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RESUMO 

 

O presente estudo esteve voltado para compreender como um gênero da modalidade oral 
formal como a exposição explicativa, quando trabalhado através de seqüências didáticas, 
contribui para crianças do Grupo V se iniciarem na apropriação de algumas das características 
dessa modalidade de gênero. Quatro principais conceitos contribuíram para norteá-lo: a 
concepção de linguagem como atividade social defendida por Bronckart (2003); de língua 
como construção social histórica e cognitiva situada em eventos de interação apoiada por 
Marcuschi (2003); na concepção de gênero como tipos relativamente estáveis de discurso cuja 
finalidade é refratar as condições sob as quais a comunicação se realiza nos diversos 
contextos e de seqüência didática como procedimento para auxiliar as práticas de ensino. Em 
se tratando de uma pesquisa de caráter social, os procedimentos para seleção dos sujeitos e do 
campo; para coleta e análise dos dados, se inserem no paradigma qualitativo, pois os métodos 
qualitativos são apropriados quando o fenômeno em estudo é complexo, de natureza social e 
não tende à quantificação. Visando a coerência entre o objeto da pesquisa e o paradigma 
metodológico selecionado para investigá-lo, o estudo foi constituído por observações através 
do registro escrito e gravado em áudio e vídeo em duas salas de aula de grupo cinco de 
Educação Infantil de duas escolas do Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura do Recife, 
sendo uma delas com a proposta de uma seqüência didática sugerida pela pesquisadora que 
contou com algumas orientações da professora da turma e na outra sem a sugestão desse 
procedimento com vistas a construir uma análise comparativa à luz do referencial teórico. Os 
resultados das análises ratificam que o procedimento da seqüência potencializa as situações de 
ensino e aprendizagem do gênero exposição oral promovendo mudanças significativas nas 
habilidades infantis no momento da produção e uso desse gênero ao mesmo tempo em que 
traduzem a necessidade de aprofundar o debate em torno do currículo para o ensino da língua 
materna e da formação do docente para atuar com a Educação Infantil, onde a linguagem 
constitui componente curricular sendo reconhecida como um pilar indispensável para 
aprendizagem das práticas sociais. 

 

Palavras chave: Educação Infantil, Seqüência Didática, Aprendizagem, Gêneros Orais, 
Exposição Oral 

 

 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
This study was aimed to understand how a genre of the oral exposure to formal explanation, 
when worked through didactic sequences, contributes to children of the V is starting to take 
control of some of the characteristics of this type of genre. Four main concepts contributed to 
guide him: the conception of language as a social activity supported by Bronckart (2003), 
speaking as a social construction and historical events located in cognitive interaction 
supported by Marcuschi (2003), the concept of gender as types for stable discourse whose 
purpose is to refract the conditions under which communication takes place in different 
contexts and teaching sequence as a procedure to assist teaching practices. In the case of a 
search of a social nature, the procedures for selection of subjects and of the field for 
collecting and analyzing data, fall within the qualitative paradigm, because qualitative 
methods are appropriate when the phenomenon under study is complex, having a social and 
not seek to quantify. In order to ensure consistency between the object of research paradigm 
and methodology selected to investigate it, the study consisted of observations by recording 
written and recorded in audio and video in two classrooms of five groups of childhood 
education in two schools of the Municipal Education of the Prefecture of Recife, one of the 
proposal of a didactic sequence suggested by the researcher which included some guidelines 
for the class teacher and the other without a hint of this procedure in order to build a 
comparative analysis of the theoretical framework. The test results confirm that the 
procedure of the sequence enhances the situations of teaching and learning of gender oral 
promoting significant changes in children's abilities at the time of production and use of this 
kind at the same time that reflect the need to deepen the debate on curriculum for mother 
tongue teaching and training of teachers to work with early childhood education, where 
language is taught component is recognized as an indispensable pillar for learning social 
practice.  
 
