ver https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/itaja/panorama. 

file:///C:/Users/User/Downloads/pnld_2015_apresentacao.pdf
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Tabela 1 – Coleções, escolas, cidades e percentual de adoção  

 
Coleções mais 

adotadas 

Escolas que adotam Cidade Percentual
14

 

 

Português Vozes do 

Mundo – Literatura, 

Língua e Produção 

de textos 

 

Colégio da Polícia Militar Nestório 

Ribeiro 

Colégio Estadual Alcântara de Carvalho 

Colégio Estadual Emília Ferreira de 

Carvalho 

Colégio Estadual Frei Domingos 

Colégio Estadual João Roberto Moreira 

Colégio Estadual José Ferreira 

Colégio Estadual Marcondes de Godoy 

Colégio Estadual Polivalente Dante 

Mosconi 

Colégio Estadual Serafim de Carvalho 

Colégio Estadual José Manuel Vilela 

Colégio Estadual Washington Barros 

Franco 

 

 

 

Jataí 

 

 

 

78,57% 

Língua Portuguesa – 

Linguagem e 

interação 

Colégio Estadual Presidente Castelo 

Branco 

Itajá 7,14% 

Português 

Linguagens em 

Conexão 

 

Colégio Estadual Pedro Ludovico 

Teixeira 

 

Caçu 

 

7,14% 

Viva Português Colégio Estadual Dom Abel Serranópolis 7,14% 

 

Fonte: Subsecretaria Regional de Jataí-GO. 

 

O estudo tem como corpora as coleções abaixo indicadas. 

 
Quadro 1 – Coleção, editora e autores  

 

Coleção 1 Editora Autores 

Português Vozes do Mundo 

– 

Literatura, Língua e 

Produção de Textos. 

Saraiva Líllia Santos Abreu – Tardelli 

Lucas Sanches Oda 

Maria Tereza Arruda Campos(Coord.) 

Salete Toledo 

Coleção 2 Editora Autores 

 

Português Linguagens em 

Conexão 

 

 

Leya 

Graça Sette 

Márcia Trabalha 

Rozário Starling 

Viva Português Editora 

Ática 

Elizabeth Marques Campos 

Paula Marques Cardoso 

Silvia Letícia de Andrade 
               Fonte: Elaboração própria, 2016 

                                                             
14

 Para  chegar a esses percentuais, procedi ao seguinte cálculo: nº de escolas que utilizam a coleção, dividido 

pelo número total de escolas ( quatorze) x 100. Regra de três simples. 
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É necessário esclarecer, também, que essa investigação não tem o objetivo de 

minimizar o valor de tais coleções para o ensino de Português, mas tratá-las como importantes 

documentos de pesquisa, os quais já passaram por rigorosa avaliação15 de metodologias e 

conteúdos, tendo comprovadas, portanto, sua qualidade.  

Esta pesquisa é documental, a qual, segundo Lüdke e André (1986, p. 39), pode-se 

transformar numa excelente técnica de abordagem de dados qualitativos, seja para 

complementar informações obtidas por outras técnicas, seja para revelar novos detalhes de um 

tema ou problema. As autoras consideram como documentos:  leis e regulamentos, normas, 

pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos, 

roteiros de programa de rádio e televisão, livros, estatísticas e arquivos escolares. Afirmam, 

ainda, que esses materiais “são uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências 

que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador” (LÜDKE E ANDRÉ ,1986, p. 

39). 

No caso específico desta investigação, os corpora foram livros didáticos, produções 

sócio-históricas que reproduzem o ensino de uma época, em conformidade com as orientações 

teórico-metodológicas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, BRASIL, 1998), os 

quais determinam as concepções de língua, linguagem, texto e sociedade, dentre outras 

questões, que deverão ser objeto de trabalho na escola. 

Caracterizado os corpora e o tipo de pesquisa, explicito os procedimentos para a 

geração e análise de dados. Primeiramente, foi feita uma análise quantitativa dos gêneros orais 

secundários (GOS), como eles foram escolarizados e como foram propostas as atividades para 

a produção destes nas coleções. Apresento, também, quais são mais recorrentes, que 

atividades são propostas e que tipos de capacidades elas desenvolvem; como são abordadas as 

dimensões ensináveis nos GOS – a situação de comunicação, o planejamento da fala, a 

organização interna do gênero oral e as características linguísticas do gênero. Em seguida, 

observo se a escolarização dos GOS é feita em espiral, a qual contribui para a consolidação de 

aprendizagens, num processo em que se coloca o aluno em um novo contato com o mesmo 

gênero, mas para a apropriação de novas e complexas aprendizagens. Assim, atendo aos 

objetivos desta pesquisa.  

                                                             
15

 Não há mais, no Guia do PNLD de 2014, menção sobre as obras serem recomendadas com distinção ou 

somente recomendadas. Com a leitura da resenha, a qual aponta os pontos fortes e fracos das coleções, dentre 

outras questões importantes, o professor pode perceber quais têm mais ou menos qualidade. 

(file:///C:/Users/User/Downloads/pnld_2015_apresentacao.pdf). Segundo Silva (2011), essas recomendações 

foram extintas no PNLD de 2007. FONTE: http://www2.unifesp.br/revistas/pensata/wp-

content/uploads/2011/03/4.1-dossi%C3%AA-DP-8.03-Silmara-Cardoso.pdf. Acesso em 31 de janeiro de 2016. 

file:///C:/Users/User/Downloads/pnld_2015_apresentacao.pdf
http://www2.unifesp.br/revistas/pensata/wp-content/uploads/2011/03/4.1-dossi%C3%AA-DP-8.03-Silmara-Cardoso.pdf
http://www2.unifesp.br/revistas/pensata/wp-content/uploads/2011/03/4.1-dossi%C3%AA-DP-8.03-Silmara-Cardoso.pdf
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Afora o LDP, também serão analisados o Currículo Referência do Estado de Goiás 

(GOIÁS, 2011) e as Orientações Curriculares Para o Ensino Médio (OCEM, BRASIL, 2006), 

importantes documentos oficiais e norteadores das propostas metodológicas para o ensino de 

LP no Estado de Goiás e Brasil, respectivamente. O objetivo será verificar como o Currículo 

Referência concebe o ensino dos GOS para o Ensino Médio, visando realizar a triangulação 

dos dados com as OCEM e LDP. 

Busquei apoio na teoria dos gêneros do discurso, referendada por Mikhail Bakhtin, 

especificamente sobre os gêneros do discurso secundários, denominados pelo autor como os 

mais complexos, e por serem estes os objetos da pesquisa; além da teoria da progressão em 

espiral, de Joaquim Dolz, Auguste Pasquier e Bernard Schneuwly, a qual norteia a análise 

central deste estudo. 

Procedi, também, a uma abordagem quantitativa, o que não significa que não houve 

avanço numa interpretação mais ampla dos dados. A quantidade assume aqui papel de 

“elemento auxiliar” (TRIVIÑOS, 2015, p. 118) para a interpretação dos dados gerados. 

Segundo Triviños (2015, p. 118), “toda pesquisa pode ser, ao mesmo tempo, quantitativa e 

qualitativa”. Além disso, é corrente, na contemporaneidade, que a pesquisa qualitativa atende 

melhor aos interesses da Educação, mas é preciso, segundo Bogdan e Biklen (1982, apud 

LUDKE; ANDRÉ, 2013, p. 46) adotar procedimentos como (i) delimitação progressiva do 

foco de estudo; (ii) a formulação de questões analíticas; (iii) o aprofundamento da revisão de 

literatura; (iv) a testagem das ideias; e (v) o uso extensivo de comentários, observações e 

especulações ao longo da geração; “para não terminar a geração de dados com um amontoado 

de informações difusas e irrelevantes”. 

Sem atender a esses procedimentos, o pesquisador poderá incorrer naquilo que 

Azanha (2015) denomina de produções científicas que nada colaboram para a Educação, o 

que ele classifica como abstracionismo pedagógico. Segundo ele, é preocupante a quantidade 

de dissertações e teses, na área da Educação, que produzem discurso retórico (vazio), cuja 

realidade observada e sobre a qual se refletiu não corresponde ao real. O autor mostra-nos 

pesquisadores, inclusive experientes, cujos discursos não suportariam uma abordagem 

dialética, uma vez que as reflexões foram produzidas sobre uma realidade imaginária, 

desconsiderando o caráter histórico e dinâmico da realidade social.  

Franco (2005, p. 23-4) afirma que a fala humana é tão rica que permite infinitas 

extrapolações e valiosas interpretações. Entretanto, não se deve falar “por meio dela”, mas a 

partir dela, para evitar uma análise que recaia numa mera projeção subjetiva, a qual Azanha 

(2015) denominou de abstracionismo pedagógico. Como esta pesquisa abordará o ponto de 
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vista do produtor da mensagem, e não o ponto de vista do receptor (o que no futuro, poderá 

ser fruto de uma Tese de Doutorado), importa-me analisar como os autores das CD 

escolarizaram os GOS, para, a partir daí, chegar às respostas para as questões norteadoras. 

Por tudo isso, esta pesquisa assume o cunho quanti-qualitativo-interpretativista, cuja 

abordagem para a análise dos dados será o Método de Análise de Conteúdo, o qual, segundo 

Bardin (apud TRIVIÑOS, 2015, p. 160)  

é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas das mensagens) 

 

Triviños (2015, p. 160) ressalta três peculiaridades oriundas da definição acima: ser 

meio para estudar as comunicações entre os homens, colocando ênfase no conteúdo das 

mensagens; possibilidade de fazer inferência a partir dos dados gerados, manifestos ou 

latentes, por meio da apreciação objetiva da mensagem, e a última peculiaridade, um 

“conjunto de técnicas”, sendo as de classificação dos conceitos, a codificação dos mesmos e a 

categorização, procedimentos indispensáveis na utilização desse método.  

Além disso, o pesquisador deve possuir um amplo campo de clareza teórica para 

realizar as inferências de forma adequada, desviando-se do risco de produzir reflexões 

infundadas. 

O campo lógico-semântico16 constitui esta pesquisa, uma vez que, para criar as 

categorias de análise, foi necessário conhecer, antes, os valores semânticos desses conteúdos, 

para proceder à codificação. Segundo Franco (2005, p. 31), “o alcance da análise de conteúdo 

está, também, vinculado à função de um classificador. E sua classificação é uma classificação 

lógica dos conteúdos manifestos, após a análise e interpretação dos valores semânticos desses 

mesmos conteúdos”. 

Ainda dentro do viés da análise de conteúdo, após a geração de dados, Bardin (Apud 

TRIVIÑOS, 2015, p.161-162) assinala três etapas: a pré-análise, a descrição analítica e a fase 

de interpretação referencial.  Na fase da pré-análise, Franco (2005) afirma que a primeira 

atividade é conhecer os textos e as mensagens neles contidas, deixando-se invadir por 

impressões, representações, emoções, conhecimentos e expectativas. Na fase da descrição 

analítica, os corpora são submetidos a um estudo mais aprofundado, orientado, este, em 

principio, pelas hipóteses e referenciais teóricos. Os procedimentos como a codificação, a 

                                                             
16

 São três os campos dos métodos de análise de conteúdo: o lógico-estético e formal, o lógico-semântico e o 

semântico-estrutural. Os limites entre eles podem ser bastante fluidos (FRANCO, 2005, p. 29).   
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classificação e a categorização, são básicos neste momento da análise, gerando os quadros de 

referência. Na última fase, denominada de interpretação referencial, o pesquisador, por meio 

da reflexão, intuição e embasado nos materiais empíricos (manifestos ou latentes), estabelece 

relações com a realidade a ser investigada, aprofunda as conexões das ideias, e chega aos 

resultados, esperados ou não, de acordo com a proposta inicial. 

Triviños (2015) ressalta que, na interação com os documentos, no tipo de pesquisa 

que me interessa, não é possível que o pesquisador considere exclusivamente o conteúdo 

manifesto destes, uma vez que é no conteúdo latente que estes materiais contêm, descoberto 

por meio de inferência adequada, que podem estar as respostas para os fenômenos 

investigados. Segundo o autor, 

 
O conteúdo manifesto pode orientar para conclusões em dados quantitativos, 

numa visão estática, a qual, muitas vezes serve somente como denúncia de 

realidades negativas para o indivíduo e sociedade; já o conteúdo latente, abre 

perspectivas, sem excluir a informação estatística, muitas vezes, para 

descobrir ideologias, tendências etc. das características dos fenômenos 

sociais que se analisam, e, ao contrario da análise apenas de conteúdo 

manifesto, é dinâmico, estrutural e histórico (TRIVIÑOS, 2015, p. 162). 

 

Apoiada nas perguntas norteadoras, procedi a uma descrição analítica, fase esta em 

que aponto as características oriundas das respostas às perguntas norteadoras. É importante 

ressaltar que a criação das categorias implicou em constantes idas e voltas ao material de 

análise e à teoria, “num processo dinâmico de confronto constante entre teoria e empiria, o 

que origina novas concepções e, consequentemente, novos focos de interesse” (LÜDKE E 

ANDRÉ, 1986, p.42). 

Lüdke e André (1986, p. 43), apoiados em Guba e Lincoln (1981), apresentam 

algumas sugestões práticas, as quais segui para a criação das categorias (i) verificar se certos 

temas, observações e comentários aparecem e reaparecem em contextos variados, vindos de 

diferentes fontes e em diferentes situações; (ii) avaliar o conjunto inicial de categorias, as 

quais devem refletir os propósitos da pesquisa; (iii) verificar outros critérios como 

homogeneidade interna, heterogeneidade externa, inclusividade, coerência e plausibilidade. 

Com isso, Guba e Lincoln (1981) querem dizer que, se uma categoria abrange um único 

conceito, todos os itens incluídos nessa categoria devem ser homogêneos, ou seja, devem 

estar lógica e coerentemente integrados. Além disso, as categorias devem ser mutuamente 

exclusivas, de modo que as diferenças entre elas fiquem bem claras. É necessário também que 

grande parte dos dados seja incluída em uma ou outra das categorias. E mais: o sistema deve 

ser passível de reprodução por outro juiz. Finalmente, o melhor teste sobre a propriedade de 
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um sistema de categorias é sua credibilidade junto aos informantes (GUBA; LINCOLN, 1981 

apud LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p. 43). 

Como procedimento para a interpretação referencial, adoto, dentro daquilo que é 

sugerido por Franco (2005, p. 26), a comparação de dados. Segundo ela, “toda análise de 

conteúdo implica comparações; o tipo de comparação é dado pela competência do 

investigador no que diz respeito ao seu maior ou menor conhecimento acerca de diferentes 

abordagens teóricas”.  Dito de outra forma, o pesquisador, ao ler ou ouvir um discurso sobre o 

objeto de pesquisa, deve ser capaz de relacionar o que leu ou ouviu com as teorias 

explicativas correspondentes; assim, pode-se inferir qual o tipo de abordagem é adotada por 

ele. 

Para mostrar o caminho seguido para o alcance dos objetivos elencados, esta  

Dissertação de Mestrado começa com o capítulo intitulado “O caminho teórico indicador dos 

gêneros orais secundários como objeto de ensino da oralidade”. Nele, apresento o referencial 

teórico que embasou esta investigação, trazendo conceitos essenciais sobre os Gêneros do 

discurso, os Gêneros orais como objetos de ensino, os GOS, a Prosódia e os Elementos não-

linguísticos da comunicação oral, a Escolarização, a Transposição didática e a Progressão em 

espiral (PE), visando à discussão e reflexão sobre o principal objeto de estudo desta pesquisa. 

É importante ressaltar que, além da revisão da literatura relacionada ao objeto, busquei, ao 

longo deste capítulo, identificar, num recorte histórico a partir da década de 90, a 

convergência entre as teorias apresentadas e as mudanças no ensino de LP, principalmente em 

relação ao ensino da oralidade. 

No capítulo seguinte, intitulado “Coleções didáticas – Instrumentos de ensino”, 

exponho as três coleções didáticas do EM que constituem os corpora de minha investigação, 

descrevendo suas características gerais apontadas pelo Guia do Programa Nacional do Livro 

Didático (BRASIL, 2014), além de trazer as considerações feitas pelo Manual do Professor 

(MP) para cada uma das duas. 

No último capítulo antes da finalização, denominado “A escolarização dos Gêneros 

Orais Secundários – o que os dados nos mostraram”, apresento considerações teóricas sobre 

capacidades essenciais aos produtores de textos orais como suporte para a interpretação dos 

dados referentes às atividades sobre os GOS nas coleções pesquisadas. Em seguida, apresento 

as categorias de análise para classificação das atividades propostas pelas coleções, seguidas 

dos resultados quantitativos, mostrando a incidência dos gêneros orais e escritos, a incidência 

dos gêneros orais nas três coleções, a incidência das categorias nas atividades propostas, a 

incidência dos diferentes tipos de atividades de leitura nas coleções. O procedimento final 
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neste capítulo é a análise qualitativo-interpretativista dos dados e das adaptações decorrentes 

da transposição didática de práticas de linguagem oral para as páginas do LDP. 

Nas Considerações finais, intitulada “Os GOS são o objeto de ensino da oralidade”, 

retomo e sintetizo, numa junção entre teoria e prática, os resultados alcançados por meio das 

análises e interpretações dos dados, concluindo que a escolarização dos GOS atende 

parcialmente aos interesses do falante, uma vez que necessita de cuidados com relação à 

progressão em espiral e ao ensino das características linguísticas do gênero.  

O texto é finalizado com as referências usadas ao longo do texto e os Anexos. 
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2 O CAMINHO TEÓRICO INDICADOR DOS GÊNEROS ORAIS SECUNDÁRIOS 

COMO OBJETO DE ENSINO DA ORALIDADE  

 
O falante não é um Adão, e por isso o próprio objeto do seu discurso se torna 

inevitavelmente um palco de encontro com opiniões de interlocutores 

imediatos (na conversa ou na discussão sobre algum acontecimento do dia a 

dia) ou com pontos de vista, visões de mundo, correntes, teorias, etc.(no 

campo da comunicação cultural). Uma visão de mundo, uma corrente, um 

ponto de vista, uma opinião sempre têm uma expressão verbalizada. Tudo 

isso é discurso do outro (em forma pessoal ou impessoal), e este não pode 

deixar de refletir-se no enunciado [...] (BAKHTIN, 2011, p. 300). 

 

 

Neste capítulo, apresento o caminho que subsidiou a compreensão dos GOS como 

objetos de ensino, embasada, primeiramente, na teoria dos Gêneros do Discurso, de Bakhtin 

(2011) e, posteriormente, em autores que transformaram suas ideias em propostas (didáticas) 

com vistas ao ensino de LM. 

 

2.1 OS GÊNEROS DO DISCURSO 
 

A epígrafe acima reflete bem minha intenção como falante nesta Dissertação de 

Mestrado (DM), uma vez que os pressupostos teóricos, que ora passo a enunciar sobre os 

gêneros do discurso, não foram construídos no vácuo, eles têm como verbalizador precedente 

o pensador russo Mikhail Bakhtin, o qual também, não sendo um Adão mítico, antes de 

construir sua teoria, buscou os verbalizadores precedentes sobre o tema. Assim, numa atitude 

responsiva, dialogarei com essas ideias, para refletir sobre a escolarização dos GOS em 

coleções didáticas de Língua Portuguesa do Ensino Médio. Por isso, meu ponto de vista 

passará a “ser um elo na cadeia da comunicação e não poderá ser separado dos elos 

precedentes que o determinam tanto de fora quanto de dentro, gerando nelas atitudes 

responsivas ou ressonâncias dialógicas” (BAKHTIN, 2011, p. 300). 

Desta forma, descreverei, brevemente, não só os verbalizadores de Bakhtin, mas os 

resultados dos seus ditos, os quais o auxiliaram na defesa da teoria dos gêneros do discurso, 

capítulo da obra “Estética da Criação Verbal” (BAKHTIN, 2011). Nessa, o autor remonta à 

Antiguidade e confirma que os gêneros, especificamente os retóricos (jurídicos e políticos), 

tratados por Aristóteles, na Arte Retórica, foram abordados “num corte da sua especificidade 

artístico-literária e não como determinados tipos de enunciados, que são diferentes de outros, 

mas têm com estes uma natureza verbal (linguística) comum” (BAKHTIN, 2011, p. 263).  
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Bakhtin (2011) afirma que, quando se passou, de fato, a estudar os gêneros 

discursivos do cotidiano (especificamente as réplicas do diálogo cotidiano), isso foi feito sob 

o ponto de vista da Linguística Geral. Entretanto, o autor afirma que esse estudo não podia 

resultar em uma definição correta da natureza universalmente linguística do enunciado, 

devido estar limitado à especificidade do discurso oral do dia a dia, muitas vezes, orientado 

diretamente em enunciados deliberadamente primitivos. De acordo com Faraco (2013, p. 

123), “a ênfase desse estudo eram as características formais dos gêneros, como propriedades 

fixas, com padrões inflexíveis”.  

Esse é, de acordo com Bakhtin (2011), o grande equívoco da Linguística, porque 

explica o sistema da língua seguindo-se duas orientações do pensamento filosófico-

linguístico: o subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato, para ele incompletas. 

Bakhtin/Volochínov (2014) destacam que a primeira tendência, cujo representante 

mais importante é Wilhelm Humboldt, concebe a língua como uma criação individual, 

nascida na consciência para depois exteriorizar-se como discurso pronto que reflete os 

desejos, as intenções, os impulsos criadores e os gostos dos falantes. Entretanto, 

Bakhtin/Volochínov (2014) contrapõem-se a essa abordagem, afirmando que a enunciação é 

de caráter social, constituída na interação social. Além disso, para um discurso interior tornar-

se expressão, é preciso levar em consideração o outro, co-responsável pela enunciação. 

Isoladamente, fora da vida social, nenhum discurso se constrói.  

Já para os adeptos da segunda orientação – O objetivismo abstrato – o sistema 

linguístico, abstraído do uso social, era o centro organizador da língua. A enunciação também 

era monológica, e o estudo da língua limitava-se a um sistema considerado autossuficiente. 

Nessa perspectiva, o tratamento dado a língua é sincrônico, separando-a da sua evolução 

histórica. Ferdinand Saussure é o grande representante dessa corrente, ele a descreve com 

maestria tal que todo o pensamento linguístico pós-saussure se acha sob sua influência e de 

seus discípulos (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014). 

Os resultados das investigações empreendidas por essa segunda corrente – 

objetivismo abstrato – podem ser vistos nos programas de ensino de Língua Portuguesa, da 

década de 1970, quando a disciplina passou a ser denominada Comunicação e Expressão, 

atendendo aos pressupostos que concebiam a linguagem como instrumento de comunicação. 

De acordo com Travaglia (2009),  

 
Nessa concepção, a língua é vista como um código, ou seja, como um 

conjunto de signos que se combinam segundo regras, e que é capaz de 

transmitir uma mensagem, informações de um emissor a um receptor. Esse 



33 
 

código deve, portanto, ser dominado pelos falantes para que a comunicação 

possa ser efetivada. Como o uso do código que é a língua é um ato social, 

envolvendo consequentemente pelo menos duas pessoas, é necessário que o 

código seja utilizado de maneira semelhante, preestabelecida, convencionada 

para que a comunicação aconteça (TRAVAGLIA, 2009, p. 22). 

 

Bakhtin (2011) não nega a existência dessas formas da língua, todavia mostra que “a 

fonologia, a morfologia ou a sintaxe não explicam o funcionamento real da linguagem” 

(FIORIN, 2016, p. 23). Por isso, o teórico russo contrapõe-se às duas correntes, defendendo a 

ideia de que a comunicação se organiza por meio de gêneros do discurso. A língua, para ele, 

realiza-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, ditos por integrantes 

das infinitas esferas de atividade humana, todas elas ligadas pela linguagem. 

Desta forma, o teórico não só concebe a língua como um mecanismo vivo, cujos 

ditos são irrepetíveis, mas comprova que os enunciados carregam de forma automática, na sua 

constituição, conteúdo temático, estilo e estrutura composicional, indissoluvelmente unidos 

no todo do enunciado, o qual é determinado pela situação de produção e, portanto, constituído 

na interação social. Isso mostra que o uso do gênero não é totalmente livre, porque, apesar de 

cada enunciado particular ser individual, “cada campo de utilização da língua elabora tipos 

relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2011, p. 261-62), os quais ele denomina 

de gêneros do discurso. 

A partir desses estudos, na década de 1990, a recomendação é que o ensino no Brasil 

passe a ser realizado por meio dos gêneros (BRASIL, 1998), inclusive com orientação para 

que os GOS sejam objeto de ensino do eixo oralidade. 

Bakhtin (2011) ressalta que a riqueza e a diversidade dos gêneros de discurso são 

infinitas, tendo em vista que as diversas esferas da atividade humana também o são. Além 

disso, cada esfera cresce, diferencia-se ou se complexifica, tornando os gêneros mais flexíveis 

e plásticos. Ele inclui entre a extrema heterogeneidade dos gêneros do discurso as breves 

réplicas do diálogo cotidiano, o relato do dia a dia, a carta, o comando militar lacônico, a 

ordem desdobrada e detalhada, o repertório vário dos documentos oficiais e o diversificado 

universo das manifestações publicísticas, científicas e todos os gêneros literários.  

Para o autor, além de se ter conhecimento sobre a heterogeneidade dos gêneros do 

discurso, é importante atentar para a diferença essencial entre os gêneros primários (simples) 

e os secundários (complexos – romances, dramas, pesquisas científicas, os grandes gêneros 

publicísticos, etc), não sob o aspecto funcional, mas a partir da produção. Estes surgem em 

contextos complexos e relativamente muito desenvolvidos e organizados, sendo que, no 

processo de sua produção, eles absorvem e reelaboram diversos gêneros primários, os quais 
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são produzidos em situações de comunicação imediata, vínculo que perdem ao serem 

reelaborados. 

O autor afirma que é importante conhecer a natureza dos gêneros primários e dos 

secundários para a formulação adequada de sua definição, porque a orientação unilateral 

centrada nos gêneros primários resulta em erros como os cometidos pelos adeptos da corrente 

do behaviorismo linguístico. Além disso, o autor reitera que  

 
O desconhecimento da natureza do enunciado e a relação diferente com as 

particularidades das diversidades de gêneros do discurso em qualquer campo 

da investigação linguística redundam em formalismo e em uma abstração 

exagerada, deformam a historicidade da investigação, debilitam as relações 

da língua com a vida (BAKHTIN, 2011, p. 264-65). 

 

Assim, Bakhtin (2011) afirma que, para conhecer a real natureza do enunciado, é 

preciso analisar alguns campos e problemas da Linguística, especificamente a estilística e o 

estudo do enunciado como unidade real da comunicação discursiva. 

O estilo, de acordo com ele, é um dos núcleos problemáticos pelo fato de a estilística 

tratá-lo como o desvio de uma norma, praticado como estratégia da subjetividade individual. 

Entretanto, o autor desconstrói essa ideia, afirmando que o estilo mantém relação orgânica e 

indissolúvel com o gênero do discurso. Além disso, diz que a esfera, além de alguns gêneros 

mais propícios (como os literários) e, por último, a vontade do enunciador, podem permitir-

lhes algumas mudanças, responsáveis por uma parcela ínfima de individualidade, já que “na 

imensa maioria dos gêneros discursivos, o estilo individual não faz parte do plano do 

enunciado, não serve como objetivo seu, mas é, por assim dizer, um epifenômeno do 

enunciado, seu produto complementar” (BAKHTIN, 2011, p. 265-66). 

Fundamentada por essas descobertas, acredito ser muito importante que o aluno do 

EM se aproprie do conhecimento sobre os GOS para entender que o tratamento estilístico é 

mais imposição da esfera que dele, como falante. Não cabe ao enunciador, portanto, adotar, 

sozinho, um estilo. Ou seja, em esferas públicas, diferentes da literária, as especificidades 

discursivas e textuais atendem aos interesses comunicativos da esfera. Essa liberdade é 

limitada por restrições impostas do exterior, conforme afirma reiteradamente Bakhtin (2011). 

Por isso, ele enfatiza que o estilo é inseparável de determinadas unidades temáticas, e 

também de determinadas unidades composicionais. Não se pode, portanto, fugir a certos tipos 

de construção do conjunto, de tipos de seu acabamento, de tipos da relação do falante com 

outros participantes da comunicação discursiva. Dito em outras palavras, “o estilo integra a 

unidade de gênero do enunciado como seu elemento” (BAKHTIN, 2011, p. 266). 
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Logo, para Bakhtin (2011), classificar estilos de linguagem como a gramática russa 

fez é algo absolutamente casual, pobre e pouco diferenciado. Separar o estilo do gênero 

pressupõe o desconhecimento de que as mudanças de estilo são históricas e ocorrem 

concomitantemente às mudanças dos gêneros do discurso. O autor cita os gêneros literários 

não só como os mais propensos às mudanças de estilo, mas os responsáveis também pelas 

mudanças em outros gêneros pertencentes aos mais diversos campos de atividade humana. 

Entretanto, a mudança é determinada pelo gênero e não pela expressão da subjetividade do 

indivíduo, conforme enunciado anteriormente. 

Nas aulas de LP, aparentemente, o estilo até hoje é tratado como reflexo da 

individualidade do autor, principalmente porque a literatura ainda é predominante em muitos 

programas de ensino. Daí se pensar que o estilo é reflexo da individualidade do autor. A 

hibridização dos gêneros, de acordo com o autor, “não só modifica o som do estilo nas 

condições do gênero que não lhe é próprio, como destrói ou renova tal gênero (BAKHTIN, 

2011, p. 268). 

Esclarecida a relação orgânica entre o gênero e o estilo, passa-se a explicar o que ele 

chama de natureza real da comunicação. Desta forma, primeiramente ele nega como verdade 

aquilo que Humboldt defende como função comunicativa da linguagem, em que essa “é 

considerada do ponto de vista do falante, como que de um falante sem a relação necessária 

com outros participantes da comunicação discursiva” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 

270). Ou seja, o papel do outro era como interlocutor que apenas compreende passivamente o 

falante, e não como o verdadeiro ouvinte que manifesta ativa posição responsiva, imediata ou 

de efeito retardado. Se imediata, o ouvinte passa a ser o falante que concorda ou discorda 

(total ou parcialmente) do discurso, complementando-o, aplicando-o, preparando-se para usá-

lo, etc; se de efeito retardado, “cedo ou tarde, o que foi ouvido e ativamente entendido 

responde nos discursos subsequentes ou no comportamento do ouvinte. Os gêneros da 

complexa comunicação cultural, na maioria dos casos, foram concebidos precisamente para 

essa compreensão ativamente responsiva de efeito retardado” (BAKHTIN, 2011, p. 272). 

Por isso, a simulação dos processos ativos de discurso e de respectivos processos 

passivos de recepção e compreensão do discurso nos cursos de Linguística Geral, inclusive 

nos de Saussure, ainda que não sejam falsos, são, para Bakhtin (2011), apenas abstrações e 

como tais devem ser entendidas. 

Ao desconhecimento do papel ativo do outro em situações reais de comunicação, 

soma-se o desconhecimento do que vem a ser ‘fluxo de fala’, sua extensão, princípio e fim, se 

tem duração indefinida, entre outros questionamentos. Bakhtin (2011) aponta como causa 
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simples disso o também desconhecimento de que o enunciado é a real unidade da 

comunicação discursiva, já que a língua só se realiza por meio de enunciados (orais e escritos) 

únicos e concretos. “Por mais diferentes que sejam as enunciações pelo seu volume, pelo 

conteúdo, pela construção composicional, elas possuem como unidades da comunicação 

discursiva peculiaridades estruturais comuns, e antes de tudo limites absolutamente precisos” 

(BAKHTIN, 2011, p. 274-75). 

Esses limites são marcados pela alternância dos sujeitos do discurso que sabem 

exatamente prever o início e o fim de cada fala, de forma a posicionar-se ora como falante, 

ora como ouvinte. Ou seja, o enunciado apresenta como peculiaridade uma conclusibilidade 

específica, a qual é impossível entre unidades da língua (palavras e orações). 

Bakhtin demonstra, dessa maneira, que a oração, considerada como unidade da 

língua, apresenta limites e não espelha a real comunicação, precisamente porque  

 

Não é delimitada de ambos os lados pela alternância dos sujeitos do 

discurso, não tem contato imediato com a realidade (com a situação 

extraverbal) nem relação imediata com enunciados alheios, não dispõe de 

plenitude semântica nem capacidade de determinar imediatamente a posição 

responsiva de outro falante, isto é de suscitar resposta. A oração enquanto 

unidade da língua tem natureza gramatical, fronteiras gramaticais, lei 

gramatical e unidade (BAKHTIN, 2011, p. 278). 

 

Além disso, a alternância entre sujeitos não pode ser feita com intercâmbios de 

orações ou palavras, mas com intercâmbios de enunciados, construídos com o apoio dos 

recursos linguísticos. Assim, uma oração só poderá figurar como enunciado se emoldurada 

pelo contexto extraverbal, com todas as suas implicações. 

O teórico russo tomou o diálogo real para demonstrar as distinções entre oração 

como unidade da língua e o enunciado como unidade da comunicação. Ele enfatiza que, em 

outras esferas de atividade humana, inclusive nos campos de comunicação cultural (científica 

e artística) complexamente organizada, a natureza dos limites do enunciado é a mesma; a obra 

literária, por exemplo, é um enunciado e pressupõe todas as características deste, sendo 

também um elo na cadeia da comunicação discursiva. 

Assim, o enunciado apresenta como peculiaridade a alternância dos sujeitos e a 

conclusibilidade, entendida como momento em que se percebe o fim do enunciado e a 

necessidade de se posicionar para a resposta. Para assegurar essa inteireza acabada do 

enunciado, o autor aponta três características: 1) exauribilidade do objeto e do sentido; 2) 

projeto de discurso ou vontade de discurso do falante; 3) formas típicas composicionais e de 

gênero do acabamento. 
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A primeira característica, exauribilidade do objeto e do sentido, foi usada por 

Bakhtin (2011) para dar conta do nível de conclusibilidade do tema do enunciado, se ele é 

completo ou não. O autor afirma que, em algumas esferas em que o elemento criativo está 

ausente quase por completo, a exauribilidade pode ser quase que extremamente plena. 

Entretanto, nos campos da criação científica, por exemplo, só é possível uma exauribilidade 

relativa, já que nessas obras há um mínimo de acabamento, o que só poderá ocorrer em 

determinadas condições, em certa situação do problema, em um dado material, em 

determinados objetivos colocados pelo autor. Dito em outras palavras, “o objeto é 

objetivamente inexaurível, mas ao se tornar tema do enunciado ele ganha uma relativa 

conclusibilidade” (BAKHTIN, 2011 p. 281). 

A segunda característica, projeto de discurso ou vontade de discurso do falante, 

refere-se à maneira como os interlocutores (ouvintes) percebem o discurso do outro, sendo 

capazes de concluírem o que o falante tem a dizer (o todo do enunciado), o seu volume e as 

suas fronteiras, já no início, quando a ideia é verbalizada. Essa ideia sinaliza a escolha do 

objeto (não só por suas condições de comunicação, como na relação necessária com os 

enunciados anteriores), os seus limites, a sua exauribilidade do objeto e do sentido, e a 

escolha do gênero no qual será desenvolvido o discurso. 

Em relação à terceira característica, formas típicas composicionais e de gênero do 

acabamento, ainda que haja uma vontade discursiva, essa é determinada pela especificidade 

de uma dada esfera de atividade humana (multiforme), pelas considerações temáticas, pela 

situação concreta da comunicação discursiva, pela composição pessoal dos participantes, etc.  

Bakhtin (2011, p. 282) reitera a ideia de que não há comunicação fora dos gêneros do 

discurso, pois “todos os nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de 

construção do todo”. Reitera, ainda, que estão à disposição dos usuários da língua um rico 

repertório de gêneros de discurso orais (e escritos), usados de forma segura e habilidosa, 

entretanto sem consciência teórica. “Nós falamos por gêneros diversos, sem suspeitar de sua 

existência” (BAKHTIN, 2011, p. 282).  

O autor faz uma analogia dos gêneros do discurso com a língua materna, afirmando 

que eles nos são dados quase da mesma forma que ela, por meio de enunciações concretas que 

ouvimos e reproduzimos na comunicação discursiva com as pessoas que nos rodeiam. “As 

formas da língua e as formas típicas de enunciados, isto é, os gêneros do discurso, chegam à 

nossa experiência e à nossa consciência em conjunto e estritamente vinculados” (BAKHTIN, 

2011, p. 283). 
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Assim, os falantes de textos orais ou escritos aprendem a construir o discurso em 

forma de gênero e, quando se ouve o discurso alheio, eles são capazes de prever-lhe, de início, 

o gênero, o volume, a construção composicional, o fim, ou seja, sabem, de antemão, sobre o 

todo do enunciado. Por isso,  

 

se os gêneros do discurso não existissem e se nós não o dominássemos, se 

tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo do discurso, de 

construir livremente e pela primeira vez cada enunciado, a comunicação 

discursiva seria quase impossível (BAKHTIN, 2011, p. 283). 

 

Entretanto, o teórico conclui que as formas de gênero diferem substancialmente das 

formas da língua, em termos de estabilidade e da sua coerção (normatividade) para o falante, 

uma vez que as formas do gênero são bem mais flexíveis, plásticas e livres. Além disso, outra 

diferença se refere à diversidade desses, a qual é determinada pela situação de comunicação, 

da posição social e das relações de reciprocidade entre os falantes. Isso leva Bakhtin (2011, p. 

283) à constatação, reiteradamente enfatizada, de que “toda uma série de gêneros sumamente 

definidos no cotidiano é de tal forma padronizados que a vontade discursiva individual do 

falante só se manifesta na escolha de um determinado gênero e ainda por cima na sua 

entonação expressiva”. 

Ele afirma, ainda, que a entonação expressiva é marca da individualidade do falante, 

sendo essa capaz de promover a reacentuação dos gêneros. Assim, é possível transferir a 

forma de gênero da saudação do campo oficial para o campo familiar, por meio de uma 

reacentuação irônico-paródica. Com fins semelhantes, pode-se mesclar intencionalmente os 

gêneros das diferentes esferas. 

Há, além da reacentuação dos gêneros, a possibilidade de reformulação livre e 

criadora de alguns deles, no entanto, não se pode afirmar que essa seja uma nova criação, mas 

o uso consciente e habilidoso do falante que os emprega livremente. 

O teórico chama-nos a atenção para o fato de algumas pessoas dominarem 

excepcionalmente uma língua, mas sentirem total impotência em alguns campos da 

comunicação. Isso ocorre porque não dominam, no cotidiano, os gêneros de determinadas 

esferas de atividade humana. Tal questão é proveniente da incapacidade para dominar o 

repertório dos gêneros dessas esferas, falta de acervo suficiente dos seus discursos, 

inabilidade de tomar a palavra no seu devido tempo, começando e terminando adequadamente 

cada enunciado. 

Por isso, implicitamente, ele defende o estudo dos gêneros, ao afirmar que  
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quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os empregamos, 

tanto mais plena e nitidamente descobrimos a nossa individualidade (onde 

isso é possível e necessário), refletimos de modo mais flexível e sutil a 

situação singular da comunicação; em suma, realizamos de modo mais 

acabado o nosso projeto de discurso (BAKHTIN, 2011, p. 285). 

 

O objetivo de Bakhtin, ao pormenorizar a discussão sobre os gêneros, explicando-os 

com relação à sua especificidade e variedade, é mostrar que a visão dos linguistas sobre a 

oração ser a unidade da comunicação, longe de estar errada, na verdade, desconsidera que  

 

ao falante não são dadas apenas as formas da língua nacional (a composição 

vocabular e a estrutura gramatical) obrigatórias para ele, mas também as 

formas de enunciados para ele obrigatórias, isto é, os gêneros do discurso: 

estes são tão indispensáveis para a compreensão mútua quanto as formas da 

língua. Os gêneros do discurso, comparados às formas da língua, são bem 

mais mutáveis, flexíveis e plásticos, entretanto, para o indivíduo falante eles 

têm significado normativo, não são criados por ele, mas dados a ele. Por 

isso, um enunciado singular, a despeito de toda a sua individualidade e do 

caráter criativo, de forma alguma pode ser considerado uma combinação 

absolutamente livre das formas da língua, como o supõe, por exemplo, 

Saussure (e muitos outros linguistas que o secundam), que contrapõe o 

enunciado (parole) como ato puramente individual ao sistema da língua 

como fenômeno puramente social e obrigatório para o indivíduo 

(BAKHTIN, 2011, p. 285). 

 

O teórico ressalta que a maioria dos linguistas, na prática, veem o enunciado apenas 

por suas combinações lexicais e gramaticais, não enxergando nelas nenhuma outra forma 

normativa. Daí que o desconhecimento dos gêneros do discurso como formas relativamente 

estáveis e normativas de enunciados redundou na teoria equivocada de que os falantes se 

comunicam por meio de orações, e não por meio de gêneros. Ao que ele rebate, dizendo que o 

falante, ao proceder à escolha de uma oração, já tem um projeto completo do que quer dizer, 

por isso escolhe um tipo de oração que apresenta as especificidades do enunciado, já 

explicadas anteriormente. 

Bakhtin (2011) conclui que a causa de todos os problemas apontados com relação ao 

equívoco de defender a oração como unidade da comunicação se deve à extrema variedade 

das formas de enunciados, particularmente no que se refere à construção composicional e à 

sua dimensão, além das diferenças que acontecem no âmbito dos gêneros do discurso oral, 

resultando, para os linguistas, que os gêneros são incomensuráveis e inaplicáveis na condição 

de unidades de discurso. Entretanto, não há unidade nessa concepção, porque a oração não 

corresponde a nenhuma realidade concreta, uma vez que é artificial e convencional, sendo, 

por isso, indiferente à alternância dos sujeitos do discurso, característica primordial do 

discurso real e vivo, a qual determina a ativa posição discursiva (responsiva) dos falantes. 
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O pensador passa, então, à comprovação de que a oração, enquanto unidade da 

língua, é destituída do poder de ativar a posição responsiva do falante. No entanto, ele afirma 

que ela poderá vir a ser um enunciado acabado, se for emoldurada pelo contexto extraverbal, 

o qual lhe dará os elementos substanciais próprios dos enunciados. 

Ao enunciar que um discurso nasce e ganha sentido nas interações sociais, em que o 

material linguístico se integra ao extraverbal, remetemo-nos ao conceito de tema, tanto do 

enunciado (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014) quanto do gênero (BAKHTIN, 2011). Para 

Bakhtin/ Volochínov (2014), o tema é resultado do ponto de vista particular de um sujeito, ou 

seja, sua apreciação valorativa sobre a matéria em discussão. 

