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ABSTRA CT: This paper intends to arise some questions about the necessity of working 
with formal oral genres at school and presents some theoretical and methodological 
questions about the research  I’m developing  with students  from 8th grade. 
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0. Introdu ção 
 
 Na minh a traj etória co mo p rofesso ra de Língua Portuguesa da rede pública de 
ensino, caus ava-me preocupação o tratamento dado ao gênero 1 oral na escola. Co mecei, 
então, a observar os momentos em qu e se privilegiava o trabalho co m a oralidad e e 
percebi que o espaço dedicado a essa modalidade era restrito , limitado a ap resentações 
de leituras  e discussões  sobre temas  rel acionados  aos conteúdos das diversas  disciplinas. 

Com bas e ness as observaçõ es, v eri fiqu ei que os  alunos não se preo cupam em 
utilizar u ma fala mais el aborad a ao produzir o  texto oral , sendo o registro coloquial 
usado em todas as situaçõ es de comunicação dent ro e fora da escola. Por isso, é comu m 
em colóquios com pais e professores, ouvir quei xas relacionadas ao desemp enho verb al 
não satis fató rio dos alunos. 

Durante as apresent ações orais realizadas pelos alunos, em di ferentes 
momentos dentro da sala d e aula, observei, tamb ém, que não havia u ma interven ção 
crítica na man eira como ess es alunos utilizavam essa modalidade lingüística. Não é que 
se deva interromper o aluno durante sua fala para qu e se realizem co mentários e 
correções sobre a linguagem por ele utilizada, mas si m que se deve propor atividades 
planejadas , a priori, de forma que certos gêneros orais possam ser praticados de u ma 
man eira mais cons ciente. Pode ser que essa interv enção n ão se efetive porqu e não h á, a 
princípio, um trabalho sistematizado em rel ação a certos gêneros orais . Ou, ainda, 
porque a o ralidade não é concebida como u m locus que d emande mediação sistemática 
por parte do professor de língua.  

Dessa forma, percebo que as atividades didáticas relacionadas aos gêneros 
orais não são contempladas nos planejamentos, porqu e, ao longo da história de ensino e 
aprendizagem da Língua Portuguesa, a leitura e a escrita eram –  e aind a são 
                                                 
1 Segundo Bakhtin (1992), o gênero deixa de ser definido pela estrutura textual e passa a 
ser visto como um modo de org anização enun ciativa. Portanto, quando dizemos gêneros 
orais, estamos nos referindo aos modos de p rodução  oral, tais co mo: elocução formal, 
dramatizações , n arração oral, d ebates, so cialização d e id éias, decl amação d e poemas e 
outros usos estéticos da linguagem. 
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considerad as – as únicas práticas necessárias para a efi ciência comunicativa dos alunos. 
Halliday (1987) em seu artigo Spoken and written modes of m eaning diz que a pal avra 
language propriamente dita era raramente us ada em contextos educacionais. A escola 
pri mária era o  lugar de se aprender leitura e es crita e a escola secund ária priori zava a 
disciplina Inglês, que consistia em aulas de literatura e co mposição (produção de texto). 
Por isso, a língua falada em su a forma natural e espontânea não era tratada co mo u m 
aspecto do  ap rendizado. 

Obviamente, é i mportante considerar o p apel relev ante do aprendizado da 
escrita, porém é n ecessário acrescent ar que n em por isso deve-s e anular o trabalho co m 
os gêneros orais na sala de aul a. 

Na discussão que se segu e, apres ento alguns dos estudos realizados por 
lingüistas e pesquisadores que, partindo do trabalho co m a modalidade oral , edi ficaram 
construtos que pud essem otimi zar o d esempenho  da língua escrita. Esses  estudiosos 
tomaram como ponto de partida: i – a convers ação p ara s e cheg ar à reflexão sobre a 
gramática da língua; ii – o texto fal ado para se chegar efetivamente ao t exto escrito. 
Con forme se observa, pou cos trab alhos já foram d esenvolvidos privilegiando-se os 
gêneros orais . Por isso, considero importante o trabalho co m os gên eros orais, sobretudo 
na es cola, por ser esta u ma instituição  que se o cupa em d esenvolver nos alunos as 
habilidades lingüísticas necessári as para que eles se efetivem na soci edade co mo 
cidadãos.  
 
1. Persp ectiva teórica 
 

Um cres cente nú mero de pesquisas aborda a comparação entre as línguas 
escrita e falada (Pontes: 1990; Marcuschi: 1995; Chafe & Danlelewicz : 1995; Fávero et 
al.: 1999; Horowitz & Samuels: 1987). E m outros casos, antropólogos, lingüistas e 
psicólogos educacionais realizam estudos etnográficos acerca dos usos de cad a u ma 
dessas práticas, inseridas em cont extos sociais e culturais diversos: (Saville-Troik e: 
1982; Hy mes: 1974; Splinder: 1982; Gu mperz & Cook-Gu mp erz:1972 ). As descobertas 
de tais pesquisas indicam que, apes ar de haver estudos sobre a linguagem em seus 
contextos sociais e culturais diversi ficados, aind a não foi realizado u m trabalho de 
cunho etnográfico em uma cert a co munidade escolar que des crevesse e analisass e os 
padrões co municativos apresentados por alunos do ensino fundamental em situações de 
fala pública d entro da s ala d e aula.  