Keywords: Early Childhood Education, Sequence Curriculum, Learning, Genres Oral, Oral 
Exposure  
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INTRODUÇÃO 

 

Embora recentes no Brasil, estudos sobre ensino da oralidade através de gêneros vêm 

revelando a importância de a escola recorrer a esses instrumentos para confrontar crianças em 

início da idade escolar com as práticas sociais de leitura e escrita. O trabalho de Goulart 

(2006, p. 1), por exemplo, evidencia que “parte da produção relativa ao letramento dessas 

crianças se apresenta por meio da oralidade”. 

O referido estudo segue na direção de uma das teses centrais defendidas por pesquisas 

consolidadas na área de linguagem na qual se defende que é necessário aos sujeitos 

conhecerem aspectos subjacentes às situações de comunicação para que alcancem a 

consciência da realidade histórica e social do seu tempo. Esta tese tem como princípio uma 

noção de língua materna voltada à ampliação dos horizontes dos indivíduos em direção a um 

domínio cada vez maior de diferentes práticas discursivas (BAKHTIN, 2003; BAKHTIN, 

2006; GERALDI, 1997; KOCH, 2006; MARCUSCHI, 2003).  

A efetivação das situações comunicativas só é possível através dos diversos textos 

produzidos pelos falantes de uma determinada língua e inseridos nos seus meios sociais. Esses 

textos, por sua vez, têm sua materialidade constituída nos gêneros, escritos ou orais, que 

circulam nas esferas sociais (BAKHTIN, 2003; MARCUSCHI, 2005).  

É, portanto, imprescindível à escola auxiliar os aprendizes a se apropriarem de 

diversos gêneros textuais, pois a inserção desses sujeitos no meio social depende, em grande 

parte, do desenvolvimento das habilidades para se comunicarem. De fato, conforme salienta 

Bakhtin (2003), os gêneros se constituem em organizadores das práticas discursivas e, como 

afirma o autor, 

 

[...] Quanto melhor dominamos o gênero tanto mais livremente o 
empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos nele a nossa 
individualidade (onde isso é possível e necessário), refletimos de forma mais 
sutil e mais flexível à situação de comunicação, em suma realizamos de 
modo mais acabado o nosso livre projeto de discurso [...] (p. 283-285). 

 

No que se refere à aprendizagem dos gêneros orais públicos, Goulart (2005) constata a 

necessidade da inserção de procedimentos que possibilitem o ensino das práticas orais na 

escola. 
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Por outro lado, Costa (2006), investigando as atividades com oralidade nos livros 

didáticos, mostra que as questões propostas nos livros se aproximam das recentes orientações 

teóricas e metodológicas1 para o ensino dos gêneros da modalidade oral, além de propor ao 

aluno reflexões importantes acerca dos usos e das variações ocorridas na língua. Porém, 

segundo aquela autora, essas atividades ainda restringem o uso da categoria de gêneros orais 

às situações eminentemente escolares, promovendo, assim, certo distanciamento em relação 

aos contextos reais nos quais os mesmos ocorrem. Em relação a esse distanciamento, Costa 

(2006) concorda com Schneuwly e Dolz (2004) que os gêneros sofrem modificações para se 

adaptarem às especificidades inerentes ao ensino. Isso faz com que aqueles instrumentos 

percam, em parte, suas características de origem ao entrarem no contexto escolar.  

A pesquisa de Costa (2006) aborda o tratamento dos gêneros que circulam em esferas 

públicas e, a partir das suas considerações, é possível suscitar as seguintes questões:  

• Se as atividades com gêneros orais do domínio público propostas nos livros didáticos - 

os quais são avaliados por um programa específico destinado2 a esse fim - apresentam 

estas lacunas, então como esses gêneros, especificamente os mais utilizados nos 

domínios nos âmbitos escolares e acadêmicos, são trabalhados na Educação Infantil?  

• Se a Educação Infantil em escolas públicas - ao contrário do Ensino Fundamental - 

não utiliza livros didáticos e os professores seguem propostas pedagógicas elaboradas 

pelas secretarias de educação dos municípios, então como os docentes seguem essas 

propostas? Se não seguem, por que não seguem? E se seguem, quais são e como são 

colocadas as atividades com as crianças?  

• O que dizem essas propostas que referenciam o ensino da língua materna em relação 

ao trabalho com oralidade na Educação Infantil?  