É importante salientar que o senso comum e, muitas vezes, os materiais didáticos 

utilizam a palavra tema como sinônimo de assunto, o que não corresponde à acepção discutida 

por Bakhtin/Volochínov (2014). Por isso, esclareço que, o tema do enunciado, de acordo com 

Alves Filho e Santos (2013), não é sinônimo de assunto – aquilo sobre o que se fala –  mas é o 

“conteúdo ideologizado do qual fazem parte tanto o material verbal quanto o extraverbal”. 

Entretanto, Bakhtin/Volochínov (2014, p. 133) ressaltam que “o problema da 

significação é um dos mais difíceis da Linguística” porque tendem a analisar tema e 

significação separadamente, não os compreendendo como faces de um mesmo discurso, em 

que um depende do outro para que o sentido possa se concretizar. Além disso, o tema da 

enunciação é único, individual, não-reiterável e é expressão de uma situação histórica 

concreta. Ele muda cada vez que o contexto extraverbal muda.  

Os autores afirmam ainda que a significação de uma enunciação será idêntica em 

todos os contextos históricos em que for usada, mas somente como material linguístico, sem 

relação com o contexto extraverbal. A partir do momento em que esse material linguístico 

torna-se parte integrante de um evento de comunicação, a significação ganhará novo tema, 

novo sentido. 

Em suma, para Bakhtin/Volochínov (2014), o tema da enunciação é o sentido 

carregado da apreciação valorativa (ponto de vista) que o discurso assume em situações de 

comunicação, reais e únicas. 

Já o tema do gênero é tratado por Bakhtin (2011) pelo viés da tipificação. Assim, um 

conjunto de textos, participantes de um mesmo gênero, apresenta traços comuns em relação 

ao tema, ou seja, apresenta uma relativa tipificação no modo de abordagem dada aos 

conteúdos ideologizados. O tema da enunciação é irrepetível; o gênero tem mais ou menos 

definido um certo conteúdo temático e isso pode ser justificado pelo fato de que são tipos 

relativamente estáveis, conforme ressalta Bakhtin (2011). 
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Para o autor,  

 
Os gêneros correspondem a situações típicas da comunicação discursiva, a 

temas típicos, por conseguinte, a alguns contatos típicos dos significados das 

palavras com a realidade concreta em circunstâncias típicas. Daí a 

possibilidade de expressões típicas que parecem sobrepor-se às palavras 

(BAKHTIN, 2011, p. 293). 

 

No entanto, ele reforça que a expressividade típica do gênero não está na palavra, 

mas apenas reflete a relação desta e do seu significado com aquele. 

Bakhtin (2011) enfatiza que, ao posicionar-se ativamente, o falante o faz movido 

pela entonação expressiva, a qual é a relação subjetiva emocionalmente valorativa do falante 

com o conteúdo do objeto e do sentido do seu enunciado. Ou seja, não há, segundo ele, 

enunciado absolutamente neutro, isso é impossível. Essa posição valorativa também será a 

responsável pelas escolhas lexicais, gramaticais e composicionais do enunciado.  

Esse aspecto valorativo de que trata o autor não ocorre na oração isolada, conforme 

foi dito anteriormente; e se a língua conta com um rico arsenal de recursos linguísticos para 

exprimir a posição valorativa do falante, todos eles, enquanto formas abstratas, são neutros, 

porque não se referem a nenhuma realidade determinada. “As palavras não são de ninguém, 

em si mesmas nada valorizam, mas podem abastecer qualquer falante e os juízos de valor 

mais diversos e diametralmente opostos dos falantes” (BAKHTIN, 2011, p. 289). 

Conclui, desta forma, que a entonação expressiva é um traço constitutivo do 

enunciado. Fora dele, ela não existe, apesar de, na comunicação discursiva, existirem tipos 

bastante padronizados e muito difundidos de enunciações valorativas (gêneros valorativos do 

discurso) que traduzem elogio, aprovação, êxtase, estímulos, insultos; são palavras que 

adquiriram um peso específico de acordo com o contexto sócio-político, e que permaneceram 

como tais, não sendo, portanto, expressões isoladas, mas criadas em contextos reais, o que não 

lhes retira a qualidade de ser neutras. Somente o contato destas com a realidade concreta é que 

gera a expressão, a qual não existe, nem no sistema da língua, nem na realidade objetiva 

existente fora do sujeito. 

Entretanto, Bakhtin (2011) esclarece-nos que quando o falante de textos orais ou 

escritos escolhe as palavras que irão figurar seus enunciados, nem sempre ele as retira do 

sistema da língua em sua forma neutra, mas retira-as de outros enunciados similares aos seus 

pelo tema, pela composição e pelo estilo, ou seja, as palavras são escolhidas por sua indicação 

de gênero. 
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Assim, reitera que qualquer palavra existe para o falante em três aspectos: como 

palavra neutra da língua, e não pertencente a ninguém; como palavra alheia, cheia de ecos de 

outros enunciados; e, por último, como a palavra do próprio falante, já compenetrada também 

de expressão. No entanto, nos dois aspectos finais, a expressividade inerente à palavra não 

pertence a esta, mas nasce do contato do enunciado individual com a nova realidade. A 

palavra atua, desta forma, como expressão de certa ideologia (de alguém dotado de 

autoridade, do escritor, cientista, pai, mãe, amigo, mestre etc).  

Bakhtin (2011) conclui que a experiência discursiva individual de qualquer pessoa se 

forma e se desenvolve em uma interação constante com os enunciados individuais dos outros.  

 

Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras 

criadas) é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou de 

assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade e de relevância. 

Essas palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom 

valorativo que assimilamos, reelaboramos e reacentuamos (BAKHTIN, p. 

294-295). 

 

Essa afirmação me leva a crer que o ensino dos GOS no EM aumentaria as 

possibilidades de enriquecer o auditório social dos alunos, principalmente daqueles que 

somente participam de interações sociais mais complexas na esfera escolar. 

A forma composicional, entendida como o modo de organizar o texto e o 

acabamento do todo do enunciado, passa a ser enfatizada por Bakhtin (2011) quando ele 

demonstra como nos apropriamos do discurso do outro para formarmos nossos enunciados. 

Além disso, é consenso entre vários estudiosos da obra bakhtiniana, dentre estes, Fiorin 

(2016, p. 37), que “o dialogismo é uma forma composicional. São maneiras externas e 

visíveis de mostrar outras vozes no discurso [...]”, mas “o dialogismo é o próprio modo de 

constituição da linguagem” também. 

Assim, o teórico russo mostra que existem duas formas de inserir o discurso alheio 

no enunciado: pelo discurso direto (os discursos podem ser introduzidos diretamente no 

contexto do enunciado ou somente por palavras isoladas ou orações, as quais figurem como 

representantes de enunciados plenos); e pelo discurso indireto (em que os enunciados dos 

outros podem ser recontados com diferentes graus de reassimilação). 

Do ponto de vista da língua como sistema, da sua sintaxe, Bakhtin (2011) afirma que 

a integração do discurso de outrem ao do falante é algo irracional, pois as relações recíprocas 

entre o discurso alheio e o restante (o do falante) não apresentam analogia gramatical. 

Entretanto, o discurso alheio se assemelha às réplicas do diálogo, já que a entonação que o 
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isola é uma espécie de alternância dos sujeitos do discurso, transferida para o interior do 

enunciado. 

Bakhtin (2011) reforça o caráter dialógico da linguagem, ao negar ao falante a 

especificidade do Adão bíblico. Para ele, o objeto do discurso do falante, em um determinado 

enunciado, já foi ressalvado, contestado, elucidado e avaliado de diferentes modos por outras 

pessoas. Assim, “o enunciado não está voltado só para seu objeto, mas também para os 

discursos do outro sobre ele” (BAKHTIN, 2011, p. 300). 

O autor finaliza, ressaltando a importância do papel do outro para a formação do 

enunciado, reforçando que os ouvintes são participantes ativos da comunicação discursiva. 

Por isso, um traço essencial do enunciado é o seu direcionamento (endereçamento) a alguém, 

ou seja, ele tem autor e destinatário. “Cada gênero do discurso em cada campo da 

comunicação discursiva tem a sua concepção típica de destinatário que o determina como 

gênero” (BAKHTIN, 2011, p. 301). Esse poderá coincidir com um destinatário imediato, o 

qual responderá pessoalmente o enunciado, numa atitude determinada pelo conhecimento 

deste em relação à esfera cultural de comunicação, do tema da enunciação, suas concepções e 

convicções, seus preconceitos (visto a partir do ponto de vista do falante), as suas simpatias e 

antipatias. Tudo isso determina a compreensão discursiva do conteúdo do enunciado do 

falante pelo destinatário. 

 

2.2 OS GÊNEROS ORAIS COMO OBJETOS DE ENSINO – UM CAMINHO EM 

(DES)CONSTRUÇÃO 

 

Considerando que o ensino da oralidade, no Brasil, já é uma realidade fundamentada 

teoricamente por propostas curriculares, materiais didáticos e pesquisas científicas, 

estabelecerei como marco histórico para tratar do tema, a década de 90, por entender que foi a 

partir daí que surgiram vários estudos, visando não só a analisar as orientações curriculares, 

mas também a refletir sobre como e o que ensinar em se tratando da língua falada. 

Por isso, os PCN (BRASIL, 1998), apesar de terem sido elaborados para 

fundamentar teoricamente os profissionais de Educação e promover discussões para a 

implementação curricular e elaboração de propostas didáticas, foram eles próprios objetos de 

análises continuas. De acordo com Ávila, Gois e Nascimento (2012), vários estudiosos das 

áreas de Letras e Educação contribuíram para uma interpretação adequada do documento, 

fazendo reflexões importantes acerca das concepções teóricas ali defendidas, de forma a 

corroborar para um ensino de qualidade. O objetivo desse documento oficial, de acordo com 

Silva (2014), era unificar o ensino no território brasileiro, cujas diferenças regionais 
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culminaram em diferenças de formação dos professores e dificuldades de acesso a materiais 

pedagógicos atualizados. Assim, as orientações teriam como função dar tratamento unificado 

aos conteúdos da base comum, de forma que não houvesse discrepâncias entre a elaboração 

dos objetivos, estratégias para se alcançá-los e as formas de avaliação dos resultados obtidos.  

O texto oficial dos PCNEM (BRASIL, 1999) trata desse eixo de forma fluida, muitas 

vezes, fazendo referência indistinta e, por vezes, abstrata, sobre qual oral ensinar.  Assim, no 

meu entendimento, quando enunciam que é preciso “deixar falar/escrever de todas as formas, 

tendo como meta a organização dos textos” (BRASIL, 1999, p. 143), e em trechos seguintes 

enunciam que “a situação formal da fala/escrita na sala de aula deve servir para o exercício da 

fala/escrita na vida social” [...] ou ainda “Não enxergamos outra saída, senão o diálogo, para 

que o aluno aprenda a confrontar, defender, explicar suas ideias de forma organizada, em 

diferentes esferas de prática da palavra pública [...] (BRASIL, 1999, p. 143), podem gerar 

confusões teórico-metodológicas no ensino da oralidade.  

Já no texto das OCEM (BRASIL, 2006), a referência ao ensino do oral aparece 

seguida de orientação para destaque ao ensino da escrita. O texto ressalta que,  

 
Com os estudos produzidos pela Análise da Conversação, pela Linguística 

Textual e pelas teorias da Enunciação, ganham cada vez mais espaço, nessa 

proposta, atividades de produção, recepção e análise de textos orais, 

obviamente fora da orientação dicotômica e oposicionista – em relação à 

escrita – que vigorou na universidade e na escola durante muitas décadas [...] 

Não se pode perder de vista, no entanto, em razão dos compromissos gerais 

de formação da etapa de término da educação básica anteriormente 

expressos, que as práticas sociais de uso da língua escrita devem receber 

destaque na orientação do trabalho escolar, em razão do valor social e 

histórico que têm em nossa sociedade (BRASIL, 2006, p. 34). 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM – BRASIL, 

2011) foram elaboradas pelo Ministério da Educação, com ampla participação de 

especialistas, e aprovadas em 2011. Tiveram como objetivo atualizar as diretrizes de 1998, as 

quais, de acordo com Alves (2012), não respondiam às demandas da sociedade. 

Uma nova organização curricular para essa fase de ensino fazia-se urgente, visto 

serem evidentes as mudanças observadas na sociedade, as quais determinavam a formação de 

um aluno com perfil que atendesse às  

 
novas exigências educacionais decorrentes da aceleração da produção de 

conteúdos, da ampliação do acesso às informações, da criação de novos 

meios de comunicação, das alterações do mundo do trabalho e das mudanças 

de interesse dos adolescentes e jovens, sujeitos dessa etapa educacional 

(ALVES, 2011, p. 33). 

 



45 
 

Entretanto, o texto das DCNEM (BRASIL, 2011) difere muito dos PCN (BRASIL, 

2000) no que se refere às recomendações sobre o que ensinar em língua materna, já que sua 

preocupação é com a definição da identidade e das finalidades do EM. Por isso, ao discutirem 

a organização curricular, o fazem de forma ampla, deixando a cargo dos interlocutores 

(Escolas e Sistemas de ensino) a autonomia para elaborarem os próprios programas 

curriculares, inclusive com liberdade para a formação de um currículo mais atrativo, com 

vistas a não perder o aluno do EM. Desta forma, não há no texto em questão nenhuma 

referência explícita ao ensino da oralidade. 

Além dos documentos oficiais citados, em função de as coleções analisadas serem 

utilizadas por escolas estaduais do Estado de Goiás, foi necessário analisar o Currículo de 

Referência
17

, trazido à tona no ano de 2013 para o EF e EM, e sua abordagem com relação ao 

ensino da oralidade, especificamente dos GOS. Esse currículo está embasado nos principais 

documentos oficiais, como PCN (BRASIL, 1999), OCEM (2006), as Matrizes de Referência 

dos Exames Nacionais e Estaduais e a Matriz Curricular do Estado de Goiás. 

Assim, o Currículo de Referência de LP (CRLP) está organizado pelos eixos leitura, 

escrita, oralidade (fala e escuta) e análise da língua, relacionados às expectativas de 

aprendizagem e aos conteúdos de cada bimestre. Esses conteúdos são considerados os 

mínimos necessários a serem trabalhados, o que, de acordo com os elaboradores, necessita 

que o(a) professor(a) decida sobre a possibilidade de acrescentar novos conteúdos e 

expectativas de aprendizagem, ou a seleção de outros gêneros, com a finalidade de ampliar os 

conhecimentos dos estudantes ao longo do bimestre, ano/série. 

É importante ressaltar que o Currículo de Referência de Goiás apresenta-se on-line, 

em um site denominado SIAP, acessado quinzenalmente por professores das diversas áreas do 

EF e EM, para a produção do planejamento, o qual é enviado para o banco de dados da  

Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUCE), logo após sua conclusão. Ele 

apresenta a seguinte constituição: expectativa de aprendizagem, bimestre, conteúdo, 

metodologia para cada eixo de ensino. 

Entretanto, considerando a finalidade desta DM, descrevo o eixo oralidade para todos 

os bimestres e série/anos do 3º EM, por entender que os conteúdos pensados para está série 

coadunam melhor o objeto de ensino desse eixo – os GOS.  

 

 

 

 

                                                             
17

  O Currículo de Referência do Estado de Goiás continua em vigência. 
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Quadro 2 – Conteúdos propostos para a 3ª serie do EM – CR 

 

3ª Série do Ensino Médio 

Expectativa de Aprendizagem 

 

Eixos 

temáticos 

Conteúdos 

• Vocalizar e escutar manifestos diversos. 

• Vocalizar crônicas e poemas modernos da literatura 

portuguesa e brasileira (1ª geração). 

• Escutar crônicas e poemas modernos da literatura 

portuguesa e brasileira (1ª geração). 

• Apresentar resenhas de obras literárias, artigos lidos, 

peças, filmes etc. 

• Discutir sobre a existência de preconceitos com relação à 

sexualidade, à mulher, ao negro, ao índio, ao pobre, à 

criança, ao velho, nos gêneros em estudo. 

 

 

 

 

 

Oralidade 

 

 

 

 

• Poemas. 

• Manifestos. 

• Resenhas 

• Vocalizar trechos de romances da 2ª geração modernista 

• Escutar trechos de romances da 2ª geração modernista. 

• Dialogar sobre o tom de convencimento do artigo de 

opinião. 

• Comentar artigos de opinião posicionando-se criticamente 

frente às questões que geram discussões, controvérsias, e 

que são defendidas pelos articulistas. 

• Desenvolver a capacidade de participar de debates sobre 

assuntos controversos (e de formar opinião sobre eles) que 

geram discussões na comunidade escolar ou local. 

• Realizar pesquisas de opinião ou entrevistas com pessoas 

da comunidade local que sejam autoridades no assunto 

polêmico do artigo. 

• Socializar os resultados das pesquisas e entrevistas. 

• Discutir sobre a existência de preconceitos com relação à 

sexualidade, à mulher, ao negro, ao índio, ao pobre, à 

criança, ao velho, nos gêneros em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oralidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Artigos de 

Opinião. 

• Romances. 

• Vocalizar e escutar contos da literatura goiana e da 3ª fase 

do modernismo brasileiro. 

• Vocalizar cartas argumentativas e cartas de leitor. 

• Discutir sobre a existência de preconceitos com relação à 

sexualidade, à mulher, ao negro, ao índio, ao pobre, à 

criança, ao velho, nos gêneros em estudo. 

 

 

Oralidade 

 

• Contos 

literários 

(incluindo 

literatura 

goiana). 

• Cartas de leitor. 

• Carta 

Argumentativa. 

• Vocalizar e escutar trechos de romances contemporâneos, 

regionais e do vestibular. 

• Vocalizar e escutar cartas abertas. 

• Discutir sobre a existência de preconceitos com relação à 

sexualidade, à mulher, ao negro, ao índio, ao pobre, à 

criança, ao velho, nos gêneros em estudo. 

 

Oralidade 

• Romances. 

•Cartas Abertas. 

  
Fonte: Currículo de Referencia do Estado de Goiás (2013). 

 

 

O Quadro 2 contém os conteúdos e expectativas de ensino para o eixo temático 

oralidade, nos quatro bimestres do 3º ano do EM. Os elaboradores utilizaram os verbos 
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apresentar, escutar, vocalizar (1º bimestre); comentar, participar. discutir, escutar, realizar, 

socializar e vocalizar (2º bimestre); discutir, vocalizar (3º bimestre); discutir, vocalizar (4º 

bimestres).  

Ao menos quatro observações merecem ser feitas a partir do que encontrei nesses 

documentos oficiais. Primeiro, os dois últimos fragmentos dos PCNEM (BRASIL, 1999) 

permitem-me afirmar que o oral formal deve ser o objeto de ensino, estando o mais próximo 

possível das práticas sociais onde ocorre. Segundo, a demora na elaboração de políticas 

públicas voltadas para o ensino do oral pode ser resultado da ideia, já cristalizada no meio 

educacional, de que a escrita é mais importante que a fala. Terceiro, nenhum dos textos 

aprofunda a discussão sobre o ensino dos gêneros orais, por isso, o tratamento fluido ao longo 

do texto. Quarto, apesar de o Currículo de Referência de Goiás obedecer aos documentos 

oficiais, os verbos relacionados aos comandos para ensino da oralidade, para o 3º ano, 

pressupõem o ensino apenas do GOS ‘manifesto’, mas quase todas as ações estão ligadas a 

gêneros escritos, como poemas, resenhas, artigos de opinião, romance, carta argumentativa, 

cartas de leitor e contos literários, de maneira que fica a cargo do professor didatizar o ensino 

dos GOS. 

Embora não seja objeto o estudo dos gêneros no Ensino Fundamental, é importante 

mencionar o texto dos PCN (1998)18 para o 3º e 4º ciclos do EF. Lá, o tema oralidade é tratado 

com mais profundidade, além de não deixar dúvida com relação ao seu objeto de ensino. 

 

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 apóiam a aprendizagem escolar de 

Língua Portuguesa e de outras áreas e, também, os gêneros da vida pública 

no sentido mais amplo do termo (BRASIL, 1998, p. 67- 68). 

 

Aqui, é possível perceber que o texto oficial deixa bem claro, em relação ao ensino 

da língua falada, que não se trata de ensinar o aluno a falar, porque essa habilidade ele já 

possui, mas de aproximá-lo pelo ensino dos gêneros orais dos contextos formais de fala 

pública. 

De acordo com Silva (2014), temas como orientações para a prática docente, relações 

entre oralidade e escrita, preconceito linguístico, oralidade nas diferentes etapas da 

escolarização, a questão dos gêneros orais, presença da oralidade nos livros didáticos e 

                                                             
18

 Os PCN de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental estão organizados em dois volumes, sendo que o 

primeiro se refere ao 1º e 2º ciclos e o segundo volume ao 3º e 4º ciclos.  
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letramento e oralidade passaram a objetos de estudo, os quais culminaram em importantes 

publicações sobre esse eixo. 

Muitas dessas publicações chamam-nos a atenção para a delimitação do que ensinar 

dentro de um eixo amplo como a oralidade. Brandão, Leal e Lima (2012) afirmam que 

conhecer as dimensões relacionadas ao ensino da oralidade é o primeiro passo para que os 

professores identifiquem quais habilidades orais devem ser estimuladas e de que modo isso 

poderá ocorrer. Assim, as autoras, embasadas nos referenciais teóricos para o ensino de LP, 

definem quatro dimensões que envolvem o desenvolvimento da linguagem oral: valorização 

de textos da tradição oral; oralização do texto escrito; variação linguística e relações entre fala 

e escrita; produção e compreensão dos gêneros orais. 

As autoras classificam como quarta dimensão da oralidade, a produção e 

compreensão dos gêneros orais, colocando-os como atividades justapostas às três primeiras. 

Entretanto, para o próposito desta DM, chamarei de outras dimensões da oralidade somente as 

três primeiras citadas pelas autoras, contrapondo-as ao ensino dos GOS, objetos de ensino da 

oralidade, para os quais se pressupõe um tratamento completamente diferenciado das outras 

dimensões, já que essas não são gêneros na acepção bakhtiniana do termo. 

Explicitarei as três primeiras dimensões com o intuito de colaborar para o tratamento 

adequado dessas na esfera escolar e, principalmente, para que não se tenha dúvida de que os 

GOS são o objeto de ensino da oralidade, e não essas dimensões. Entretanto, o ensino dessas 

contribui sobremaneira para o bom desempenho do falante de textos orais secundários. 

A primeira dimensão se refere à valorização de textos da tradição oral. O ensino 

desses textos, dentre os quais cito os trava-línguas, favorece não só a reafirmação da cultura 

oral, como contribui para melhorar a fluência e articulação das palavras, aspectos importantes 

para a expressão oral. No ensino de línguas estrangeiras como o Espanhol, por exemplo, é um 

recurso que tem como função treinar a pronúncia de certas letras do alfabeto.  

A segunda dimensão se refere à oralização do texto escrito, cujo ensino, segundo 

Dolz e Schneuwly (2010), contribui para o desenvolvimento da retórica, já que ao treinar a 

fala para colocá-la a serviço da comunicação oral, o locutor treina também como captar a 

atenção da audiência, como administrar o suspense. Além disso, ele aprende a usar 

adequadamente os elementos prosódicos e os meios não-linguísticos (os quais explicarei em 

outra seção desta DM). Dito em outras palavras, o locutor passa a ter um controle voluntário 

de como usar a voz adequadamente e o corpo em função de um determinado gênero. 

A terceira dimensão se refere à variação linguística  e relações entre a fala e escrita, 

cujo ensino é de fundamental importância tendo em vista que os GOS ocorrem em esferas 
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cujas interações sociais, conforme já salientado, são mais elaboradas, mais evoluídas e mais 

complexas, sob o ponto de vista cultural, e, geralmente, o oral ali pronunciado é o formal. Daí 

a necessidade de promover o seu ensino, estabelecendo contrapontos com a linguagem 

coloquial, utilizada em esferas familiares e cotidianas. O ensino dessa dimensão se justifica 

porque reforça que o oral formal  é exigência dessas esferas e não o oral espontâneo, além de 

dar a conhecer que alguns GOS necessitam do suporte da escrita para a garantia da qualidade 

do tratamento temático.  

Dolz e Schneuwly (2010) apontam que dimensões da oralidade como uma correção 

de exercício, uma leitura oralizada, uma declamação, uma dramatização, ainda que sejam 

atividades de linguagem que lidam com o oral, não são GOS, mas outras dimensões da 

oralidade, as quais não se confundem com aqueles, conforme já estabelecido pelos PCN 

(1999) e outros documentos importantes que tratam do ensino da oralidade. 

Além disso, se atento para o conceito de gênero, estabelecido por Mikhail Bakhtin, 

uma correção de exercícios não é um exemplar de gênero. O professor usará uma aula 

expositiva, entretanto, ela não é o objeto de ensino, uma vez que não é o funcionamento e as 

características desse gênero que serão ensinados. Assim, o professor não realiza um exercício 

de metalinguagem – utilização do próprio gênero para explicar o gênero – mas o utiliza para 

conversar sobre os conteúdos ligados ao cotidiano escolar. 

Saber diferenciar se uma situação de linguagem se refere ao ensino de um gênero ou 

ao ensino de atividades rotineiras de LM é muito importante, porque elimina a hipótese de 

que qualquer atividade oral se refira ao ensino de gêneros orais, como constatado por muitas 

pesquisas empreendidas para detectar o que é o oral para o professor.  

Schneuwly (2010), ao buscar caminhos para o ensino do oral nas escolas francesas, 

também enfatiza que a leitura oralizada ou uma declamação  não constituem  gênero oral. De 

acordo com ele, frequentemente, numa aula de elocução, em que o texto escrito foi tomado 

como ponto de partida, com o objetivo de introduzir o aluno às normas da escrita em 

contextos de produção do texto oral, esse ensino prioriza outras aprendizagens. Ele enfatiza 

que é muito comum na declamação de poemas, por exemplo, privilegiar a pronúncia, a 

articulação, as ligações, o acento tônico, e que a leitura em voz alta representa cerca de (70%) 

das atividades orais. Mas esse ensino, não menos importante que o dos GOS, não pode ser 

confundido com o objeto de que tratam os PCN (BRASIL, 1998). 

Alguns GOS necessitam do suporte da escrita para que a eficácia da apresentação 

seja garantida. No planejamento de um seminário, por exemplo, presenciamos o uso da escrita 
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para marcar a sequência da fala, trechos-sínteses para lembrar, para ler etc. Assim, convém 

ressaltar que alguns textos orais dependem da escrita. 

O posicionamento de Schneuwly (2010) deixa explícito que o ensino do oral, além 

de estar fortemente ligado ao da escrita, dá ênfase às dimensões da oralidade explicitadas 

anteriormente, as quais também devem ser ensinadas, preferencialmente integradas ao ensino 

dos gêneros orais. Entretanto, muitos professores ainda confundem as dimensões da oralidade 

e como seu ensino deve ser objetivado. 

Ainda que seja redundante, é preciso reforçar, pois, que, para muitos educadores, os 

GOS não estão bem definidos como objetos de ensino da oralidade. Por isso,  usarei os dados 

de uma pesquisa empreendida por Schneuwly (2010), para mostrar o caminho metodológico 

utilizado pelo teórico para se chegar aos GOS como objeto de ensino do eixo oralidade.  De 

antemão, o autor sinaliza, no contexto educacional das escolas francesas, uma incerteza com 

relação ao ‘que’ e ‘como’ ensinar quando se trata do eixo temático oralidade. Desta forma, 

toda a investigação se converte nesta busca, visando a delimitar o objeto de estudo de que 

também trato. 

Schneuwly (2010) parte de uma pergunta-chave de sua pesquisa: ‘o que é o oral para 

você?’, visando  a conhecer as concepções usuais dos professores sobre o conceito e seu 

ensino, com a finalidade de empreender reflexões fundamentadas cientificamente, 

desconstruindo as confusões que foram se estabelecendo sobre o oral como objeto de ensino. 

As respostas a essas perguntas levaram-no a confirmar que os professores de LM 

concebiam o oral como materialidade, como espontaneidade e como norma, o que, segundo 

ele, era muito pouco como análise sobre o oral para um dos principais atores do sistema 

escolar – o professor. 

No Brasil, a realidade não é diferente, já que muitos educadores acreditam estar 

ensinando o oral somente por estar deixando o aluno falar. E pelas reflexões empreendidas até 

o momento, sabe-se que as orientações são para que se ensine o oral formal (por meio dos 

GOS) diferente daquele em geral dominado pelos alunos. Além disso, é possível concluir que 

muitos desses alunos não têm acesso aos gêneros das esferas públicas, a não ser no contexto 

escolar. 

Brandão, Leal e Lima (2012), em um estudo que envolveu a análise de quatro 

coleções de livros didáticos de LP destinados a crianças dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (volume 1 a 4) aprovados no PNLD (2004), concluem que, 
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A conversa ocupa um grande espaço nas atividades para o ensino do oral. 

Assim, conversa-se sobre o tema dos textos a serem lidos ou já lidos e 

conversa-se para interpretar os textos lidos ou para aprender sobre os 

gêneros desses textos. A conversa também tem um lugar de destaque como 

instrumento para a realização de atividades, bem como para avaliar 

atividades já realizadas (BRANDÃO, LEAL e LIMA, 2012, p. 11). 

 

A essas concepções incompletas e, por vezes, equivocadas sobre o ensino do oral, 

Schneuwly (2010) atribui como causa a complexa história do ensino de LP na França, onde 

ainda se encontram vestígios tanto das antigas elocução e recitação, quanto da virada em favor 

das dimensões comunicativas, o que determinou o ensino do oral consoante sua dependência 

com a norma escrita, ou como lugar privilegiado da espontaneidade e da liberação. 

Entretanto, Schneuwly (2010, p. 112) afirma que  

 
nem um nem outro parecem susceptíveis de se tornarem objetos de ensino: o 

oral puro escapa a qualquer intervenção sistemática; aprende-se 

naturalmente, na própria situação. O oral que se aprende é o oral da escrita; 

aquele que prepara para a escrita, pois permite encontrar ideias, elaborar uma 

primeira formulação; aquele que, por meio das correspondências 

grafofônemicas, permite passar ao código escrito, finalmente e, 

principalmente, aquele que não é senão a oralização de um escrito. 

 

Por isso, o autor propõe uma concepção mais rica e complexa do oral e uma relação 

mais dialética entre esse e a escrita, uma vez que, para ele, não existe o oral, mas os orais, em 

formas diversas, as quais podem se aproximar da escrita e mesmo dela depender, ou podem 

estar mais distanciadas. Assim, ele conclui que não existe uma essência mítica do oral, a qual 

permitiria construir sua didática, mas existem práticas de linguagem muito diversificadas, que 

se materializam, prioritariamente, pela fala, mas também pela escrita. São essas práticas que 

se devem tomar como objetos de um trabalho escolar. 

Beserra e Lima (2012) afirmam que fala e escrita são compreendidas, de acordo com 

estudos atuais,  

 

(1) Como atividades interativas e complementares, que sempre ocorrem no 

contexto das nossas práticas sociais e culturais (MARCUSCHI, 1997; 

2001a; 2001b); 

(2) Como atividades complexas, altamente relevantes, cada uma com suas 

características e finalidades próprias, sendo, ambas, modalidades 

diversas de um mesmo sistema lingüístico. Nem a escrita é a 

representação gráfica da fala, nem a fala é a escrita em sua representação 

sonora (FERREIRO, 2001). 
 

Schneuwly (2010), embasado em Bakhtin, especifica que são as práticas 

diversificadas de linguagem (oral e escrita) que constituem as formas mais ou menos estáveis, 
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denominadas gêneros. Todavia, o oral como realidade diversificada implicará em outras 

questões: “que gêneros trabalhar e por quê? Que relação instaurar com a escrita? Como 

definir a relação fala e escrita?” (SCHNEUWLY, 2010, p. 114). 

Para responder à primeira pergunta, Schneuwly ressalta a importância de se consultar 

uma teoria da linguagem e da atividade de linguagem.  E é em um quadro de referências 

teóricas e praxeológicas que ele chegou à conclusão de que o ensino do oral deve dar-se pelos 

gêneros, pois estes, 

 

respondem perfeitamente às exigências definidas por nossa concepção do 

desenvolvimento: são, a um só tempo, complexos e heterogênios (mas 

fundados de certa maneira sobre uma heterogeneidade integrada), produtos 

sócio-históricos, definíveis empiricamente, além de serem instrumentos 

semióticos para a ação de linguagem. Como exemplos podemos citar o 

debate, a entrevista radiofônica, a exposição escolar, mas também a conversa 

familiar, a pechincha no mercado ou o discurso amoroso (SCHNEUWLY, 

2010, p. 115). 

 

Essas orientações fazem parte do texto das OCEM (BRASIL, 2006, p. 37), 

explicitadas na parte que trata dos Eixos Organizadores das Atividades de LP no EM: 

 
Quadro 3 – Orientações para atividades de produção de textos orais 

 

 

 Atividades de produção de textos (palestras, debates, seminários, teatro etc) 

em eventos da oralidade. 

 

Por meio desse tipo de expediente, pode-se não só contribuir para a 

construção e a ampliação de conhecimentos dos alunos sobre como agir 

nessas práticas, como também promover um ambiente profícuo à discussão e 

à superação de preconceitos linguísticos e, sobretudo, à investigação sobre as 

relações entre os gêneros da oralidade e da escrita, sobre a variação 

linguística, sobre os níveis de formalidade no uso da língua, por exemplo. 

 

 
Fonte: Orientações Curriculares para o Ensino Médio – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (2006, p. 37). 

 

Quando o texto sugere que “por meio desse tipo de expediente, pode-se não só 

contribuir para a construção e a ampliação do conhecimento dos alunos sobre como agir 

nessas práticas
19

” (BRASIL, 2006, p. 37), percebemos que os autores do documento se 

referem ao conhecimento de como esses gêneros ocorrem nas esferas onde são praticados e 

quais as dimensões a serem ensinadas. Entretanto, é possível perceber, também, que o foco 

recai sobre as outras dimensões, já explicadas no  início dessa seção. Daí muitos professores 

                                                             
19

 O texto oficial refere-se às práticas reais (esferas públicas ou escolar) onde ocorrem os debates, palestras, 

seminários, teatro etc). 
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podem deixar de lado o ensino dos GOS para ensinar variedade linguística, relação entre 

oralidade e escrita, níveis de formalidade etc, desconectados do ensino do gênero, o que, 

provavelmente, desconsidera o viés da produção, circulação e recepção. 

Delimitado os GOS como objetos de ensino, o autor mostra, ainda, utilizando a teoria 

de desenvolvimento de Vigotski, a importância da escola como lócus privilegiado de ensino-

aprendizagem:  

 
Consideramos que a forma escolar de intervenção educativa é uma condição 

necessária para o aparecimento de certas formas cognitivas complexas, 

ligadas a técnicas culturais particularmente elaboradas e cujo acesso implica 

lugares sociais particulares de aprendizagem (SCHNEUWLY, 2010, p. 88). 

 

O desenvolvimento pensado desta forma se assenta na ideia de que toda capacidade 

humana é construída pela apropriação de instrumentos semióticos. Desta forma, o sujeito que 

age sobre o mundo com a ajuda de instrumentos – ferramentas psicológicas ou semióticas – 

constrói funções psíquicas superiores. 

Entretanto, Schneuwly (2010) ressalta que, sendo a tradição escolar pouco 

desenvolvida no domínio e nos conhecimentos sobre o desenvolvimento da linguagem oral na 

idade escolar, o caminho para o ensino desta, a qual ele considera uma atividade de linguagem 

complexa, é a ficcionalização, “uma representação puramente interna, cognitiva, da situação 

de interação social” (SCHNEUWLY, 2010, p. 122). De acordo com o autor, a modelização 

dessa representação separa quatro variantes da produção: enunciador, destinatário, finalidade 

ou objetivo, lugar social, variantes essenciais quando se trata do ensino dos gêneros. 

 

2.2.1 GÊNEROS ORAIS SECUNDÁRIOS – mudanças profundas nas formas de 

desenvolvimento cognitivo  

 

 

Os GOS são o objeto de estudo do eixo oralidade. Essa certeza está enunciada nos 

principais documentos oficiais elaborados com o intuito de orientar o ensino de LP – PCN 

(BRASIL, 1998), OCEM (BRASIL, 2006) e por pensadores importantes da área educacional. 

Entretanto, cumpre-nos, ainda, descrever as suas especificidades de forma a contribuir com 

seu ensino adequado na esfera escolar. 

Desta forma, começo mostrando que Bakhtin (2011), com o objetivo de melhor 

delinear a real natureza dos gêneros, divide-os em primários (simples) e secundários 

(complexos). Os gêneros primários (GP), de acordo com ele, são aqueles que se constituem 

nas situações de comunicação verbal espontânea da vida cotidiana – conversas familiares, 

bate-papo de salão, a conversa telefônica, etc – e os gêneros secundários (GS) são aqueles que 
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surgem nas condições em que as interações sociais são mais complexas em função de um 

convívio cultural relativamente mais evoluído e organizado, como os das esferas artística, 

jornalística, científica, sociopolítica etc. São predominantemente, mas não exclusivamente, 

escritos. 

O teórico russo esclarece que o processo de formação dos GS se dá por meio dos GP, 

os quais são absorvidos e reelaborados pelos GS. No percurso de transformação, os GP, ao 

integrarem os GS, perdem a relação com o contexto imediato e seu vínculo com os 

enunciados concretos dos outros. As cartas familiares, por exemplo, que compõem o romance 

“Gente pobre”, de Dostoiévskyi, têm a forma e a significação deste tipo de comunicação na 

vida cotidiana. Entretanto, de acordo com Fiorin (2016, p. 78), “elas participam da realidade 

concreta somente por meio da totalidade do romance, que é um evento artístico e não um 

acontecimento da vida cotidiana”. 

Schneuwly (2010) correlaciona esse processo de formação dos GS com o 

desenvolvimento dos conceitos científicos na criança. De acordo com ele, esse 

desenvolvimento também se dá por ruptura e continuidade. Isso significa que a criança, ao 

desenvolver os conceitos científicos, o faz por meio dos conhecimentos espontâneos, não os 

descartando. Assim como há interdependência dos gêneros, há interdependência entre 

conceitos científicos e conceitos espontâneos. Aqueles valem-se destes para se constituírem 

como tais. O autor afirma que essa analogia foi possível pela própria designação dada por 

Bakhtin aos GP, “comunicação verbal espontânea” (BAKHTIN, 2011).  

Quando um aluno aprende os GS, de acordo com o teórico genebrino, o processo de 

desenvolvimento passa a ser voluntário e consciente, ele sabe exatamente o que fazer em 

todas as situações em que for convidado a proferir a palavra em público. A atitude de usar a 

fala por reflexo ou automatismo cede lugar ao uso regulado, obedecendo às características da 

esfera pública e de suas restrições. 

Esse momento do desenvolvimento culmina com o que Vigotski (2008, p. 104) 

afirma na citação a seguir:  

 
O desenvolvimento dos conceitos, ou do significado das palavras, pressupõe 

o desenvolvimento de muitas funções intelectuais: atenção deliberada, 

memória lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar. Esses 

processos psicológicos complexos não podem ser dominados apenas através 

da aprendizagem inicial. 

 

Assim, de acordo com Schneuwly (2010), os GS introduzem uma ruptura importante, 

porque não estão mais vinculados de forma direta à situação de comunicação e a forma que 



55 
 

assumem é resultado de uma construção complexa de vários GP. O autor ressalta, ainda, que a 

aprendizagem de um GS não pode ser concretizada somente com as experiências pessoais de 

um aluno, mas a partir de um ensino sistematizado.  

Vigotski (2008) afirma ser o ensino o responsável por essa ruptura entre os 

conhecimentos espontâneos e os conhecimentos científicos, e, de acordo com Schneuwly 

(2010), entre os GP e os GS. É a escola que introduz um novo sistema, ao qual Vigotski 

(2008) denominou de Zona Proximal (ou próxima) de Desenvolvimento. Em se tratando dos 

GS, Schneuwly (2010, p. 29) afirma que essa zona, ao ser ativada, “provoca conflito, 

contradição, tensão entre duas lógicas, entre duas relações, entre dois sistemas, que são a 

verdadeira fonte de desenvolvimento”. 

Entretanto, Schneuwly (2010), apoiado em Vigotski (2008), reitera que o novo 

sistema, no caso, o aparecimento dos GS, não descarta o precedente (como um trabalho de 

Sísifo)20, mas apoia-se completamente sobre o antigo – GP – em sua elaboração, mudando-os 

completamente.  

É importante aqui retornar ao texto de Vigotski (2008) para explicar melhor esse 

processo. O autor acredita que os conceitos espontâneos e não espontâneos21 interagem e se 

influenciam constantemente, um melhorando o outro, já que, quando efetivada a 

aprendizagem dos conceitos científicos, os espontâneos passam a ser enriquecidos e vice-

versa. Fiorin (2016, p. 78) ilustra essa ideia afirmando que “uma conversa entre amigos sobre 

um fato da vida pode adquirir a forma de uma dissertação filosófica”.  

Apoiada por essas discussões, retomo meu objeto de análise, os GOS, para mostrar 

suas especificidades e como o processo de transmutação ocorre. Primeiramente, em se 

tratando dos GOS, Dolz, Schneuwly e Haller (2010) afirmam que tais gêneros são aqueles da 

comunicação pública formal, podendo servir à aprendizagem escolar, como a exposição, 

relatório de experiência, entrevista etc; ou à vida pública (no sentido lato) como debate, 

negociação, etc. 