Recentement e, alguns pesquisadores vêm priori zando estudos relacionados à 
fala e à o ralidade na sala de aula (Marcuschi:2001; Ramos:1999; Ataliba:1998, dentre 
outros). Apes ar disso, o que se observa é qu e o ensino de Língua Portugues a ainda t em 
privilegiado a modalidade escrita da língua e desprezado a língua oral. Pontes (1988:1) 
diz que o estudo pormenorizado da "língua coloquial tem sido desprezado até mes mo 
pelos lingüistas". 

Assi m co mo Marcuschi (2001:15 ), acredito que não é possível estudar os 
fenô menos relacionados aos gêneros orais e escritos da língua sem se referir ao pap el 
dessas duas práticas n a socied ade atual e sem considerar a distribuição de seus usos na 
vida cotidiana. Vale salient ar, ainda, qu e esses dois gêneros são efetivados p elo uso em 
diferent es situações e, por isso, são regidos por características próp rias e naturezas 
diversificadas. E mbora não  sejam tidos co mo dois sistemas lingüísticos di ferentes, 
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oralidade e escrita fazem p arte d e u m continuum interativo e complementar , sobretudo 
no tocante às  práticas escolares.  

E m função disso, a língua falad a que permeia as salas de aula está longe de 
constituir-se em u m objeto d e preocup ação por parte d a maiori a dos p ro fesso res. 
Historicamente, isso acontece porqu e a es cola, enquanto instituição formal, é o local de 
se aprend er basicamente habilidades de leitura e escrita. Por isso, parece que as 
atividades orais desenvolvidas na escola, em mo mentos de debates e discussões sobre 
determinado assunto são apenas  pret extos para se desenvolver no  aluno a co mpetência 
escrita. Ainda co mo exemplos dessas atividades podemos citar: contação de histórias, 
declamação de poemas, leitura em voz alta, apresentação de p esquisas sobre assuntos 
previamente determin ados pelo pro fessor, cujo texto está escrito p ara s er lido aos 
demais, e outras atividades que cont empl am, prioritari amente, o texto es crito, con forme 
endossa H alliday: 1987. 

Por outro lado, os recent es aport es lingüísticos sobre a i mportânci a de se 
prestigiar o trab alho com os gên eros orais têm causado n a escol a brasileira u m 
movi mento diferen ciado. No entanto, a prática desses gêneros na sala de aula, sobretudo 
do gênero expositivo, que é um dos que garante ao aluno a possibilidade de desenvolver 
habilidades lingüísticas orais ad equadas às di ferentes  situaçõ es de comunicação, ainda 
não faz parte do conjunto d e atividades qu e deveriam ser exercitadas na escola.  

Na verdad e, é um equívoco pensar que, pelo fato do aluno já dominar a fala 
muito antes de ingressar na escol a, não é necessário ensinar-lhe outros usos e formas de 
linguagem o ral. O si mples fato de o aluno apres entar o do mínio de gên eros orais 
utilizados em contextos in formais não signi fica que os gêneros orais utilizados em 
contextos mais formais já estejam do minados. 

Dessa forma, fica claro que a linguagem oral é i mportante no processo de 
comunicação e interação soci al. De fato, como pudemos observar pela discussão 
apres entada, a oralidade é o instru mento mais utilizado para a co municação entre os 
homens .  

A seguir, apresentaremos alguns passos metodológicos que s e fizeram 
necessários para a realização  da pesquisa.  
 
2. Metodologia da pesquisa 
 
 A discussão apresentada até agora sobre a i mportân cia de se trabalh ar 
sistematicamente certos gêneros orais na escol a situa o âmbito desta pesquisa no campo 
da So ciolingüística. Esta p esquisa pretende descrev er e analisar os recursos textuais, 
estilísticos e extralingüísticos que os  alunos mobilizam para chamar a atenção da 
audiência.  

Tomei co mo ponto de referên cia o últi mo ano do Ensino Fundamental (8ª 
série), porque é u m mo mento na vida do aluno que sinaliza uma ruptura com uma escola 
onde esteve ligado desd e a pré-escola. Também entend emos que o Ensino Fundament al 
é o lugar onde os pro fessores têm mais pro ximid ade co m o aluno e u m contato mais 
direto co m a família del e. Isso facilita a realização de u m trab alho mais signi ficativo, na 
medida em que ao ingress ar no Ensino Médio o aluno, dadas as especi fi cidades deste 
nível de estudos e a preparação para o vestibular, prioriza a leitura e a prática da 
redação. 
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A escola onde a pesquisa está sendo desenvolvida é um colégio de aplicação 
federal de Uberl ândia/MG. O período pesquisado é o matutino (das 7h às 12h20min). 
Os alunos pertencem a classes sociais diversi ficadas , provêem d e vários bairros da 
cidade e estão  na faixa etária dos 13  aos 14 anos .  