• Se as atividades envolvendo os gêneros textuais da oralidade são importantes, então 

como a linguagem oral da criança da Educação Infantil vem sendo tratada pela escola? 

O tratamento dado pela escola ao ensino da oralidade está permitindo às crianças 

desenvolverem habilidades lingüísticas que lhes possibilitem inserir-se em situações 

formais de usos da linguagem? 

                                                 
1 Estamos nos referindo às obras de Schneuwly e Dolz (2004) e Marcuschi (2003). Essa primeira baseada na 

teoria da enunciação de Bakhtin (2003), apresentada em sua obra Estética da Criação Verbal, e a segunda na 
Lingüística de Texto. 

2 O Programa Nacional do Livro Didático avalia, com base em parâmetros e critérios estabelecidos por 
pesquisas, a qualidade dos livros didáticos. 
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• Como os professores se posicionam a respeito do que é a oralidade e como e o que é 

preciso ensinar nesse eixo de trabalho para crianças da Educação Infantil? 

Nesse sentido a pesquisa da autora supracitada corrobora para justificar o tema desta 

investigação, pois as lacunas apontadas por Costa (2006) e, porque não dizer, a existência 

dessas lacunas em nossa própria prática docente fomentam a discussão sobre a necessidade de 

um trabalho sistematizado com a oralidade desde os primeiros anos da criança na escola. 

No que diz respeito aos gêneros orais que circulam em instâncias públicas, considera-

se, como também fazem Schneuwly e Dolz (2004), que para a criança desenvolver as 

habilidades necessárias em usá-los de maneira consciente, esses gêneros precisam ser 

contemplados como objeto de ensino e de aprendizagem na escola, uma vez que este ambiente 

é o lócus privilegiado de acesso aos saberes formais.  

Sendo assim, a presente investigação esteve voltada para entender como o gênero 

exposição oral explicativa, quando sistematizado em sequências didáticas no último ciclo da 

Educação Infantil (grupo V) que atende crianças de 5 a 6 anos em escolas do Sistema 

Municipal de Ensino do Recife, auxilia-lhes a usarem essa categoria de textos, possibilitando-

lhes iniciarem-se na apropriação de algumas das suas características e usá-los quando 

inseridas em situações mais formais, por exemplo, em uma feira de conhecimentos. 

Para fins de delimitação do campo de investigação, foi observada e analisada a 

sequência didática envolvendo o gênero exposição oral explicativa, pois nas escolas 

municipais do Recife é comum a prática de “Feiras de Conhecimento” como estratégia de 

socialização das experiências construídas ao longo do ano letivo com as crianças.  

Schneuwly e Dolz (2004), em definição ainda provisória, conceituam a exposição oral 

como um gênero bipolar, ou seja, para que se exponha algo é preciso que haja de um lado 

expectadores ouvintes e em condição de interlocução, e de outro um interlocutor enunciador 

que exerce o papel de especialista e cuja finalidade é veicular um conteúdo referencial. As 

discussões em relação ao conceito da exposição oral e sua finalidade serão mais aprofundadas 

e discutidas no aporte teórico. 

Nesse breve preâmbulo, no entanto, convém salientar que alguns gêneros da 

linguagem verbal oral são bastante exigidos em situações formais de comunicação. No 

entanto, Schneuwly e Dolz (2004) e Goulart (2005) evidenciam algumas distorções no ensino 

da oralidade na escola, tais como: ausência de critérios e objetivos bem definidos para 

produções das atividades com a linguagem oral; a oralidade ora tem sido trabalhada como 
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representação da escrita, ora sendo oposta àquela. Sobre esse enfoque dado ao ensino da 

oralidade na escola, Schneuwly e Dolz (2004) afirmam: 

 

[...] Dada a idealização da escrita como forma perfeita da língua - e, logo, da 
expressão da realidade e do pensamento - a fala só pode ser concebida de 
duas formas, aliás, não mutuamente exclusivas: seja como tendente 
necessariamente à forma ideal, representada precisamente pela escrita, 
fundindo o oral e escrita numa realidade mítica de uma língua ideal; seja 
como fundamentalmente diferente da escrita em sua forma e em sua função, 
já que ela é o lugar da expressão espontânea cotidiana que, por definição, 
não tem cidadania no sistema escolar (p. 133). 