                                                             
20

 Uma personagem da mitologia grega, que desafiou os deuses e foi condenado a repetir sempre a mesma tarefa 

de empurrar uma pedra até o topo de uma montanha, sendo que, toda vez que estava quase alcançando o topo, a 

pedra rolava novamente montanha abaixo até o ponto de partida por meio de uma força irresistível, invalidando 

completamente o duro esforço despendido. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Mito_de_S%C3%ADsifo 
21

 Conceitos espontâneos e não espontâneos (tratados por Vigotski como científicos) são expressões utilizadas 

por Piaget, que denominou de conceitos espontâneos aqueles em que as ideias da criança acerca da realidade são 

desenvolvidas principalmente mediante seus próprios esforços mentais, e os não espontâneos (científicios) 

aquelas ideias que foram decisivamente influenciadas pelos adultos. Vigotski, para construir sua tese sobre o 

desenvolvimento dos conceitos científicos na infância, parte desses conceitos, modificando a abordagem dada 

por Piaget, principalmente com relação aos conceitos não espontâneos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
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Os autores genebrinos explicam que, ao contrário do que ocorre com os GP, em que 

a fala se dá forma espontânea, em  

 
uma exposição oral não se improvisa, mesmo que ao longo do processo de 

produção aquilo que foi previamente preparado requeira uma adaptação à 

situação. A palavra dos outros não é somente a palavra dos interlocutores 

presentes; o discurso pode integrar, de forma enunciativa explícita, vozes 

institucionais proferidas alhures ou anteriormente. A gestão do discurso não 

depende unicamente de regulações locais, mas também de estratégias mais 

globais (DOLZ, SCHNEUWLY e HALLER, 2010, p. 147) 

 

Como foi enunciado anteriormente, um GOS, ao se constituir como tal, não descarta 

os GP. Assim, ao se proferir uma exposição oral, há uma conversa que não é mais familiar ou 

de salão. A atitude responsiva, que na fala é ativa e determinada pela alternância dos sujeitos, 

perde essa condição, uma vez que o locutor conduz um discurso, em geral, monologal, 

preparado anteriormente. Há restrições impostas do exterior. A própria esfera, mais complexa 

e evoluída, determina o tratamento do conteúdo (tema) e o tratamento linguístico (estilo) a ser 

adotado. Desta forma, não se pode falar livremente e o ritmo e a entonação são determinados 

por todas as condições especificadas acima. Em suma, a exposição é uma conversa longa ( 

não perdeu a forma composicional), rica em termos de conteúdo, e busca mudar o 

conhecimento assimétrico entre locutor e interlocutor. 

Por isso, os teóricos genebrinos reiteram que, uma vez sendo o papel da escola 

instruir mais que educar, os GOS servem a esse propósito, principalmente porque os alunos já 

dominam os gêneros primários quando chegam à escola. Eles conversam com os colegas 

sobre sua família, narram fatos sociais de maneira sofisticada, debatem sobre problemas de 

seu entorno, informam-se de maneira mais ou menos correta e, se necessário, convencem os 

pais com argumentação convincente, dentro de um arcabouço ainda menos elaborado. 

Todavia, Bakhtin (2011) enfatiza que a diferença entre os gêneros primários e 

secundários é muito maior e conhecê-la é uma necessidade que perpassa pelo estudo da 

natureza do enunciado e da relação diferente com as particularidades das diversidades de 

gêneros do discurso nas diversas esferas.  

Dolz, Schneuwly e Haller (2010) estudaram essas diferenças, ressaltando aquilo que 

é particularidade dos GOS. Sintetizo-as com o objetivo de melhor lidar com a análise da 

escolarização desses gêneros: 

 

1. Os GOS são os gêneros da comunicação pública formal; 
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2. As características dos GOS estão indissoluvelmente ligadas às situações e 

convenções estabelecidas pelas esferas de atividade humana; 

3. As formas de linguagem dos GOS apresentam restrições impostas do exterior; 

4. O controle é consciente e voluntário; 

5. São pré-definidos, pré-codificados por convenções estabelecidas pelas esferas; 

6. Os modos de gestão são mediados, individualmente; 

7. É preciso ficcionalização da prática oral de linguagem – com intervenção didática 

para ensinar. 

 

Concluída esta parte sobre os gêneros e os gêneros orais secundários, volto-me para a 

prosódia e os elementos não-linguísticos da comunicação oral, por entendê-los como parte 

inerente à fala.  

 

2.2.2 A PROSÓDIA E OS ELEMENTOS NÃO-LINGUÍSTICOS DA COMUNICAÇÃO 

ORAL   

 

A competência sociocomunicativa de um produtor de GOS é determinada por um 

conjunto de capacidades adquiridas, geralmente, na esfera escolar. Entretanto, essas 

capacidades não estão restritas somente ao tratamento temático, linguístico ou estilístico, mas 

à prosódia e aos elementos não-linguísticos, inerentes à fala, e que podem ser objetos de 

ensino, visando ao uso consciente por parte do locutor. De acordo com Dolz, Schneuwly e 

Haller (2010), não se pode pensar o funcionamento da fala sem a prosódia e os meios não-

linguísticos da comunicação oral. 

A entonação, a acentuação e o ritmo são os elementos prosódicos de que tratam os 

teóricos genebrinos. Esses elementos, utilizados adequadamente, conferem à fala eficácia 

sonora e podem ser analisados com relação à altura, intensidade e duração, dando à voz a 

qualidade necessária para o locutor se expressar.  

Os teóricos explicam que a entonação refere-se à altura do tom e tem uma frequência 

variável específica em cada um. Parte dessas variações tonais é determinada por uma função 

linguística no sistema da língua, ou seja, para a função modal, por exemplo,  a língua conta 

com os sinais de pontuação – a interrogação, a exclamação etc – para a função demarcadora, 

os incisos. Além disso, os autores afirmam que as diferentes melodias vocais traduzem as 

variações emocionais ou as atitudes particulares demonstradas pelo falante ao se exprimir. 

Fontaney (1987, apud DOLZ, SCHNEUWLY e HALLER, 2010) afirma que a 

principal função da entonação é indicar o acabamento e a continuidade do fluxo verbal. 
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Assim, por exemplo, a entonação de abertura, geralmente ascendente, chama a atenção do 

ouvinte e desperta suas expectativas. Ou ainda mostra que o locutor não terminou sua fala e 

deseja não ser interrompido. Na entonação conclusiva, o falante baixa o tom e marca o 

término da fala. Em outras palavras, “numa conversação, a entonação permite a regulação dos 

turnos de fala entre os interlocutores e facilita a co-construção do discurso” (DOLZ, 

SCHNEUWLY e HALLER, 2010, p. 130). 

A acentuação, de acordo com os teóricos genebrinos, refere-se à ênfase em uma ou 

várias sílabas, em uma ou várias palavras. Essa alternância entre sílaba tônica e sílaba átona se 

dá com relação à intensidade, duração e, esporadicamente, à altura. Ao se proferir um 

enunciado, o locutor é obrigado a utilizar vários acentos, os quais sequencializam o fluxo da 

fala e lhe conferem um ritmo. Além dos acentos rítmicos próprios do sistema da língua, existe 

uma categoria de acentos de intensidade que são próprios do locutor, marcando seu estilo 

vocal e/ou sua intenção. 

Bakhtin (2011) se posiciona em relação ao acento, nomeando-o de entonação 

expressiva, que é a manifestação subjetiva emocionalmente valorativa do falante com o 

conteúdo do objeto e do sentido do seu enunciado, responsável pelas escolhas lexicais, 

gramaticais e composicionais do enunciado, ou seja, o acento, para ele, está ligado à intenção 

do falante. Todavia, é preciso reiterar que, de acordo com o teórico russo, a entonação é um 

traço constitutivo do enunciado. 

Já o ritmo, último dos elementos prosódicos,  resultante da entonação e acentuação, 

apresenta algumas particularidades que merecem ser discutidas. De acordo com Cagliari 

(2013), ritmo na fala 

 

 é um modelo cognitivo idealizado (FERRARI, 2011, p. 50) controlado pelo 

frame espaço-tempo, por meio de um esquema imagético da repetição. 

Portanto, uma boa definição de ritmo, do ponto de vista cognitivo, é a 

expectativa da repetição. Todo objeto que ocorre seguindo um padrão 

repetitivo aciona a categoria ritmo na mente do indivíduo. O ritmo não é 

apenas uma medida física mas implica também um processo cognitivo 

(CAGLIARI, 2012, p. 27-28) 
 

Ainda, de acordo com o autor, o ritmo do português brasileiro é acentual. Para 

comprovar isso, basta dizer uma lista de palavras ou contar número sem pausas 

intermédiárias, que será notório o fato de o português ser uma língua de ritmo acentual. No 

entanto, o teórico explica que é possível haver variação no modo de falar, em que se percebe 

um ritmo silábico na fala, como no caso do gaúcho, por exemplo. 



59 
 

Cagliari (2012) faz um estudo interessante sobre ritmo, mostrando como esse 

acontece na música e na poesia, para distingui-lo na fala. Dolz, Schneuwly e Haller (2010) 

enfatizam que as emoções, as quais variam de uma cultura para a outra, é determinante do 

modo de variação do ritmo de uma língua. 

As discussões sobre  prosódia empreendidas até aqui têm como função mostrar a 

importância dela para o bom desempenho do falante. Para isso, é necessário que se torne 

objeto de ensino, conforme já  salientado. Entretanto, os autores genebrinos enfatizam que 

sozinha ela não responde pelo ensino da oralidade, já que o GOS é o objeto de ensino da 

oralidade. 

Nos LDP analisados, pude percerber o ensino da prosódia articulado com o ensino da 

escrita. Assim, ao se ensinar a oralização de poemas, cordéis, dramatização, os agentes de 

produção o fazem com vistas a uma melhor qualidade da voz. Na gramática, esse ensino 

mostra a pronúncia “correta” de alguns vocábulos, indicando onde recaí o acento tônico, em 

determinadas palavras, como exemplo, nobel, cuja sílaba tônica é a última.  

Brandão, Leal e Lima (2012) classificam os elementos prosódicos como aqueles 

ligados a outras dimensões da oralidade, as quais não se confundem com o GOS, verdadeiro 

objeto de ensino da oralidade. Entretanto, o ensino desses (elementos prosódicos), para as 

autoras, é essencial para garantir a eficácia da fala. No ensino da oralização de poemas, por 

exemplo, todos os elementos prosódicos são ensinados, de forma que o falante treine-os em 

busca de uma boa entonação, acentuação e ritmo. 

 Dolz, Schneuwly e Haller (2010) enfatizam que o organismo é determinante no 

modo como os elementos prosódicos são colocados a serviço da voz, já que ele pode 

denunciar o mal-estar e o medo do locutor, resultando em aceleração do ritmo cardíaco, 

crispação dos músculos, sangue que flui ao rosto, estrangulamento da voz, perceptíveis ou não 

linguisticamente e prosodicamente.  Mas, de acordo com os teóricos genebrinos, o organismo 

pode também jogar a favor da colocação da voz e da comunicação oral, desde que obedecidas 

posição do corpo, respiração, atitude corporal etc.  

Por isso, os teóricos afirmam que, além da utilização dos elementos prosódicos, o 

falante utiliza também os signos de sistemas semióticos não linguísticos, mas 

convencionalmente reconhecidos como significantes ou sinais de uma atitude – mímicas 

faciais, posturas, olhares, a gestualidade do corpo durante a interação comunicativa – os quais, 

confirmam ou não a codificação linguística  e/ou prosódica, ou, muitas vezes, podem, até 

mesmo, substituí-la. 

O quadro,  a seguir, sintetiza, com maior clareza, esses elementos: 
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Quadro 4  – Meios não-linguísticos da comunicação oral 

 

Meios para-

linguísticos 

Meios cinésicos Posição dos 

locutores 

Aspecto exterior Disposição dos 

lugares. 

Qualidade da voz 

Melodia 

Elocução e pausas 

Respiração 

Risos 

suspiros 

Atitudes  

corporais 

Movimentos 

Gestos 

Troca de olhares 

Mímicas faciais 

Ocupação de 

lugares 

Espaço pessoal 

Distâncias 

Contato físico 

Roupas 

Disfarces 

Penteado 

Óculos 

limpeza 

Lugares 

Disposição 

Iluminação 

Disposição das 

cadeiras 

Ordem  

Ventilação 

decoração 

 
Fonte: Dolz, Schneuwly e Haller (2010, p. 134). 

 

Os autores genebrinos ressaltam que esses recursos são universais e que diferem no 

tempo e no espaço, a depender de cada cultura. 

Concluída esta parte sobre gêneros, gêneros orais secundários e os elementos 

prosódicos e meios não-linguísticos da comunicação oral, volto-me para a escolarização, 

outro importante integrante dos processos de organização escolar.  

 

2.3 ESCOLARIZAÇÃO  

 

O termo escolarização não é recente na literatura científica da área educacional, tanto 

que são recorrentes as pesquisas cujo objetivo seja conhecer como esse processo se 

desenvolve, principalmente no que se refere à escolarização de um conhecimento, de uma 

prática social, de um comportamento, ou, dito em outras palavras, à escolarização de um 

conteúdo. 

Entretanto, Soares (2003) esclarece-nos que essa palavra, derivada do verbo 

escolarizar, apareceu dicionarizada apenas com o sentido de escolarizar pessoas. Mais 

tardiamente, o termo passou a ser usado com a acepção relacionada a conteúdos.  

É fato que lidarei com ambos os sentidos, já que refletirei sobre a escolarização de 

pessoas realizadas por meio da escolarização de conteúdos. Sob essa perspectiva, entendo que 

as discussões empreendidas por Soares (2003) permitir-me-ão explicar o vínculo entre a 

escolarização dos GOS nos LDP e as capacidades que eles desenvolvem, ainda que a autora 

esteja lidando com as capacidades direcionadas às práticas de leitura e de escrita, para as 

quais o termo foi pensado. 

No entanto, é importante enfatizar que se o termo se refere a um conjunto de 

habilidades, capacidades relacionadas à escrita e leitura, penso que poderá ter seu sentido 
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deslocado para a oralidade, principalmente para a dimensão relacionada aos GOS, os quais 

passaram a ser objetos de ensino, juntamente com as outras dimensões. Desta forma, passarei 

a tratar também das capacidades orais, formalizando a ideia de que um sujeito letrado pode 

não ser somente aquele que apresenta um conjunto de saberes necessários às práticas sociais 

de uso da escrita e da leitura, mas também da fala. 

Assim, fundamentada em Soares (2003), passo à reflexão sobre o vínculo entre 

escolarização e letramento, um processo mais complexo que o vínculo entre alfabetização e 

escolarização, uma vez que “são muitas e variadas as práticas, tanto sociais quanto escolares, 

que demandam o uso da escrita, são também muitas e variadas as habilidades, conhecimentos, 

atitudes necessárias para o exercício dessas práticas” (SOARES, 2003, p. 95). 

Desta forma, o processo, segundo ela, ocorre não num contínuo linear, mas antes não 

linear, o que dificulta estabelecer limites entre letrados e iletrados. Nesse processo, não há, ao 

final, um produto – como na alfabetização – o qual permitiria afirmar ou negar a eficiência da 

escolarização, já que “o processo de letramento é sempre e permanentemente um processo” 

(SOARES, 2003, p. 95). 

Isso me permite inferir que, para escolarizar os GOS como um conhecimento a ser 

estudado de forma sistemática, essa escolarização precisa ser pensada como um processo cuja 

natureza difere da escolarização por meio da escrita e leitura. Por isso, os resultados não serão 

medidos da mesma forma, bem como o ensino terá outra natureza. 

Assim, Soares (2003) estabelece uma importante discussão em que visa conhecer 

como o processo de escolarização contribui para a formação de capacidades de leitura e 

escrita (e acrescento oralidade), as quais irão se refletir no comportamento do sujeito 

diretamente nas práticas sociais das quais ele participa. 

A autora traça, desta maneira, o longo percurso que se seguiu para medir essa 

relação, afirmando que, num primeiro momento, as medidas censitárias se apoiaram no 

pressuposto de que tendo 

 
atingido um certo grau de instrução, o indivíduo terá não só adquirido a 

tecnologia da escrita, isto é, terá se tornado alfabetizado, mas também terá se 

apropriado das competências básicas necessárias ao uso das práticas sociais 

de leitura e escrita, isto é, terá se tornado letrado (SOARES, 2003, p. 96).  

 

Todavia, a pesquisadora afirma que essa categoria carregaria a certeza de que o 

indivíduo, obrigatoriamente, tendo atingido certa escolaridade, teria também atingido um 

certo nível de letramento, o que nem sempre ocorre. Por isso, foi abandonada, percorrendo-se 
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o caminho inverso – partir dos níveis reais de letramento para relacioná-los com os anos de 

escolaridade. 

O resultado dessa nova categoria é que quanto mais escolarizado for o sujeito, mais 

letrado ele será, ou seja, “pode-se inferir que há uma evidente correlação entre letramento e 

escolarização; ou que a escolarização é fator decisivo na promoção do letramento” (SOARES, 

2003, p. 99). 

As discussões empreendidas até o momento permitem-me afirmar que um aluno 

submetido a poucas práticas escolares para produção de textos orais, principalmente aqueles 

das esferas mais complexas, teria seu processo de letramento oral comprometido, o que me 

fez concluir que não basta somente escolarizar os gêneros orais, mas aplicá-los nas aulas de 

LP, preferencialmente. 

Entretanto, apesar de se detectar que a escolarização é fator decisivo na promoção do 

letramento, Soares (2003) chama-nos a atenção para os resultados significativos em que anos 

de escolaridade não correspondem a níveis satisfatórios de letramento. Na lista dos 

‘culpados’, a escola e seu processo de escolarização são os primeiros, o que é explicado como 

resultado do pouco ou nenhum uso da leitura e da escrita fora da escola (por falta de 

oportunidade ou de interesse) ou da distância entre o período de escolarização e a avaliação a 

que é submetido o aluno. Há uma terceira possibilidade de resposta a esse problema. De 

acordo com Soares (2003), um resultado ruim num teste de habilidades de leitura e escrita por 

indivíduos com alta escolaridade pode estar relacionado ao distanciamento entre letramento 

escolar e letramento social. 

Por isso, Soares (2003) apresenta outro pressuposto para explicar a correspondência 

entre escolaridade e letramento, esse definido empiricamente por meio de testes de 

habilidades de leitura e escrita, ou dito por outras palavras, “o pressuposto de que o nível de 

alfabetismo revelado pelo teste se explica pelo desenvolvimento de habilidades de leitura e 

escrita ao longo do processo de escolarização” (SOARES, 2003, p. 100). 

Desta forma, a autora, utilizando os dados do INAP22(2001), avaliação não escolar, e 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), avaliação escolar, passa a 

explicar se há correlação entre o processo de escolarização realizado pela escola e as 

demandas sociais de leitura e escrita. 

Soares (2003) começa enfatizando que as distinções entre os dois processos de 

avaliação se dão sob três aspectos – quanto ao suporte em que os textos são apresentados, 

                                                             
22

 Hoje, INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
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quanto aos gêneros de textos (as provas do SAEB exploram textos literários, enquanto as do 

INAP exploram textos de uso social), quanto ao modo de ler e compreender (as provas do 

INAP trazem perguntas que se aproximam das práticas reais, enquanto as do SAEB ficam 

distantes das práticas reais) e quanto aos pressupostos que orientam a seleção das habilidades 

de leitura a serem avaliadas (as provas do SAEB apresentam uma visão escolar do processo, 

enquanto as do INAP trazem os usos sociais da escrita como orientadores para os testes). 

Assim,  

 
Enquanto as provas do SAEB orientam-se pelos conteúdos escolares, o teste 

de pesquisa sobre o alfabetismo funcional orienta-se pelos usos que são 

feitos da leitura no contexto social, enquanto as provas do SAEB buscam 

avaliar as competências cognitivas que os conteúdos devem desenvolver, o 

teste da pesquisa sobre o alfabetismo funcional buscou avaliar as habilidades 

necessárias ao desempenho de tarefas frequentes nas práticas sociais 

(SOARES, 2003, p. 103). 

 

A autora salienta que a distinção nos modos de avaliar os níveis de letramento 

permitiu-lhe concluir que “há um conceito escolar de letramento que difere de um conceito 

não escolar de letramento” (SOARES, 2003, p. 104), o que lhe suscitou o seguinte 

questionamento: “se são diferentes os conceitos e as práticas de letramento na escola e na 

sociedade, o que explicaria a correlação positiva entre os níveis de escolarização e graus de 

instrução, e níveis de letramentos avaliados com base nas práticas sociais de letramento?”. 

Para buscar essa resposta, Soares (2003) passa a nos explicar como a escola se 

apropria de práticas sociais de letramento da escrita e da leitura para ensinar. Assim, no 

processo de transferência de uma prática social, a escola transforma os eventos e práticas de 

letramento social em eventos e práticas de letramento escolar, criando uma situação de 

comunicação artificial, mas que se mostra eficaz como estratégia de ensino. 

A demonstração dessa ideia pode ser vista tomando-se como exemplo o ensino de 

LP. A escola, na sua tradição de ensinar escrita, leitura, conhecimentos linguísticos e 

oralidade, sempre o fez por meio de gêneros. No entanto, de acordo com Dolz e Schneuwly 

(2010), a mudança desses para o contexto escolar provoca-lhes transformações, dando-lhes 

uma dupla faceta, não sendo mais instrumentos de comunicação apenas, mas objetos de 

ensino. Assim, a representação de uma prática de linguagem passa a ser feita por meio de um 

“faz de conta”, já que a abordagem escolar tende a desconsiderar os contextos de 

produção/circulação/recepção. 
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Soares (2003) reforça a perda daquilo que é especificidade do evento e da prática de 

letramento social, ao comparar como alguns gêneros ocorrem na vida cotidiana e na escola. 

Assim,  

 
Na vida cotidiana, um anúncio publicitário é visto de relance em um 

outdoor, ao se atravessar uma rua, ou em uma página impressa, ao se folhear 

uma revista, (ou em comercial de televisão, grifo meu), e é lido (ou visto) 

casualmente, em geral superficialmente, eventualmente comentado com 

alguém, na escola, o anúncio publicitário aparece reproduzido numa página 

reproduzida no manual didático ou em folhas soltas, com outra apresentação 

gráfica, e, haja ou não interesse, deve ser lida com atenção, deve ser 

interpretada, pressupostos devem ser identificados, inferências devem ser 

feitas (SOARES, 2003, p. 106).  

 

Desta forma, a escola determina seu modelo de letramento, distante das práticas e 

eventos sociais, escolarizando os gêneros, tomando como referência três abordagens, visando 

a fomentar o ensino da escrita, leitura e fala. A primeira abordagem, de acordo com Dolz e 

Schneuwly (2010, p. 65), trata o gênero como “pura forma linguística, cujo domínio é o 

objetivo”. Esse procedimento faz desaparecer a comunicação, e os textos passam a servir 

como modelos para ensinar, numa sequência que vai da descrição à dissertação, ou seja, do 

mais simples ao mais complexo. Os autores salientam que esse modelo apresenta como ponto 

fraco o desenvolvimento numa progressão linear. A segunda abordagem trata a escola como 

uma esfera ampla, onde “as situações escolares são ocasiões de produção/recepção de textos” 

(DOLZ e SCHNEUWLY, 2010, p. 66). Ela não leva em consideração as outras esferas, 

externas à escola. Na terceira abordagem, a escola não se constitui como lugar específico de 

comunicação, e os gêneros ali entram para que sejam reproduzidos de forma idêntica às 

esferas de onde saíram. Entretanto, todos eles se transformam em gêneros escolares, porque 

foram naturalizados. 

Os autores salientam que é necessário reavaliar essas diferentes abordagens com 

vistas a uma mudança, em que o trabalho com os gêneros parta de uma ação consciente, 

“resultado de uma decisão didática” (DOLZ e SCHNEUWLY, 2010, p. 69), a qual tenha 

objetivos de aprendizagem definidos em prol do domínio do gênero, tratando-o pelo viés da 

produção, de forma que as situações de aprendizagem sejam as mais próximas possíveis das 

práticas sociais de referência. 

Assim, na esfera escolar, os gêneros, próprios ou escolarizados, permitem o ensino 

dos eixos de leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e oralidade, conforme orientações dos 

PCN (BRASIL, 1998).  
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Num primeiro contato com o Vol. 2, da Coleção Português Vozes do Mundo, 

Literatura, Língua e Produção de texto, é possível perceber que a escolarização do GOS, 

Exposição oral (p. 367-372), é feita por meio da retextualização23 de uma palestra, realizada 

pelo estudante João Felipe, em uma conferência do TED (Tecnologia, Entretenimento e 

Design) Amazônia. O procedimento se apoia na escrita para analisar as dimensões Contexto 

de produção, Os sentidos do texto e Os elementos da composição, aspectos abordados pela 

coleção na seção A Construção do texto. 

Para a produção do gênero, com tema Os jovens e as profissões, os alunos são 

orientados a ler pesquisas, assistir a uma reportagem e, finalmente, a preparar a fala. A 

estratégia utilizada pela equipe que elaborou o LD para escolarizar as características desse 

gênero se aproxima das propostas de ensino da escrita e da leitura.   

Neste caso, o texto oral, proferido pelo estudante durante a palestra, teve que ser 

gravado para ser retextualizado, caso contrário se perderia, tão logo fosse dito. Assim, ao ser 

transferida da esfera oral para o LDP, a palestra escolarizada sofre transformações, 

principalmente aquelas ligadas aos elementos prosódicos, para se tornar um gênero da esfera 

escolar. Nessa transmutação, o gênero “não é mais o mesmo, pois corresponde a outro 

contexto comunicativo; somente ficcionalmente, ele continua o mesmo, por assim dizer, 

sendo a escola, de um certo ponto de vista, um lugar onde se finge, o que aliás, é uma 

eficiente maneira de aprender” (DOLZ e SCHNEUWLY, 2010, p. 150). Além disso, o texto 

passa a ser modelo para o ensino das características do gênero Exposição oral, o que lhe 

altera partes substanciais, como dito há pouco. 

Fundamentada pelas discussões empreendidas até aqui, tomo como hipótese que o 

processo de escolarização dos gêneros orais ocorre de forma diferente daquele desenvolvido 

em relação a outros gêneros, uma vez que “a produção de um texto oral segue uma lógica 

totalmente diferente. A palavra pronunciada é dita de uma vez por todas. O processo de 

produção e o produto constituem um todo” (DOLZ e SCHNEUWLY, 2010, p. 95). 

Entretanto, o texto oral também é reelaborado em outras instâncias, num processo que se 

inicia antes de chegar ao contexto escolar. Assim, para fazer parte de um LD, por exemplo, 

ocorre a seleção, segmentação e organização desse saber para se tornar apto ao aprendizado 

                                                             
23

 De acordo com Marcuschi (2002), denomina-se retextualização o processo de conversão de um texto oral para 

o escrito, ou vice-versa. No entanto, essa conversão não é uma cópia literal, já que na transcrição de uma 

modalidade para outra, o retextualizador fará modificações não só linguísticas, mas argumentativas. Assim, o 

autor apresenta nove modificações que podem ocorrer durante esse processo, não necessariamente na ordem 

colocada aqui, muito menos ocorrem todas juntas no processo de conversão. Não as reproduzirei aqui por não 

julgar necessário aos objetivos desta Dissertação de Mestrado.  
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em sala de aula. A esse procedimento, a literatura científica denomina transposição didática, 

conceito que será tratado a seguir. 

 

2.3.1Transposição Didática 

 

A expressão transposição didática foi criada pelo francês Yves Chevallard 

(AGRANIONIH, 2001), da área da Didática de Matemática. Ele a definiu como um conjunto 

de transformações adaptativas, necessárias para dar ao conhecimento científico (saber sábio), 

produzido nas academias, condições para ser ensinado (saber a ser ensinado) na esfera 

escolar. Esse conceito reflete bem as distorções que ocorrem com os gêneros ao serem 

escolarizados. Eles também são modificados, assim como os conhecimentos científicos, para 

se tornarem objetos de ensino. Por isso, creio que descrever como esse procedimento ocorre 

fornecer-me-á elementos para compreender as mudanças que se operam nos gêneros orais, 

objetos de análise desta Dissertação de Mestrado. 

De acordo com o autor, o conhecimento científico passa por mudanças profundas nos 

âmbitos externos e internos da escola, sendo reelaborado para atender não só aos interesses 

dos alunos, mas também às exigências políticas dos sistemas de ensino. No âmbito externo, 

essa modificação já começa pelo trabalho de textualização, o qual transforma o conhecimento 

produzido em texto científico, para ser publicado em revistas científicas, livros ou outras 

formas de comunicação acadêmica. Somente após esse procedimento, os saberes são 

selecionados e transformados em saber a ser ensinado. Essa função cabe à nooesfera, 

responsável pela transposição didática externa. Já no âmbito interno, ocorre dentro da escola, 

no momento em que essa recebe o saber a ser ensinado e o repassa aos alunos, ou seja, 

representa “a passagem do saber a ensinar em saber efetivamente ensinado” (AGRANIONIH, 

2001, p. 5).  

Soares (1996), embasada em Yves Chevallard e Philippe Perrenoud, interpreta a 

transposição, relacionando-a, num sentido mais amplo, às práticas de letramento da leitura e 

da escrita. Assim, a autora entende que  

 
as práticas sociais de letramento são transformadas em práticas de 

letramento a ensinar, estas, por sua vez, transformam-se em práticas de 

letramento ensinadas que, finalmente, resultam em práticas de letramento 

adquiridas. Em outras palavras: práticas de letramento a ensinar são aquelas 

que, entre as numerosas que ocorrem nos eventos sociais de letramento, a 

escola seleciona para torná-las objetos de ensino, incorporadas aos 

currículos, aos programas, aos projetos pedagógicos, concretizadas em 

manuais didáticos; práticas de letramento ensinadas são aquelas que ocorrem 

na instância real da sala de aula, pela tradução dos dispositivos curriculares e 

programáticos e das propostas dos manuais didáticos em ações docentes, 
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desenvolvidas em eventos de letramento que, por mais que tentem reproduzir 

os eventos sociais reais, são sempre artificiais e didaticamente padronizados; 

práticas de letramento adquiridas são aquelas, de que, entre as ensinadas, os 

alunos efetivamente se apropriaram e levam consigo para a vida fora da 

escola (SOARES, 1996, p. 108-109). 

 

Fundamentada por essas informações, é possível afirmar que o saber sábio 

(conhecimento científico) referente ao ensino da Língua está ligado à esfera acadêmica dos 

estudos da linguagem. Esses estudos constituem o embasamento científico para explicar o 

funcionamento da língua em todas as suas dimensões. São amplamente discutidos nas 

Universidades, com publicações de Teses, Dissertações, Artigos Científicos, dentre outros, os 

quais passam a servir de referência teórico-metodológica para a seleção, segmentação e 

organização dos conteúdos de Língua Portuguesa (LP). 

De acordo com Matos (2016), embasada em Chevallard,  

 
o processo de transposição permite uma compreensão didática e 

epistemológica do percurso de formação dos saberes em três instâncias 

distintas: saber sábio, saber ensinar e saber ensinado, propiciando o 

entendimento de como um corpo do conhecimento é adaptado para atender a 

certas demandas sociais e quais os elementos e atores envolvidos no modo 

transpositivo (MATOS, 2016, p. 50 ). 

 

Assim, para melhor explicar esse processo, Yves Chevallard classifica a transposição 

didática em stricto sensu e lato sensu, sendo esta a responsável por determinar as alterações 

que o conhecimento científico (saber sábio) deve sofrer, desde quando é produzido pela 

Universidade até se transformar em conteúdo a ser ensinado; e, aquela, a responsável pela 

didatização, feita em parte pelo professor sobre o conteúdo a ser ensinado. 

De acordo com o teórico, o estudo da transposição didática permite que os 

envolvidos no sistema educacional percebam que o conhecimento científico (saber sábio), ao 

ser textualizado para se transformar em conteúdo adequado ao ensino, sofre rupturas, as quais 

ele denomina de dessincretização despersonalização, descontextualização.  

Assim, se a despersonalização torna o conhecimento impessoal e anônimo, a 

descontextualização exclui toda a história de sua produção, os motivos que levaram o 

pesquisador à busca de respostas para determinado problema, as pressões sociais exercidas 

sobre ele, etc. A dessincretização é resultado do isolamento do saber de seu contexto 

histórico, o que rompe o contato deste com outros conhecimentos, numa escala dinâmica de 

produção. 

Todas as transformações operadas no conhecimento científico até chegar à escola são 

realizadas pela noosfera (AGRANIONIH, 2001). Cabe a ela a ‘Transposição dos Saberes’ 
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(assim definida por Yves Chevallard), juntamente com seus pares, associações de pais, 

alunos, professores, órgãos públicos, como Ministério da Educação, Secretarias de Educação, 

universidades, proceder aos ajustes e adequações necessários aos saberes (a serem ensinados) 

para que sejam transferidos para a esfera escolar. O resultado dessas discussões transforma-se 

em pressupostos teórico-metodológicos, os quais fazem parte dos documentos oficiais, como 

PCN (BRASIL, 1998) e OCEM (BRASIL, 2006), dentre outros, para o ensino de uma 

determinada disciplina. 

Dentre os critérios considerados pela noosfera para determinar quais conteúdos 

devem ser ensinados estão os seguintes: devem ser explicáveis (gerar conceitos); 

operacionáveis (gerar atividades escolares); consensuais (não gerar polêmicas) e avaliáveis 

(devem ser facilmente controlados pelos sistemas de ensino). Por isso, a noosfera, sendo a 

intermediária nesse processo, torna-se, de acordo com Agranionih (2001, p. 06), “palco de 

conflitos e negociações, de produções e discussões de doutrina sobre o que é necessário 

mudar ou fazer no sistema de ensino, uma vez que as relações entre o ambiente e o sistema de 

ensino nem sempre são harmoniosas”.  

Um dos conflitos discutidos por Yves Chevallard, segundo Agranionih (2001), 

refere-se à obsolescência didática, a qual permite verificar o desgaste que o conteúdo a ser 

ensinado sofre em relação ao conteúdo científico (desgaste biológico) ou em relação ao saber 

dos pais. Em ambos os casos, a noosfera precisa estar atenta para proceder à compatibilidade, 

de forma que o conteúdo esteja sempre próximo do saber sábio e suficientemente distante do 

saber dos pais. “É assim que novas propostas curriculares surgem e conteúdos de ensino são 

excluídos ou incorporados aos programas” (AGRANIONIH, 2001, p. 07). 

Muitas vezes, no entanto, os conflitos se estabelecem fora da noosfera, nos próprios 

contextos escolares, em relação aos métodos de ensino, já que os professores nem sempre 

estão atualizados e habilitados a lidar com o saber a ser ensinado. Daí serem necessárias 

políticas educacionais comprometidas que visem a resultados imediatos. Entretanto, a autora 

afirma que a realidade tem comprovado que manipular conteúdos é mais viável e facilmente 

avaliável e controlável do que esperar que a noosfera o faça. 

De acordo com Ávila, Nascimento e Gois (2012), quando o ensino de LP passou a ter 

como objeto os gêneros, muitos professores não tiveram contato com os referenciais teórico-

metodológicos, baseados na teoria bakhtiniana. Em se tratando dos gêneros orais, considero 

isso um problema grave, porque as políticas públicas continuaram a privilegiar o ensino da 

escrita e da leitura.  
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Paradoxalmente, a noosfera, ao agir no sentido de evitar ou contornar crises, gera-as 

no ambiente escolar. Isso ocorre porque, ao apresentar propostas de ensino prontas, 

produzidas fora da esfera escolar e sem uma ampla participação dos envolvidos no processo, 

provoca discussões. Tais discussões poderão ser benéficas no sentido de aproximação dos 

sujeitos envolvidos com as necessidade e expectativas do contexto social, ou ruins, se os 

envolvidos as rejeitam ou as manipulam, a seu “bel-prazer”, praticando mais o currículo 

oculto e menos o formal. 

É possível depreender das observações feitas até aqui que o professor tem autonomia 

relativa, já que, de acordo com Agranionih (2001), o que vai ensinar já está decidido pela 

noosfera. Em contrapartida, o currículo real nos mostra que ele não é sujeito passivo, e 

frequentemente desconsidera as orientações teórico-metodológicas ao proceder à didatização 

da didatização. Essas reações também influenciam a noosfera, de modo a provocar alterações 

no modo de pensar desta. 

A autora, embasada em Astolfi e Develay (1990), apresenta-nos aquilo que pode ser 

considerado crítica e ao mesmo tempo contribuições à obra de Yves Chevallard. Essa crítica 

pode ser feita quando se afirma que somente a transposição didática não favorece o ensino, 

ela maximiza os conteúdos, dissociando-os do mundo das relações. Todavia, para que esse 

processo possa ter êxito, é necessário integrar o saber a ser ensinado às práticas sociais de 

referência.  

Esse posicionamento remete-me ao ensino por meio dos GOS. Quando esses são 

retirados de suas esferas de origem, sofrem o processo de transposição didática, que afeta 

exatamente os contextos de produção, circulação e recepção.  

Tomemos como exemplo o debate. De acordo com Dolz e Schneuwly (2010), é um 

evento de comunicação muito importante em nossa sociedade, necessário na escola atual, 

porque permite aos alunos o desenvolvimento de capacidades essenciais para defender 

oralmente um ponto de vista, uma escolha ou um procedimento de descoberta. Assim, para ser 

ensinado, deve ser escolarizado pelo LDP, ou pelo professor. Essa escolarização poderá 

ocorrer por meio de gravação do evento de comunicação, seguida por retextualização. Nesse 

processo, por meio de atividades bem elaboradas, pode se recuperar elementos importantes da 

produção, circulação e recepção desse gênero. Outra possibilidade de ensino é a construção de 

uma situação de aprendizagem, didatizada pelo próprio professor, a partir da necessidade da 

esfera escolar de promover um debate para contrapor pontos de vista sobre um tema da 

realidade do aluno, ou um debate deliberativo, em que se deve argumentar com vistas a uma 

tomada de posição.   
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Diante das considerações feitas até aqui, posso hipotetizar que a transposição 

didática de práticas sociais de linguagem oral para o LDP deve ocorrer num processo distinto 

dos outros eixos temáticos – leitura, escrita, práticas de análise da língua –, o que averiguarei 

na análise das coleções. 

Na sequência, abordo a progressão em espiral, por acreditar que se trata de relevante 

abordagem para a organização de um currículo escolar que traga mais conhecimentos ao 

aluno, seja em se tratando de abordagem de GOS ou não. 

 

2.4 Progressão em Espiral 

 

O termo espiral nos remete a Arquimedes, um matemático grego que viveu no século 

III a.C. De acordo com Aurélio (2001), a expressão significa uma curva plana gerada por um 

ponto móvel que gira em torno de um ponto fixo, ao mesmo tempo que dele se afasta ou se 

aproxima segundo uma lei determinada. A figura na sequência ilustra essa ideia. 

 

Figura 1: Espiral de Arquimedes 

 

Fonte: 

www.google.com.br/search?q=espiral+de+arquimedes&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEw

i5g9S1v5bXAhWMhJAKHf_LDtcQsAQINA&biw=1350&bih=638. Acesso em 12 de fevereiro de 2016. 

 

Existem outros tipos de espirais, que diferem do modelo apresentado pelo 

matemático. Várias áreas do conhecimento se apropriaram da ideia, mas para o propósito 

deste texto – refletir sobre a Progressão em Espiral (PE) – o conceito utilizado é o de 

Arquimedes. 

Na área educacional, a apropriação desse termo fundamenta a concepção de que o 

desenvolvimento da aprendizagem escolar ocorre em forma de espiral, rompendo com a 

crença de que o ensino sistematizado deva acontecer linearmente. De acordo com Marques 

(2016), o aluno aprende assuntos novos, mobilizando conhecimentos já adquiridos: há, como 

http://www.google.com.br/search?q=espiral+de+arquimedes&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi5g9S1v5bXAhWMhJAKHf_LDtcQsAQINA&biw=1350&bih=638
http://www.google.com.br/search?q=espiral+de+arquimedes&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi5g9S1v5bXAhWMhJAKHf_LDtcQsAQINA&biw=1350&bih=638
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na espiral, um ponto de referência, um vaivém de conexões que se estabelecem, porque o 

domínio e conhecimento de um assunto exigem que a ele se retorne muitas vezes. Dito em 

outras palavras, o ensino sob a perspectiva da PE, em Educação, permite que se passe pelos 

mesmos pontos, visando sedimentar aprendizagens mais complexas.  

Como professora de LP, é comum me deparar com a PE no ensino. Muitos conteúdos 

são retomados na mesma série ou em séries diferentes, com vistas a uma melhor 

aprendizagem. Entretanto, o aluno parece ter a impressão de que a escola está repetindo 

conteúdo, principalmente se esse é escolarizado pelo LDP, porque, muitas vezes, há poucas 

diferenças na abordagem e na seleção dos conteúdos. Por isso, ele, frequentemente, questiona 

o porquê do retorno. Parece não perceber, nas atividades propostas, a complexificação útil 

para aprofundar o conhecimento, sendo necessário justificar o que há de novo. Além disso, 

muitos professores desconhecem esse procedimento, ou como os alunos se apropriaram de um 

mesmo conteúdo em série anterior, e não realizam a PE. 

Apesar da importância de um ensino construído com base na PE, não encontrei teses 

ou dissertações que abordassem o tema, salvo alguns artigos científicos, dentre eles, um de 

Rojo (2000), que analisa a progressão nos PCN (1998) de LP, e os divulgados por Dolz, 

Pasquier e Schneuwly (2010), que construíram um referencial teórico para o ensino da 

expressão oral e escrita, baseados na PE. Os próprios teóricos genebrinos afirmam que “entre 

os diversos componentes do currículo, a progressão – ou seja, a organização temporal do 

ensino para que se chegue a uma aprendizagem ótima – permanece como um problema 

complexo, difícil de resolver” (p. 37). 

Dolz e Pasquier (2010) aprofundam o tema, após estar concretizada a ideia de que o 

ensino de LM deve ocorrer com base na diversidade textual. Assim, no item 3 do decálogo24, 

os autores explicam a perspectiva espiralar, enfatizando a ineficácia dos métodos utilizados 

pela tradição escolar, baseados numa perspectiva linear.  

Eles afirmam que muitos desses métodos de ensino propuseram-se, e ainda se 

propõem, a ensinar a produção escrita como um progresso de texto em texto, em que seus 

defensores sugerem a abordagem, durante o ano escolar, de um tipo de abordagem (a 

narração), ou um gênero (o conto), para no ano seguinte passarem a outro (a descrição ou a 

                                                             
24

  August Pasquier e Joaquim Dolz escreveram  um artigo denominado “Décalogo para ensinar a escrever”, em 

que apresentam dez mandamentos para o ensino da escrita, os quais se contrapõem ao ensino linear. Dentre eles, 

um se refere à PE. 
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exposição) e, no próximo, a um terceiro (a argumentação), numa organização conhecida como 

propedêutica25. Segundo os teóricos, muitos currículos estabelecem este tipo de progressão. 

Sob essa perspectiva, num primeiro contato com os GOS escolarizados, percebi que 

a divisão por volume parte de um gênero menos complexo para aqueles que exigem uma 

argumentação mais elaborada. Assim, na coleção Viva Português (VP), por exemplo, as 

autoras começam com o gênero apresentação pessoal, em que o aluno deve narrar e 

argumentar para construir um texto oral que fale de si mesmo. Em seguida, o depoimento, o 

qual também se refere a uma narração de fatos ligados às experiências pessoais ou fatos que o 

enunciador tenha presenciado e precisa depor sobre eles. Isso nos mostra certa tradição 

escolar baseada na ideia da progressão linear, a qual, de acordo com Dolz e Schneuwly (2010) 

precisa ser superada. 