Para a realização d esta pesquisa, centrei aten ção n as aulas de Língua 
Portuguesa, especi ficamente nos mo mentos de debates e exposições orais em s ala de 
aula. Isto porque o do mínio de certos gêneros orais deve ser exercitado co m mais 
freqü ência no contexto escolar para que os alunos possam des envolver as habilidades 
lingüísticas necessárias qu e lhes assegu rem a plena participação social e o acesso à 
cidadania.  

Veri ficado o  restrito espaço qu e se dav a ao  trab alho com os g êneros orais  na 
escola, especial mente o expositivo, foi n ecess ário realizar um protocolo com as 
pro fessoras envolvidas na pesquisa, para que a coleta de dados se efetivasse. Esse 
protocolo consistiu em desenvolver – em conjunto co m as pro fessoras – plan ejamentos 
que cont empl assem u m espaço maior para o trabalho com a modalidade o ral. 
 Dessa fo rma, para realizarmos esta p esquisa, p arti mos d a hipótese d e nos 
momentos em que os alunos são solicitados a utilizar a fala pública, em d ebates e 
exposições o rais em s ala, eles o fazem de maneira coloquial, mobilizando  ap enas o 
vernáculo (fala coloquial) . Não há, por part e deles , u ma preocupação co m a el aboração 
mais sistematizada da própria expressão verbal, considerando os di ferentes cont extos de 
uso da língua. Isto nos faz p ensar qu e, provav el mente, os alunos n ão apresent am 
padrões comunicativos2 adequ ados a essas situações de p rática o ral dentro da escol a, 
porque el es não v êem seus  interlocutores, colegas d e sal a, co mo  um público que os 
instigue a fazer uso mais cuidado da língua. Dessa fo rma, os alunos se aprop riam do 
vernáculo adequado a sua fai xa etária e ao seu grupo social para assegurar identidade 
com o g rupo do qual faz parte.  
 Esta hipótese nos faz p ensar n as seguintes pergunt as de pesquisa: (i) d e que 
man eira os alunos estão se comport ando lingüística e estilisticament e frente às 
exig ências do  uso da linguag em nos contextos formais de fal a produ zidos na e pela 
escola? (ii) quais os padrõ es co municativos mobilizados pelos alunos nos mo mentos de 
fala pública? (iii) quais os recursos lingüísticos que mostram a mud ança de estilo (style-
shifting) n a fala pública dos alunos? 
 Na pri meira fase d a pesquisa, fil mei a exposição  oral dos alunos sobre o ciclo 
da cana-de-açú car, proposta pelas p ro fessoras de Língua Portugues a. 
 Após a edi ção da fita, voltamos à s ala de aula co m o material e mostramos as 
fitas p ara os alunos de forma que el es tamb ém pudessem observar e refletir sobre a sua 
própria fala e sobre os recu rsos paralingüísticos utilizados. E m seguida, realizei, 
juntamente co m as pro fessoras e alunos envolvidos, u m trabalho de an álise dos padrões 
comunicativos apresentados pelos alunos. Mostramos a eles a i mportân cia dos recu rsos 
lingüísticos e paralingüísticos para a co mpreensão dos sentidos produzidos por u m texto 
oral. 
                                                 
2 Segundo Saville-Troike (1982), padrões co municativos são as divers as maneiras de 
u m falant e se co municar. Esses padrões tendem a se uni ficar de acordo: co m o perfil 
social e educacional, da região geográfica e outros traços da organização social do 
falante.  
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 Dessa forma, nosso trabalho tem o objetivo de cons cientizar o aluno sobre a 
i mportân cia de ele sentir-se cons ciente d e seu p apel de falant e nos di ferentes contextos 
comunicativos. 
 
3. Conclusão 
 
 Vale escl arecer que a abo rdag em etnográfi ca utilizada p ara a execução desta 
pesquisa nos proporcionou um trab alho intenso de contato co m a comunidade escolar 
pesquisada e nos possibilitou deslocar o nosso ponto de vista anterior, o  de pro fessora, 
para um outro ponto de vista, de pesquisadora, interessada em analisar e incentivar a 
prática de gên eros orais na escola. 
 A próxi ma etap a da pesquisa consiste em uma segunda coleta de dados. Após a 
intervenção crítica mostrando aos alunos a importância dos recu rsos lingüísticos e 
paralingüísticos para a co mpreensão dos s entidos produzidos por um texto o ral, 
proporemos outra atividade de deb ate que será nov amente gravada em vídeo, p ara 
analisarmos se houve ou não diferen ça nos padrõ es comunicativos apresentados pelos 
alunos. Esse segundo momento nos possibilitará realizar u m trabalho co mparativo entre 
os dados coletados antes d a interven ção e os coletados após a interven ção. E m s eguida, 
voltaremos à sal a de aula, nov amente, para mostrarmos aos alunos o resultado desta 
pesquisa. 
 
RESUMO: Este trabalho pretende levantar algu mas questões sobre a necessidade d e se 
trabalhar com certos gêneros orais mais fo rmais na escola e apresentar algu mas questões 
teóricas e metodológicas d a pesquisa que está sendo desenvolvida co m alunos de 8ª 
série.  
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comunicativos.  
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