 

A idéia de língua escrita como sendo a língua realizada em sua perfeição traz em seu 

bojo outra consequência para o ensino das práticas orais na escola: a resistência quanto à 

proposição de atividades sistematizadas com a língua oral nos vários níveis de ensino, 

conforme ratifica os autores da citação acima. Isso pode estar atrelado ao conhecimento ainda 

pouco aprofundado sobre o saber fazer do ensino das práticas orais, seja por não julgá-las 

como relevantes ou necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem das crianças, pois a 

oralidade se aprende em situações cotidianas e espontâneas, não sendo preciso ensiná-la, seja 

por limitações na formação do docente, sobretudo, daqueles que atuam na Educação Infantil, 

o que resulta em poucas reflexões sobre a importância das estratégias de sistematização para 

essa modalidade de ensino. 

Neste sentido, o principal propósito desta pesquisa foi analisar como as 

sistematizações através de sequências didáticas envolvendo o gênero exposição oral para 

crianças entre 5 e 6 anos é possível e em que aspectos contribuem, ou não, para aprendizagens 

em dois eixos: a produção do gênero e o seu uso.  

No decorrer do processo de ensino e aprendizagem dos indivíduos, a própria escola 

exige que seus alunos façam uso de alguns dos gêneros do discurso oral formal como 

apresentação em seminários; debates entre integrantes da turma; exposição em feiras de 

conhecimento; entre outros. Mas, o ambiente escolar propõe tardiamente as atividades 

sistematizadas para que os aprendizes se apropriem dos gêneros citados, ou simplesmente não 

as propõe (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). Residem aí indícios que apontam a existência de 

um paradoxo na oposição da escola em propor atividades sistematizadas com a oralidade. Por 

enquanto, essa é uma questão que merece estudos posteriores, pois não é objetivo da pesquisa 

investigá-la. 
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Convém ainda destacar o amplo enfoque dos estudos acadêmicos sobre 

desenvolvimento das práticas discursivas através de gêneros escritos por crianças nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental (KOCH, 2006, LEAL; MORAIS, 2006, VAL; ROCHA, 

2005, LEAL, 2005, GOULART, 2005). Em contrapartida, há poucos estudos sobre o ensino 

da oralidade, sobretudo no que se refere ao trabalho com essa modalidade da linguagem na 

Educação Infantil. 

Dessa forma, com esse estudo se pretende ampliar o leque das contribuições sobre a 

temática do ensino dos textos orais em atividades sistematizadas para crianças da Educação 

Infantil. Além disso, a ampliação do ensino fundamental para nove anos confere uma 

relevância ainda maior ao processo de escolarização nas etapas da Educação Infantil, a qual 

durante um longo período da história exerceu o papel de substituir os cuidados básicos na 

ausência da família da criança (RECIFE, 2004). A linguagem oral, no contexto das mudanças 

no ensino, adquire caráter fundamental, porém ainda pouco explorado no cenário das 

pesquisas acadêmicas. 

O quadro ora apresentado, de maneira ainda introdutória, ratifica a importância da 

presente pesquisa que vem com o objetivo de contribuir para os estudos que enfocam a 

oralidade.  

Com efeito, estudos como o de Melo (2002) mostram que propor atividades 

sistematizadas para desenvolver as habilidades metalingüísticas, como por exemplo, a 

consciência gramatical em crianças dos primeiros anos do ensino fundamental, pode alcançar 

resultados muito positivos e auxiliá-las a apropriarem-se dos aspectos mais complexos 

referentes ao uso da língua, além de contribuir para superação de hipóteses como a “do déficit 

lingüístico” postulado pela teoria da deficiência cultural, conforme discutida por Soares 

(1997). 

Resta saber agora como isso ocorre com as atividades envolvendo gêneros orais 

trabalhados em seqüências didáticas nas salas de grupo V da Educação Infantil. 