Dolz e Pasquier (2010) ressaltam, ainda, que muitos pesquisadores das atuais práticas 

de ensino de redação em países de fala francesa consideram que o melhor método, ou a 

tendência mais comum, é começar ensinando a narração, seguida da descrição e da 

correspondência, para terminar com a dissertação, no colegial.  

Entretanto, para eles, esta concepção da aprendizagem da produção escrita é 

equivocada, uma vez que cada texto passa a ser pré-requisito para o ensino do texto seguinte: 

“a narração é considerada como o texto-base para desenvolver a língua; a descrição de 

personagens, objetos e acontecimentos serve para completar a narração; narração e descrição 

permitem que se chegue aos textos considerados mais difíceis: a explicação e a dissertação” 

(DOLZ e PASQUIER, 2010, p. 3). 

Contrapondo esses métodos de ensino sob a perspectiva da progressão linear, os 

autores propõem a PE. Assim, eles sugerem que, ao invés de se seguir uma linha reta que vai 

de um texto ao outro, o melhor caminho é adotar uma progressão em curva, em que se 

distancie gradualmente daquilo que foi ensinado para voltar a abordá-lo adiante, a partir de 

uma dimensão ou de uma perspectiva distinta. Dito em outras palavras: 

A expressão progressão em espiral refere-se a um ensino-aprendizagem, em 

todos os níveis escolares, da diversidade discursiva (narração, explicação, 

argumentação, descrição e diálogo). O que varia de um nível escolar ao 

outro é, de um lado o gênero textual (conto de fada, relato de experiência, 

lenda, relato histórico, narrativa de enigma etc) e, de outro, as dimensões 

estudadas (uso dos tempos verbais; uso dos organizadores textuais; 

                                                             
25

 Esse modelo de ensino era denominado de propedêutico, porque sua função era apenas preparar o aluno para 

continuar aprendendo em outro nível. De acordo com Moehlecke (2012), o ensino no Brasil era organizado com 

base no modelo de seminário-escola dos jesuítas, cuja principal finalidade era preparar a elite local para os 

exames de ingresso aos cursos superiores. Assim, o currículo era centrado nas humanidades, pouco relacionado 

às ciências experimentais. 
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progressão anafórica; esquema dos actantes ou papel dos personagens; 

estrutura narrativa; pontuação etc) (DOLZ e PASQUIER, 2010, p. 3). 

 

Essa concepção em espiral ganha força de referencial teórico para o ensino da 

expressão oral e escrita em um artigo de Dolz e Schneuwly (2010), integrado ao conjunto de 

textos que fazem parte da obra de Schneuwly e Dolz (2010).  

No artigo, Dolz e Schneuwly (2010) reforçam a ideia de que não existe, nas escolas 

francesas (e em muitas escolas brasileiras), até o momento em que o texto foi escrito, um 

currículo de língua materna que apresente uma divisão dos conteúdos de ensino e uma 

previsão das principais aprendizagens, organizados numa PE. Os autores se propõem a 

delineá-lo, não como algo definitivo e fechado, mas como um modelo que possa ir se 

transformando para atender às expectativas dos aprendizes e da sociedade. 

Assim, apoiados em Coll (1992), os teóricos esclarecem que, para se proceder à PE, 

é preciso definir a ordem temporal em dois níveis: divisão dos objetivos gerais entre os 

diferentes ciclos de ensino obrigatório (progressão interciclos) e a seriação temporal dos 

objetivos e dos conteúdos disciplinares em cada ciclo (progressão em intraciclos). Além disso, 

enfatizam que, no próprio ato de ensinar, quando o problema da progressão se manifesta, o 

professor é que decide sobre a sequência de atividades e operações em que ele pretende fazer 

avançarem os alunos. 

Entretanto, um aspecto importante da PE é sua relação intrínseca com o 

desenvolvimento. Não se pode estabelecê-la aleatoriamente, mas é preciso considerar que ele 

(o desenvolvimento) ocorre por meio de cooperação social, fator determinante das 

transformações e dos progressos que acontecem durante o processo de ensino. Por isso, Dolz 

e Schneuwly (2010) revisitam a teoria do desenvolvimento, fundamentando a ideia defendida 

pelos adeptos da concepção – interacionismo instrumental –, dentre eles Vigotski (2006), de 

que as intervenções sistemáticas do professor desempenham um papel central para a 

transformação das interações entre o aluno e o texto, já que essas são reguladas pelos 

professores, responsáveis por ajudar o aluno a assimilar o novo. A progressão curricular 

originada dessa teoria é considerada uma elaboração artificial, uma construção de 

instrumentos, destinada a controlar com sucesso os diversos componentes que integram os 

processos de ensino. 

Desta forma, não se pode pensar o desenvolvimento sob a perspectiva do 

interacionismo intersubjetivo, o qual relega a um segundo plano as intervenções artificiais e 

intencionais determinadas pelo meio social para promover aprendizagens, o que contrapõe 
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aquilo que Vigotski (2006) defende como essencial a ser executado pela escola. Assim, os 

teóricos esclarecem que uma PE baseada numa teoria como essa 

 
tenderia a selecionar objetos e situações naturais, cada vez mais complexas, 

que seriam, potencialmente, fontes de aprendizagem. Procuraria antecipar 

sequências possíveis e diferenciadas de aprendizagem, sem selecionar 

objetivos e objetos progressivos de ensino, sem formalizar a ordem das 

intervenções do professor (DOLZ e SCHNEUWLY, 2010, p. 40). 

 

No contato com as propostas de ensino dos GOS, percebi que o LDP apresenta uma 

PE em que as previsões de aprendizagem e a complexificação das atividades não vêm 

comentadas pelos agentes de produção do LD, o que pode impedir o professor de refletir 

sobre a PE. 

O resultado de um currículo que tenha claro a PE, apoiado pela teoria do 

interacionismo instrumental, permite que se forneça  

  
Primeiramente, uma visão de conjunto dos objetos de ensino e dos objetivos 

limitados a atingir em face desses objetos [...]. Em segundo lugar, coloca-se 

para o currículo o problema da progressão de grupos heterogêneos de alunos 

trabalhando conjuntamente [...]. Em terceiro lugar, o currículo deve 

antecipar os obstáculos típicos da aprendizagem, nos diferentes ciclos 

escolares e no interior desses ciclos, assim como as novas etapas pelas quais 

os alunos podem passar. Fornece aos professores as grandes orientações de 

trabalho como referenciais e hipóteses a adaptar, de acordo com os grupos de 

alunos e com as restrições das situações concretas de ensino. Em quarto 

lugar, o currículo precisa as situações de colaboração entre os alunos do 

mesmo ciclo e/ou de diferentes ciclos, que facilitam uma construção 

conjunta de novas capacidades. Em quinto lugar, o currículo fornece os 

instrumentos e as estratégias de intervenção para transformar as capacidades 

iniciais apresentadas pelos alunos (DOLZ e SCHNEUWLY, 2010, p. 41). 

 

Além disso, os teóricos genebrinos ressaltam que as práticas de ensino são sempre 

pensadas, dentro da abordagem delineada acima, para que os alunos transponham os próprios 

limites, já definidos pelas finalidades. Desta forma, uma progressão curricular global dará 

prioridade aos conteúdos disciplinares que apresentem complexidade para os alunos de uma 

série. O objetivo é provocar conflitos entre as possibilidades internas dos alunos e as 

exigências externas, fontes de toda aprendizagem. Todavia, por seu caráter generalizante, 

apenas poderá apresentar uma visão do conjunto das exigências e das etapas necessárias para 

atingi-la. 

Por isso, os autores alertam (p. 42) que a operacionalização da Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), introduzida por Vigotski, exige um nível de concretização 

maior que a progressão curricular global, ao que eles se propõem também ajudar a construir, 
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já que, para as atividades de ensino da expressão oral e escrita os saberes a se construir são 

infinitamente mais complexos e, até o momento, não foram sistematizados visando a orientar 

os professores. 

Dolz e Schneuwly (2010, p. 43) passam, assim, a delinear uma proposta de ensino do 

oral, baseada na PE, a qual denominaram sequência didática, “uma sequência de módulos de 

ensino, organizados conjuntamente para melhorar uma determinada prática de linguagem.  

Eles explicam que as sequências didáticas estabelecem uma primeira relação entre um projeto 

de apropriação de uma prática de linguagem e os instrumentos que facilitam essa apropriação, 

uma vez que elas buscam instigar os alunos com práticas de linguagem historicamente 

construídas, ou seja, os gêneros, para lhes dar a possibilidade de reconstruí-las e delas se 

apropriarem. 

Para os autores, isso é possível graças à interação entre três fatores, a saber: (1) as 

especificidades das práticas de linguagem que são objetos de aprendizagem, porque a análise 

dessas especificidades fornece uma primeira base de modelização instrumental para elaborar 

as atividades de ensino que esses objetos de aprendizagem requerem; (2) as capacidades de 

linguagem, porque são consideradas como produtos de aprendizagens sociais anteriores e 

fundam as novas aprendizagens sociais; e, por fim, (3) as estratégias de ensino, as quais 

possibilitam a busca a um melhor domínio dos gêneros e das situações de comunicação que 

lhes correspondem. 

As discussões empreendidas até aqui, remetem-me ao ano de 2013, quando o Estado 

de Goiás elaborou Cadernos Educacionais, contendo sequências didáticas (SD), baseadas na 

PE. Entretanto, não havia nenhuma destinada ao ensino dos GOS. Creio que o desinteresse 

pela oralidade seja resultado do compromisso do Estado para garantir resultado nas provas 

externas, as quais preveem questões relacionadas à leitura e escrita. 

Dolz e Schneuwly (2010) ressaltam, ainda, que no momento da elaboração de uma 

sequência didática (SD) voltada para o ensino do oral formal, o problema da progressão se faz 

evidente, já que, como foi discutido anteriormente, é preciso considerar aspectos do 

desenvolvimento do aluno como suas capacidades e dificuldades, num processo contínuo de 

intervenção. Eles acreditam que, adotando o procedimento das SD, vários problemas da PE 

poderão ser resolvidos localmente, pelas intervenções do professor. 

É importante destacar as orientações teóricas dos autores genebrinos para sedimentar 

um currículo baseado na PE, adotando a SD que tenha como base as estratégias abaixo 

relacionadas: 
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1. Adaptar a escolha de gêneros e de situações de comunicação às 

capacidades de linguagem apresentadas pelos alunos; 

2. Antecipar as transformações possíveis e as etapas que poderiam ser 

transportas; 

3. Simplicar a complexidade da tarefa, em função dos elementos que 

excedem as capacidades iniciais das crianças; 

4. Esclarecer com os alunos os objetivos limitados visados e o itinerário a 

percorrer para atingi-los; 

5. Dar tempo suficiente para permitir as aprendizagens; 

6. Ordenar as intervenções de maneira a permitir as transformações; 

7. Escolher os momentos de colaboração com os outros alunos para 

facilitar as transformações; avaliar as transformações produzidas 

(DOLZ e SCHNEUWLY, 2010, p. 46). 

 

No meu entendimento, essas orientações, em se tratando do ensino dos GOS, podem 

fundamentar o professor de LP, no sentido de um novo olhar para as atividades escolarizadas. 

Isso porque, somente em nível local, ele poderá decidir se a escolha de gêneros e situações de 

comunicação são adequadas às capacidades de linguagem do aluno, promovendo as 

aprendizagens possíveis e as etapas que poderiam ser descartadas. Se a tarefa estiver 

complexificada para além do desenvolvimento cognitivo do aluno, caberá também ao 

professor simplificá-la, calculando o tempo necessário para permitir as aprendizagens. O 

professor também é o responsável por regular as intervenções, garantindo que haja interações 

entre os alunos para facilitar as aprendizagens. Portanto, é em nível local, e com participação 

efetiva do professor, que a PE poderá se efetivar. 

Dadas as bases para a construção de uma sequência didática que privilegie a PE em 

nível local, os autores genebrinos se deparam com os seguintes problemas: a heterogeneidade 

dos gêneros, o que impossibilita sua sistematização, além de não haver eixo de continuidade 

que permita a construção de capacidades; e as tipologias do discurso, pois o seu objeto não é o 

texto, e menos ainda o gênero do qual esse texto é o exemplar. Desta forma, os teóricos optam 

pelo agrupamento de gêneros como instrumento para construir a PE. Eles assumem o seu 

caráter ad hoc, mas justificam que eles respondem a três critérios
26

 essenciais para a 

construção de progressões. 

Os autores afirmam que esses agrupamentos não são estanques com relação aos 

outros, que não é possível classificar cada gênero de maneira absoluta em um dos 

agrupamentos, mas é possível determinar certos gêneros que seriam os protótipos para cada 

agrupamento, indicados para um trabalho didático27. 

                                                             
26

 Para mais informações, ver Dolz e Schneuwly (2010, p. 50). 
27

 Para mais informações, ver Dolz e Schneuwly (2010, p. 51-52) 
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Os teóricos justificam que o princípio sobre o qual a progressão foi elaborada 

permite construir, com os alunos, em todos os graus de escolaridade, instrumentos com a 

finalidade de desenvolver capacidades essenciais para dominar os gêneros agrupados. 

Para concluir, reforçam o caráter provisório da proposta, enfatizando que a 

progressão curricular elaborada por eles carece de validade didática, ou seja, ser testada nas 

instituições escolares. 

Rojo (2000) analisa, no Brasil, como é proposta a progressão dos conteúdos de LP, 

no EF (e acredito que no EM). Ela ressalta que a elaboração e publicação dos PCN para o EF 

representam uma evolução para a área de LP, principalmente porque não mais se constituem 

em grades de objetivos e conteúdos curriculares pré-fixados, mas em parâmetros que 

estabelecem princípios e referenciais, os quais nortearão os currículos e os conteúdos 

mínimos, assegurando a formação básica comum. Isso, segundo ela, implicará em um grande 

esforço de reflexão por parte de estados e municípios, no que tange às orientações para 

proceder à transposição didática28. 

Entretanto, o essencial do texto está no recorte que Rojo (2000) faz, dentro de um 

referencial amplo e denso como os PCN, dos princípios organizadores dos conteúdos de LP e 

dos critérios para a sequenciação destes, além de organizações didáticas especiais – projetos e 

módulos didáticos.  De acordo com ela, “a organização dos conteúdos encontra-se distribuída, 

nos PCN de LP, por dois eixos de práticas de linguagem: as práticas de uso da linguagem e as 

práticas de reflexão sobre a língua e a linguagem” (ROJO, 2000, p. 35). 

A autora, assim como os teóricos genebrinos, reconhece a complexidade para se 

tratar a PE, por isso, seu foco passa a ser uma “efetiva reorganização da formação inicial dos 

professores que inclua revisões curriculares nos cursos de Letras e nas disciplinas de Práticas 

de Ensino e projetos que viabilizem uma formação em serviço dos atuais professores de LP, 

realmente contínua” (ROJO, 2000, p. 31). 

Essa preocupação é resultado de observações da autora em duas experiências de 

transposição dos PCN às práticas de sala de aula, realizadas pelo Grupo de Assessoria, 

Pesquisa e Formação em escrita (GRAFET/PaoE) e coordenados por ela nos anos de 1997 a 

1999. 

Ela aponta vários problemas relacionados à compreensão por parte do grupo de 

formação para organizar os currículos sob a perspectiva da PE, orientada por princípios como 

                                                             
28

 Como já dito, Chevallard (1991), conceitua transposição didática como um conjunto de transformações 

adaptativas, necessárias para dar ao conhecimento científico (saber sábio), produzido nas academias, condições 

para ser ensinado (saber a ser ensinado) na esfera escolar. 
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os dos PCN. No que se refere aos critérios de organização de progressões curriculares, 

especificamente, ela sugere que é necessário, na formação, orientar os educadores no sentido 

de elaborar uma descrição acurada dos gêneros, caracterizando a situação da produção, temas, 

forma composicional e marcas linguísticas, para se chegar à determinação do grau de 

complexidade do objeto de ensino, e proceder a uma revisão teórico-enunciativa das teorias 

cognitivas de processamento da linguagem e compreensão de textos correntes. 

Segundo ela, esses dois critérios – o grau de complexidade do objeto de ensino-

aprendizagem e as exigências das tarefas nas práticas de uso e de análise da linguagem – 

devem fazer parte do projeto educativo da escola e de seus objetivos, o que traz mais desafios 

para a formação do professor, principalmente na elaboração de projetos de ensino-

aprendizagem e para a seleção de objetivos, práticas que ela afirma estarem sendo ditadas 

pelo LD. 

Rojo (2000) afirma ainda que, além desse desafio, a seleção dos objetivos de ensino 

e a elaboração do projeto de ensino-aprendizagem são dependentes de uma dupla 

determinação – a das possibilidades e a das necessidades de aprendizagem – o que também 

exige uma formação em uma teoria de ensino-aprendizagem de base sócio-histórica 

vigotskiana, para que o professor seja capaz de avaliar o desenvolvimento real de seus alunos 

e determinar as possibilidades de ensino para cada objeto. Segundo ela, isso está praticamente 

ausente nos currículos dos cursos de Letras e das disciplinas das Práticas de Ensino. 

Além de se preparar o professor para proceder à PE de forma adequada, a autora, 

certa de que o LD é o que tem regido as práticas de sala de aula em muitas escolas brasileiras, 

sugere também que, na elaboração destes, as orientações com relação à PE levem em 

consideração o mesmo conjunto de princípios discutidos nos PCN, uma vez que: 

 

Na base de um bom material didático, tanto quanto na de um bom projeto de 

ensino-aprendizagem, estão a seleção e a organização de objetivos e 

conteúdos (objetos) de ensino. É assim que livros e material didático podem 

ser elaborados tomando por base o mesmo conjunto de princípios 

comentados anteriormente e envolvendo, portanto, o mesmo conjunto de 

desafios para seus autores (ROJO, 2000, p. 34). 

 

A autora reitera ainda que, sendo os gêneros os objetivos de ensino determinados nos 

PCN, é preciso que os organizadores do material didático se embasem teoricamente com 

relação aos dois tipos de agrupamentos de gêneros, sugeridos pela literatura que trata do tema, 

para proceder à organização deste material.  

O primeiro agrupamento sugerido é o de Dolz e Schneuwly (2010), o qual distribui 

os gêneros em cinco domínios que exigem capacidades de linguagem diferenciadas: o narrar, 
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o relatar, o expor, o argumentar, e o instruir/prescrever, levando em conta a PE. O segundo 

agrupamento é o sugerido pelos PCN (Ensino Fundamental), o qual se diferencia do primeiro 

porque são agrupados em função de sua circulação social em gêneros literários, de imprensa, 

publicitários e de divulgação científica. Rojo (2000) salienta que as distribuições de um ou de 

outro tipo podem ser pautas organizadoras de LD para o Ensino Fundamental, e creio que 

também para o EM. 

Com relação às organizações didáticas especiais – projetos, módulos e sequências 

didáticas – a autora afirma que essas adaptam-se bem ao formato dos livros paradidáticos, já 

que tratam dos conteúdos de modo mais aprofundado que as unidades de LD, entretanto, 

ressalta que os próprios LD “poderiam ser pensados na forma de um conjunto de pequenas 

sequências didáticas, adaptadas a diferentes projetos ou módulos didáticos, durante um ano 

letivo” (ROJO, 2000 p. 37). 

Como se pode perceber ao longo dessa discussão, o tema PE já conta com uma base 

teórica, capaz de ajudar na sedimentação do currículo de LP que a leve em consideração, 

visando a uma aprendizagem ótima, no dizer de Dolz e Schneuwly (2010). 
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2 COLEÇÕES DIDÁTICAS – INSTRUMENTOS DE ENSINO  

 

[...] o livro didático, como qualquer outro recurso, tem sua importância 

condicionada ao uso que o professor dele faça. Não só pelo seu emprego 

correto, mas sabendo explorá-lo em função dos objetivos a alcançar, sabendo 

enfatizar os seus pontos fortes e anular os seus pontos fracos [...] 

(ROMANATTO, 2004, p. 5). 

 

Neste capítulo, farei uma incursão pela história do livro didático, bem como 

analisarei a  recente concepção do livro didático de Português (LDP) como gênero do discurso 

e objeto complexo. Em seguida,  descreverei  as coleções didáticas que constituem os corpora 

desta investigação, tendo como fundamentação os objetivos propostos e a metodologia 

especificada na introdução desta DM. Apresentarei suas características gerais, embasada nas 

resenhas do Guia PNLD (2014-2017) e no Manual do Professor (MP). 

 

3.1 LIVRO DIDÁTICO  

 

“A onipresença de livros didáticos pelo mundo e, consequentemente, o peso que o 

setor escolar representa para a economia mundial” (CHOPPIN, 2004, p. 551) dão mostras da 

relevância deste objeto cultural para o desenvolvimento do ensino sistematizado, num 

contexto extremamente evoluído, sob o ponto de vista tecnológico. 

Assim sendo, o LD coexiste com diversos instrumentos didáticos como quadros, 

mapas, enciclopédias, audiovisuais, softwares didáticos, CD-ROM, Internet etc. De acordo 

com Choppin (2004), essa coexistência estabelece relações de concorrência ou 

complementaridade, influenciando suas funções ou usos. Nesse sentido, o LD não tem 

independência, mas é um elemento constitutivo de um conjunto multimídia que serve aos 

interesses da escola.  

Batista (1999) enfatiza que o LD pode ser conhecido por outras denominações, a 

saber: manual escolar, manual de texto, material didático, livro escolar ou manual didático. 

Essas variadas terminologias (CHOPPIN, 2004) são vistas como um problema para a 

investigação científica, uma vez que nominam materiais didáticos distintos sob o rótulo único 

de LD, ao que Batista (1999) corrobora, afirmando que a expressão LD é usada, muitas vezes, 

de maneira pouca adequada, para se referir a uma série de objetos portadores dos impressos 

que circulam na escola. 

Por isso, é preciso ressaltar que a terminologia LD que adoto nesta DM é 

compreendida “como um tipo de material impresso que contém o conteúdo específico das 

áreas do conhecimento, tratado didaticamente para o ensino em situação escolar, elaborado 



81 
 

desde sua concepção, visando ao ambiente escolar” (TALAMINI, 2009). Em outras palavras, 

é um constructo sócio-histórico que reproduz o ensino de uma época, em conformidade com 

as orientações teórico-metodológicas de documentos curriculares e programas de ensino. 

Batista (2003) define-o como um material organizado por editoras, o qual estrutura o 

“trabalho pedagógico, determinando sua finalidade, definindo o currículo, cristalizando 

abordagens metodológicas e quadros conceituais, organizando, enfim, o cotidiano da sala de 

aula” (p. 38), de acordo com o tempo escolar e a seriação. 

Entretanto, o LD necessita ser atualizado, “o que o torna um produto a ser consumido 

em tempo breve” (BITTENCOURT, 1993, p. 03), por conta da rapidez com que o 

conhecimento científico produzido se modifica ou torna-se obsoleto, bem como as orientações 

teórico-metodológicas para acompanhar esse movimento. 

Em função dessa condição, Batista (1999) afirma que o LD quase nunca é relido, 

porque pouco se retorna a ele em busca de dados e informações, motivo que prejudica sua 

conservação, já que não há preocupação pós-descarte, comprometendo os processos de 

arquivamento. Seu uso está restrito, de acordo com esse autor, ao contexto da sala de aula e à 

sucessão de graus, ciclos, bimestres e unidades escolares, ou seja, sua utilização restringe-se 

aos intervalos de tempo escolar e à ocupação dos papéis de professor e aluno. 

A esse respeito, Choppin (2004) enfatiza que, por muito tempo, o LD foi 

negligenciado tanto pelos historiadores quanto pelos bibliógrafos e o resultado desse descuido 

comprometeu a pesquisa científica, a qual, ainda que tenha se desenvolvido muito nos últimos 

trinta (30) anos, não conta com um banco de dados sobre o LD capaz de garantir a produção 

segura de um estado da arte, o que poderia contribuir, sobremaneira, para as produções 

científicas posteriores. 

Compartilho com Talamini (2009) a ideia de que a provisoriedade dos LD não é um 

problema, mas uma condição inerente a esse objeto da cultura escolar, cuja natureza é 

diferente da de outras obras. Além disso, o cuidado com a atualização das informações e das 

ideias pedagógicas é um dos critérios de análise do PNLD na avaliação dos LD.  

Entretanto, devido a estas características – desatualizar-se rapidamente, ser 

consumido em tempo breve – o LD foi (e ainda é) julgado por muitos especialistas como uma 

obra menor, elaborada por autores e não escritores e manuseada por usuários e não leitores. 

Mas a sua permanência e abrangência mostraram a esses que, as opiniões contrárias com 

relação a sua qualidade como recurso didático, não constituíram obstáculo para sua utilização.  

Historicamente, o LD foi sendo modelado, de acordo com Batista (1999), por meio 

de lutas e polêmicas políticas, econômicas, científicas e escolares, visando à definição de seu 
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funcionamento, seleção e à representação dos objetos e objetivos do que se deveria ensinar. 

Bittencourt (1993) ressalta que ele, ao contrário dos demais, sofria intervenções constantes do 

poder estabelecido, Estado ou Igreja, de forma que os editores e autores deveriam se submeter 

aos programas oficiais escolares. Essa interferência estava respaldada na legislação e o LD 

estava sujeito à censura constante. 

No Brasil, há um acompanhamento realizado por meio do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), visando a garantir a qualidade do LD e evitar qualquer representação 

preconceituosa. Assim, desde 1996, o MEC realiza a avaliação pedagógica dos livros a ser 

comprados pelo Governo e distribuídos gratuitamente aos alunos e professores das escolas 

públicas de todo país. De acordo com Costa Val (2009), pesquisas acadêmicas, empreendidas 

na década de 1960 até os anos 1990, foram as responsáveis por denunciar a precariedade dos 

livros didáticos utilizados em sala de aula, apontando problemas conceituais e metodológicos, 

além de alta carga discriminatória.  

Para compreender o processo de constituição do LD  é necessário situá-lo 

historicamente. Assim, é possível afirmar que os primeiros LD de que se tem conhecimento 

foram elaborados para subsidiar o ensino da leitura e da escrita. Gatti Junior (2004) afirma 

que ele surge junto com a cultura escolar, antes da invenção da imprensa, no final do século 

XV. Nessa época, os livros eram raros e os próprios estudantes universitários europeus 

produziam seus cadernos de textos.  

Schröder (2013) afirma que, no Brasil do século XVI, o número de alunos e de 

professores era pequeno, e os primeiros livros didáticos brasileiros são representados pelas 

cartinhas portuguesas, posteriormente denominadas cartilhas. Em Matos (2016), encontra-se a 

informação de que nos séculos XVIII e XIX, grande parte das obras didáticas usadas em 

território brasileiro eram coletâneas de textos educativos, destinados à formação ética e 

cultural dos filhos das classes altas. Essas coletâneas – compêndios, seletas, gramáticas, 

manuais de Retórica e Poética – eram produzidas na Europa (Portugal e França). A autora 

explica que somente no século XVIII é impresso o primeiro livro escolar de autor brasileiro 

(Nova Escola para aprender a ler, escrever e contar, de Manuel de Andrade Figueredo, 1722). 

Com o estabelecimento da Imprensa Régia, após a chegada da Família Real ao Brasil 

(1808), havia uma produção pequena (e precária) de textos didáticos. No entanto, D. João VI 

a proibiu. Razzini (2000) explica-nos que somente com a expansão da escola pública, durante 

o período republicano, é que o mercado editorial e a profissionalização do escritor didático se 

desenvolveram. Editoras como a Livraria Francisco Alves (1854), Editora Melhoramentos 

(1915) e a Editora Monteiro Lobato (1918) se tornaram tradicionais no ramo de produção de 
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LD. A autora ressalta que a República foi responsável pela nacionalização do ensino, e, para 

isso, foi imprescindível a nacionalização do LD. 

Essa nacionalização definiria também o perfil dos autores. Bittencourt (2004) ressalta 

que esses, considerando o período de 1810 a 1910, eram homens pertencentes à elite 

intelectual e política da recente nação e, portanto, obrigados a seguir os programas 

estabelecidos. Além disso, como possuíam estreita ligação com o poder institucional 

responsável pela política educacional do Estado, tinham a preocupação com a formação moral 

e com os textos que eram oferecidos aos jovens, visando, obviamente, a servir aos interesses 

do Estado.  

Da famosa Escola Normal Caetano de Campos, localizada em São Paulo, Razzini 

(2000) afirma que surgiram muitos autores didáticos de sucesso, como Arnaldo Barreto e 

Mariano de Oliveira. Mas, de acordo com Zilberman (2003), as coletâneas de textos 

destinadas ao uso escolar eram expressivamente de autoria de escritores consagrados da 

literatura brasileira, como Olavo Bilac, Coelho Neto e Júlia Lopes de Almeida, além dos 

historiadores João Ribeiro e pensadores da cultura brasileira como Silvio Romero e Manuel 

Bonfim. 

Se hoje o LD permanece no mercado por apenas três (3) anos, no século XX a 

realidade era outra. Muitos livros permaneceram nas salas de aula por décadas, transformados 

em best-sellers didáticos. Razzini (2000) destaca os cadernos de Caligrafia vertical, de 

Francisco Viana, publicados de 1909 até 1999, com mais de cento e dez (110) milhões de 

exemplares vendidos; a Cartilha de Ensino rápido de leitura, de Mariano de Oliveira, 

atingindo 2.230 (duas mil duzentos e trinta) edições. Além dessas, os livros de leitura e as 

antologias – Contos Pátrios, de Olavo Bilac e Coelho Neto, de 1894 – publicados no final do 

século XIX e na primeira metade do século XX, também permaneceram longo tempo nas 

escolas, dominando o ensino da leitura durante toda a primeira metade do século XX. 

Razzini (2000) hipotetiza que a razão principal para a longevidade de cartilhas e 

livros de leitura para o curso primário no período republicano deva-se, provavelmente, ao fato 

de que tais exemplares puderam ser readaptados para atender às subsequentes ideologias, 

métodos e organização escolar. 

A autora enfatiza que nessa época já havia  

 
uma preocupação maior com a materialidade do LD, tanto na escolha do 

papel, da capa cartonada, do acabamento esmerado, quanto na importância 

das ilustrações e fotografias (tecnologia de ponta, na época, que deu 

emprego a muitos ilustradores), tudo para tornar os livros mais atraentes e 

em sintonia com as novas exigências educacionais (p. 98). 
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Com relação ao ensino secundário, a autora explica que os LD assumem nova 

configuração, principalmente após o ensino de português no Brasil, como disciplina curricular 

institucional, ter se consolidado. Ela ressalta que a disciplina é contemporânea à fundação do 

Colégio Pedro II, em 1837, a escola secundária padrão da elite brasileira. Ao analisar os 

programas de ensino desse colégio, a autora constatou que a partir de 1870, após a inclusão do 

exame de português entre os “preparatórios” para os egressos dos cursos de Direito, Medicina 

e Engenharia, a disciplina de português passa a ser, ainda que tardiamente, obrigatória no 

currículo. 

Desta forma, Schröder (apud SOARES, 2002) enfatiza que, para atender ao ensino 

da disciplina, havia dois diferentes e independentes manuais didáticos – as gramáticas e as 

coletâneas de textos. A leitura literária reinou absoluta nas aulas de português, principalmente, 

por meio de antologias organizadas por professores portugueses, e, mais tarde, por professores 

brasileiros (RAZZINI, 2000). 

Dentre as seletas escolares mais famosas no Brasil, a autora cita a ‘Antologia 

Nacional’, de Fausto Barreto e Carlos de Laet, a qual permaneceu no ensino secundário por 

sete (7) décadas, de 1895 a 1995, afirmando, ainda, que embora essa Antologia fosse uma 

seleta literária, ela era o ponto de partida para o ensino, nas aulas de português, de atividades 

de leitura, recitação, estudo de vocabulário, da gramática normativa, da gramática histórica, 

exercícios ortográficos, análises sintáticas e morfológicas, redação e composição, visando ao 

domínio da norma culta. Essa nova abordagem dada ao ensino de LP culminará na diminuição 

e no desaparecimento das disciplinas clássicas (Retórica e Poética, Grego e Latim).  

Schröder (2013) enfatiza que nos anos 1950, ao emprego de dois manuais (gramática 

e coletânea de textos), passa-se ao uso de um livro único em que se percebe relativa 

autonomia, alcançada por meio de separação gráfica entre uma parte destinada à gramática e 

outra, à coletânea textual. A partir de 1960, essa fusão é completa, mas a gramática ainda 

mantem primazia sobre o texto (SOARES, 2002 apud SCHRÖDER, 2013). 

Ainda de acordo com a autora, na década de 1970, com a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 5692/71) a disciplina de Português sofre alterações 

tanto com relação ao nome, quando passa a se chamar Comunicação e expressão (1º grau) e 

Comunicação em Língua Portuguesa (2º grau), quanto nas concepções e objetivos, o que é 

revelado pela nova configuração do LD.   

Nas décadas de 1980 e 1990, o LD assume nova configuração, já que o objeto de 

ensino da língua passa a ser o texto. De acordo com Cordeiro e Rojo (2010), a ideia do texto 
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como sendo a base do ensino-aprendizagem foi sendo delineada por diversas propostas 

curriculares e programas, em diferentes estados do Brasil. E uma obra, dentre tantas, que 

contribuiu para isso foi “O texto na sala de aula”, de João Wanderley Geraldi, publicado em 

1984. Nela, o autor defende que o texto não é pretexto para o ensino da gramática. 

Entretanto, apesar de as teorias apontarem o deslocamento dos eixos de ensino de 

LM, passando este de um ensino normativo, que priorizava a análise da língua e da gramática, 

para um ensino procedimental, em que os usos da língua escrita, em leitura e produção de 

texto, são também valorizados, o texto ainda era tomado como objeto de uso, mas não de 

ensino. E mesmo quando ele foi tomado como suporte para o desenvolvimento de estratégias 

e habilidade de leitura e produção de texto, Cordeiro e Rojo (2010) salientam que a disciplina 

como uma área sobretudo procedimental era apenas forjada. Agora, o texto passava a ser 

pretexto  não só para o ensino da gramática normativa como da gramática textual. 

As autoras explicam que somente a partir da década de 1990, precisamente, 

1997/1998, o enfoque dado ao ensino das propriedades formais do texto cede lugar ao ensino 

em que a significação ganhou mais espaço, mudança que passou a ecocar com mais força 

quando da publicação dos PCN de LP (BRASIL, 1997;1998), que tomam a noção de gêneros 

em substituição ao conceito de tipos para favorecer o ensino  de leitura e de produção de 

textos escritos e orais.  

Cordeiro e Rojo (2010) salientam ainda que duas novidades decorreram dessa virada 

discursiva: O ensino da linguagem e dos gêneros orais (formais públicos) e a valorização dos 

contextos de uso e de circulação. De acordo com o texto dos PCN (BRASIL, 1998, p. 137) “o 

estudo da língua materna na escola aponta para uma reflexão sobre o uso da língua na vida e 

na sociedade”.  

Como se pôde perceber ao longo destas considerações sobre os LD, eles começam, 

no Brasil, como coletâneas de texto e o ensino da gramática, mas as atividades deveriam ser 

preparadas por professores. A partir da década de 1950, com a democratização do ensino e o 

aumento do número de professores, os quais, na visão de Bezerra (2002 apud SCHRÖDER, 

2013), já não apresentavam formação adequada e necessária à profissão, os LD foram 

novamente reconfigurados, agora com exercícios, para suprir não só as lacunas de 

conhecimento, mas as de falta de tempo do professor, o qual teve sua carga horária ampliada, 

em função dos baixos salários.  

A esse respeito, Razzini (2000) afirma que 

 



86 
 

É ainda nos anos 1970 que aparecem técnicas e engrenagens que parecem 

substituir o  professor na função de preparar aulas: estudo dirigido, instrução 

programada, exemplar do professor com exercícios resolvidos e respostas 

impressas em caracteres vermelhos. Essa nova concepção de livro didático 

reflete a má formação do ensino e da multiplicação de agências formadoras 

sem compromisso com a qualidade (p.101). 

 

Esse novo formato do LD exigia autores especialistas, os quais, de acordo com 

Matos (2016 apud SOARES, 1996), eram os professores licenciados pela Faculdade de 

Filosofia, criada nos anos 30.  

Na atualidade, o mercado editorial brasileiro, visando ao atendimento dos critérios 

estabelecidos pelo PNLD para a garantia da qualidade do LD a ser distribuído nas escolas, 

conta com uma multiplicidade de agentes envolvidos na sua produção, como autores, 

diagramadores, ilustradores, assessores, avaliadores, revisores, professores, entre outros. 

Além disso, a produção de textos verbo-visuais (capas, boxes, explicações, instruções, 

ilustrações, infográficos) requer recursos tecnológicos, capazes de atender ao dinâmico e 

complexo processo de elaboração didática de que um LD necessita.  

Diante das discussões empreendidas até aqui, percebe-se que “os livros didáticos não 

são apenas instrumentos pedagógicos: são também produtos de grupos sociais que procuram, 

por intermédio deles, perpetuar suas identidades, seus valores, suas tradições, suas culturas” 

(CHOPPIN apud BITTENCOURT, 2004, p. 69). Nesse sentido, pode-se, numa alusão à 

Bakhtin (2011), afirmar que o LD envolve diversas vozes sociais, o que permitir-me-á abordá-

lo como um gênero do discurso, na seção seguinte. 

 

3.2 Livro didático de português – gênero do discurso complexo 

 

Compartilho com Souza e Viana (2013) a ideia de que investigar o LD deve ir além 

do esforço do questionamento sobre seus métodos e metodologias de ensino, da demonstração 

dos pontos positivos e negativos ou da abordagem, em seus aspectos econômicos ou políticos, 

na esfera escolar ou editorial. É preciso investigá-lo em sua dimensão de efetivo uso, 

enquanto um gênero do discurso complexo, um enunciado presente na ininterrupta corrente da 

comunicação discursiva. Em outras palavras, é preciso olhar para esse objeto cultural, 

atribuindo a ele a natureza que lhe é peculiar, e não a que lhe foi revestida pelos discursos 

precedentes, de que seja apenas um suporte de textos. 

Pensando por essa perspectiva, teóricos ligados à área da Linguística Aplicada – 

Bunzen (2008); e Souza e Viana (2013) -  defendem que o LDP é um enunciado em gênero 

complexo, porque contém o específico dele, possui unidade discursiva, autoria, estilo; vontade 
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e acabamento discursivos, elementos que suscitam, inevitavelmente, uma atitude responsiva, 

imediata ou de efeito retardado. 

Entretanto, o LDP não é um enunciado qualquer, mas é daqueles cuja tradição 

investiu de autoridade (BAKHTIN, 2011), dando-lhe voz para determinar não só o conteúdo 

temático a ser ensinado na disciplina de LP, mas o modo como esse ensino deve ocorrer. É 

um instrumento que assumiu relevância para a aula, de forma que muitos dos seus 

interlocutores permanentes – professor e aluno – nele se baseiam, citam-no, imitam-no, 

seguem-no, no dizer bakhtiniano. Assim, pode-se reiterar que é expressivo, uma vez que fala, 

propõe discussões, assume pontos de vista.  

Bunzen (2008) ratifica essa ideia, ao dizer que,  

 

quando os autores de livros didáticos de Língua Portuguesa, juntamente com 

outros agentes envolvidos no processo de edição, selecionam/negociam 

determinados objetos de ensino e elaboram unidades didáticas para ensinar 

tais objetos, eles estão produzindo um enunciado em um gênero do discurso, 

no sentido bakhtiniano do termo, cuja função social é re(a)presentar para 

cada geração de professores e estudantes o que é oficialmente reconhecido, 

autorizado como forma de conhecimento sobre a língua(gem) e sobre as 

formas de ensino-aprendizagem (p. 26). 

 

Ao se considerar o LDP como um enunciado em um gênero do discurso complexo, é 

preciso lembrar que um gênero é um constructo histórico, relativamente estável e, portanto, 

dotado de uma plasticidade que não lhe permite assumir uma forma fixa. Isso significa que 

seu processo evolutivo é marcado por permanente mobilidade, movimento e transformação 

(BUNZEN, 2008). Logo, sua configuração atual é resultado das inúmeras mudanças que 

foram, historicamente, ocorrendo no conteúdo temático, na forma composicional e no estilo, 

principalmente, porque ele é um “objeto cultural que se (re)modela conforme demandas 

externas e princípios epistemológicos para o ensino, preconizados em documentos oficiais e 

saberes da prática” (SOUZA e VIANA, 2013, p. 423). 

Souza e Viana (2013) enfatizam que o acabamento discursivo do LDP é 

proporcionado por meio da natureza histórica própria a todo gênero do discurso. São as 

mudanças históricas que determinaram o formato do LDP em três volumes, para o EM, e 

quatro volumes, para o EF. As autoras afirmam que “a confluência e o (re) agrupamento de 

gêneros na direção de uma unidade discursiva que resultou o LDP demonstra o acabamento, 

de modo geral, do gênero Livro Didático de Português” (SOUZA e VIANA, 2013, p. 414). 

Para a demonstração dessas mudanças, Bunzen (2008) descreve um breve percurso 

da história do LDP (o qual sintetizo, a seguir), precisamente as décadas de 1950 a 1970, para 

mostrar que o processo de hibridização que ocorreu com os gêneros antologia, gramática e 
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aula de Língua Portuguesa,  tomado como argumento pelos defensores do LDP como suporte 

de textos, na verdade, ratifica que a confluência havida é da natureza do gênero e não do 

suporte, o que, segundo o teórico, seria desconsiderar o viés da produção. 

O autor explica que até a década de 1950, as escolas brasileiras utilizavam-se de 

antologias, as quais traziam apenas a seleção de textos literários consagrados, mas sem 

preocupação com comentários, explicações, exercícios ou questionários; e de gramáticas, as 

quais não tinham, também, caráter didático. Entretanto, em meados dos anos 1950, com a 

democratização da escola pública e a contratação mais efetiva de professores recém-formados 

(SOARES, 2001), os LDP adquirem nova configuração didática, com a inclusão de exercícios 

e de informações mais detalhadas para o professor. Assim, houve a hibridização entre os 

gêneros antologia, gramática e aula de LP na construção de um manual, com características de 

novo, mas que carregava, no seu bojo, as marcas dessas transformações. 

Nos anos  1960, os LDP sofrem novas alterações e  passam a ser organizados em 

unidades didáticas, em função da necessidade de articular os conteúdos a um programa de 

ensino; considerando o tempo de aula e os instrumentos de comando das atividades (observar, 

ler, responder questionários etc). Desta forma, essas unidades didáticas apresentam 

determinada ordem metodológica, muito próxima daquilo que é uma aula. 

Bunzen (2008) ressalta que fatores de ordem econômica e tecnológica no anos 1970 

modificaram as características materiais (forma física, dimensão, encadernação, qualidade de 

impressão, elaboração, comercialização e produção do livro etc) e discursivas (modos 

diferentes de ler, caderno de exercícios e atividades). Essas alterações determinaram, também, 

mudanças na estrutura da aula, já que, de acordo com Batista (1999 apud BUNZEN, 2008), o 

LDP assume as funções desta, sendo, ele próprio, o medidador entre o professor e aluno. 

Bunzen (2008) enfatiza, ainda, outra mudança significativa que deu nova roupagem 

ao LDP, a sua produção para séries específicas, o que, segundo ele, pode ser resultado da 

produção de apostilados para os cursinhos. O LDP para o EF é produzido em quatro volumes 

e para o EM em três volumes. Além disso, muitos desses volumes vêm com Livro do 

Professor, com respostas, comentários das questões e sugestões de avaliação, já prenunciando 

a necessidade deste tipo de encarte, dados os problemas com formação e tempo do professor. 

Para Bunzen (2008), essas transformações são resultantes das relações dialógicas que 

se instauraram entre os envolvidos no processo de produção do LDP e seus interlocutores 

(professor-aluno), bem como das exigências do contexto social, cultural, econômico e 

político, movimento perfeitamente compreensível, se o considerarmos como um gênero do 

discurso complexo. 
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Entretanto, Bunzen (2008) defende que o LDP não é só resultado da confluência dos 

gêneros citados (antologia, gramática e aula de LP), considerados básicos para sua 

constituição, mas também é resultado da intercalação de muitos outros gêneros, à semelhança 

do que ocorre com o gênero romance, o qual admite, na sua estrutura, qualquer outro gênero, 

sem, contudo, alterar-lhe a natureza própria.  

Isso porque o LDP, ao trazer para o seu interior textos em outros gêneros, está, na 

verdade, lidando com o fenômeno da dialogia (BAKHTIN, 2011), ou seja, com outras vozes 

discursivas. Bunzen (2008) afirma que pode-se, desta forma, entender os textos em gêneros 

diversos como uma forma de discurso reportado, típica do gênero livro didático, ou seja, “é 

uma forma específica de apreensão didática do discurso de outrem, em que o autor constrói o 

seu texto, muitas vezes, através da intercalação de outros” ( p. 44 ).  

Bunzen (2008) reforça que a unidade enunciativo-discursiva provém exatamente da 

intercalação de textos em gêneros diversos e imagens com o texto didático produzido pelos 

autores. Além disso, o discurso didático, assim como qualquer outro, pressupõe escolhas de 

textos que estarão a serviço dos interesses do enunciador. Desta forma, poderão assumir 

diferentes finalidades, considerando, de acordo com o autor, o tempo escolar, o público alvo, 

as questões editoriais etc. 

Souza e Viana (2013) mostram o quão interessante para o ensino da disciplina é 

investigar como as interações e as construções de sentido ocorrem quando se trata o LDP 

como um gênero secundário e não como um suporte de textos. As autoras ressaltam que os 

diversos gêneros que o constituem, ainda que assumam diferentes funções sociais, tendem a 

manter sua autonomia de gênero, bem como certa originalidade linguística e estilística, já que 

“os gêneros na composição do LDP mantêm-se intactos em sua essência, não se tocam, não se 

transmutam em outros gêneros” (p. 413). 

As discussões empreendidas até aqui, permitem afirmar que autoria e estilo no LDP 

são fatores determinantes de sua constituição como enunciado. A condução do discurso, por 

exemplo, é proporcionada por meio de fluxos e alinhamentos do discurso autoral. Desta 

forma, se pode afirmar, de acordo com Bunzen (2008), que o LDP assume, necessariamente, 

uma perspectiva ou um ponto de vista em relação aos objetos de ensino selecionados, 

afetando a própria linguagem desse, ou seja, vislumbra-se, nesse momento, aquilo que 

Bakhtin (2011) convencionou chamar de apreciação valorativa do enunciador. 

 Assim, cada texto autoral, visando ao ensino de determinado objeto, apresenta a 

vontade discursiva do falante, que procede às escolhas temáticas, estilísticas e composionais. 

Purves (1996 apud BUNZEN, 2008) afirma que 
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Qualquer seleção é resultado de preferências, seja de gostos, de interesses no 

sentido do que é pedagogicamente correto, no sentido de que é impróprio 

para a idade ou para a formação dos estudantes, e, em muitos casos, pela 

própria disponibilidade do material no domínio público ou com os direitos 

autorais (p. 50). 

 

Portanto, tratar o LDP apenas como  suporte, é como pensar que a comunicação se dê 

por meio de orações e não de enunciados. E pelas discussões propostas pelos teóricos da 

Linguística Aplicada, percebemos que esse objeto cultural é um modo de interação social, já 

que é um discurso produzido por diversos agentes (autores, editores, paginadores etc) numa 

determinada esfera pública (as editoras) com a finalidade de atender às necessidades de 

ensino-aprendizagem formal da LP, e, para isso, faz a seleção de determinados conteúdos (o 

tema), assumindo um tom valorativo, o qual sabemos nunca ser neutro no dizer de Bakhtin/ 

Volochínov (2013). 

Na sequência, apresentarei os corpora da pesquisa e à análise de dados. 

 

3.3 O perfil das Coleções 

 

As três (03) coleções didáticas selecionadas para análise, conforme já especificado 

na parte que trata da metodologia a ser aplicada nesta DM, correspondem às mais adotadas 

pelas escolas urbanas de EM, ligadas à Subsecretaria Regional de Jataí–GO, aprovadas pelo 

PNLD-2014. Esse programa é parte das inúmeras ações do Ministério da Educação (MEC) 

por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e tem como 

finalidade, de acordo com Batista (2003), a aquisição e distribuição, universal e gratuita, de 

LD para os alunos das escolas públicas do EF e EM. A distribuição ocorre em ciclos trienais, 

quando novas obras são analisadas e aprovadas, num processo dinâmico de produção e 

revisão, visando à atualização dessas. Entretanto, a cada ano, o FNDE repõe os estoques das 

coleções consumíveis (Inglês, Espanhol, Sociologia etc) e complementa os não-consumíveis 

(Matemática, Língua Portuguesa, História etc).  

Nove (09) das coleções de LP aprovadas pelo PNLD (2014) são do Tipo 2, 

constituindo-se de seis (06) volumes impressos — três (03) destinados ao aluno (LA), três 

(03) ao professor (Livro do Professor) — e de uma (01) versão correspondente em PDF. Uma 

delas, entretanto, é do Tipo 1, vindo acompanhada, portanto, de um DVD com atividades e 

materiais complementares em meio digital, denominados objetos de ensino digitais, ou 
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OED
29

. A resenha da coleção descreve sucintamente esses OEDs e fornece indicações 

relativas à sua pertinência. 

O percurso até chegar às coleções didáticas que compõem os corpora desta 

investigação foi definido tendo como base o critério de que quanto maior o número de 

estudantes a utilizá-las, melhor para a análise proposta, uma vez que entendo que uma 

pesquisa para ter ainda mais consistência precisa também abranger uma população 

considerável. Assim, em junho de 2016, liguei para a Subsecretaria Regional de Jataí – GO, 

com a finalidade de averiguar quantas escolas urbanas estavam ligadas a ela e quais coleções 

de LP eram adotadas no EM. Das informações que me foram passadas, percebi que três 

escolas, de diferentes cidades, não usavam a mesma coleção que a maioria das escolas de 

Jataí, ao que me foi explicado que essas fizeram a escolha com o apoio da própria equipe 

escolar. Dada a distância em que se encontram da cidade de Jataí, não participaram da escolha 

de forma conjunta. A Subsecretaria informou-me também quais coleções foram adotadas, de 

maneira que somente tive que confirmar no site do FNDE30 os autores dessas e de suas 

resenhas. 

De acordo com texto do Guia PNLD (2014), na seção “Ensinar Português no EM”, a 

organização do LDP deve voltar-se para objetivos de ensino-aprendizagem que não percam de 

vista o perfil do aluno do EM e sua nova condição (estar na etapa final da Educação Básica 

com vistas ao mercado de trabalho ou a preparação para os estudos superiores). Assim, nos 

três anos do EM a recomendação é que o LDP, no trabalho com o texto, privilegie os da 

tradição literária brasileira e os de Língua Portuguesa de maneira geral, visando à formação 

do leitor de literatura, além de intensificar a abordagem com os gêneros das esferas públicas 

como a técnico-científica, a política, a jornalística etc, e que estabeleça diálogo intenso com as 

formas de expressão e os gêneros próprios das culturas juvenis. No trabalho com a norma 

padrão, as atividades escolarizadas devem abordar os fatores sócio-culturais e políticos que 

influenciam padrões linguísticos e considerar a língua padrão sem estigmatizar as demais. No 

trabalho de reflexão sobre a língua, as atividades escolarizadas devem considerar as relações 

entre as diferentes formas de linguagem para a construção do sentido, sistematizar atividades 

                                                             
29

 Atualmente, as coleções de livro didático podem ser apresentadas em duas composições. Tipo 1 e Tipo 2. Tipo 

1 engloba livros do estudante e manual do professor impressos, além do manual do professor multimídia, com 

material correspondente ao impresso, mas atrelado a conteúdos digitais, tais como vídeos e animações voltados à 

demonstração ou aprofundamento de conteúdos apresentados no manual impresso. Já a composição do Tipo 2 

conta com livros e manuais impressos. FONTE: http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/31951?start=60. 

Acesso em 14 de julho de 2016. 
30

 FONTE: http://www.fnde.gov.br. Acesso em 01 de julho de 2016. 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/31951?start=60
http://www.fnde.gov.br/
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que visem à proficiência oral e escrita, considerando os contextos de uso, de forma a não se 

ater ao nível da frase.  

É importante ressaltar que somente “a partir de 2005 esses princípios chegaram à 

análise e à avaliação de coleções didáticas do EM, orientando o estabelecimento de critérios 

mais detalhados e específicos de avaliação” (BRASIL, 2014, p. 12-13). 

Ressalto que a apresentação das coleções será feita por meio das resenhas do Guia do 

PNLD (2014) e Manual do Professor. 

É importante destacar que o Guia do PNLD (2014) apresenta uma abordagem 

completa da coleção, dividindo-a em cinco partes a saber: Visão geral, Quadro esquemático, 

Descrição da coleção,  Análise da obra e Em sala de aula. É por meio dessa abordagem que 

descreverei cada uma das coleções. 

3.3.1 – A coleção Português Vozes do Mundo  

 

A coleção tem como autores Líllia Santos Abreu – Tardelli, Lucas Sanches Oda, 

Maria Tereza Arruda Campos (coordenadora) e Salete Toledo
31

.  

Na parte Visão geral do Guia do PNLD (BRASIL, 2014), os avaliadores afirmam 

que a própria coleção é um gênero do discurso complexo, uma vez que apresenta como 

característica o dialogismo, sob a ótica bakhtiniana.  

Em seguida, descrevem de forma sucinta o trabalho com Leitura, Literatura, 

Produção de texto, Oralidade, Conhecimentos linguísticos, além do Manual do Professor, os 

quais serão detalhados na parte que trata da análise da obra. 

Um quadro esquemático aparece logo em seguida com o objetivo de esclarecer quais 

são os pontos fortes e fracos da coleção. 

 

Quadro 5 – Síntese dos pontos fortes e fracos da coleção VM 

 

Pontos fortes O trabalho voltado para o funcionamento discursivo dos gêneros 

tomados como objeto de estudo 

Pontos fracos O excesso de fragmentação que limita a fruição de poemas 

 

Destaque O trabalho com a leitura em todas as partes 

 

                                                             
31

 Lília Santos Abreu – Tardelli é mestra em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC-SP, 

professora do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários e do Programa de Pós-graduação em Estudos 

Linguísticos da Unesp – São José do Rio Preto – SP; Lucas Sanches Oda é mestre em Linguística pela Unicamp 

– SP; professor da rede particular de ensino e de curso pré-vestibular; Maria Tereza Arruda Campos (coord.) é 

mestra em Linguística Aplicada pela PUC – SP, bacharel em Letras pela FFLCH da USP – SP, editora e 

consultora em Educação; Salete Toledo é mestra pela FFLCH da USP – SP, consultora em Educação. 
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Programação do ensino A divisão em 3 partes exige combinação entre os capítulos de cada 

uma delas 

 

Manual do Professor Apresenta sugestões, propostas e projetos e incentiva o trabalho em 

equipe e a inserção do sujeito no mundo profissional 

 

 

  Fonte: BRASIL (2014, p. 66). 

 

Na parte que trata da Descrição da coleção, apresentada pelo Guia (2014), os 

avaliadores informam que a coleção apresenta três volumes, organizados em três partes sob a 

denominação de “Literatura”, “Língua” e “Produção de texto. Cada parte é dividida em 

unidades, subdivididas em capítulos e seções. Precedendo ao sumário, está a seção “Conheça 

seu livro”, para direcionar o leitor às partes componentes da coleção, explicando o que 

contem cada uma. Cada unidade apresenta em sua abertura uma imagem com textos e boxes, 

levando o aluno a interagir com o tema, além de ativar seus conhecimentos prévios sobre os 

conteúdos da unidade. Há ainda questões que são respondidas e retomadas por meio da seção 

“Roteiro de estudos”. 

Os avaliadores enfatizam que o ensino da Literatura segue a cronologia dos 

movimentos literários e o LD apresenta os conteúdos propostos por volume, os quais descrevo 

a seguir. No V. 1, os conteúdos propostos são:  

 

Conceito de arte; Literatura, arte e representação; Texto e contexto; Relações 

entre autor e leitor; Vozes do texto (intertextualidade); Literatura e 

sociedade; Funções da literatura; Estilo do autor e estilo de época; Literatura 

medieval; As cantigas medievais; A prosa medieval; Humanismo; Teatro no 

Humanismo (Gil Vicente); Classicismo; Poesia épica de Camões; Poesia 

lírica de Camões; Origens da literatura brasileira; Literatura de informação e 

catequese; Barroco; Barroco em Portugal; Barroco no Brasil; 

Neoclassicismo (Arcadismo); Neoclassicismo em Portugal; e Arcadismo no 

Brasil (BRASIL, 2014,  p. 66). 

 

No V. 2, são vistos os conteúdos:  

 
Romantismo; Romantismo (A literatura da burguesia); Romantismo em 

Portugal; As três fases do Romantismo em Portugal; Romantismo no Brasil; 

Prosa romântica indianista/O mito da fundação da identidade nacional; Prosa 

romântica urbana; Prosa romântica regionalista; Poesia romântica indianista; 

Poesia introspectiva romântica; Poesia social (condoreira) romântica; Teatro 

romântico brasileiro; Realismo e Naturalismo; Realismo na Europa; 

Realismo em Portugal; Realismo no Brasil; Naturalismo no Brasil; 

Parnasianismo; Simbolismo; Simbolismo em Portugal; e Simbolismo no 

Brasil (BRASIL, 2014,  p. 66). 
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No V. 3, primeiramente o aluno entra em contato com os autores do período pré-

modernista brasileiro e com as artes da vanguarda do início do século XX. Em seguida, são 

estudados:  

 

O Modernismo português e brasileiro; a primeira geração modernista 

brasileira; a segunda geração modernista brasileira; a prosa da segunda 

geração modernista brasileira; a poesia da segunda geração modernista 

brasileira; a terceira geração modernista brasileira; a prosa da terceira 

geração modernista brasileira; a poesia e o teatro da terceira geração 

modernista brasileira; a literatura e arte contemporâneas; o Concretismo, a 

poesia marginal e o conto contemporâneo; as tendências da poesia 

contemporânea; o panorama da prosa contemporânea; a literatura e o mundo 

digital; as tendências do teatro contemporâneo no Brasil; e, finalmente, as 

literaturas africanas em língua portuguesa (BRASIL, 2014, p. 66). 

 

Os avaliadores explicam que a seção Produção de texto é dividida em unidades, 

conforme os aspectos tipológicos de que tratam Dolz e Schneuwly (2010) – narrar, relatar, 

argumentar, expor e descrever ações, além disso, informam o gênero correspondente a cada 

aspecto. Assim, no V. 1, foram contemplados os aspectos tipológicos “narrar” (conto e 

crônica), “relatar” (notícia e reportagem), “expor” (texto didático e comunicação oral) e 

“argumentar” (entrevista e artigo de opinião) ; no V. 2, “narrar” (texto dramático), “relatar” 

(relato de viagem), “expor” (artigo de divulgação científica, relatório e exposição oral) e 

“argumentar” (editorial, debate e propaganda); e no V. 3 (apresenta 3 unidades), foram 

abordados os aspectos “narrar” (conto fantástico) , “expor” (artigo de divulgação científica e 

artigo enciclopédico)  e “argumentar” (artigo de opinião, dissertação argumentativa, carta, 

resenha crítica e debate). 

O trabalho com os conhecimentos linguísticos é desenvolvido em quatro unidades, as 

quais, no V.1, lidam com as “Trajetórias do discurso”, apresentando discussões sobre 

conceitos de língua e linguagem, signo e código linguístico, linguagem formal e informal, 

entre outros, e com “As teias do texto”, abordando os critérios e conceitos de coesão e 

coerência, estrutura e formação das palavras. No V.2, as cinco unidades, de acordo com os 

avaliadores, trabalham a morfologia, de forma contextualizada, com atividades para discussão 

e avaliação de conceitos, a partir de variados gêneros, como charges, tirinhas e poemas. No 

V.3, há três unidades que exploram o domínio da sintaxe, relacionada à morfologia. 

Em seguida, os avaliadores apresentam as seções que compõem o Manual do 

Professor, sendo elas “A proposta da coleção”, “Princípios teórico-metodológicos da 

coleção”, “O uso de recursos tecnológicos em sala de aula”, “Interdisciplinaridade”, “A 
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estrutura da coleção”, “Planejmento e seleção de conteúdos”, “Orientações específicas e 

sugestões de atividades”, “Respostas das atividades e Bibliografia”. 

A apreciação valorativa da obra, presente na parte do Guia (2014) denominada 

Análise da obra, enfoca como positivo o contato do aluno com os campos estéticos e não 

estéticos, por meio dos seus vários gêneros. Mas, os avaliadores concluem que a diversidade 

regional é pouco contemplada pela coletânea, já que os textos selecionados privilegiam a 

ambientação, a cultura e a produção artística urbanas. 

A leitura é tratada como um processo que visa à formação geral do leitor, é 

contextualizada, contemplando os aspectos textuais e discursivos com estratégias cognitivas 

que exploram as relações intertextuais e a interdiscursividade, as relações entre texto e 

contexto e entre as linguagens verbal e visual. 

A literatura oferece base conceitural consistente do fenômeno literário, considerado 

em seu aspecto histórico-cultural, com abordagens teóricas atualizadas. De acordo com os 

avaliadores, os textos selecionados representam os diferentes movimentos literários do Brasil 

e outros países representativos. As atividades, em geral, fazem uma abordagem de forma a 

privilegiar a compreensão da trama textual, as relações do texto com seu contexto de 

produção, bem como exemplos das características da estética em estudo. 

De acordo com os avaliadores, o ensino da produção de texto é consistente, 

contribuindo para a proficiência do aluno na escrita. Além disso, há variedade de gêneros 

correspondentes às mais variadas esferas de atividade humana, sendo elas: literária, 

jornalística, científica, escolar entre ouras. A seção “Produção de gênero” relaciona este à 

esfera de produção e orienta o tratamento temático, indicando o passo a passo do processo de 

produção – planejamento, escrita, revisão. Os avaliadores chamam a atenção para a escassez 

de atividades relacionadas ao tratamento linguístico do gênero. 

Com relação ao ensino da oralidade, os avaliadores concluem que ela é suficiente 

para favorecer o desenvolvimento da linguagem do aluno, ainda que conte com poucas 

propostas de produção, para o que eles sugerem a didatização por parte do professor. 

Os avaliadores explicam que o trabalho com os conhecimentos linguísticos 

privilegia a abordagem textual-discursiva, promovendo a reflexão sobre os usos da língua em 

função do papel que desempenham nos gêneros e textos abordados. Entretanto, constataram 

ênfase em exercícios de identificação e classificação de categorias morfossintáticas, as quais 

situam o estudo da gramática nos moldes tradicionais, já que concebe a língua como estrutura.  

Os avaliadores apresentam algumas sugestões e orientações na parte denominada Em 

sala de aula para o trabalho com a Literatura, enfatizando que cabe ao professor incentivar 
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os alunos a lerem as obras literárias completas, tendo em vista que foram trabalhadas por 

trechos. Além disso, sugerem um trabalho com mais atividades que levem o aprendiz à 

fruição estética e à apreciação crítica da obra literária. Para as propostas de produção dos 

textos orais e escritos, sugerem mais atividades para se trabalhar  as dimensões linguísticas 

do gênero proposto. 

Em relação ao que traz o Manual do Professor, este traz um sumário que orienta o 

professor em suas necessidades sobre a coleção, sendo o primeiro texto destinado à 

explicação de sua proposta. Em seguida, os agentes de produção do LDP apresentam os textos  

teórico-metodológicos que fundamentam o trabalho proposto para os quatro eixos de ensino 

da língua. 

Dentre esses, há um denominado “O domínio de gêneros orais específicos”, cujas 

ideias sintetizo, porque ele explica meu objeto de estudo. O texto mostra que o ensino da 

língua oral deve ser feito tendo como objeto o oral formal, de forma que os alunos tenham 

acesso “a usos de linguagem mais formalizados e convencionais, que exijam um controle 

mais consciente e voluntário da enunciação (V. 1, p. 417)”. A justificativa está fundamentada 

na importância do domínio da palavra como instrumento para exercer a cidadania.  

De acordo com o MP, há textos para fundamentar também o uso de recursos 

tecnológicos, interdisciplinaridade e avaliação. A estrutura da coleção é explicada no MP por 

partes, há ainda uma tabela com sugestão de distribuição por volume. Além desses 

direcionamentos, aparecem orientações específicas e sugestões de atividades, obedecendo-se à 

estrutura da coleção, divida em três partes – Literatura, Língua e Produção de texto. O livro 

traz as respostas das atividades no MP, finalizado pela bibliografia consultada para sua 

realização. 

 

3.3.2 A coleção Viva Português  

 

Os LDP que compõem a coleção Viva Português (VP) foram organizados por 

Elizabeth Marques Campos, Paula Marques Cardoso e Silvia Letícia Andrade32; Editora 

Ática, triênio 2015-2017.  

                                                             
32

 Elizabeth Marques Campos é graduada em Letras e licenciada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia 

Nossa Senhora Medianeira-SP, hoje é professora aposentada da rede particular de ensino da cidade de São Paulo; 

Paula Marques Cardoso é graduada em Letras pela Mackenzie-SP, Mestra em Língua Portuguesa pela PUC-SP, 

hoje é professora da rede particular de ensino da cidade de São Paulo; Silvia Letícia de Andrade é graduada em 

Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e Licenciada em 

Língua Portuguesa pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Hoje é professora da rede 

particular de ensino do estado de são Paulo. FONTE: CAMPOS, E. et al. São Paulo: Ática, 2013. 
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Na parte Visão geral, os avaliadores enfatizam que a coleção tem como objetivo a 

formação de um aluno leitor, produtor de texto e com saberes necessários a uma comunicação 

eficiente. Para isso,  a coleção oferece um conjunto de gêneros próprios das práticas sociais de 

referência como objetos de ensino dos quatro eixos, dentre os quais o de leitura é o ponto de 

partida para os demais. Em seguida, o texto apresenta o que será oferecido por cada eixo e 

pelo MP, cuja descrição fará parte da análise da obra. 

Logo após essas explicações, aparece o quadro esquemático, mostrando os pontos 

fortes e os pontos fracos da coleção, conforme se pode verificar na transcrição a seguir: 

 
Quadro 6 – Síntese dos pontos fortes e fracos da coleção VP 

 

Pontos fortes Articulação entre todos os eixos e investimento na observação, análise 

e reflexão sobre fatos linguísticos e literários 

Pontos fracos Simplificação e esquematização de informações, principalmente na 

apresentação de autores de cada escola literária 

 

Destaque O ensino de leitura em todos os capítulos das unidades de cada volume 

 

Programação do ensino As unidades temáticas podem se adequar ao trabalho de uma ou duas por 

bimestre 

 

Manual do Professor Propicia orientações específicas na parte que reproduz o Livro do Aluno e 

não apenas no encarte ao final do livro do professor 

 

 
  Fonte: Guia do PNLD (BRASIL, 2014, p. 78). 

 

Na parte Descrição da obra, os avaliadores informam  que a coleção é composta de 

três volumes, com Livro do Aluno e Livro do Professor, sendo que cada um deles apresenta 

seis unidades temáticas. Apenas no primeiro volume aparece uma primeira unidade com 

noções introdutórias de literatura, língua e linguagem. As unidades dividem-se em dois 

capítulos: Língua e Produção de Texto e Literatura. As seções são fixas, por unidade, 

relacionadas aos diferentes eixos de ensino (leitura, literatura, produção escrita, oralidade e 

conhecimentos linguísticos).  

Cada volume tem aproximadamente de 320 a 336 páginas, sendo estruturada da 

seguinte forma: folha de rosto – apresentação do livro  e a seção “Conheça seu livro” – 

explicando como são organizados os capítulos e as seções. Cada unidade vem precedida de 

uma página de abertura que indica a temática ou o gênero que serão objetos de estudo. Além 

disso, os avaliadores informam que há um quadro com o resumo dos objetivos para que o 

aluno, ao final da unidade, verifique seu desempenho.  
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Há, ainda, em cada volume, uma proposta de desenvolvimento de um projeto anual, 

iniciado antes da primeira unidade: produção de uma antologia no (V.1), de um festival de 

cultura e informação no (V.2) e de uma revista no (V.3).  

De acordo com o Guia (2014), as unidades temáticas são divididas em dois capítulos: 

“Língua e produção de texto” e “Literatura”, cujas seções são fixas, relacionadas aos 

diferentes eixos de ensino. Para o capítulo “Língua e produção de texto”, as seções são: 

“Conhecimentos Linguísticos”, “Produção de texto”, “No mundo da oralidade”. Para o 

capítulo de Literatura, as seções são: “Para entender...”, “Sintetizando...”, “Texto e Contexto”, 

Comparando Textos, “E por falar em...”. No final dos volumes, há um apêndice denominado 

“Ortografia e outras questões” – para consultas se necessárias. 

O Manual do Professor traz a organização geral da obra e está separado em duas 

partes: “Parte geral” e “Parte específica”, sendo a primeira destinada aos Pressupostos 

teóricos, Organização e metodologia da obra, Estrutura geral da coleção, Avaliação, 

Bibliografia e Textos para atualização teórica. Na segunda parte, estão as Orientações 

complementares, Quadros de Interdisciplinaridade, Atividades complementares e Indicações 

de leitura. 

A apreciação valorativa da coleção aparece na parte denominada Análise da obra, 

cujo texto começa enfatizando que a leitura é o eixo que articula todos os outros da coleção. 

Ela é trabalhada prioritariamente na seção “Pra começar”, seção que também aparece nos 

capítulos “Língua e produção de texto” e “Literatura. A concepção de leitura dos agentes de 

produção da coleção é a sociointeracionista, eles veem-na como um processo de interação 

entre o leitor e o texto. Todas as propostas de ensino desse eixo tem como suporte uma 

variedade de textos, de gêneros variados, pertencentes a esferas diversificadas de atividade 

humana. 

De acordo com os avaliadores, as atividades de leitura apresentam um conjunto de 

estratégias para que o aluno alcance a proficiência – definição de objetivos plausíveis; resgate 

do contexto de produção do texto (contexto histórico, situando autor e obra); levam o aluno a 

observar a materialidade do texto na apreeensão dos efeitos de sentido; auxiliam na 

compreensão global do texto e dos recursos constitutivos da textualidade.  

Para o ensino da literatura, os avaliadores da coleção especificam que ela ocupa 

lugar de destaque, atendendo à ordem cronológica dos movimentos literários, com atividades 

que colaboram para a formação do leitor literário, atendendo às suas necessidades com 

relação ao conhecimento da obra, seu contexto histórico, autores, características, bem como 

levam o aluno à fruição estética e à apreciação de obras da arte literária. Uma característica da 
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coleção, segundo os avaliadores, é que ela não se descuida da contemporaneidade, já que 

consegue estabelecer diálogo entre os textos literários contemporâneos e os de outras épocas, 

enriquecendo ainda mais o leitor. 

Para o ensino da produção de textos escritos, os avaliadores enfatizam que, na 

seção “Produção de Texto”, há atividades diversificadas e articuladas com os outros eixos em 

todos os capítulos. Essas atividades retomam o conteúdo temático e o gênero desenvolvido no 

decorrer do capítulo e orientam para a realização da tarefa, desde o seu planejamento até sua 

execução, revisão e reescrita, de forma que o aluno aprenda as características do gênero e da 

esfera a qual este pertence. Há, ainda, uma seção denominada “Produção de autoria”, em que 

é solicitado ao aluno a produção do gênero, com todo o suporte de que ele necessita para 

escrever. 

Os avaliadores ressaltam que a coleção apresenta uma seção específica para abordar 

a oralidade, denominada “No mundo da oralidade”, articulada aos demais eixos.  Nessa seção, 

o gênero oral proposto para produção tem como ponto de partida os gêneros explorados nas 

atividades de leitura, literatura e escrita, mas todos adequados às situações de comunicação 

diversificadas na produção, com propostas de uso tanto do oral espontâneo quanto do oral 

formal das esferas públicas. Os avaliadores enfatizam ainda que as atividades são organizadas 

e relevantes, uma vez que preveem as etapas necessárias à produção e avaliação e colaboram 

para o desenvolvimento da expressão oral do aluno. 

Para o ensino dos conhecimentos linguísticos, os avaliadores concluíram que a 

coleção faz abordagens textual e discursiva, já que apresenta atividades que levam o aluno à 

reflexão sobre a língua em situações de uso. Eles explicam que as atividades sobre os 

conhecimentos linguísticos estão articuladas com os demais eixos, colaborando para o 

desenvolvimento das capacidades exigidas também em leitura compreensiva e produção de 

textos orais e escritos. E que merece destaque o fato de esses não serem apresentados na 

sequência convencional das gramáticas normativas, mas serem apresentados de forma a 

contribuir com as necessidades de saber sobre a língua próprias do aluno. 

Os avaliadores ainda oferecem algumas orientações e sugestões na parte Em sala de 

aula, visando agilizar o trabalho docente. Segundo eles, a coleção oferece muitas atividades 

de leitura e literatura, de forma que é necessário o planejamento do professor para viabilizar 

as restrições do tempo escolar. 

Com relação ao ensino da literatura, sugerem visitas do professor à biblioteca para 

selecionar obras do PNBE para estimular ou indicar leitura de obras completas. Em relação 

aos conteúdos linguísticos, os avaliadores sugerem que o professor promova uma reflexão 
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epilinguística, principalmente no Volume 2 da coleção, cuja perspectiva é metalinguística. 

Sugerem ainda que o trabalho com a produção escrita supere a forma reduzida e esquemática 

de ensino do texto dissertativo. 

Em relação ao que traz o Manual do Professor, na parte geral, há uma justificativa 

para a seção No mundo da oralidade. De acordo com texto dos agentes de produção, a 

oralidade perpassa toda a vida escolar do aluno, seja nas leituras em voz alta, participações em 

aula, apresentação de seminários, entre outras práticas de linguagem oral. Entretanto, o ensino 

sistematizado dos GOS, importante para munir o aluno do EM de habilidades essenciais ao 

produtor de textos orais, nem sempre acontece. Por isso, criaram essa seção com o objetivo de 

descrever a estrutura de muitos GOS. De acordo com o texto apresentado, as propostas de 

ensino desses gêneros acontecem de forma integrada com as atividades de leitura e escrita, já 

que, ao final de atividades voltadas para os eixos citados, os alunos são convidados à reflexão 

sobre diferentes temas, com o propósito de produzir um texto oral. 

Ainda na parte geral (p. 345-349), o LD apresenta um artigo de Dolz e Schneuwly 

(2010) sobre a exposição oral. O texto aborda as características desse gênero e as dimensões 

ensináveis, possibilitando ao professor, principalmente o leigo em termos de ensino dos GOS, 

fundamentar-se teoricamente, com vistas ao ensino adequado de cada gênero, já que se pode 

proceder à generalização para outros textos orais. 

No V. 1 da coleção, especificamente na parte denominada Antologia, apresenta-se 

um quadro, mostrando alguns gêneros do oral (e outras atividades – oralização de poemas, 

dramatização, etc) e como eles funcionam nas esferas de origem, como é sua organização 

estrutural e como deve ser o tratamento linguístico determinado pela esfera. No meu 

entendimento, essa parte é rica, porque esclarece pontos importantes relacionadas aos 

conhecimentos que um produtor de texto oral deve ter para tomar a palavra em público. 

Porém, aparece somente no V. 1. 

           

3.2.3 – A coleção Português – Linguagens em Conexão 

 

Os LDP que compõem a coleção foram organizados pelas autoras Graça Sette, 

Márcia Travalha e Rozário Starling
33

 – Editora Leya, triênio 2015-2017. 

                                                             
33

 Maria das Graças Leão Sette é graduada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(PUC-MG). Professora de Língua Portuguesa e coautora de livros didáticos e paradidáticos; Márica Antônia 

Travalha é graduada em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualmente é professora de 

Língua Portuguesa e coautora de livros didáticos e Maria do Rozário Starling de Barros é graduada em Letras 

pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo Horizonte (fafi-BH), graduada em Jornalismo pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Mestre em Linguística pela Universidade Federal de Minas 



101 
 

Na Parte Visão geral do Guia do PNLD (2014) aparecem informações sobre a 

concepção de língua e de metodologia adotada pelas autoras para o tratamento dos quatro 

eixos de ensino da Língua Portuguesa. Assim, o texto começa explicando que a coleção é 

orientada por princípios sociointeracionistas, com uma proposta pedagógica que permite ao 

aluno apropriar-se dos diferentes recursos da língua. Em seguida, o texto apresenta o que será 

oferecido por cada eixo e pelo MP, o que explicarei na parte que trata da análise da obra. 

Logo após essas explicações, aparece o quadro esquemático, mostrando os pontos 

fortes e os pontos fracos da coleção, conforme se pode verificar na transcrição a seguir: 

  
Quadro 7 – Síntese dos pontos fortes e fracos da coleção PLC 

 
 

Pontos fortes 

Boa articulação entre os diferentes eixos de ensino; 

qualidade do material impresso – textos verbais e 

imagéticos 

Pontos fracos Ausência de questionamentos sobre conceitos/definições consagrados na 

tradição gramatical; pouca diversidade de gêneros orais 

 

Destaque Qualidade e abrangência das imagens, com vistas a subsidiar o trabalho 

de leitura 

 

Programação do 

ensino 

É variável em cada volume devido ao número diferenciado de capítulos 

que compõem as unidades 

 

Manual do 

professor 

Apresenta linguagem clara, descrição detalhada da obra, indicação da 

fundamentação teórica e textos de apoio pedagógico 

 
 

Fonte: Guia do PNLD (BRASIL, 2015, p. 61). 

 

Na parte Descrição da coleção, os avaliadores afirmam que ela (a coleção) está 

organizada em três volumes impressos e um OED para cada um dos volumes, sendo que cada 

livro se organiza por unidades. A 1ª unidade está destinada à Literatura e leitura de imagens; a 

2ª à gramática e estudo da língua; a 3ª à Produção de textos orais e escritos. Cada unidade é 

constituída por capítulos não padronizados. No V.1, há 36 (trinta e seis) capítulos, no V.2, 37 

(trinta e sete) e no V.3, 29 (vinte e nove) capítulos.   

Nos três volumes, a coleção introduz os capítulos com um texto de apresentação, no 

qual as autoras, utilizando a metáfora da viagem, convidam o aluno a trilhar novos caminhos e 

explicam os objetivos que devem ser alcançados ao final da viagem. Há ícones no início das 

unidades e capítulos, orientando o trabalho do estudante, sinalizando o eixo de aprendizagem 

– Literatura e leitura de imagens; Gramática e estudo da língua; Produção de textos orais e 

                                                                                                                                                                                              
Gerais (UFMG) e professora de Língua Portuguesa e coautora de livros didáticos e paradidáticos, assessora e 

consultora na área de avaliação. 
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escritos. Há ícones, ainda, para informar se a atividade é oral, se deve ser feita 

individualmente, em dupla ou em grupo, e quando há um OED relacionado a algum conteúdo 

da página.  

Os avaliadores do PNLD (2014) informam, ainda, que o sumário é precedido por um 

roteiro denominado “Conheça seu livro”, o qual explica o que contém cada seção: “Na 

bagagem” traz atividades que tem por objetivo mobilizar os conhecimentos prévios sobre a 

temática a ser desenvolvida pelo capítulo; “Textos principais” traz textos verbais e não 

verbais que aparecem entre as seção “Na bagagem” e “Nas trilhas do texto”; “Boxe 

biográfico” traz os autores dos textos (verbais e não verbais), relaciona suas principais obras e 

sugere links para obter mais informações; “Fique ligado” traz sugestões de filmes, livros, 

museus, sites e vídeos, todos relacionados aos assuntos ou aos autores abordados; “Nas trilhas 

do texto” traz atividades abordando o conteúdo temático relacionado aos textos principais; 

“Palavras na lupa” é a seção destinada ao desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos; 

“Panorama” sintetiza o conteúdo tratado no capítulo; “Passos largos” retorna ao conteúdo 

trabalhado; “Pesquisa” orienta o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao que foi 

estudado; “Produção de textos” orienta para a produção de textos escritos ou orais; “Boxes 

informativos ou de conceitos” trabalha informações adicionais e curiosidades sobre o tema 

abordado. 

Geralmente, precedendo os textos de leitura, aparece uma imagem, perguntas e um 

texto motivador para aguçar a curiosidade do aluno e ativar seu conhecimento prévio sobre o 

assunto a ser discutido e sobre os textos (verbais e ou visuais) que serão apresentados. 

Ainda de acordo com o Guia do PNLD (2014), o eixo conhecimentos linguísticos é 

predominante na Unidade II, nas seções denominadas “Palavras na lupa”, “Panorama” e 

“Passos largos”. Nestas duas últimas seções, os avaliadores especificam que o tratamento 

dado a esse eixo é mais tradicional, com os conteúdos desenvolvidos de forma articulada com  

a teoria, pois os exemplos e os exercícios são similares às gramáticas normativas. Entretanto, 

esse eixo é trabalhado, de forma esparsa, ao longo das Unidades I e II, articulado aos eixos  

leitura e  produção textual, também na seção “Palavras na lupa”. 

Na Unidade III, destinada à produção de textos orais e escritos, há equilíbrio nas 

propostas, com atividades que possibilitam ao aluno não só se apropriar do gênero, mas junto 

com os colegas avaliar a produção. Há articulação entre o material impresso e as OEDs. 

Os avaliadores explicam que o Manual do Professor, constituído pelo Livro do Aluno 

e pelo encarte “Assessoria Pedagógica”, promove um bom diálogo com o professor, explica 

os objetivos didático-pedagógicos da obra e os pressupostos teórico-metodológicos assumidos 
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pela coleção – enfoque sociointeracionaista. O MP oferece ainda as respostas das atividades 

propostas. 

Na parte que trata da Análise da obra, os avaliadores explicam que o aspecto mais 

importante da coleção é a consistência da proposta do eixo leitura, que apresenta um conjunto 

de textos verbais e não verbais, visando a favorecer não só a contextualização dos 

movimentos estético-literários como suscitar a fruição estética. Explicam ainda que esse eixo 

trabalha de forma articulada aos outros, visando a uma proposta pedagógica bastante ampla, 

com atividades que tratam a leitura como um processo, o qual contribui para a formação geral 

do leitor, porque procura resgatar o contexto de produção, possibilitando  que o aluno perceba 

e reflita sobre a importância desse contexto para a compreensão do sentido do texto. 

Enfatizam também que os textos selecionados, verbais e imagéticos, apresentam excelência e  

retratam adequadamente os conteúdos trabalhados.  

O trabalho com a literatura, de acordo com os avaliadores, também se articula com 

o eixo da leitura e obedece à cronologia dos movimentos literários. A coleção, que apresenta 

variedade de gêneros escritos e vasto material ilustrativo, se propõe a compreender os 

movimentos estéticos, não apenas como um produto da cultura, mas como resultantes de 

contextos históricos, econômicos e sociais. Além disso, esse trabalho colabora para a 

formação do leitor literário, porque fornece uma base conceitual consistente para o tratamento 

do fenômeno literário, favorecendo 

 
a compreensão da literatura como campo de conhecimento; leva o aluno a 

considerar a materialidade do texto na apreensão de efeitos de sentido; 

disponibiliza atividades que estabelecem relações entre o texto literário e o 

contexto histórico, social e político de sua produção,  coloca a literatura 

brasileira em diálogo com outras literaturas de língua portuguesa, sobretudo 

a produzida em Portugal (BRASIL, 2014, p. 63). 

 

Os avaliadores explicam que a produção de textos orais e escritos está concentrada 

na Unidade III da coleção, entretanto há atividades  em outras unidades, articuladas com os 

eixos leitura e conhecimentos linguísticos. Essas propostas, de acordo com eles, revelam 

preocupação com o contexto de produção dos variados gêneros e contemplam as diferentes 

etapas do processo de produção textual a saber: planejamento, escrita, revisão, reformulação e 

veiculação e autoavaliação, com definição clara e detalhada do processo. Os avaliadores 

enfatizam ainda que as propostas obedecem às orientações dos PCN de Língua Portuguesa, os 

quais, além das etapas mencionadas, propõem a elaboração de textos relacionados a condições 

de produção específicas. 
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Com relação às atividades de produção oral, os avaliadores explicam que elas são 

adequadas a situações comunicativas de caráter público e exploram, de forma razoável,  

gêneros, como debate de opinião regrado, debate de solução de problemas, encenação, 

exposição oral, júri simulado, mesa redonda, recital, sarau literário e seminário. 

Os conhecimentos linguísticos são articulados aos eixos de literatura e produção 

textual, sendo os conteúdos apresentados a partir de um texto literário ou de uma imagem, 

juntamente com questões que contextualizam a produção textual e propõem a reflexão sobre 

suas regras de uso. A abordagem aos conhecimentos linguísticos é feita a partir do enfoque 

comunicativo em experiências textuais e discursivas autênticas, para exploração de aspectos 

fonológicos, morfossintáticos e semânticos, o que permite, de acordo com os avaliadores, o 

desenvolvimento das capacidades exigidas na leitura e na oralidade. 

A análise conclui que os OEDs são um bom complemento para o material impresso, 

já que trazem recursos como “Infográfico”, “Linha do Tempo”, “Jogo”, “Animação”, entre 

outros, os quais ampliam as atividades propostas na coleção. Há também o recurso “Teste”, 

com questões para  revisão dos conteúdos trabalhados, muitas retiradas do ENEM e de outros 

vestibulares de várias universidades brasileiras. 

A última parte do Guia (2014) denominada “Em sala de aula” faz uma síntese das 

vantagens de se trabalhar com a coleção, porque ela oferece variadas atividades de caráter 

interdisciplinar e material audiovisual extremamente rico, de forma que o professor deverá 

selecionar as que considerar mais adequadas ao perfil da turma. Entretanto, os avaliadores 

chamam a atenção para o fato de as escolas não estarem equipadas tecnologicamente para a 

utilização do material. 

Em relação ao Manual do Professor, ele é denominado de “Assessoria Pedagógica” e 

está dividido em duas partes. A primeira destina-se à fundamentação teórico-metodológica da 

coleção, com textos dos próprios agentes de produção do LD. Após cada um deles, aparece a 

fonte, cuja recorrência vai de Bakhtin aos documentos oficiais. Todos os eixos aparecem 

fundamentados teoricamente. 

Entretanto, para o propósito desta DM, descreverei a fundamentação das propostas 

de produção de textos orais. Os agentes de produção da coleção explicam, nessa seção, que a 

oralidade é um componente de ensino importante, por isso, propuseram atividades planejadas 

e sistematizadas de produção de gêneros orais formais públicos, rompendo com a ideia de que 

atividades como discussões em sala de aula, leituras compartilhadas ou ainda a interação entre 

professor e aluno sejam consideradas como trabalho com a oralidade. 
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Baseados nessa ideia, agentes de produção da coleção apresentam os gêneros orais 

formais públicos debates regrados, debates de solução de problemas, exposições orais, 

seminários, mesas redondas, júri simulados, além de atividades relacionadas às outras 

dimensões da oralidade, como oralização de textos escritos. 

Os agentes de produção da coleção finalizam o texto, apresentando os principais 

objetivos para o ensino dos GOS, a saber: tornar o aluno proficiente no uso da linguagem oral, 

ampliando suas possibilidades de participação social; apresentar os gêneros formais públicos 

para que os alunos saibam produzi-los conforme as demandas das esferas públicas onde eles 

são usados; saber ouvir e confrontar opiniões, identificar semelhanças e diferenças entre as 

modalidades escrita e oral, visando ao uso adequado; e identificar as situações mais e menos 

formais, também visando ao uso adequado da fala. 

O MP explica com detalhes a Unidade III, apresentando primeiramente um esquema 

da sua estrutura. Tal unidade é direcionada à produção de textos orais e escritos. Em seguida, 

os agentes de produção explicam o funcionamento de cada seção, por meio de pequenos 

textos que direcionam o professor para cada atividade, mas, agora,  relacionada ao ensino dos 

gêneros escritos e orais. 

A segunda parte do MP, denominada de “Parte específica”, apresenta uma estrutura 

fixa, composta por objetivos, imagem principal e orientações didáticas e respostas, com 

importantes comentários dirigidos ao professor para que se atinja a eficácia no 

desenvolvimento das propostas da coleção. 

Feitas essas considerações sobre as coleções, no capítulo seguinte desta DM, serão 

apresentadas as propostas de ensino dos GOS recorrentes nas coleções investigadas, com 

vistas à análise de seu processo de escolarização, a análise da PE e das capacidades 

mobilizadas para a formação do aluno do EM, produtor de textos orais. 
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4  ESCOLARIZAÇÃO DOS GÊNEROS ORAIS SECUNDÁRIOS – O QUE OS DADOS 

NOS MOSTRAM 

 
O analista é como um arqueólogo. Trabalha com vestígios: os documentos 

que pode descobrir ou suscitar. Mas os vestígios são a manifestação de 

estados, de dados e de fenômenos. Há qualquer coisa para descobrir por e 

graças a eles. Tal como a etnografia necessita da etnologia para interpretar as 

suas descrições minuciosas, o analista tira partido do tratamento das 

mensagens para inferir (deduzir de maneira lógica) conhecimento sobre o 

emissor da mensagem ou sobre o seu meio, por exemplo. Tal como um 

detetive, o analista trabalha com índices cuidadosamente postos em 

evidência por procedimentos mais ou menos complexos [...] (BARDIN, 

2016, p. 45). 
 

Neste capítulo, primeiramente apresentarei algumas reflexões teóricas sobre as 

capacidades orais essenciais aos produtores de textos falados, partindo de conceitos 

elaborados por Dolz e Schneuwly (2010), com a intenção de fundamentar a análise e 

interpretação dos dados relativos às propostas de ensino dos GOS nas coleções investigadas, 

de forma a verificar como elas contribuem para a capacitação oral do aluno do EM. 

Em seguida, apresentarei as categorias de análise elaboradas para classificação 

dessas propostas e exporei os resultados da análise desses dados, sintetizando a recorrência de 

atividades de ensino dos GOS. Como procedimento final, refletirei sobre a escolarização 

desses gêneros nas Coleções VM, VP e PLC. 

 

4.1 CAPACIDADES ESSENCIAIS AOS PRODUTORES DE TEXTOS ORAIS 

 

Quando um texto oral é proferido em determinada esfera de atividade humana, é 

possível detectar se o enunciador possui ou não capacidades essenciais para atender aos 

interesses desta. 

Dolz e Schneuwly (2010) especificaram o conceito de capacidades, quando trataram 

da noção de capacidades de linguagem, afirmando que elas se referem às aptidões requeridas 

do aluno para a produção de um gênero numa situação de interação determinada. Os autores 

as especificam da seguinte forma: “adaptar-se às características do contexto e do referente 

(capacidade de ação); mobilizar modelos discursivos (capacidades discursivas); dominar as 

operações psicolinguísticas e as unidades linguísticas (capacidades linguísticos discursivas)” 

(DOLZ e SCHNEUWLY, 2010, p. 44). 

Os teóricos explicam, ainda, que é possível ensinar essas capacidades, reproduzindo 

as práticas de linguagem disponíveis no contexto social, sobre as quais se pode adotar 

estratégias de ensino. Além disso, o desenvolvimento poderá ser medido por meio da 

descrição da ontogênese, da análise das capacidades de linguagem dos aprendizes e do estudo 
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de como ocorrem esses processos. Assim, o professor passa a ter referências sobre as quais 

poderá aplicar intervenções, visando a garantir o aprendizado dessas capacidades. 

As categorias de análise descritas a seguir dão conta do conjunto das capacidades 

essenciais aos produtores de textos orais. Elas foram abstraídas de situações de ensino dos 

GOS, por representarem certas regularidades. 

 

4.2 CATEGORIAS DE ANÁLISE DE ATIVIDADES 

 

As categorias elaboradas para a análise das atividades propostas para o ensino dos 

GOS em coleções didáticas de LP do EM foram fundamentadas teoricamente com base nos 

objetivos desta DM, nas capacidades desenvolvidas por Dolz e Schneuwly (2010) para o 

ensino do oral formal e nas orientações para o ensino da oralidade, apreendidas durante a 

leitura dos textos teóricos que fundamentaram esta pesquisa. 

É importante ressaltar que compartilho com Dolz e Schneuwly (2010) a ideia de que 

o gênero é um instrumento completo de ensino, devendo certas dimensões da oralidade, como 

a variedade linguística e os elementos prosódicos, serem ensinados por meio dele, tais como 

elas ocorrem nas práticas reais de comunicação. Dito em outras palavras, algumas dimensões 

da oralidade não ocorrem de forma isolada como a escola quer ensinar, mas são partes 

integrantes da comunicação oral.  

Além disso, esclareço que os teóricos Dolz e Schneuwly (2010) não criaram 

categorias específicas para o ensino de todos os GOS, mas para ilustrar o ensino do seminário, 

do debate regrado, etc. Como percebi regularidades nessas categorias, deduzi ser possível 

aplicá-las ao ensino de todos os GOS, procedendo às modificações necessárias. 

Desta forma, cheguei a seis (06) categorias, as quais apresento e descrevo, na 

sequência, fundamentando-as teoricamente.  

 
Quadro 8 – Categorias de análise 

 

Categoria 1 Conhecimento da situação de comunicação: as propostas mobilizam o 

conhecimento das características da esfera pública onde o texto oral ocorrerá 

e a relação entre os interlocutores 

 

Categoria 2 Planejamento do texto oral: as propostas ressaltam a triagem das informações 

disponíveis sobre o tema, a reorganização dos elementos retidos e a sua 

hierarquização 

 

Categoria 3 Organização interna do gênero: as atividades permitem o conhecimento de 

partes e subpartes para realização do texto oral como fase de abertura, 

introdução ao tema, apresentação do plano do texto, recapitulação e síntese, 

conclusão e encerramento 
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Categoria 4 Conhecimento das características linguísticas do gênero: as atividades 

fornecem um repertório de formas que permitam construir operações 

linguísticas próprias do gênero 

 

Categoria 5 Texto oral com apoio da escrita ou fala espontânea: as atividades propostas 

orientam para a fala espontânea, com apoio da memória; ou as atividades 

orientam para a leitura oralizada 

 

Categoria 6 Progressão em espiral: as atividades propostas são retomadas na própria série 

ou em anos diferentes, com níveis diferenciados, visando a uma 

aprendizagem elevada 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

A Categoria 1 – Conhecimento da situação de comunicação – permitir-me-á 

averiguar se as propostas de ensino dos GOS mobilizam o conhecimento das características da 

esfera pública onde o texto oral será pronunciado e a relação com os interlocutores. Conhecer 

os lugares sociais de produção possibilitará ao aluno perceber que os diferentes contextos 

determinam, de acordo com Bakhtin (2011), Dolz, Schneuwly e Haller (2010) papéis 

institucionais bem diferentes, já que as finalidades também são diferentes. 

A Categoria 2 – Planejamento da fala – pressupõe já estar conhecida a situação de 

comunicação, pois, de acordo com os teóricos genebrinos, ela é produzida, em parte, pela co-

participação da esfera, ou seja, pelo desdobramento do evento de comunicação. Isso nos 

remete a Bakhtin (2011) quando afirma que a liberdade do falante não é total, já que a esfera 

apresenta restrições, as quais não podem ser ignoradas, mas aprendidas por aqueles que 

desejam dominar a fala em determinadas situações. Essa categoria permitir-me-á averiguar se 

as propostas de ensino e de produção dos GOS orientam para que os alunos façam uma 

seleção (triagem) das informações disponíveis sobre o tema a ser tratado, procedendo à 

reorganização das informações, bem como a ordem em termos de relevância, diferenciando as 

ideias principais das secundárias, de forma a garantir progressão temática. 

A Categoria 3 – Organização interna do gênero – permitir-me-á averiguar se as 

propostas ativam o conhecimento de partes e subpartes para a realização oral do gênero. As 

partes e subpartes, informadas a seguir, foram elaboradas pelos autores genebrinos tendo em 

vista o ensino da exposição oral. Entretanto, foi possível proceder à generalização e 

considerar essa fase como integrante de grande parte dos GOS, isso porque em todos os 

eventos de comunicação oral há uma fase de abertura, na qual um enunciador entra em 

contato com o público, cumprimenta-o e legitima sua fala; uma fase de introdução ao tema, 

em que um enunciado apresenta e delimita o assunto a ser tratado; o desenvolvimento e o 
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encadeamento dos diferentes temas; o qual representa o momento da fala propriamente dita, 

garantindo a ordem sequencial dos temas; a fase de recapitulação e síntese, a qual possibilita 

a retomada de partes principais do texto oral; a conclusão, na qual se explicita uma 

mensagem final, com vistas a um fechamento ou a elaboração de uma nova fase de 

discussões, e o encerramento, o qual pressupõe atitudes similares à fase de abertura, com 

ritos bem definidos. 

A Categoria 4 – Conhecimento das características linguísticas do gênero – 

permitir-me-á averiguar se as propostas mobilizam o conhecimento de um repertório de 

formas linguísticas que possibilitem construir a fala, atendendo às características próprias de 

cada gênero. Dolz, Schneuwly e Haller (2010) apresentam um excelente exemplo dessas 

operações linguísticas, mas apenas voltadas para o ensino da exposição oral (seminário). 

Entretanto, acredito que elas podem ser utilizadas, com algumas modificações, para o ensino 

de outros GOS. Assim, os autores apresentam como elementos do sistema textual os da 

coesão temática, que garantem a distinção entre partes principais e partes secundárias, 

elementos para a introdução de exemplos, para ilustrar, esclarecer ou legitimar o discurso, 

para garantir a boa recepção do discurso pelo destinatário; elementos para reformulações, com 

a finalidade de esclarecer termos difíceis e novos. 

A Categoria 5 – Texto oral com apoio da escrita ou fala espontânea – permitir-

me-á averiguar se as atividades orientam mais para a fala espontânea, com o apoio da 

memória, ou para a leitura oralizada. Sendo uma ou outra, o importante, segundo os autores 

genebrinos, é proceder a um trabalho didático que seja coerente com o ensino da oralidade. É 

importante reiterar que essa categoria somente será aplicada em propostas de ensino dos GOS, 

já que o LDP apresenta uma série de atividades voltadas para o objetivo de orientar a leitura 

oralizada, as quais não serão contempladas. 

A Categoria 6 – Progressão em espiral – permitir-me-á averiguar se as atividades 

propostas são retomadas na própria série ou em anos diferentes, com níveis diferenciados, 

visando a uma aprendizagem elevada. 

Nas próximas subseções, explicitarei a incidência geral e a análise qualitativa por 

categoria, ilustrando com alguns exemplos de atividades integrantes do LDP em observação. 

 

4.3- OS GÊNEROS ORAIS SECUNDÁRIOS NAS COLEÇÕES DIDÁTICAS 

 

Para a análise quantitativa da recorrência dos GOS nas três coleções analisadas, 

mapeei os textos propostos para ensino de produção escrita e oral, agrupando-os, 

primeiramente, em categorias de gêneros escritos e orais. O objetivo desta divisão foi verificar 
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a importância dada aos GOS, em um universo cujo ensino da leitura e escrita ocupou por 

muitos anos lugar de destaque.  

Na categoria gêneros escritos (GE), as coleções VP e  PLC apresentaram, nos seus 

sumários, os principais textos, destacando os relacionados à leitura de gêneros diversos, os 

relacionados ao ensino da literatura e os relacionados à modalidade oral (GO). Os textos 

escritos propostos para leitura e interpretação vêm apontados com fonte vermelha na coleção 

VP. Já a coleção VM apresentou tabela com os gêneros a serem ensinados. Assim, o 

mapeamento representa a divisão feita pelos agentes de produção das coleções, o que pode ser 

visto na tabela a seguir. 

 
Tabela 2 – Total de gêneros escritos e orais das coleções Viva Português, Vozes do Mundo e Português 

Linguagens em Conexão 

 

Coleção Volume GE GE (%) GO GO (%) 

 

Total 

 

VP 

I 7 70,00% 3 30,00% 10 

II 7 58,33% 5 41,67% 12 

III 7 58,33% 5 41,67% 12 

Todos os  

Volumes 
21 61,76% 13 38,24% 34 

VM 

I 6 75,00% 2 25,00% 8 

II 6 75,00% 2 25,00% 8 

III 7 87,50% 1 12,50% 8 

Todos os 

Volumes 
19 79,17% 5 20,83% 24 

PLC 

I 4 50,00% 4 50,00% 8 

II 4 50,00% 4 50,00% 8 

III 4 50,00% 4 50,00% 8 

Todos os 

Volumes 
12 50,00% 12 50,00% 24 

 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Pela Tabela 2 é possível verificar que as três coleções padronizaram a quantidade de 

gêneros escritos propostos para leitura e interpretação, variando entre 07 (sete) nos três 

volumes para a coleção VP, 06 (seis) para a coleção VM e 04 (quatro) para a coleção PLC. 

Com relação aos gêneros orais, VP oferece no V.1, 03 (três) GOS e padroniza a quantidade 

nos volumes 2 e 3, oferecendo 05 (cinco) em cada. VM fixou, por volume, a escolarização de 
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02 (dois) GOS nos V.1 e 2, e 01(um) no V. 3, e PLC padronizou a quantidade nos três 

volumes, num total de 04 (quatro) GE e quatro (04) GOS . Apresento o gráfico seguinte para 

melhor visualização. 

 

Gráfico 1 – Incidência dos gêneros escritos e orais das coleções VP, VM e PLC 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2017) 
 

Assim, de acordo com o gráfico, a coleção VP disponibiliza para a escolarização dos 

GOS, um total de (38,2%) de seu espaço, contra (20,8%) da coleção VM, quantidade muito 

inferior aos GE, da coleção VP, que oferece (61,8%) contra (79,2%) de VM. O que era de se 

esperar, visto que, historicamente, conforme já observado DM, privilegia-se o ensino da 

leitura e da escrita. Já a coleção PLC faz uma distribuição equilibrada dos GE e GOS, 

disponibilizando um espaço de (50%) para cada. 

 A assimetria observada na escolarização de GO e de GE, nas coleções VP e VM,  

pode ser resultado de outros fatores como as concepções de linguagem da equipe 

organizadora do LDP e de  imposições das OCEM (BRASIL, 2006). Por isso, a escolha dos 

gêneros, a meu ver, não é livre ou aleatória, mas atende às intenções não só dos agentes de 

produção do material didático, mas também dos documentos oficiais. Não se pode esquecer 

que são sujeitos históricos, detentores de certos valores e crenças, inclusive sobre o uso da 

língua. Além disso, são notórias as recomendações dos textos oficiais sobre a necessidade de 

garantir a diversidade de textos, principalmente os relacionados ao ensino da leitura e da 

escrita. 

Vejo os prejuízos de um ensino de LP, cujos eixos são tomados numa ordem 

hierárquica, em que se privilegia uns em detrimento de outros, nas dificuldades que os jovens, 
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particularmente os que entram na universidade, apresentam para falar em público, isso por 

que muitos alunos só terão contato com certas esferas públicas, onde o oral formal é exigido, 

por meio do ensino dos gêneros desta esfera. Daí a necessidade de, conforme entendo, o 

ensino dos GOS ser tão equilibrado quanto dos GE. 

Ávila, Gois e Nascimento (2012, p. 39) ressaltam que  

 

[...] as práticas de oralidade, materializadas nos gêneros, produzidos por 

meio da fala, ainda não fazem parte dos programas de ensino de língua da 

maioria das escolas deste país. Muitos professores de língua materna 

simplesmente ignoram a necessidade de implementar estratégias didático-

metodológicas para o desenvolvimento das competências de oralidade de 

seus alunos, em especial daquelas ligadas a contextos mais formais de 

interlocução. [...] 

 

Esses autores, embasados em Antunes (2003), ressaltam também que é perceptível 

uma quase omissão dos GOS como objeto de ensino na esfera escolar; uma visão equivocada 

de que a fala permite a violação das regras gramaticais; uma visão equivocada de que se deve 

ensinar os gêneros primários, quando a recomendação são GOS, além da dificuldade de 

sistematizar o ensino do oral formal. 

Entretanto, o ensino sistematizado dos GOS é fundamental para que o aluno do EM 

desenvolva habilidades essenciais ao produtor de textos orais, principalmente porque na 

produção desses gêneros, a qual creio que ocorra sempre por meio de ricas interações, o 

aluno, de acordo com Dolz e Schneuwly (2010), passa a ter um controle voluntário sobre sua 

comunicação oral, reconhecendo que não é livre para falar o que quer, mas precisa atender aos 

interesses da esfera pública onde irá se pronunciar, tanto com relação ao tratamento do 

conteúdo (tema) quanto com relação ao tratamento linguístico (estilo). 

PLC, ao propor o ensino dos GOS em igualdade com os GE, mostra que sua 

concepção de ensino da língua não se resume somente aos eixos de leitura e escrita, o que 

caracteriza, para mim, um avanço, dada a importância que a oralidade sempre assumiu no 

contexto social. 

Constatada a relevância da incidência dos GOS em igualdade com os GE, assim 

como propõe PLC,  dentro de uma abordagem que os inclua no LDP para a capacitação dos 

produtores de textos orais, passo agora a verificar quais gêneros da esfera oral estão sendo 

propostos nas coleções VP, VM e PLC, observando se são suficientes para o desenvolvimento 

das habilidades necessárias a um produtor de textos orais. 

Para isso, fiz um levantamento dos GOS apresentados por essas coleções por meio 

do qual pude perceber que , ainda que duas delas apresentem quantidade assimétrica de GOS,  
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há diversidade de GOS, o que poderá ser constatado nas tabelas e gráficos seguintes. 

Primeiramente, mostrarei, por meio de uma tabela, os dados quantitativos e percentuais dos 

GOS das coleções VP, VM e PLC. A lista segue a ordem estabelecida pelas coleções. 

 

Tabela 3 - (In)Existência de variedade de gêneros orais secundários 

 

  

Viva 

Português  

(VP) 

Vozes do 

Mundo  

(VM) 

Português 

Linguagens 

em Conexão  

(PLC) 

 

Total 

Volume 
Gênero Oral 

Secundário 
Qtde (%) Qtde (%) Qtde (%) Qtde (%) 

I 

Apresentação 

pessoal 
1 7,7% - - - - 1 3,3% 

Depoimento 1 7,7% - - - - 1 3,3% 

Exposição oral 1 7,7% 1 20,0% 1 8,3% 3 10,0% 

Entrevista ao 

vivo 
- - 1 20,0% -   1 3,3% 

Debate de 

opinião 
- - - - 1 8,3% 1 3,3% 

Debate de 

solução de 

problemas 

- - - - 1 8,3% 1 3,3% 

Seminário - - - - 1 8,3% 1 3,3% 

  Total   3 23,1% 2 40,0% 4 33,3% 9 30,0% 

II 

Mesa-redonda 1 7,7% - - 1 8,3% 2 6,7% 

Exposição oral 1 7,7% - - - - 1 3,3% 

Seminário 1 7,7% 1 20,0% 1 8,3% 3 10,0% 

Reportagem 

em vídeo 
1 7,7% - - - - 1 3,3% 

Exposição oral 1 7,7% - - - - 1 3,3% 

Debate - - 1 20,0% - - 1 3,3% 

Juro simulado - - - - 1 8,3% 1 3,3% 

Recital - - - - 1 8,3% 1 3,3% 

  Total 5 38,5% 2 40,0% 4 33,3% 11 36,7% 

III 

Exposição oral 1 7,7% - - 1 8,3% 2 6,7% 

Seminário 1 7,7% - - - - 1 3,3% 

Entrevista ao 

vivo 
1 7,7% - - - - 1 3,3% 

Debate 

deliberativo 
- - 1 20,0% - - 1 3,3% 

Manifesto em 

vídeo 
1 7,7% - - - - 1 3,3% 

Exposição oral 1 7,7% - - - - 1 3,3% 

Mesa-redonda - - - - 1 8,3% 1 3,3% 

Recital - - - - 1 8,3% 1 3,3% 

Debate de 

solução de 
- - - - 1 8,3% 1 3,3% 
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problemas 

  Total 5 38,5% 1 20,0% 4 33,3% 10 33,3% 

Toda a Coleção (I, II e 

III) 
13 100% 5 100% 12 100% 30 100% 

 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

O gráfico a seguir permite uma melhor visualização e compreensão geral dos GOS 

propostos pelas coleções VP, VM e PLC. 

 
Gráfico 2 – Incidência dos tipos de gêneros orais secundários nos três volumes de VP, VM e PLC 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

De acordo com o Gráfico 2, é possível afirmar que há uma variedade de gêneros das 

esferas escolar e pública presente na coleção VP, totalizando treze (13) tipos. Mas é preciso 

ressaltar que, desses treze (13) GOS, a exposição oral, trabalhada no V. 1, retorna quatro (04) 

vezes numa PE. Assim, há nove (09) tipos diferentes de GOS oferecidos pela coleção VP (ver 

Tabela 3).  VM apresenta cinco (05), sendo um (01) deles também PE. PLC apresenta a 

escolarização de quatro (04) GOS, sendo que dois (02) retornam, mas não como PE. Na 

coleção VP, há, em cada unidade, uma proposta de ensino da oralidade na seção No mundo 

da oralidade. Entretanto, nem todas estão relacionadas ao ensino dos GOS, uma vez que 
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muitas delas se referem às outras dimensões do ensino da oralidade. Por exemplo, numa das 

propostas de ensino da exposição oral (VP, V.1), acreditei se tratar do ensino das 

características desse gênero, entretanto, tratava-se apenas de uma recomendação para 

oralização de um poema.  

Na Tabela 3, essas outras dimensões da oralidade não foram citadas. A coleção VM, 

ao contrário, fixou, na Parte III, Produção de Texto, os gêneros, tanto orais quanto escritos, 

para os aspectos tipológicos de que trata Dolz e Schneuwly (2010) – narrar, relatar, expor, 

argumentar, mesmo procedimento adotado por PLC.  Os gêneros exposição oral
34

, entrevista e 

seminário foram escolarizados pelas três coleções. Na coleção VP, o GOS exposição oral é 

retomado numa progressão em espiral no V. 2 e V. 3. A coleção VM faz retomada do GOS 

debate, no V. 2. PLC faz retomada dos GOS exposição oral, debate de solução de problemas, 

mesa-redonda e recital. É necessário enfatizar que essa coleção trata recital como GOS, mas a 

atividade é somente oralização de poemas. 

É possível perceber, ainda, que os agentes de produção de VP apresentam os GOS 

numa sequência propedêutica, considerando a posição em que aparecem na coleção. VP 

oferece gêneros em que o tratamento temático, estilístico e composicional é mais simples, 

apresentando, para isso, os gêneros apresentação pessoal e depoimento.  

Já no V. 2, o aluno irá se deparar com gêneros em que a produção do texto oral 

requer um tratamento do conteúdo em que se exigirá não só mais habilidade para argumentar, 

como também mais tempo de planejamento, já que esses gêneros necessitam de 

conhecimentos que não estão mais ligados às experiências pessoais dos alunos. Os gêneros 

apresentados são: mesa-redonda, exposição oral, seminário, reportagem em vídeo. No V. 3, a 

coleção traz seminário, entrevista ao vivo e manifesto em vídeo. As coleções VM e PLC não 

trabalham com apresentação oral nem depoimento, mas os GOS do aspecto tipológico expor e 

argumentar ocorrem numa oferta similar à de VP. Ao todo são 30 (trinta) GOS trabalhados 

pelas três coleções, devendo ser deduzidas as PE. 

Noto um diferencial com relação às propostas de ensino dos GOS na coleção VM. 

Antes do ensino de cada gênero oral, ela o retextualiza. A retextualização é uma estratégia que 

permite, por exemplo, a transcrição do texto oral para o escrito, possibilitando apreender 

melhor as características da esfera onde ele ocorre, o tratamento linguístico e estilístico 

(MARCUSCHI, 2002). Esse procedimento foi adotado por VP, mas somente com a intenção 

                                                             
34

 Os autores das duas coleções analisadas consideram a exposição oral e o seminário como gêneros diferentes. 

Entretanto, o MP (V. 2, p. 345-349) de VP cita Dolz e Schneuwly (2010), que explicam que a exposição oral é o 

antigo seminário (gênero escolar).  
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de produção de um depoimento (gênero oral) para que os alunos pudessem retextualizá-lo 

posteriormente.  

Considero a retextualização uma estratégia de ensino mais rica, uma vez que coloca 

o aluno com um gênero cujas modificações são menos evidentes no processo de 

escolarização, ao contrário do que ocorre com as propostas de VP, que são abstratas e ficam 

somente no plano da recomendação. O aluno pode não ter ideia concreta de como o gênero 

ocorre na esfera original onde é proferido. Somente após esses conhecimentos, ele é 

convidado a escrever, observando as recomendações propostas pelos autores da coleção. No 

entanto, ao retextualizar um GOS, transcrevendo-o linguisticamente, ele passa a ser GE e não 

GO, o que lhe retira partes substanciais, conforme já explicado na seção escolarização. Esse 

procedimento exige recontextualização, o que foi feito por VM, por meio de atividades de 

compreensão das características da esfera na qual o gênero existe. 

Na coleção VP o diferencial está na seção no Mundo da oralidade, ainda que a 

dimensão, conforme já dito, nem sempre se refira ao ensino do GOS. Assim, após cada 

atividade de leitura, escrita e conhecimentos linguísticos, aparece uma atividade que tratará do 

ensino da oralidade. 

Na coleção PLC, a estratégia utilizada para a produção de GOS é partir sempre da 

leitura e interpretação de um GE. O conteúdo temático desse será objeto de discussão em 

GOS da ordem do argumentar, a ser produzido pelos alunos. A meu ver, ao propor o ensino 

de um gênero oral, a coleção não poderia dispor esse espaço para a leitura e interpretação de 

texto escrito, uma vez que deixa de abordar habilidades essenciais ao produtor de textos orais 

para propor estratégias de leitura de GE. 

Enquanto VP e PLC (V. 2) trabalham com o GOS mesa-redonda, do aspecto 

tipológico argumentar, VM e PLC apresentam o debate (V.2 e V.1, respectivamente),  o 

debate deliberativo
35

 (V.3 e V.1/ V3, respectivamente) e mesa-redonda ,  do mesmo aspecto 

tipológico. Considerando que mesa-redonda é um gênero bastante conhecido e muito utilizado 

na esfera acadêmica, talvez fosse recomendável que VM o adotasse. No meu entender, dois 

gêneros tão importantes para o ensino da argumentação (mesa-redonda e debate) precisam 

fazer parte da mesma coleção, de forma que seja possível perceber-lhes as diferenças, para 

melhor aplicá-los nas situações sociais em que se fizerem necessários. PLC, felizmente, adota 

esse procedimento de escolarização.  

                                                             
35

 Debate deliberativo é o mesmo que debate de solução de problemas. 
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É comum, nas esferas acadêmicas, os debates tomarem rumos inesperados, porque os 

debatedores, por vezes, demoram a entender como a esfera determina o tratamento temático. 

Parece haver um esforço do professor acadêmico para fazê-lo funcionar de acordo com as 

restrições da esfera pública. 

VM trabalha a abordagem em espiral, conforme pude verificar na tabela de 

incidência dos GOS (Tabela 3). Entretanto, o gênero exposição oral (V.1) aparece com outro 

nome (Comunicação oral, no V.1 e exposição oral, no V.2). Desta forma, as coleções 

obedecem às OCEM (2006) de LP, bem como às diversas teorias que defendem que, para o 

gênero ser melhor compreendido, é necessário retornar a ele ou às suas partes, 

complexificando-as, para a concretização de uma aprendizagem ótima, no dizer de Dolz e 

Schneuwly (2010). VP e PLC, nos volumes 2 e 3, trabalham mais vezes retornos, variando o 

GOS, conforme Tabela 3. Irei analisar a qualidade desses e se podem ser classificados como 

PE em outra seção desta DM.  

De modo geral, as informações quantitativas e qualitativas obtidas por meio dos 

dados gerados das coleções VP, VM e PLC, e a comparação entre elas, mostram aquilo que 

muitas pesquisas abordaram com relação ao ensino dos GOS, o de que são ofertados em 

menor quantidade que os GE, o de que o processo de escolarização se distancia muito das 

práticas sociais de referência, o de que gêneros importantes são descartados, o de que alguns 

materiais didáticos não abordam a progressão em espiral, com a complexificação que ela 

requer, entre outros problemas. Mas é preciso considerar que VP e PLC apresentam vantagem 

em relação à ideia da PE, porque promovem mais vezes o retorno ao gênero. 

Dentre os problemas apontados acima, menciono Soares (1996) para destacar aquele 

que diz respeito ao fato de que atividades orais escolarizadas se distanciam das práticas 

sociais de referência, sendo-lhes retiradas, conforme reiterado na seção de que trata a 

transposição didática, partes substanciais (deformações no dizer de Yves Chevallard), as quais 

poderiam ser didatizadas pelo professor, visando a uma representação menos artificial de 

qualquer evento de comunicação.  Para mim, se esse processo for bem feito pelos agentes de 

produção do LDP, isso permitirá maior eficácia no ensino do GOS. 

Concluo que, em se tratando do EM, e dos tipos de GOS contemplados, a recorrência 

aqui apresentada atende parcialmente aos interesses não só dos alunos como aos interesses das 

esferas públicas onde muitos deles ocorrem. Além disso, é preciso considerar que os gêneros 

evoluem, apresentam fronteiras quase imperceptíveis, desdobram-se em outros. Desta forma, 

um aluno que detém o conhecimento dos GOS relacionados aos aspectos tipológicos expor e 

argumentar, poderá, talvez de modo mais fácil, compreender como funciona outras esferas 
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onde gêneros similares são praticados, bem como suas características não só linguísticas e 

estilísticas, mas também temáticas. 

Findas essas discussões, apontarei a incidência das categorias relacionadas às 

capacidades necessárias para o domínio dos GOS. Considero importante detectar quais 

características desses foram abordadas para o ensino nas coleções VP, VM e PLC, bem como 

identificar a relevância dada à PE. Para isso, antes, apresentarei uma (01) quadro, para, 

posteriormente, proceder às análises qualitativas. 

 

Tabela 4 - Incidência das categorias relacionadas às capacidades essenciais ao produtor de textos orais 

 

   
Categorias de Análise 

Coleção Volume 
Gênero Oral 

Secundário 
1 2 3 4 5 6 

VP 

I 

Apresentação 

pessoal 
X X X       

Depoimento             

Exposição oral   X         

II 

Mesa-redonda X X X 
 

    

Exposição oral   X X 
 

X X 

Seminário X X X X X   

Exposição oral   X X 
 

X X 

Reportagem em 

vídeo 
X X X 

 
X   

III 

Exposição oral   X X   X X 

Entrevista ao vivo X X X 
 

X   

Manifesto em vídeo X X X 
 

X   

Seminário X X X X   X 

Exposição oral       X   X 

VM 

I 
Exposição oral X X X X X   

Entrevista   X X   X   

II 
Seminário X X X X X   

Debate X X X 
 

X   

III Debate deliberativo X X X 
 

  X 

PLC I 

Debate de opinião X X X   X   

Debate de solução 

de problemas 
X X X   X   

Seminário X X X   X   
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Exposição oral   X     X   

II 

Mesa redonda X X X   X   

Seminário X X X X X 
 

Júri simulado X X X   X   

Recital   X     X   

III 

Exposição oral   X X   X 
 

Mesa redonda X X X   X 
 

Debate de solução 

de problemas 
X X X   X 

 

Pesquisa, painel e 

recital 
  X X   X 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

1 – Conhecer a situação de comunicação 

2 – Planejamento da fala 

3 – Organização interna do gênero 

4 – Conhecer as características linguísticas do gênero 

5 – Texto oral com apoio da escrita  
6 – Progressão em espiral 

 

Para melhor visualização, apresento os dados nos gráficos seguintes. 
 

Gráfico 3 – Incidência das categorias relacionadas às capacidades essenciais ao produtorde textos orais – 

VM 

 

             
 

Fonte: Elaboração própria (2017) 
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Gráfico 4 – Incidência das categorias relacionadas às capacidades essenciais ao produtor 

 de textos orais – VP 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

Gráfico 5 – Incidência das categorias relacionadas às capacidades essenciais ao produtor 

 de textos orais – PLC 

 

             
 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

A análise dos gráficos 3, 4 e 5 mostrou-me que VP e VM trabalham, de maneira 

geral, todas as capacidades, dando a todas elas espaço com diferenças percentuais que 

merecem observações, principalmente as discrepâncias com relação à Categoria 6 – 
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Progressão em espiral (VP, VM ) - e à Categoria 5 – Conhecer as características linguísticas 

do gênero ( VM, VP e PLC). A coleção PLC promove o retorno ao GOS, mas não num 

procedimento considerado PE. Com relação à capacidade relacionada à  Categoria 1 – 

Situação de comunicação – é possível perceber que nenhuma das coleções tomam-na como 

objeto de ensino em todas as propostas de GOS. Comparando com VM e PLC, percebe-se que 

VP apresenta atividades de reconhecimento da situação de comunicação na ordem de (16,3%) 

contra (19%) de VM e (18,6,7%) de PLC. No entanto, é preciso considerar que o número de 

gêneros apresentados por VM é menor, com apenas uma PE. Entendo que esse resultado para 

o ensino da capacidade referente à  Categoria 1 poderá não ser suficiente, uma vez que o 

conhecimento da esfera e de seus interlocutores é primordial para o bom desempenho do 

aluno do EM. Assim, acredito que as atividades que privilegiam o seu reconhecimento 

deveriam estar presentes em todas as propostas, inclusive nas de retorno ao gênero – PE. 

Com relação à capacidade referente à Categoria 2 – Planejamento da fala – VP 

oferece atividades na ordem de (25,6%), VM (23,8%) e PLC (27,9%). O diferencial está no 

fato de que VM recomenda o planejamento da fala, após mostrar o gênero retextualizado, o 

que acredito dar maior segurança para o aluno no que se refere ao conhecimento de como o 

GOS ocorre em sua esfera de origem. VP e PLC apresentam recomendações de produção de 

forma abstrata, com indicações superficiais de como o GOS funciona em sua esfera de 

origem.  

Com relação à capacidade referente à  Categoria 3 – Organização interna do gênero – 

VP, VM e PLC trabalham as fases de apresentação do GOS como abertura, introdução ao 

tema, desenvolvimento e encadeamento dos diferentes temas. Essas fases estão bem explícitas 

nos textos retextualizados por VM, principalmente. Entretanto, não há atividades para se 

trabalhar  fase-síntese, conclusão e encerramento. Em PLC, as propostas para o ensino dessas 

fases aparecem em uma seção denominada “Socialização”. Mas é necessário enfatizar que, 

para alguns gêneros, a coleção não propõe nenhuma atividade. Em VP ocorre situação 

semelhante a PLC. Ainda com relação a essa capacidade, VP oferece atividades na ordem 

percentual de (23,3%), valor bem superior ao trabalho com a situação de comunicação, cujo 

percentual é de (16,3%), o que nos mostra que os agentes de produção podem entender que as 

atividades voltadas para a organização interna do gênero são mais importantes que ensinar 

sobre a esfera e os seus interlocutores. VM oferece atividades relacionadas a essa categoria na 

ordem de (23,8%) e trabalha a situação de comunicação mais vezes que VP. Aliás, são poucos 

os GOS propostos, mas VM trabalha a Categoria 1 em todas elas. PLC propõe atividades para 
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o ensino da Categoria 3 na ordem de (23,3%), trabalhando menos vezes a situação da 

comunicação.  

Com relação à capacidade referente à Categoria 4 – Conhecer as características 

linguísticas do GOS – VP apresenta menos atividades que envolvem o ensino desta (7%), de 

maneira muito superficial a meu ver. Em ordem de importância com o trabalho com os GOS, 

ocupa o terceiro lugar. Entendo que se o objeto de ensino da oralidade é o oral formal, o 

trabalho com as características linguísticas só poderia ser menor que a situação de 

comunicação, principalmente por que os alunos aos quais estou me reportando – EM – 

pertencem a classes sociais, cuja maioria não tem domínio do oral formal.  

Essa seria uma boa oportunidade para ensinar a língua exigida pelas esferas públicas. 

VM apresenta mais  atividades que VP (9,5%), mas percebi que não explora, como deveria, a 

coesão temática, apresentando distinção entre partes principais das secundárias, os elementos 

linguísticos apropriados para exemplificar, ilustrar, esclarecer ou legitimar o discurso, os 

elementos para reformulações, com a finalidade de esclarecer termos difíceis e novos, entre 

outros recursos linguísticos. Em PLC, a discrepância percentual com relação ao ensino dessa 

categoria é preocupante. As atividades propostas para o desenvolvimento desses saberes 

representam apenas (2,3%). 

Com relação à capacidade referente à Categoria 5 – Texto oral com apoio da escrita – 

VM e PLC propõem mais vezes esse apoio (19% e 27,9%, respectivamente, contra 16,3% de 

VP). Entretanto, como VP oferece mais propostas, era de se esperar que a sugestão para 

trabalhar o oral com o apoio da escrita também fosse maior. E conforme se pode verificar pelo 

Gráfico 3, VP dá uma importância menor, em relação às outras categorias, para o ensino do 

GOS com apoio da escrita.  

Todavia, Dolz e Schneuwly (2010) recomendam que, durante o planejamento de 

produção do texto oral, o aluno deve anotar pesquisas, produzir antes argumentos, separar, por 

meio da escrita, parte principal das secundárias, utilizar material de apoio audiovisual (com 

uso de escrita e imagens). E mesmo para gêneros como o debate e mesa-redonda, cuja fala 

tende, em geral, a ser espontânea, é preciso uma preparação com anotações. PLC atende o que 

considero satisfatório a essas recomendações. 

Com relação ao retorno ao ensino do GOS,  Categoria 6 – Progressão em espiral –, a 

recorrência é baixa para VP e VM. PLC não faz PE.  VP faz progressão em espiral com 

atividades ligadas a apenas dois (02) gêneros – exposição oral e seminário –, entretanto 

retorna a eles para ensinar as capacidades essenciais ao produtor de GOS mais vezes, 

enquanto VM retoma o mesmo gênero como se fosse outro, o que dá a impressão de não ser 
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uma progressão em espiral. Há retorno de  (11,6%) em VP contra (4,8%) de VM. A 

discrepância percentual com relação às outras categorias propostas por VM merece 

observação. Conforme já expus ao longo desta DM, o trabalho com a PE é importantíssimo, já 

que permite ao aluno aprofundar aprendizagens, e os dados mostram que essa não é a 

preocupação maior das coleções. VP apresenta mais atividades de retorno, no entanto não se 

pode garantir que a quantidade seja reflexo de qualidade. 

Esses resultados serão analisados após uma apresentação mais especifica dos tipos de 

atividades escolarizadas por cada coleção, numa perspectiva qualitativa. 

 

4.4 - INCIDÊNCIA GERAL DOS TIPOS DE ATIVIDADES NAS COLEÇÕES VP,  

VM E PLC 

 

Para compreender o processo de escolarização dos GOS, é preciso explicitar as 

atividades propostas em relação a eles. Acredito que somente a apresentação das categorias é 

insuficiente para uma análise qualitativa, fazendo-se necessário mostrar, de forma mais 

específica, a abordagem dada ao ensino destes gêneros. Desta forma, além das atividades 

propostas pelas coleções, recorri às sugestões de respostas às atividades, às orientações ao 

professor e às informações teóricas sobre GOS.  

Durante a geração de dados com base nas categorias de análise, observei que as 

atividades propostas poderiam remeter a outras aprendizagens não contempladas pelas 

elaboradas por mim. Apesar da tentativa de incluir o maior número de dados em uma única 

categoria, percebi que ela não apresenta limite fechado. Entretanto, foi possível extrair das 

atividades propostas, aquelas que não poderiam faltar no ensino dos GOS. 

Assim, os dados foram computados e organizados em forma de gráficos com a 

finalidade de mostrar a incidência geral dos tipos de atividades sobre oralidade nos três 

volumes das coleções VP e VM, agora apresentados de forma separada, dada as diferenças na 

forma de escolarização. Primeiramente, apresento tabela sobre a incidência dos tipos de 

atividades de VP, seguida de gráfico para melhor visualização. Em seguida, procedo às 

apresentações referentes à VM. 
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Tabela 5 – Tipos de atividades sobre GOS propostas pela coleção VP 

 

Coleção Volume Tipo de atividade 

 

Quantidade 

 

VP 

I 

Produção de apresentação oral 1 

Oralização de cordel 1 

Dramatização 1 

Oralização de poema 1 

Retextualização de GOS 1 

Produção de exposição oral 1 

II 

Produção de mesa-redonda 1 

Exposição oral 1 

Oralização de contos 1 

Produção de seminário 1 

Produção de argumentação 1 

Produção de reportagem em 

vídeo 
1 

Produção de argumentação e 

exposição 
1 

III 

Produção de entrevista ao vivo 1 

Produção de manifesto em vídeo 1 

Produção de seminário 1 

Gravação de fala para análise de 

concordância verbal e nominal 
1 

Dicas para produção de 

exposição oral 
1 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 
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Gráfico 6 – Incidência geral de tipos de atividades sobre oralidade propostas por VP 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

De acordo com o Gráfico 6, há oito (08) tipos de atividades ligadas à oralidade, mas 

não necessariamente ao ensino dos GOS. A Tabela 5 mostra que as autoras de VP fixaram-

nas, na seção No mundo da oralidade, em 06 (seis) atividades para o V.1; 08 (oito) para o V. 

2 e 05 (cinco) para o V. 3. Muitas atividades referem-se a outras dimensões, já discutidas 

nesta DM, as quais, embora não sejam o foco da pesquisa, merecem observações. 

Primeiramente, (44,4%) das atividades propostas são para o ensino GOS, obedecendo às 

recomendações dos PCN (BRASIL, 1998) e das OCEM (2006). Das demais dimensões, a 

oralização, seja de cordel, poemas ou contos, representa (16,7%) das atividades. As atividades 

de dramatização, retextualização, dicas para produção de exposição oral computam (5,6%),  

produção de argumentação (11%) e gravação de fala para análise (5,6%). 

Ávila, Gois e Nascimento (2016) enfatizam a importância de  o professor conhecer 

essas dimensões, para não confundi-las com o ensino dos GOS. Além disso, elas também são 

importantes, principalmente, para o desenvolvimento de habilidades ligadas aos elementos 

prosódicos
36

, tratados por Dolz e Schneuwly (2010).  

Em relação ao tratamento dado à retextualização, VP e PLC diferem de VM. Enquanto 

esta utiliza a retextualização para fazer conhecido do aluno o GOS, VP recomenda a produção 

de um GOS para retextualização e PLC não faz retextualização. A atividade de produção do 

gênero oral é discutida de maneira muito abstrata por VP e PLC, as quais determinam a 

                                                             
36

 Os elementos prosódicos são a entonação, a acentuação e o ritmo (DOLZ, SCHNEUWLY e HALLER, 2010) 
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produção por meio de recomendações, mas sem oferecer, como VM, atividades que 

promovam o ensino das dimensões ensináveis dos GOS. 

A atividade de dramatização aborda outra dimensão da oralidade, apoiada no texto 

escrito. O objetivo é aprender a usar a voz e a entonação adequadas nas encenações previstas. 

A última atividade – produção de argumentação – é uma atividade que visa a ensinar o 

aluno a produzir argumentos consistentes para convencer o interlocutor em suas interações, 

principalmente quando de trata da exposição oral. 

Conforme já foi salientado, VP ao trabalhar com outras dimensões da oralidade, 

apresenta maior espaço para o ensino desta que VM e PLC. 

 
Tabela 6 - Tipos de atividades sobre GOS propostas pela coleção VM 

 

Coleção Volume Tipo de atividade 

 

Quantidade 

 

VM 

I 

Leitura e interpretação de palestra 

retextualizada 
1 

Leitura de palestra retextualizada para 

identificação da organização das informações 
1 

Produção de exposição oral 1 

Leitura e interpretação de entrevista 

retextualizada 
1 

Produção de entrevista 1 

II 

Leitura e interpretação de palestra 

retextualizada 
1 

Leitura e interpretação de seminário 

retextualizada 
1 

Produção de seminário 1 

Leitura e interpretação de trecho de debate 1 

Leitura e interpretação de fórum 1 

Produção de debate 1 

III 

Leitura e interpretação de artigo de opinião 1 

Leitura e interpretação de debate colaborativo 1 

Produção de debate deliberativo 1 

 

Fonte: Elaboração própria (2017). 



127 
 

Gráfico 7 – Incidência geral de tipos de atividades sobre oralidade propostas 

por VM nos três volumes 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

De acordo com o gráfico 7, VM oferece 04 (quatro) tipos de atividades para o ensino 

da oralidade. Entretanto, oferece mais atividades de leitura e interpretação de texto oral 

retextualizado (42,9%) que produção de GOS (35,7%). Além disso, oferece para leitura e 

interpretação de fórum/debate deliberativo (14,3%) e para leitura e interpretação de artigo de 

opinião (7,1%). Desses dados, pude inferir que, antes de chegar à produção do GOS, VM se 

preocupa em aproximar o aluno do EM da esfera relacionada ao gênero. A coleção garante, 

desta forma, o desenvolvimento de algumas capacidades, para depois recomendar a produção. 

As atividades propostas por VM são discursivas, relacionadas à retextualização de 

palestras, seminários, exposição oral. Entendo que os agentes de produção da coleção 

facilitam para seus interlocutores as análises realizadas ao intitularem as atividades com os 

seguintes nomes: Contexto de produção, Os sentidos do texto e Os elementos da composição.  

Conforme já mencionado, VM retextualiza os GOS para os ensinar, antes de solicitar 

sua produção. Essa estratégia, somada aos exercícios discursivos sobre o texto oral, pode 

permitir que o aluno do EM se aproxime da prática de linguagem oral e perceba (não tão 

superficialmente) como ela ocorre na esfera de origem. Para mim, é uma contextualização 

cujo resultado para a produção que VM solicita posteriormente poderá ser mais eficaz, já que 

há um tratamento menos abstrato do texto oral. Entretanto, reitero que retextualizar significa 

transformar uma prática de linguagem oral em texto escrito, ou seja, a análise passa a ser 

sobre o material linguístico, o que, por si só, já lhe retira partes substanciais. 
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Enquanto VP e PLC propõem a produção do texto oral, orientando de forma bem 

abstrata essa produção, VM já possibilitou ao aluno conhecer o GOS. Além disso, há 

reiteração das etapas a serem seguidas pelo aluno no momento da produção, aprofundando as 

capacidades essenciais a esse produtor de textos orais. 

 
Tabela 7 - Tipos de atividades sobre GOS propostas pela coleção PLC 

 

Coleção Volume Tipo de atividade 

 

Quantidade 

 

PLC 

I 

Leitura e atividades discursivas sobre texto 

escrito que trata de temas geradores dos textos 

orais 

4 

Proposta de produção de debate de opinião 1 

Proposta de produção de debate de solução de 

problemas 
1 

Proposta de produção de seminário 1 

Proposta de produção de exposição oral 1 

II 

Leitura e atividades discursivas sobre texto 

escrito que trata de temas geradores dos textos 

orais 

4 

Proposta de produção de mesa-redonda 1 

Proposta de produção de seminário 1 

Produção de recital 1 

III 

Proposta de produção de júri simulado 4 

Leitura e atividades discursivas
37

 sobre texto 

escrito que trata de temas geradores dos textos 

orais 

1 

Proposta de produção de exposição oral 1 

Produção de mesa-redonda 1 

Proposta de produção de debate de solução de 

problemas 
1 

Produção de recital 1 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 
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 Atividade discursiva aqui entendida na acepção de que o aluno deve escrever a resposta à mão. 
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Gráfico 8 – Incidência geral de tipos de atividades sobre oralidade propostas 

por PLC nos três volumes 

 

 
                  

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

De acordo com o gráfico 8, PLC trabalha três tipos de tarefas para o ensino da 

oralidade. Entretanto, ela oferece mais atividades de leitura e interpretação de texto escrito 

(50%) que produção de GOS (41,7%). Além dessas tarefas, PLC trabalha a produção de 

recital (8,3%), a qual trata como GOS, todavia, a análise da atividade mostrou tratar-se da 

oralização de poemas. Aqui fica evidente a confusão por parte dos agentes de produção do 

LDP sobre o que é GOS e o que são outras dimensões da oralidade. 

Os dados revelam que PLC e VP partem sempre de um GE para se chegar à 

produção de um GOS, diferentemente de VM, que optou por retextualizar a prática de 

linguagem oral para escolarizar.  

Entretanto, ainda que as atividades propostas por PLC sejam discursivas e 

relacionadas a um GE, permitindo ao aluno do EM munir-se de argumentação consistente 

sobre o GOS a ser produzido – mesa-redonda, debate deliberativo, debate de opinião, júri 

simulado etc –, penso que a forma de abordagem de PLC e VP, destinando maior espaço para 

o ensino do texto escrito, diminui a possibilidade de trabalhar com mais profundidade as 

dimensões ensináveis dos GOS. 

Não se pode perder de vista que a escolarização é de um GOS e, portanto, todas as 

atividades deveriam priorizar as dimensões ensináveis destes e não dos textos escritos, cujo 

espaço no LDP está garantido. Há poucas atividades que mobilizam capacidades sobre as 

características linguísticas do GOS, o que daria ao aluno conhecimento sobre o tipo de 
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tratamento estilístico que deve dar ao gênero selecionado para a produção. O percentual para 

esta Categoria é de (2,1%) 

 

4.4.1 – Análise quali-quantitativa-interpretativista – Coleções VP, VM e PLC 

 

Apresento a análise quali-quantitativa interpretativista das Coleções Viva Português 

(VP), Vozes do Mundo (VM) e Português Linguagens em Conexão (PLC), trazendo exemplos 

ilustrativos de atividades que vão ao encontro das categorias elaboradas para essa análise. 

Nas seções que tratam respectivamente da transposição didática e da escolarização, 

enfatizei que um GOS, ao ser transportado de sua esfera de origem para o LDP, sofre 

modificações para adaptar-se a um espaço de circulação artificial, onde o evento de 

comunicação, único e irrepetível, conforme salienta Bakhtin (2011), passa a ser um 

instrumento semiótico, de acordo com Dolz e Schneuwly (2010), para o ensino. Desta forma, 

como são diferentes as esferas de produção e circulação, interlocutores e o modo de dizer, as 

deformações, de acordo com Chevallard (1991), são inevitáveis. E, em se tratanto do texto 

oral, principalmente no processo de retextualização, esse trabalho exige um esforço maior por 

parte dos agentes de produção do LDP.  

Entretanto, como o foco não é me aprofundar nessas modificações que os GOS 

sofrem ao serem transportados para o LDP,  nesta Dissertação de Mestrado priorizei a análise 

das categorias relacionadas às coleções VP, VM e PLC, visando atender às questões 

apontadas pelos objetivos específicos, nos quais me proponho a saber se a abordagem dada 

aos GOS é feita em espiral, com vistas ao domínio de um mesmo gênero em diferentes níveis 

e se as atividades propostas, numa progressão em espiral ou não, contribuem para ampliar as 

capacidades essenciais ao produtor de textos orais, requeridas em esferas públicas. Tudo isso 

favorecerá a reflexão a respeito do processo de escolarização dos GOS feito pela coleção. 

Assim, para apresentar os procedimentos e as estratégias para a formação do 

produtor de textos orais adotados por essas coleções, selecionei um exemplo de GOS, 

escolarizado por VP, VM e PLC, bem como as atividades de interpretação propostas. É 

importante ressaltar que, como critério de seleção, escolhi uma atividade em cujo excerto do 

texto e de suas questões de interpretação pude proceder à análise das capacidades relacionadas 

às seis categorias, a saber: a) Conhecimento da situação de comunicação; b) Planejamento do 

texto; c) Conhecimento sobre a organização interna do gênero; d) Conhecimento das 

características linguísticas do gênero; e) Planejamento da fala realizado com apoio da escrita; 

e) Progressão em espiral. A ordem da apresentação será por categoria. 



131 
 

4.4.1.1 – Análise das atividades por categoria 

 

Todas as discussões propostas até o momento permitem-me afirmar que o ensino da 

oralidade deve ir muito além do tradicional ensino das outras dimensões – oralização de 

poemas, correção de exercícios, variedade linguística, encenação etc. Acredito que, para que 

isso ocorra de forma adequada e eficaz, o ensino dos GOS deverá ser feito tendo como 

alicerce um trabalho pedagógico que poderá se sustentar no desenvolvimento de todas as 

capacidades essenciais ao falante do EM. Além disso, é preciso considerar a PE como um 

importante recurso para não só fortalecer o ensino do GOS, como para impulsionar 

aprendizangens complexas e necessárias ao desenvolvimento desse. 

Nos documentos oficiais, como os PCNEM (2000), as OCEM (2006), está 

evidenciada a recomendação de que os GOS sejam o objeto de ensino da oralidade, 

reafirmando sua importância ao lado do ensino dos outros eixos – leitura, escrita e 

conhecimentos linguísticos. Desta forma, o trabalho pedagógico deve mobilizar o ensino da 

situação de comunicação, o planejamento da fala, a organização interna do GO, o 

conhecimento de um repertório linguístico próprio dos GOS, o texto oral com o apoio da 

escrita e a PE, habilidades essenciais ao produtor de textos orais. 

Por isso, nessa seção, proponho-me a saber, por meio da análise e interpretação das 

atividades, se estas privilegiaram o ensino das habilidades consideradas essenciais ao falante 

de GOS. Assim sendo, selecionei um exemplo considerado eficaz (ou não) para o 

desenvolvimento de cada capacidade, por coleção, observando, ainda, se os agentes propõem 

o aprofundamento dessas capacidades por meio da PE. 

É importante ressaltar que as Categorias 1, 2, 3, 4 e 5 serão analisadas em uma única 

sequência de atividades para cada coleção, já que para ensinar um GOS todas elas deveriam 

estar envolvidas. Assim, julguei que seria inviável coletar um exemplo em que a categoria 

estivesse bem executada para trabalhar determinado GOS, mas não pudesse analisar a 

proposta de maneira completa. Além disso, para cada excerto teria que armazenar a sequência 

na seção anexo desta DM, o que a tornaria volumosa, dado o tamanho de cada uma. 

Assim, apresentarei excertos das coleção VP e PLC. Na coleção VM, os excertos que 

utilizei como exemplo,  não serão anexados, uma vez que usei várias partes da sequência para 

o ensino da ‘Comunicação oral’; na coleção VP, as atividades fazem parte da proposta de 

ensino do GOS ‘Mesa-redonda’; na coleção PLC, a sequência de atividades faz parte, 

também, da proposta de ensino do GOS ‘Mesa-redonda’. As sequências de atividades das 

coleções  VP e PLC, em função do tamanho, estão disponíveis na seção ‘Anexo’ desta DM.  
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É particularidade de VM retextualizar o texto oral, conforme poderá ser visto no 

excerto (Anexo 1). Já VP recomenda diretamente a produção (Anexo 2). Entretanto, a 

temática está ligada ao ensino dos eixos leitura e escrita, trabalhados anteriormente. PLC 

propõe o ensino do GOS a partir de um GE (Anexo 3). 

 

4.4.1.2 – Análise da Categoria 1 – Conhecer a situação de comunicação 

 

 Começo a análise, averiguando a importância dada ao ensino da capacidade 

relacionada à Categoria 1 – Conhecer a situação de comunicação – a qual confere ao aluno do 

EM conhecimentos imprescindíveis para decidir qualquer texto oral, uma vez que dá a 

conhecer não só a esfera de produção do GOS como a relação entre os interlocutores. 

VM propõe o ensino desta capacidade (ou categoria), conforme se pode constatar no 

excerto a seguir, para trabalhar a ‘Comunicação oral’ (Anexo 1). 

 

Figura 2 : Exemplo ilustrativo – Categoria 1: Conhecer a situação de comunicação 

 

 

 

Fonte: Coleção Vozes do Mundo: Língua Portuguesa (V.1, p. 370).  

 

Essas questões apresentam enunciados que mobilizam conhecimentos, de acordo 

com Tardelli et al. (2013), sobre o lugar de produção (1b. Essa palestra foi exibida em um 

programa de televisão de um canal público. Que mudanças ocorrem na relação entre 
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palestrante e ouvinte quando a palestra deixa de ser acompanhada pessoalmente e passa a ser 

vista pela tv?); o momento de produção, quem fala (1. A palestra foi realizada por Marcelo 

Tas); a modalidade oral ou escrita (2a. Que marcas presentes no texto escrito indicam que a 

palestra foi originalmente apresentada oralmente e diante de uma plateia?); os interlocutores 

(1c. De que modo essas mudanças interferem na recepção da palestra?/ Por que essa palestra 

poderia atrair o público?) ; o reconhecimento da esfera de produção (1b. Essa palestra foi 

exibida em um programa de televisão de um canal público. Que mudanças ocorrem na relação 

entre palestrante e ouvinte quando a palestra deixa de ser acompanhada pessoalmente e passa 

a ser vista pela tv?); a posição social do enunciador (Ver boxe na seção ‘Leitura do gênero’, 

Anexo 1); a posição social do destinatário nessa interação (público escolarizado e que tenha 

interesse pelo tema discutido) e a finalidade desta interação (convencer o interlocutor de que a 

vida em rede é um processo histórico e dinâmico, portanto, não surgiu agora, na pós-

modernidade). A questão 14, a qual faz parte do conjunto de atividades propostas para os 

‘Elementos da composição’, analisa a linguagem utilizada pelo apresentador. Portanto, ela se 

refere à Categoria 1 – Conhecimento da situação de comunicação. No próprio enunciado ela 

afirma “A situação de comunicação pressupõe uma linguagem formal” (VM, V. 2, p. 372).  

Ao lado das questões, aparece um boxe recomendando sites para ver a comunicação 

de Marcelo Tas. A meu ver, um excelente recurso, principalmente para o aluno, o qual poderá 

escutar o texto sendo pronunciado, assim como ele ocorre nas práticas sociais de linguagem. 

Obviamente que o evento gravado, ainda que reproduza fidedignamente a situação, não é o 

proprio evento. Portanto, ele também perde partes substanciais ao ser gravado. Os próprios 

agentes de produção do LDP chamam a atenção para isso com a pergunta transcrita acima 

(1.b Que mudanças ocorrem na relação entre palestrante e ouvinte quando a palestra deixa de 

ser acompanhada pessoalmente e passa a ser vista pela tv?) 

As questões propostas para o ‘Contexto de produção’, apresentadas no exemplo 

ilustrativo anterior, fazem parte da categoria ‘Conhecimento da situação de comunicação’, 

cuja incidência geral na coleção VM foi (17,4%). Desse percentual, pode-se inferir que, no 

trabalho com o GOS, os agentes de produção do LDP privilegiam o ensino das características 

da esfera pública onde o texto oral foi pronunciado e a relação com os interlocutores,  ensino 

extremamente útil, no meu entendimento, tendo em vista o que explica o próprio Bakhtin 

(2011) quando diz que muitas pessoas conhecem magnificamente uma língua, mas sentem 

total impotência diante de algumas esferas de atividade humana, por as desconhecerem, bem 

como às suas restrições com relação à produção de gêneros.  
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Considerei satisfatória a estratégia de ensino proposta por VM para o ensino da 

capacidade correspondente à Categoria 1. Ela optou por retextualizar o GOS ‘Comunicação 

oral’ e, por meio de perguntas, levar o aluno do EM a conhecer a esfera e como deve ser a 

relação com os interlocutores.  

VP, ao contrário, para o ensino do GOS ‘Mesa-redonda’, recomendou a leitura de 

textos que tratassem do conteúdo temático sugerido para a produção desse gênero – O que 

pode ser feito para que melhorem os níveis de leitura no Brasil? – com a finalidade de 

enriquecer o discurso do aluno antes da realização do texto oral propriamente dito. Estratégia 

também considerada adequada por mim, tendo em vista que a natureza do gênero é outra. 

Após essa etapa de preparação, os  agentes de produção de VP apresentam um texto 

específico para o ensino do passo a passo da produção do GOS ‘Mesa-redonda’, conforme 

excerto na sequência:  

 

Figura 3: Exemplo ilustrativo - Categoria 1: Conhecer a Situação de Comunicação 
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Fonte: Coleção Viva Português ( V.2, p. 41). 

 

O texto ‘O gênero oral Mesa-redonda’ faz parte do 2º momento proposto por VP para 

orientar a execução desse GOS. Depois de os alunos do EM terem lido os textos, cujo 

conteúdo temático fará parte da discussão, visando ao aprofundamento para o evento 

comunicativo ‘mesa-redonda’, os agentes de produção do LDP sugerem ainda que eles leiam 
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o texto teórico citado, o qual trata da esfera e de como ela impõe restrições para as suas 

produções, sejam elas escritas ou orais. 

Assim, no texto, os agentes de produção explicam que esse GOS, apesar de propor 

uma discussão, não é um debate, de forma que não há necessidade de os participantes 

apresentarem necessariamente ideias divergentes sobre o tema, já que a finalidade não é 

convencer os demais participantes, tampouco o público sobre um ponto de vista, mas, sim, 

aprofundar um tema. 

Considero importante mostrar que os agentes explicam ainda sobre a quantidade de 

pessoas que podem participar da ‘mesa-reonda’ – quatro ou cinco – sendo que duas dessas 

deverão ser especialistas no assunto, para o caso da simulação que propõem, cuja esfera é a 

escola. Assim, como é a simulação de uma prática de comunicação oral, é obrigatório que os 

alunos participem como integrantes da mesa e não só como convidados. 

Além dessas orientações, os agentes mostram que a figura do mediador é 

imprescindível e essa função deve ser ocupada por um aluno. Por isso, eles detalham o perfil e 

as responsabilidades que um mediador deve ter. 

Em seguida, os agentes mostram o perfil dos convidados, explicando que eles 

também participam, logo após a apresentação dos integrantes da mesa. 

Considerei essa proposta para o ensino da capacidade correspondente à Categoria 1 – 

Conhecer a situação de comunicação – muito eficiente, uma vez que os agentes se 

preocuparam em apresentar de forma mais detalhada o funcionamento da esfera e suas 

restrições. Assim, os alunos poderao estar mais seguros para executarem o texto oral, 

possivelmente comentendo um mínimo de erros. 

VP, portanto, apesar de não propôr atividades discursivas sobre a capacidade 

correspondente à Categoria 1, como fez VM, oferece esse texto teórico, cuja qualidade 

considero notável. Desta forma, acredito que o ensino desta capacidade, com incidência de 

(14,3%), foi bem orientado pelos agentes, cumprindo com eficácia a função de trabalhar a 

esfera e a relação com os interlocutores. 

PLC também escolarizou atividades correspondentes à Categoria 1 como VP o fez, 

por meio de texto contido em boxe,  com explicações sobre a esfera e as relações com os 

interlocutores, conforme excerto seguinte:  
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Figura 4: Exemplo ilustrativo - Categoria 1: Conhecer a Situação de Comunicação 

 

 

 

Fonte: Coleção Português Linguagens em Interação (V. 3, p. 347). 

 

Os agentes de produção de PLC apresentam, no início do capítulo, um boxe, 

conceituando o gênero ‘Mesa-Redonda’ e expondo suas características composicionais. É um 

texto objetivo e resumido, mostrando um conceito do gênero, além de algumas considerações 

sobre o moderador, os expositores e o público a que se destina.  

As informações apresentadas fazem parte da capacidade correspondente à categoria 

‘Conhecimento da Situação de Comunicação’, cuja incidência geral na coleção PLC foi 

(16,7%), um pouco maior que VP (14,3%). No entanto, penso que a forma como PLC orienta 

sobre a esfera é, em comparação com VP, pouco detalhista, o que talvez possa comprometer a 

eficácia do ensino do GOS ‘Mesa-redonda’.  

Por isso, classifiquei esse exemplo de ensino dessa capacidade – Conhecer a situação 

de comunicação – como menos eficaz, já que o conhecimento sobre a esfera, de acordo com 

Dolz e Schneuwly (2010), é imprescindível para direcionar a produção do GOS. Como o 

exemplo citado não é favorável a uma boa aprendizagem de como funciona a esfera e a 

relação com os interlocutores, averiguei outras atividades, mas PLC escolariza sempre da 

mesma forma, uma pequena orientação sobre a situação de comunicação e a relação com seus 

interlocutores.  

 Seja por meio de questões abertas ou por informações contidas em um boxe, o 

importante, para mim, é reforçar o ensino da situação de comunicação. Entretanto, acredito 

que a maneira adotada por VM e VP proporciona ao aluno a possibilidade de perceber melhor 

a esfera e suas exigências, principalmente se o professor trabalhar com o vídeo dessa 

comunicação oral. Assim, o aluno poderá absorver o conhecimento de que a esfera determina 

o conteúdo temático, estilo e estrutura composicional (BAKHTIN, 2011) e não o falante. 

É possível concluir, desta forma, que o conjunto de atividades propostas por VM, o 

texto expositivo de VP para o ensino da capacidade correspondente à Categoria 1 – Conhecer 

a situação de comunicação -, atendem ao ensino desta, fazendo-se necessário que os agentes 
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de produção de PLC proponham o ensino desta capacidade (ou categoria) de forma mais 

aprofundada. 

4.4.1.3 – Análise da Categoria 2 – Planejamento da fala 

 

Com relação ao ensino da capacidade correspondente à Categoria 2 – Planejamento 

da fala –, VM apresenta uma proposta de produção de gênero ao final da atividade de 

compreensão do GOS, conforme pode ser visto pelo excerto seguinte: 

 
Figura 5: Exemplo ilustrativo -  Categoria 2: Planejamento da fala 

 

 

  

Fonte: Coleção Vozes do Mundo: Língua Portuguesa (V.1, p. 375). 
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Nessa proposta, o aluno é convidado a produzir uma ‘Comunicação Oral’ a partir de 

atividades previamente direcionadas, ou seja, ele não poderá escolher o tema de sua 

comunicação, uma vez que os agentes de produção o colocaram à disposição do aluno para a 

escolha. Essa estratégia reitera a ideia de como funciona a esfera, determinante não só do 

gênero, mas também do conteúdo temático e do estilo linguístico.  

O título Planeje-se, mostra ao aluno que falar em público requer planejamento, 

pesquisa, organização do texto oral. Assim, VM apresenta boxes com a finalidade de definir 

os espaços – cineclube e grêmio estudantil – e sugestões de sites para se  proceder à pesquisa.  

Essa proposta não oferece detalhamento de como esse planejamento deverá ocorrer, 

isso porque VM só recomenda a produção depois de ter trabalhado todas as dimensões 

ensináveis do GOS por meio de um evento comunicativo retextualizado (Ver sequência da 

atividade, Anexo 1). Assim, ela mostra o passo a passo da produção de uma ‘Comunicação 

oral’, com atividades e boxes explicativos, para somente depois solicitar uma produção. 

Portanto, o aluno do EM já estaria apto a essa produção, uma vez que passou por um 

simulacro do como fazer. 

Dolz e Scchneuwly (2010) recomendam a produção, em sequências destinadas ao 

ensino do GE, já no início do trabalho com este. Essa produção passa a ser diagnóstico das 

dificuldades tanto linguísticas quanto daquelas relacionadas ao ensino da estrutura 

composicional e estilo do gênero. Mas, em se tratando do GOS, considerei positiva a 

estratégia utilizada pelos agentes de produção ao propor a tarefa somente depois de fazer 

conhecida  a prática de linguagem oral. Por isso, creio que a produção do GOS poderá ser 

solicitada ao final, conforme VM o fez. 

Desta forma, para o ensino da capacidade correspondente à Categoria 2, a incidência  

foi de (17,4%), percentual que mostra, para mim, um trabalho razoavelmente equilibrado com 

as outras categorias. 

VP também recomenda o planejamento da fala nas solicitações de produção de GOS, 

conforme se pode perceber pelo excerto da Figura 9, na sequência:  
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Figura 6: Exemplo ilustrativo - Categoria 2: Planejamento da fala 

 

 

 

Fonte: Coleção Viva Português (V. 2, p. 87). 

 

É característica desta coleção estabelecer três momentos com recomendações para a 

produção do texto oral. A pesquisa do tema faz parte do primeiro momento, deixando 

evidente que, antes de pronunciar um texto oral, é preciso preparação. A maneira como ela 

orienta esta parte varia, quando se trata de texto argumentativo, em que o falante tenha que 

convencer o interlocutor sobre um tema um pouco mais polêmico. Assim, a orientação passa a 

ser outra, como “Leia um conjunto de textos para enriquecer a fala com argumentos mais 

elaborados”. No geral, todas as recomendações são muito parecidas com a do excerto da 

Figura 9. 

A incidência para esta categoria é de (22,4%), percentual que considero alto em 

relação ao ensino das outras capacidades essenciais ao falante de GOS. 

PLC, assim como as outras coleções, ao recomendar a produção de um GOS orienta 

o passo a passo de maneira bem explícita, sob a denominação ‘Preparação’, de acordo com 

excerto da Figura 10:  
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Figura 7: Exemplo ilustrativo - Categoria 2: Planejamento da fala 

 

 

 

 

Fonte: Coleção Português Linguagens em Interação (V. 3, p. 350). 

 

Nas recomendações que fazem parte da tarefa preparação, PLC orienta o que o aluno 

do EM deve fazer para concretizar a produção de uma ‘Mesa-Redonda’ – pesquisar e anotar, 

entrevistar especialistas, registrar tudo que julgar importante, elaborar um texto escrito com a 

síntese dos resultados da pesquisa e entrevistas, expressar opinião, escolher um redator para a 

escrita do texto coletivo, fazer revisão do texto escrito, reescrever o texto.  

A análise desses comandos mostrou-me que PLC atende ao ensino da capacidade 

correspondente à Categoria 2 – Planejamento da fala –, cuja incidência foi (25%), percentual 

considerável em relação ao ensino das outras capacidades ( ou outras categorias) e às outras 
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coleções. Ela orienta a seleção de informações sobre o tema a ser discutido pelos integrantes 

da ‘Mesa-Redonda’ e sua organização, distinguindo as ideias principais das secundárias. 

Além disso, recomenda que todas as pesquisas sejam registradas, o que remete ao ensino da 

capacidade correspondente à Categoria 5 – Texto oral com apoio da escrita ou fala 

espontânea.   

Merece discussão o boxe que trata das características do gênero ‘Mesa-Redonda’. 

Nele, os agentes de produção afirmam que os participantes estudam o tema e discutem-no, 

utilizando argumentação, cujo apoio parece ser o da memória. Mas na parte que trata da 

socialização, orientam para a leitura do texto produzido anteriormente, na fase de preparação. 

Em se tratando do GOS ‘Mesa-Redonda’, compartilho com Dolz e Schneuwly (2010) a ideia 

de que seria razoável levar os alunos a construírem exposições ou argumentações não para 

serem lidas, mas somente para apoio à fala.  

Isso se explica porque os GOS, conforme discuti na seção Gêneros orais Secundários 

desta DM, podem não admitir improvisação, já que são ditos em esferas, mais organizadas e 

complexas, sob o ponto de vista científico. Além disso, o falante deve diminuir uma possível 

assimetria entre ele e seu público. Para tanto, não se pode pensar em improvisação, a não ser 

em casos em que o produtor dos GOS deva adequar o seu conhecimento para atingir uma 

plateia, modalizando a linguagem.  

Dolz e Schneuwly (2010) explicam que, embora os GOS ocorram numa situação de 

imediatez, já que frequentemente a fala se dá em face dos outros, as formas institucionais do 

oral necessitam de antecipação e preparação, ou seja, numa gestão mediada e individual. 

Assim, os autores exemplificam que 

 
uma exposição oral não se improvisa, mesmo que ao longo do processo de 

produção aquilo que foi previamente preparado requeira uma adaptação à 

situação. A palavra dos outros não é somente a palavra dos interlocutores 

presentes; de fato, o discurso pode integrar, de forma enunciativa explícita, 

‘vozes’ institucionais proferidas alhures ou anteriormente. A gestão do 

discurso não depende unicamente de regulações locais, mas também de 

estratégias mais globais (DOLZ e SCHNEUWLY, 2010, p. 147). 

 

É possível concluir, desta forma, que o conjunto de atividades propostas por VM, VP 

e PLC para o ensino da capacidade correspondente à Categoria 2 atendem ao ensino desta. 

 

4.4.1.4 – Análise da Categoria 3 – Organização interna do gênero 

 

Com relação ao ensino da capacidade correspondente à Categoria 3, é possível 

perceber, no excerto na sequência, que os agentes de produção de VM recomendam que, após 
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a pesquisa, é necessário proceder à organização para a apresentação, ou seja, o momento da 

fala propriamente dito. Desta forma, ao solicitar que os alunos determinem o conteúdo para as 

fases da comunicação – abertura, apresentação, desenvolvimento e encerramento,VM trabalha 

a capacidade em observação.  

 
Figura 8: Exemplo ilustrativo – Categoria 3: Organização interna do gênero 

 

 

 

Fonte: Coleção Vozes do Mundo: Língua Portuguesa ( V.1, p. 373). 
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Recorri a essa atividade, a qual se refere a uma palestra também retextualizada, por 

considerá-la um excelente exemplo de como trabalhar a capacidade correspondente à 

Categoria 3. 

No boxe, à esquerda, Questão 2, VM propõe ao aluno do EM, por meio de análise in 

loco, identificar os tópicos correspondentes às expressões que articulam as partes do texto 

oral. Esses tópicos referem-se às fases de apresentação deste – abertura, introdução ao tema, o 

desenvolvimento e o encadeamento dos diferentes temas, a fase de recapitulação e síntese, a 

conclusão e o encerramento. 

VM ainda reforça o ensino desta capacidade, apresentando, na página seguinte 

(Anexo 1), as etapas da ‘Comunicação oral’. Além disso, na seção ‘Na trama do texto’ retoma 

os organizadores textuais e os explica com riqueza de detalhes, o que penso garantir ao aluno 

maior domínio sobre esses tópicos, quando da recomendação da produção do GOS. 

Entretanto, VM não propõe atividades para as fases de conclusão e encerramento, 

ausentes no excerto do Anexo 1, as quais  poderiam se transformar em objetos de estudo para 

os alunos. Assim, eles poderiam simular a conclusão e o encerramento, atividades que os 

ajudariam a compreender que essas fases são obrigatórias quando da produção de um GOS. 

 Todavia, ainda que não tenha proposto essas atividades, penso que o trabalho de VM 

com a capacidade correspondente à Categoria 3, cujo trabalho atingiu a ordem de (20,4%), é 

suficiente para capacitar o aluno do EM sobre as fases da ‘Comunicação oral’, principalmente 

porque quase todas foram propostas como tarefas pelos agentes de produção, visando a serem  

aprofundadas, testadas, com a finalidade de garantir uma boa interlocução. 

Ao contrário de VM, VP não se propõe a trabalhar essa capacidade (Categoria 3) na 

sequência de atividades sobre o ensino do GOS ‘Mesa-redonda’, o que considerei inadequado, 

uma vez que todos os GOS, conforme reiterado ao longo de minhas considerações, exigem 

formalidades para a apresentação e discussão de qualquer tema. Entretanto, averiguei se ela já 

havia proposto atividades para o ensino da capacidade  correspondente a esta Categoria em 

outros gêneros orais e encontrei alguns exemplos, dentre os quais apresento o excerto da 

Figura 11. 
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Figura 9: Exemplo ilustrativo – Categoria 3: Organização interna do gênero 

 

 
 
Fonte: Coleção Viva Português ( V.1, p. 292). 

 

O excerto refere-se a um roteiro para uma ‘Exposição oral’. Nele, os agentes de 

produção ressaltam que esse GOS tem uma estrutura bem definida e orientam os alunos sobre 

as fases da comunicação, conceituando a fase de abertura, a fase de introdução ao tema, a fase 

em que será apresentada a sequência do texto. Entretanto, é possível perceber que os agentes 

não se preocupam em apresentar todas as fases, principalmente, não orientam sobre a 

recapitulação e síntese, a conclusão e o encerramento.  

Assim, considero que essa estratégia de ensino da capacidade correspondente à 

Categoria 3, proposta por VP, não é tão elaborada quanto a de VM. Somente conceituar as 

fases de comunicação, pode não garantir que o texto oral tenha seu encadeamento lógico 

comprometido. Mas omiti-las, poderá comprometer a estrutura. Assim, penso que as fases de 

recapitulação e síntese, a conclusão e o encerramento precisam se tornar objetos de estudo. 

A incidência para o trabalho desta Categoria, proposta por VP, é de (20,4%), sendo 

menor apenas que o trabalho com a Categoria 2 (22,4%). Entretanto, concluo que a maneira 

como ela propõe esse trabalho é parcial. 
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PLC não apresenta nenhum exemplo em que propõe um ensino mais aprofundado da 

capacidade correspondente à Categoria 3. No excerto da Figura 12, é possível verificar que os 

agentes de produção de PLC mostram as fases de realização de uma ‘Mesa-Redonda’, 

orientam que a introdução deve ser feita com agradecimento e exposição do tema a ser 

discutido e, ainda, sobre o desenvolvimento deste. Entretanto, não fazem menção às outras 

fases, como recapitulação e síntese e conclusão, assim como VP. Além disso, a fase 

relacionada ao desenvolvimento do tema não mostra claramente como essa argumentação 

deve ser conduzida. 

 

Figura 10: Exemplo ilustrativo – Categoria 3: Organização interna do gênero 

 

 

 

Fonte: Coleção Português Linguagens em Interação, (V. 3, p. 351). 

 

No entanto, toda comunicação oral pressupõe a obediência às formalidades 

relacionadas às fases de produção de um GOS, as quais refletem o bom domínio da estrutura 

de um texto oral longo e da explicação de como o tema será desenvolvido. E, se um dos 

objetivos do ensino dos GOS é criar automatismos e preparar a fala (DOLZ, SCHNEUWLY e 

HALLER, 2010), uma parte tão importante sobre o ensino do gênero não poderia ser 

descartada. Aliás, o ensino dessas formalidades reflete para o aluno do EM como essas, de 

fato, ocorrem nas práticas sociais de referência. 

A incidência para o ensino dessa Categoria em PLC é de (20,8%), o que considero 

um percentual relativamente razoável, mas que não corresponde, qualitativamente, ao ensino 

de todas as fases de comunicação de um GOS. 

É possível concluir, desta forma, que o conjunto de atividades propostas por VM, o 

texto-recomendação de VP e o boxe ‘Socialização’ de PLC para o ensino da capacidade 

denominada ‘Organização interna do gênero’ atendem parcialmente ao ensino desta. Por isso, 

penso ser positiva a inclusão, no elenco de atividades, de tarefas que abordem as fases de 
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recapitulação e síntese, conclusão e encerramento, visando à garantia deste saber aos alunos 

do EM.   

 

4.4.1.5 – Análise da Categoria 4 – Conhecer as características linguísticas do gênero 

 

Com relação ao ensino da capacidade correspondente à Categoria 4, é importante 

reiterar que ela  trata do ensino de operações linguísticas específicas de cada gênero, para que 

o aluno do EM tenha domínio de um repertório que lhe permita assegurar a coesão temática, 

articulando as diferentes partes do texto oral, dominar os sinalizadores textuais, responsáveis 

por diferenciar as ideias principais das secundárias, conhecer formas linguísticas próprias para 

proceder às explicações das descrições, dominar os operadores argumentativos, 

principalmente os de conclusão e das sínteses, dominar os tempos verbais adequados, 

conhecer expressões para introduzir exemplos, reformulações etc. 

VM propõe o ensino dessa capacidade, conforme se verifica nas atividades do 

excerto da Figura 11. 
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Figura 11 -  Exemplo ilustrativo – Categoria 4: Conhecer as características linguísticas do gênero 

 

 

 

 

Fonte: Coleção Vozes do Mundo: Língua Portuguesa (V.1, p. 372). 
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Na seção Os elementos da composição há alguns enunciados que retemem ao 

ensino da capacidade correspondente à Categoria 4 – Conhecimento das características 

linguísticas do gênero –, para a qual VM propõe um percentual de (21,7%), o qual considero 

satisfatório sob o ponto de vista numérico. Entretanto, sob o ponto de vista qualitativo, 

entendo que atende parcialmente aos interesses do aluno.  

Essa constatação se deve ao fato de que VM apresenta, por meio da ‘Comunicação 

oral’, marcas linguísticas importantes para a compreensão de como o falante conduz o seu 

discurso, retomando-o, corrigindo-o, introduzindo nova ideia etc. Entretanto, as questões 

elaboradas pelos agentes de produção não contemplam o estudo dessas marcas, ou quando o 

fazem, não demonstram a continuidade dessas por meio de outros operadores linguísticos, 

também presentes no texto. 

Assim, a questão 15c (Esse trecho tem uma função na organização da fala do 

palestrante. Qual é essa função?), cuja resposta sugerida é ‘O trecho tem a função de marcar o 

início da fala do palestrante’, não vem acompanhada de outras questões que mostram como o 

palestrante conduz o discurso a partir daí. Penso que os agentes de produção poderiam ter 

problematizado outras funções na organização da fala, para que os alunos pudessem 

compreender as marcas linguísticas na sequência em que ocorrem no texto em análise. A 

questão 16a poderia cumprir essa função, mas ainda considero pouco, em se tratando do 

tamanho do texto retextualizado. Além disso, o trecho que corresponde à questão 15c e o que 

corresponde à questão 16a, estão distantes, descartando outros marcadores que poderiam se 

tornar objetos de estudo. 

Nas demais questões do excerto 10 (dez), por exemplo, é possível perceber que VM 

se propõe a tratar da variedade linguística utilizada pelo falante. Em todas as considerações 

que fiz em relação ao GOS, enfatizei, fundamentada em documentos oficiais, que a linguagem 

própria desse e do gênero em análise, é o oral formal. Todavia, o falante, em vários 

momentos, utiliza o oral informal. Esse uso se transformou em objeto de estudo pelos agentes 

de produção, por meio de perguntas como as dos enunciados (14 a e b;16b),  não para 

questionar o uso dessa linguagem, mas para saber que efeitos de sentido ela produz no 

interlocutor, como que atestando esse uso.  

Se observarmos o boxe ‘Anote’ abaixo das questões, é possível perceber que os 

agentes de produção reiteram a necessidade de manter o critério da formalidade. Portanto, 

considero que as questões poderiam ter sido problematizadas para deixar explícito, aos alunos 

do EM, a necessidade de evitar os usos adotados pelo falante, trocando-as por expressões 

condizentes com as exigências linguísticas desse gênero. 
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Diante dessas considerações, concluo que o trabalho desenvolvido por VM para o 

ensino da capacidade correspondente à Categoria 3 é insuficiente, principalmente porque o 

texto, em estudo, apresentou um repertório de formas linguísticas que poderiam ser objeto de 

trabalho em sala de aula, visando à garantia de que os GOS proferidos não se reduzam a uma 

sequência de fragmentos temáticos sem ligação entre si. 

Parece haver uma convergência entre as coleções com relação ao ensino desta 

capacidade (Categoria). Assim como VM, VP propõe que o produtor de textos orais preste 

atenção às marcas linguísticas que usará para conduzir o discurso, mas não há 

aprofundamento, conforme se pode perceber pelo excerto seguinte:  

 

Figura 12: Exemplo ilustrativo – Categoria 4: Conhecer as características linguísticas do gênero  

 

 

 

Fonte: Coleção Viva Português (V. 3, p. 293). 

 

Os agentes de produção orientam os alunos para que prestem atenção para a fase em 

que será apresentada a sequência do texto, utilizando marcas linguísticas que sinalizem ao 

ouvinte que ele tem início, meio e conclusão – “vamos começar falando...”, “Agora 

falaremos”, “retomando...”, “Finalmente...”. No entanto, acredito que o ensino das marcas 

linguísticas carece de um maior aprofundamento em VP, para que os alunos possam 

compreender não só o sentido das marcas linguísticas, mas a finalidade a que servem e, assim, 

possam usá-las conscientemente. 

Apesar de a incidência para o ensino desta capacidade corresponde à Categoria 4 dar-

se na ordem de (22,4%), considero que só referir-se ao ensino, com poucos exemplos, não 

constitui estratégia suficiente para a garantia do domínio dessa habilidade. 

PLC, dentre todas as coleções, é a que dá menos importância ao ensino da 

capacidade a que se refere esta categoria. A incidência numérica é de (2,1%), o que considero 

insuficiente para munir o aluno desta importante habilidade do produtor de textos orais.  
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Somente na sequência de atividades destinadas ao ensino do GOS Seminário (V. 1, 

p. 373), é que ela determina comandos como expor o assunto, justificar, relacioná-lo ao 

conteúdo e esclarecer como será feita a apresentação. Não há atividades específicas para 

trabalhar as marcas linguísticas próprias do texto oral.  

Apoio-me em Koch (2003), embasada em Charolles (1986), para afirmar que o uso 

dos operadores coesivos facilita a interpretação do texto e a construção da coerência pelos 

interlocutores. A autora enfatiza, ainda, que não os conhecendo, o enunciador poderá usá-los 

de forma inadequada, principalmente porque eles apresentam funções bem específicas, as 

quais precisam de ensino sistematizado.  

Além desses operadores coesivos, Koch (2003) trata da progressão referencial, a qual 

contribui  

 

para elaborar o sentido, indicando pontos de vista, assinalando direções 

argumentativas, sinalizando dificuldades de acesso ao referente e 

recategorizando os objetos presentes na memória discursiva (KOCH, 2003, 

p. 106). 

 

As observações a respeito da coesão e da progressão temática permitem-me afirmar 

que, se ensinadas integradas aos GOS, teriam uma finalidade mais próxima daquilo que 

Bakhtin (2011) discutiu em seu texto sobre os Gêneros do Discurso quando considerou que 

separar da língua aquilo que lhe é parte integrante resulta numa atitude inútil. Se, ao contrário, 

é dada ao aluno a oportunidade de verificar como a coesão e a progressão funcionam no 

interior de um texto quase real – já que de fato ele foi pronunciado em uma determinada 

esfera pública – certamente terá êxito. 

É possível, ainda, diante das discussões propostas até aqui, afirmar que não somente 

estes conteúdos gramaticais poderiam ser ensinados aos alunos, mas também a variação 

linguística e a relação entre fala e escrita, uma vez que os GOS exigem o uso do oral formal e 

não mais o oral informal. Assim, haveria o desenvolvimento dos conhecimentos científicos de 

que trata Dolz e Schneuwly (2010) apoiados na teoria do desenvolvimento de Vigotski (2006) 

para o ensino da gramática. O uso consciente e voluntário das formas gramaticais poderá 

garantir a ruptura com o oral informal, pelo menos nos contextos em que isso é uma exigência 

da esfera pública. 

Com isso, concluo que o conjunto de atividades propostas pelas três coleções para 

ensinar sobre o repertório linguístico próprio dos GOS não é suficiente para capacitar o 

falante do EM. VM poderia fazer isso melhor que as outras coleções em função do texto 

retextualizado; VP poderia oferecer atividades voltadas para esse saber, principalmente nos 
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retornos para ensinar partes do GOS e não simplesmente recomendar, como o fez; PLC 

poderia ter se preocupado com essa dimensão ensinável do texto oral, oferecendo atividades 

com essa finalidade.  

 

4.4.1.6 – Análise da Categoria 5 – Fala espontânea ou com apoio da escrita 

 

Com relação ao ensino da capacidade correspondente à Categoria 5, considero 

interessante destacar que VM, em todas as solicitações de produção de GOS,  recomenda 

apoiar-se na escrita para o registro das informações coletadas, reforçando a ideia de que  esta 

é uma aliada na produção de GOS. Assim, ela trabalha o texto oral com apoio da escrita ou 

fala espontânea de maneira conjunta com o planejamento da fala.  

Na seção Os elementos da composição, os agentes de produção de VM 

apresentaram duas questões (12 e 13) com a finalidade de mostrar que a palestra, um GOS, 

pode ser proferida com a ajuda da escrita, imagens, ou outros recursos audiovisuais. A 

incidência para esta categoria é de (17,4%), ou seja, pode-se afirmar que VM considera 

importante a escrita como apoio ao texto ora e, por isso, sugere ao estudante apoiar-se na 

escrita como forma de ajuda para a fala espontânea
38

, como pode ser visto na figura na 

sequência. 

 

Figura 13: Exemplo ilustrativo – Categoria 5 – Fala com apoio da escrita ou fala espontânea 

 

 

 
Fonte: Coleção Vozes do Mundo: Língua Portuguesa (V. 1, p. 371). 

 

Considero que ensinar o aluno do EM a organizar a fala com apoio da escrita é uma 

estratégia similar ao que ocorre com os hipertextos, em que novos links estão disponíveis para 

                                                             
38

 Convém não considerar fala espontânea como resultante de fala automática, sem uso consciente ou voluntário. 
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ampliar a significação e garantir, desta forma, uma fala, cujo conteúdo temático seja 

desenvolvido com riqueza de detalhes. Entretanto, em GOS como ‘Mesa-redonda’, ‘Debate’, 

entre outros dessa natureza, é necessário utilizar a leitura de forma que não ultrapasse a fala 

espontânea, sob pena de descaracterizar a natureza do gênero, o qual requer fala espontânea, e 

não leitura oralizada. 

Dolz, Schneuwly, de Pietro e Zahnd (2010), embasados em Goffman (1978), 

explicam que os enunciados orais são pronunciados de três formas: pela memorização, pela 

leitura oralizada e pela fala espontânea. Esta última seria o ideal geral, mas os autores 

ressaltam que isso muitas vezes é feito com a ajuda de notas, e que inúmeros conferencistas se 

apóiam na ilusão da fala espontânea. Todavia, as três formas de dar vida às palavras devem 

tornar-se objetos de ensino, uma vez que todas elas contribuem para reforçar aprendizagens. 

A representação teatral e a poesia, por exemplo, ajudam a memorização. A leitura oralizada 

favorece uma boa compreensão do texto, já que a gestão do ritmo, da acentuação e da 

entonação seriam objetos de ensino (elementos prosódicos) e alguns GOS suscitam a fala 

espontânea.  

VP, conforme já foi dito, realiza esse trabalho. A coleção não aborda somente os 

GOS, mas o ensino de outras dimensões, como leitura oralizada, dramatização. Entretanto, em 

se tratando, especificamente dos GOS, Dolz, Schneuwly, de Pietro e Zahnd (2010) analisaram 

a oposição entre leitura em voz alta e fala espontânea, concluindo que  

 
Seria razoável levar os alunos a construir exposições não para serem lidas, 

mas que se apóiem bastante em suportes escritos diversificados: anotações, 

gráficos, citações etc., assim como em esquemas baseados em palavras-

chave em seu planejamento. No entanto, algumas passagens particularmente 

importantes em termos de conteúdo (enunciado de uma tese etc) ou de 

estrutura (enunciados-chave como a abertura, a introdução da conclusão etc.) 

poderiam ser redigidas e lidas (DOLZ, SCHNEUWLY, DE PIETRO e 

ZAHND, 2010, p. 191). 

 

Desta forma, para o ensino da fala com o apoio da escrita, VM apresenta a  

incidência de (17,4%), percentual que considero suficiente para o ensino dessa capacidade.  

VP recomenda o uso da escrita para apoio ao texto oral na ordem de (14,3%), apoio 

esse relacionado à produção escrita do texto oral antes de ser pronunciado, conforme excerto a 

seguir. 
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Figura 14: Exemplo ilustrativo - Categoria 5: Fala com apoio da escrita ou fala espontânea  

 

 

 

           Fonte : Coleção Viva Portuguê (V. 1, p. 88). 

 

É uma característica de VP, solicitar a produção escrita do texto da apresentação, 

diferentemente das outras coleções, que sugerem anotar, produzir recursos como power point, 

entre outros, para conduzir a fala. A meu ver, essa produção poderá inculcar no aluno a ideia 

de que esse texto deva ser memorizado e pronunciado tal como o escrito, o que necessita ser 

esclarecido a eleque não se trata de leitura oralizada. 

PLC trabalha a capacidade correspondente à  Categoria 5 de maneira similar à de 

VM,  conforme se pode ver na figura do excerto a seguir.    

 
Figura 15: Exemplo ilustrativo - Categoria 5: Fala com apoio da escrita ou fala espontânea 
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Fonte: Coleção Português Linguagens em Interação (V. 3, p. 349-350). 

 

Foi possível perceber que em todas as solicitações de produção de GOS PLC 

recomenda apoiar-se na escrita, por meio da expressão ‘Registre tudo que julgar importante’. 

Assim como VP, ela também sugere leitura oralizada, até mesmo para textos cuja 

argumentação demandaria mais fala espontânea que leitura oralizada. 

A incidência para o ensino desta capacidade foi de (25%), percentual que considero 

alto e que comprova a importância dada pelos agentes de produção à fala com apoio da 

escrita. 

É possível concluir, desta forma, que o conjunto de atividades apresentadas pelas três 

coleções para propor o ensino da fala com apoio da escrita é suficiente para capacitar o falante 

do EM. Entretanto, conforme dito anteriormente, embasada em Dolz e Schneuwly (2010), 

penso que seria razoável levar o aluno, do EM, a falar de forma espontânea os GOS. Para 

mim, a escrita é um excelente recurso, mas apenas como apoio. 

 

4.4.1.7 – Análise da Categoria 6 – Progressão em espiral 
 

É importante ressaltar, antes de proceder à análise da PE, que VM apresenta poucos 

retornos para o aprofundamento de algumas capacidades dos GOS. VP, ao contrário, 

promove-os mais, além de delimitar melhor o trabalho com estes. PLC promove alguns 

retornos, porém, em nenhum deles, os agentes de produção se preocuparam em elaborar de 

forma mais aprofundada uma ou outra dimensão do GOS, de forma que é possível assegurar 

que o que ela traz como retorno não é PE.   

VM propõe como retorno o GOS ‘Debate’. Na primeira proposta de ensino deste 

gênero, ela oferece um boxe, classificando os tipos de debate em ‘Deliberativo’, de ‘Opinião’ 

e de ‘Resolução de problemas’. O título do Capítulo 7 (V. 2) traz a indicação ‘Debate’. Ao ler 

a proposta, percebi tratar-se do ensino do debate de opinião, conforme se pode ver pela Figura 

16. 
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Figura 16: Exemplo ilustrativo – Proposta de produção de ‘Debate de opinião’ 

 

 

 

Fonte: Coleção Vozes do Mundo: Língua Portuguesa (V. 1, p. 385) 
 

No retorno proposto por ela, no V. 3, o título do Capítulo 8 aparece como ‘Debate 

deliberativo’, o que poderia induzir ao erro de não classificá-lo como uma PE. Entretanto, é 
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possível afirmar que, de maneira geral, para o debate ser classificado como de ‘Opinião’, 

‘Deliberativo’ ou de ‘Resolução de problemas’, isso requer aprofundamento da capacidade 

‘Planejamento da fala’, direcionando-o conforme a necessidade da esfera de produção, 

conforme se pode ver pela Figura 17. 

 

Figura 17: Exemplo ilustrativo – Proposta de produção de ‘Debate deliberativo’ 
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Fonte: Coleção Vozes do Mundo: Língua Portuguesa (V. 1, p. 394). 

 

Assim, considerei o exemplo do V. 3 como PE, em função de os agentes de produção 

reforçarem o ensino das regras de produção do gênero, mostrando que a intenção dos 

interlocutores, agora, é a tomada de uma posição, diferente da proposta do V. 1, cuja intenção 

é assumir um ponto de vista, sem preocupação em tomar uma decisão.  

A incidência para os retornos propostos por VM é de (4,8%), percentual que 

considero muito baixo para o desenvolvimento da PE. Acredito que os agentes de produção, 

provavelmente, confiem que a sequência de atividades elaborada por eles seja suficiente para 

capacitar o aluno do EM, ou, talvez, em função do compromisso com provas externas, como 

ENEM, necessitem realizar outras atividades, uma vez que no V. 3 VM faz apenas um retorno 

(PE). 

Ao contrário de VM, VP elabora atividades recorrentes com os retornos. Ela os 

promove na mesma série e em séries diferentes. Na seção No mundo da oralidade, VP 

propõe a produção de uma exposição oral, a qual passo a representá-la, por meio de excertos, 

com o objetivo de refletir sobre a PE, já que a proposta de ensino desse GOS retorna no V. 2 e 

V.3 da coleção. A intenção é verificar se esse retorno visa à complexificação de determinados 

saberes relacionados às dimensões ensináveis do GOS escolarizado, ou se os agentes de 

produção apenas repetem o ensino do gênero.  Ressalto, portanto,  que essa análise 

aprofundar-se-á nos retornos correspondentes à Categoria 6  (seis). Para tanto, apresento, a 

seguir, o excerto do GOS exposição oral para proceder às análises. 

 

Figura 18: Exemplo ilustrativo – Proposta de produção de ‘Exposição oral’. 
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Fonte: Coleção Viva Português (V. 1, p. 291-92). 

 

Conforme se pode verificar pelo excerto da Figura 18, este se refere à proposta para 

produção de uma exposição oral, presente na seção No mundo da oralidade, V.1. Trata-se da 

primeira atividade de produção de um GOS, já que as demais referem-se ao ensino de outras 

dimensões da oralidade. Por isso, é necessário averiguar o que é solicitado nesta tarefa, para 

que se saiba o que será proposto como PE, no seu retorno nos demais volumes da coleção. 

A seção é aberta com uma explicação sobre o GOS a ser ensinado. Trata-se de uma 

referência à capacidade correspondente à Categoria 1 – Conhecer a situação de comunicação. 

Após esse procedimento, aparece a primeira proposta de produção de uma exposição oral. 

Nela, os agentes de produção pedem aos alunos que façam a apresentação de um texto de 

autoria – artigo de divulgação científica – produzido em aulas anteriores, para grupos de 

colegas, mostrando as descobertas, a importância do assunto e o interesse que esse poderá 

despertar na turma. Em seguida, sugerem que os alunos escolham o melhor texto, para fazer 

parte da apresentação oral dirigida à classe.  

Para subsidiar a apresentação, os agentes de produção propõem que os alunos, num 

segundo momento da atividade, conheçam as características do GOS escolarizado. Assim, o 

texto apresentado na sequência (Figura 18) faz uma síntese das principais capacidades a serem 
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conhecidas antes da apresentação – finalidade do gênero, público a quem é dirigido, fases de 

apresentação e a linguagem a ser utilizada. 

Entretanto, é possível perceber, pelo formato do texto destinado aos alunos, que os 

agentes de produção fazem somente recomendação de como deve ser conduzido um discurso 

como a ‘exposição oral’. Não há aprofundamento em nenhuma das habilidades necessárias ao 

falante, conforme se pode averiguar pelo excerto apresentado. O aluno deve guiar-se por esse 

roteiro e construir seu texto oral, de forma a garantir sua organização. 

No V.2, os agentes de produção de VP retornam ao ensino da ‘Exposição oral’, 

conforme excerto a seguir. 

 
Figura 19: Exemplo ilustrativo - Categoria 6: Progressão em espiral 
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Fonte: Coleção Viva Português (V. 2, p. 87-88).  

 

É importante ressaltar que para um retorno a determinado conteúdo ser considerado 

PE, ele precisa apresentar, na atividade posterior, uma abordagem mais rica de certos saberes, 

visando ao aprofundamento desses. Assim, a proposta em análise é um retorno ao ensino da 
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‘Exposição oral’ (Figura 18). No entanto, somente uma observação mais detalhada poderá 

confirmar porque ela constitui uma PE. 

Essa atividade é divida em dois momentos. No primeiro, conforme se pode verificar 

(Figura 19), a preocupação dos agentes de produção é recomendar a pesquisa para a produção 

de uma ‘Exposição oral’. Entretanto, não fazem nenhuma referência à situação de 

comunicação, o que é indício de que esta não é o foco da PE em VP.  

Considero que conhecer a situação de comunicação é essencial, ainda que se trate de 

retornos ao ensino do GOS. Isso se justifica principalmente porque o aluno da 2ª série do EM 

poderá não ter tido conhecimento da primeira proposta. Além disso, conhecer a situação de 

comunicação em que o GOS ocorre facilita não só a preparação do texto oral, mas o modo 

como ele deve ser proferido na esfera de origem.  

No segundo momento, o excerto da Figura 18 mostra-nos que os agentes têm 

delimitada a dimensão do GOS ‘Exposição oral’ que desejam complexificar. Trata-se do 

aprofundamento do conhecimento das fases de apresentação de uma ‘Exposição oral’. Por 

isso, propõem um roteiro para direcionar a fala, garantindo a sequência discursiva. Nele, os 

agentes detalham partes e subpartes para a realização do texto oral: fase de abertura, como 

introduzir o tema, apresentação do plano do texto e fase de recapitulação e síntese. Essa 

capacidade denominei como Categoria 3 – Organização interna do gênero.   

É importante ressaltar, todavia, que o que torna esta atividade uma proposta da PE é 

a forma detalhada de como os alunos do EM devem fazer a apresentação, o que devem fazer 

primeiro, qual material de apoio devem mostrar, como devem justificar o tema, o que devem 

falar do material pesquisado, qual é o ponto de vista sobre o tema. Acredito que seguidas à 

risca, estaria garantida a sequência necessária não só para textos escritos, mas para a fala, bem 

como estaria garantido uma ‘Exposição oral’ sem grandes improvisações.  

Contudo, é preciso enfatizar que os agentes de produção não fazem referência à 

abertura e suas formalidades, bem como à recapitulação e síntese e à conclusão. Como essas 

fases parecem não ser o foco de nenhuma das propostas analisadas anteriormente, penso que 

deveriam se tornar objetos de ensino. 

Ainda no V. 2, na seção ‘No Mundo da Oralidade’, os agentes de produção propõem 

um novo retorno ao  ensino de outra dimensão do GOS ‘Exposição oral’: trata-se da produção 

de argumentação, visando dar ao aluno do EM maior segurança na hora de argumentar em 

prol de um tema. Certos GOS, como debate, mesa-redonda, por exemplo, mobilizam essa 

capacidade. Considerei positivo o retorno, entretanto, ainda que seja uma PE, não irei 

comentá-lo, por não ser o foco das capacidades que venho discutindo até o momento. Assim 
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como esse, houve um retorno no V. 3, denominado ‘Exposição e argumentação oral sobre um 

objeto cultural’, também PE. 

Ainda no V.3, VP propõe a última produção de uma ‘Exposição oral’ com um título 

ambíguo: Dicas para uma boa dissertação. Num primeiro momento, acreditei tratar-se da 

apresentação de boas dicas para uma dissertação oral. Entretanto, ao passar o título, constatei 

que esse seria o tema da exposição, para que os alunos do EM produzissem  e apresentassem 

boas dicas para a produção de uma dissertação escrita, a solicitada pelo ENEM ou 

vestibulares, conforme se pode verificar na Figura 19, a seguir: 

 
Figura 20: Exemplo ilustrativo - Categoria 6: Progressão em espiral 

 

 

 

 

Fonte: Coleção Viva Português, (V. 3, p. 291-293). 

 

Esse retorno chama a atenção, porque recomenda aos alunos a produção de um texto 

oral com qualidade, tendo como base o que foi estudado ao longo do ano, considerando que, 
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pela lógica, já estaria sendo finalizado o ano letivo. Os agentes de produção pressupõem que 

eles estão aptos a essa produção, já que o GOS ‘Exposição oral’ foi proposto como conteúdo 

de ensino no V.1, V. 2 e V.3. 

Aparentemente, há, também, por parte dos agentes, a ideia de que os alunos sejam 

capazes de, por meio de um conjunto de textos dissertativos disponíveis para leitura, produzir 

estas dicas. Considero uma tarefa com nível alto de dificuldade, já que os alunos devem 

analisar dissertações bem avaliadas no vestibular e, a partir delas, deduzir quais competências  

devem ter para produzir um bom texto dissertativo.  

Considero que o nível da atividade também tenha relação com a série, pois são 

propostas para alunos do 3º do EM, provavelmente já intelectualmente preparados. Além 

disso, essa é a última atividade do ano, posição que também pode favorecer  uma produção 

como a solicitada.  

Vejo como positivo o fato de os agentes de produção reforçarem o ensino de duas 

capacidades essenciais aos produtores de GOS: a relação com os interlocutores e a 

preocupação em utilizar os operadores linguísticos adequados a cada fase da apresentação. 

Tais capacidades remetem à Categoria 1 (Conhecer a situação de comunicação) e à Categoria 

4 (Conhecimento das características linguísticas do gênero).  

Ao olhar a atividade por fragmentos, é possível afirmar que ela pode não se tratar de 

uma PE, mas seu conjunto desfaz essa impressão. A incidência para esta Categoria é de 

(10,2%), maior que VM e PLC. 

PLC promove o retorno dos GOS ‘Seminário’, ‘Mesa-redonda’ e ‘Debate de solução 

de problemas’. Entretanto ela os escolariza de maneira similar no V. 1, V.2 e V.3, não 

havendo capacidades aprofundadas ou complexificadas.  

É possível concluir, desta forma, que o conjunto de atividades, propostas por VM, 

para o desenvolvimento da PE, não é suficiente para um trabalho aprofundado com os GOS. 

VP traz não só mais propostas para aprofundar o ensino de certas capacidades essenciais ao 

produtor de textos orais, como consegue delimitar melhor a dimensão a ensinar, propondo 

atividades mais ricas e detalhadas, visando a um conhecimento ótimo no dizer de Dolz e 

Schneuwly (2010). Entretanto, PLC, apesar de ocupar espaço nos volumes com os retornos, 

não os aproveitou para aprofundar certar dimensões ensináveis dos GOS,o que, a meu ver, 

retira do aluno a oportunidade de aprender melhor como o GOS funciona na esfera de origem, 

dando-lhe segurança para produzi-lo. 

Na seção ‘Progressão em espiral’ desta DM, embasei-me em Dolz e Schneuwly 

(2010), principalmente, para tratar da qualidade de um ensino que promova a PE de forma 
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adequada e sistemática. Entretanto, para conseguir propor atividades dessa natureza, os 

agentes de produção necessitariam ter conhecimento teórico aprofundado sobre a PE. 

Acredito que VM e VP, ainda que apresentassem retornos ao ensino de determinadas 

dimensões do GOS de forma pouco aprofundada, iniciaram esse processo. Já era previsto 

pelos autores genebrinos que, dentre “os diversos componentes do currículo, a progressão – 

ou seja, a organização temporal do ensino para que se chegue a uma aprendizagem ótima – 

permanece como um problema complexo, difícil de resolver” (DOLZ e SCHNEUWLY, 2010, 

p. 37). PLC, ao contrário, fez retorno ao GOS, o que não deixa de ser importante, mas com 

uma abordagem diferente daquilo que Dolz e Schneuwly (2010) defenderam como PE.  

Diante das considerações feitas até aqui, é possível afirmar que as três coleções 

apresentam sequências de atividades para trabalhar os principais GOS: VM com sequências, a 

meu ver, mais elaboradas; VP com propostas de PE mais delimitadas; PLC com propostas-

recomendações do passo a passo de produção de GOS mais detalhadas.  
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5 OS GOS SÃO O OBJETO DE ENSINO DA ORALIDADE 

 

Esta Dissertação de Mestrado é resultado de uma pesquisa, no campo da Educação e 

Linguagem, que investigou a escolarização dos GOS em três coleções de Livros Didáticos de 

Português do EM, aprovadas pelo PNLD (triênio 2015-2017). A incidência da análise 

qualitativa recaiu sobre as coleções Português Vozes do Mundo – Literatura, Língua e 

Produção de textos, dos autores Líllia Santos Abreu Tardelli, Lucas Sanches Oda, Maria 

Tereza Arruda Campos e Salete Toledo, Editora Saraiva, Viva Português, das autoras 

Elizabeth Campos, Paula Marques Carvalho e Sílvia Letícia de Andrade, Editora Ática,  e 

Português Linguagens em Conexão, dos autores Graça Sette, Márcia Travalha e Rozário 

Starling, Editora Leya. 

Desenvolvi um estudo sobre a escolarização dos GOS, sob a perspectiva da PE e de 

capacidades essenciais ao produtor desses gêneros, com o objetivo de saber se o tratamento 

dado a eles contribui para a formação exitosa do falante. Fiz uma abordagem dos GOS a partir 

da década de 90, quando da orientação dos PCN (BRASIL, 1998) de que eles são o objeto de 

ensino do eixo oralidade, e da reafirmação dessa posição pelas OCEM (2000). Além disso, 

visito, concomitantemente, as teorias que fundamentaram essa ideia, as pesquisas atuais sobre 

o tema, até chegar ao LDP para averiguar seu processo de escolarização nas páginas das 

coleções analisadas.  

Nesse percurso, primeiramente, conforme foi dito, após visitar os PCN (BRASIL, 

1998) e as OCEM (2000), foi necessário apoiar-me na teoria dos gêneros, defendida por 

Bakhtin (2011), para compreender o enfoque dado aos GOS como objetos de ensino, além de 

pesquisadores da área da Educação, Didática e outras, os quais também se empenharam para 

explicar esse objeto e como deveria ser seu ensino. Num segundo momento, após a 

elaboração das categorias de análise, gerei os dados quantitativos da escolarização, 

comparando os GOS em relação aos escritos, indicando sua incidência na coleção analisada, a 

incidência das categorias nas atividades propostas, bem como a incidência de outras 

dimensões do ensino da oralidade. Os dados quantitativos transformaram-se em análises 

qualitativo-interpretativistas, culminando na compreensão do tratamento dado à escolarização 

dos GOS nas coleções analisadas. 

Os resultados da análise quantitativa das três coleções demonstraram-me que, ainda 

que haja maior incidência do ensino do GE em duas coleções e incidência igual de GOS e GE 

em PLC, todas elas obedecem às recomendações dos PCN (BRASIL, 1998), das OCEM 

(2000) e aos requisitos do PNLD (2015-2017) no que se refere à variedade de GOS. 
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Entretanto, VP apresenta vantagem em relação a VM, já que, além de oferecer 05 (cinco) 

gêneros orais a mais, num processo que detectei tratar-se da PE, traz várias atividades 

voltadas para o ensino de outras dimensões da oralidade.  

Entretanto, o fato de a incidência dos GOS ser menor em VM, para mim, não 

significa baixa qualidade. A análise mostrou-me que ela propõe, na parte destinada ao ensino 

dos GOS, sequências didáticas com retextualização. Além disso, os agentes de produção do 

LDP fazem retomada imediata do gênero, com algumas questões complexificadas para 

aprofundar capacidades, e outras apenas para reforçar o ensino do gênero.  

Utilizando o procedimento da retextualização do GOS, VM transcreve trechos de 

comunicação oral, como palestras, seminários e entrevistas, atendendo um pouco melhor à 

necessidade de aproximar o aluno do EM de eventos de comunicação oral (ou das práticas 

sociais de referência), ao preservar no texto retextualizado as marcas típicas da oralidade. 

Acredito que essa estratégia facilita a organização do tempo escolar e evita o cansaço do 

professor, que passa a ter um material linguístico cujas marcas da oralidade podem ser 

recuperadas com atividades próprias para esse fim. 

Todavia, como todo conteúdo transportado para o LD sofre alterações, com a 

retextualização do GOS não é diferente. Ele perde partes substanciais, principalmente aquelas 

ligadas ao material extraverbal de que trata Bakhtin (2011), o qual é único e irrepetível. 

Assim, depois da retextualização, apenas o material linguístico permanece, e é com esse que o 

professor irá lidar.  

De forma geral, considero que a retextualização é uma estratégia extremamente útil, 

pelos motivos já apontados. Os agentes de produção de VM utilizaram-na com a finalidade de 

ensinar as características dos GOS, ou seja, levar o aluno a conhecer como esses funcionam 

em suas esferas de origem e como deve ser o tratamento linguístico, temático e 

composicional. 

Das capacidades ensináveis dos GOS, considerei pouco aprofundadas as atividades 

oferecidas por VM no que se refere ao tratamento linguístico (Categoria 4 – Conhecer as 

características linguísticas do gênero). Penso que a coleção poderia ter aproveitado melhor o 

espaço para ensinar, principalmente, a referenciação, especificando os tipos e pedindo aos 

alunos que a reconhecessem no texto transcrito. Acredito que os agentes de produção 

poderiam ter dado maior espaço para essas atividades, ao invés de sugerir inúmeras questões 

para tratar do conteúdo temático do GOS proposto para ensino e produção. 

Com relação às outras capacidades ensináveis, VM, apesar de oferecer menos GOS, 

apresentou atividades em que pude perceber, numa mesma sequência, preocupação em 



168 
 

abordar todas elas. No entanto, há, em termos percentuais, diferenças consideráveis entre o 

ensino de uma ou outra capacidade. Em termos qualitativos, pode-se afirmar que VM abordou 

com mais cuidado e profundidade algumas capacidades, mas, de maneira geral, houve 

equilíbrio na escolarização dessas. 

VP apresenta algumas diferenças com relação à escolarização dos GOS - ela oferece 

a escolarização de outras dimensões da oralidade como, oralização de poemas, encenação 

teatral -  o que considerei positivo, porque o ensino da prosódia e dos meios não-linguisticos 

da comunicação favorece a formação de aspectos ligados ao acento, ritmo, entonação, 

importantes para a competência do falante de textos orais secundários. Além disso, VP, dentre 

as três coleções, é a que mais oferece atividades de retorno ao GOS, consideradas por mim, 

como PE. 

É importante destacar que VP e PLC não retextualizam o GOS para ensinar. Elas 

propõem o ensino das capacidades ensináveis por meio de recomendações. É um 

procedimento que considero menos eficaz e que demandaria maior esforço, por parte do 

professor, para sua concretização,  já que o aluno do EM não teria uma referência de como o 

gênero oral ocorre nas esferas de origem. E a retextualização, ainda que tenha transformado 

texto oral em texto escrito, oferece algumas marcas próprias dos GOS.  

Tal qual VM, VP não traz uma abordagem aprofundada do ensino do tratamento 

linguístico que se deve dar ao GOS. Contudo, com relação às outras capacidades essenciais ao 

falante de GOS, os dados percentuais mostram uma similitude com VM e PLC, ao oferecer 

maior espaço e orientação para o ensino de algumas capacidades em detrimento de outras, 

como é o caso da abordagem dada ao conhecimento do texto oral com apoio da escrita. Em 

todas as propostas de ensino de um GOS, há recomendações ou atividades para análise da 

escrita como importante apoio do texto oral. 

PLC também apresenta diferenças consideráveis com relação à escolarização dos 

GOS. Ela propõe o ensino desses, tomando como ponto de partida o GE, o que considerei sob 

duas perspectivas: a primeira, positiva, porque remete ao fato de o ensino tratar um conteúdo 

temático com o objetivo de enriquecer o conhecimento do aluno, antes de ele preparar uma 

discussão, como o debate, ou um seminário. A outra perspectiva, negativa, porque deixa 

menor espaço para discussão das capacidades ensináveis dos GOS. Além disso, essa coleção 

apresenta desvantagem no tratamento da PE. Isso porque, em se tratando das atividades de 

retorno ao gênero, concluí que PLC retorna, não para potencializar o ensino de alguma 

dimensão ensinável do GOS, mas simplesmente para propor a produção oral com base em 
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outra temática, não sendo, portanto, PE. Ao contrário, VM faz PE em pequena proporção. VP 

lidera o retorno ao GOS e promove PE.  

Conforme foi exposto, as três coleções propuseram o ensino das capacidades 

essenciais ao falante de GOS. Todavia, não houve, em termos percentuais, assimetria nesse 

ensino, já que os agentes de produção elaboraram atividades, cujo espaço para orientação e 

discussão das dimensões ensináveis não foi o mesmo. Mas, pode-se afirmar que a abordagem 

dada aos GOS configura conhecimento dos agentes de produção sobre as concepções sobre as 

capacidades necessárias ao produtor de textos orais.  

Em relação às atividades de retorno, VM mostra o que considero ser qualidade, 

embora, para mim, a quantidade seja insuficiente para um trabalho didático que vise a uma 

aprendizagem ótima. A retextualização permitiria um trabalho didático mais intenso do 

tratamento linguístico, o que poderia ser extremamente vantajoso para o aluno do EM, tendo 

em vista que o oral formal apresenta especificidades que necessitam ser retomadas mais de 

uma vez para que ele possa compreendê-las e usá-las de forma voluntária e consciente. 

Já em VP, afirmo que trabalho desenvolvido pelos agentes de produção para o ensino 

da PE, além de ser suficiente, apresenta certa qualidade. Cada vez que ela promove o retorno, 

trabalha uma dimensão ensinável do GOS com maior profundidade. Assim, se o objetivo é 

aprofundar o conhecimento da situação de comunicação, há complexificação das atividades  

voltadas para esse ensino. Se o objetivo for a melhoria da argumentação, a atividade será 

melhor delineada para reforçar essa capacidade. Entretanto, reitero que nenhuma das três 

propõem um ensino satisfatório sobre o tratamento linguístico dado ao GOS. Além disso, 

PLC não propõe PE. 

Entendo que todo retorno deveria ser para aprofundar capacidades. No entanto, VM 

não se preocupou com isso e PLC, apesar de apresentar retorno ao gênero, não obedece ao 

princípio da PE, que é propor o ensino aprofundado de determinadas capacidades relacionadas 

ao GOS. Penso que essa seria uma forma de provocar as tensões de que trata Dolz e 

Schneuwly (2010), baseados na teoria do desenvolvimento, defendida por Vigotski (2006), 

ativando a Zona Proximal de Desenvolvimento, afinal as situações de ensino são sempre 

pensadas para permitir que os alunos transponham seus limites, definidos pelas finalidades de 

ensino.  

Os resultados de PLC, em relação à PE, apontam o que considero desfavorecimento 

ao aluno do EM, porque a ele não será dada a oportunidade de aprofundar aprendizagens 

necessárias para o falante de GOS, uma das recomendações propostas tanto pelos PCN 
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(BRASIL, 1998), quanto pelas OCEM (BRASIL, 2006). Esse procedimento ficaria a cargo do 

professor.  

Rojo (2003) e Dolz e Schneuwly (2011) tratam das dificuldades para se proceder à 

PE de forma que esta contribua eficazmente para o aprofundamento de determinados saberes. 

Conforme dito anteriormente, VM e VP iniciaram esse processo, atendendo àquilo que os 

autores recomendam como PE. Mas ainda poderiam propor tarefas mais complexas, 

aprofundadas, além de mais orientações aos professores, porque, conforme ressaltei em 

algumas seções desta DM, o LDP também, ainda que não seja essa a sua função, tem-se 

constituído em um instrumento de formação, tão eficaz quanto os outros processos de 

formação docente. PLC propõe retornos que não considerei PE, já que ela modifica somente a 

proposta de ensino, não abordando nenhuma das capacidades em atividades complexas e mais 

aprofundadas. Hipotetizo que pode ser um tipo de PE do conteúdo temático. Mas em se 

tratando do ensino dos GOS, considero que somente este procedimento seria insuficiente para 

dar conta de uma aprendizagem ótima sobre as capacidades essenciais aos produtores de 

textos orais secundários.  

Considerando o novo perfil do aluno do EM, definido pelas DCNEM (BRASIL, 

2011), prioritariamente do que estuda em escolas públicas, e as exigências do contexto sócio-

político-cultural, dominar a fala perpassa pelo aprendizado científico da língua, o que coaduna 

com o ensino dos GOS. Assim, a PE passa a ser uma garantia de que houve formação sólida 

das capacidades essenciais ao produtor de textos orais.  

Desta forma, o ensino dos GOS precisa ter finalidades e práticas pedagógicas bem 

delimitadas para se trabalhar conhecimentos relevantes sobre as dimensões do gênero oral a 

serem ensinadas, de forma que não se tenha dúvida de que o tratamento dado à língua não se 

refere mais ao oral espontâneo, sem controle consciente e voluntário. Esse, de acordo com 

Dolz e Schneuwly (2010), o aluno já domina quando entra na escola. 

É importante ressaltar o Currículo Referência de Goiás, o qual apresenta na sua 

proposta de ensino da oralidade, um trabalho pedagógico muito próximo daquilo que Dolz e 

Schneuwly (2010) pregam para esse eixo. Contudo, as propostas que analisei estão mais 

voltadas para a abordagem de outras dimensões, como, oralização de poemas e contos, 

encenações teatrais, correção de atividades, obedecendo parcialmente às recomendações dos 

documentos oficiais. 

Diante das considerações feitas até aqui, considero importante ressaltar, ainda, que, 

apesar de a incidência dos GOS ser menor que a dos GE em VM e VP e ser igual em PLC, a 

escolarização dos GOS, principalmente de textos orais retextualizados, constitui um avanço 
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para o ensino da oralidade. Além disso, conforme reiterado ao longo desta DM, a 

retextualização torna a situação de comunicação menos artificial, descaracterizando menos o 

texto oral, já que se pode recuperar certos aspectos ligados aos meios não-linguísticos da 

comunicação oral, a situação de comunicação, a organização interna do gênero entre outros. 

É inegável a qualidade da escolarização de certas dimensões ensináveis do GOS feita 

por VM, principalmente, e na escolarização de atividades destinadas à PE, proposta por VP. 

Todavia, considero necessários ajustes para a garantia efetiva da formação do produtor de 

GOS, já que em relação ao ensino da capacidade relacionada ao conhecimento das 

características linguísticas, as três coleções, a meu ver, apresentam propostas superficiais, o 

que poderia não ser suficiente para a garantia de uma aprendizagem ótima. 

Não se pode esquecer, entretanto, que, embora o material didático tenha qualidade, 

de acordo com Romanatto (2004), citado na epígrafe desta de DM, ele tem a sua importância 

condicionada ao uso adequado que o professor faça dele, explorando-o naquilo que tem de 

forte e anulando seus pontos fracos. 

Por isso, os resultados dessa investigação levaram-me a outras indagações sobre o 

ensino do oral formal:  

 

(a) Como tem sido a recepção dos GOS pelo professor de LP?  

(b) Como se processa a prática de ensino desses?  

(c) O professor confunde os GOS com outras dimensões da oralidade, como leitura 

oralizada e dramatização?  

(d) Ele  consegue ir além do que é proposto no LDP?  

(e) O professor tem consciência de sua responsabilidade na formação de um produtor 

dos GOS?  

(f) Quais as concepções das capacidades essenciais dos GOS o professor tem?  

(g) As propostas para o ensino dos GOS contribuem para que o aluno aplique o 

aprendizado em suas práticas de linguagem oral? 

 

As respostas a essas indagações apontam para uma nova investigação, ao nível de 

Doutorado, já que pressupõem conhecer o ponto de vista de quem lida, de fato, com o 

material didático na sala de aula e dos alunos, a quem o material é dirigido.  

Ainda que esta pesquisa deixe algumas questões em aberto, o que é inerente à própria 

ação de investigar, acredito que as reflexões empreendidas sobre o ensino dos GOS poderão 

contribuir para o tratamento adequado da oralidade, a saber – o objeto de ensino desta são os 
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GOS; o oral formal deve ser trabalhado, sobretudo porque estes gêneros pressupõem uma fala 

que é pública; as capacidades relacionadas aos GOS precisam ser ensinadas, já que o aluno do 

EM não as aprende sozinho; é preciso que o professor faça as intervenções ao ensino dos 

GOS de forma didática e sistematizada, conforme discutido ao longo desta DM. Contudo, a 

maior contribuição é a aplicabilidade das atividades escolarizadas sobre os GOS, por parte do 

professor, importante agente de transformação para mudar essa realidade. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 –  PARTE DA SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES PARA O ENSINO DE 

‘COMUNICAÇÃO ORAL’ – COLEÇÃO VM 

 

 

Fonte: Coleção Vozes do Mundo: Língua Portuguesa, V.1. 

 

 

 



179 
 

 

  Fonte: Coleção Vozes do Mundo: Língua Portuguesa, V.1. 
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ANEXO 2 – PARTE DA SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES PARA O ENSINO DE 

‘MESA-REDONDA’ -  COLEÇÃO  VP 
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ANEXO 3 – SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES PARA O ENSINO DE ‘MESA-

REDONDA’ -  COLEÇÃO  PLC 
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