Além das justificativas teóricas apresentadas até aqui, outras três foram importantes 

para a escolha da temática. A primeira é pessoal, pois enquanto sujeito iniciante na docência 

tínhamos dificuldades de trabalhar com o ensino da língua materna com os aprendizes. Esse 

fato foi desencadeador de uma busca incessante pela formação continuada na área de 

linguagem. A partir de então, nosso olhar sobre a formação continuada tornou-se ainda mais 

sensível, pois se esta já é reconhecida como sendo necessária aos professores mais 
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experientes, se torna indispensável para os professores iniciantes e polivalentes da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental e foi através dessa busca que encontramos um curso de 

especialização ofertado pela Universidade Federal de Pernambuco em leitura, produção e 

avaliação de textos3.  

Além de propor outras tarefas relevantes para nossa formação docente, o referido 

curso também nos inseriu em atividades acadêmicas onde nos deparamos com as seguintes 

dificuldades: insegurança e receio de falar nas apresentações e socializações dos trabalhos em 

congressos e na própria sala de aula; problemas com a seleção do vocabulário para que as 

pessoas compreendessem o que estávamos falando; sintetizar o texto visando atender às 

exigências das situações; além de sentir dificuldades ao nos depararmos com situações de 

improviso durante as apresentações. 

A segunda justificativa advém dessa primeira e diz respeito à vida profissional, pois 

nos questionamos até que ponto os problemas apontados acima não dificultavam os diálogos 

com os nossos aprendizes na sala de aula? Esse questionamento nos levou à última 

justificativa para a escolha dessa temática e diz respeito às implicações sociais sobre a vida 

dos aprendizes quando esses indivíduos se apropriam, ou não, dos gêneros orais utilizados em 

instâncias públicas.  

Não se está afirmando que a apropriação desses gêneros através de processos de 

ensino e aprendizagem garanta, por si só, aos sujeitos transporem muitas das disparidades 

sociais do seu tempo; mas essa apropriação não seria um bom começo? 

Antes de responder a essa questão, também é importante esclarecer que não se está 

supondo que as seqüências didáticas serão suficientes para que as crianças apreendam as 

características do gênero exposição oral em sua totalidade. O intuito é, sobretudo, analisar 

como as seqüências didáticas mobilizam saberes referentes ao gênero em questão sem 

desconsiderar outras variáveis inerentes ao processo de ensino e aprendizagem, por exemplo: 

a correspondência entre os objetivos de ensino propostos na seqüência didática e as 

capacidades de aprendizagens das crianças na atividade, a disponibilidade de materiais 

didáticos na escola que possibilitem ao professor trabalhar com as crianças gêneros orais que 

circulam nas instâncias públicas, a experiência do docente com as atividades envolvendo 
                                                 
3 A pesquisa realizada durante o curso, caracterizada como um estudo de caso, culminou em uma monografia a 

qual revelou os seguintes aspectos: a) as estratégias de trabalho com a língua materna propostas pelos docentes 
do ensino fundamental ainda se distanciam do conceito de língua e texto como uma construção de sujeitos 
sociais, históricos e cognitivos situada em um tempo histórico; b) o que se considera como texto são as 
produções escritas que, por sua vez, representam o código da língua e o pensamento do indivíduo; c) a 
necessidade de promover aos professores espaços para refletir sobre esses conceitos (NASCIMENTO, 2007). 
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seqüências didáticas e gêneros orais, o tempo do professor destinado ao planejamento, a 

formação inicial e continuada do docente, entre outras. 

Diante da problemática explicitada até então, de um modo geral nessa pesquisa se 

buscou: compreender como as seqüências didáticas envolvendo o gênero exposição oral 

explicativa trabalhado com crianças entre 5 e 6 anos no último ciclo da Educação Infantil 

(grupo V) em escolas do Sistema Municipal de Ensino do Recife possibilita-lhes iniciarem-se, 

ou não, nas aprendizagens e na apropriação de algumas características do gênero textual 

citado acima, vindo, porventura, a utilizá-los em situações comunicativas mais formais.  

Quantos aos objetivos mais específicos, buscou-se: 

• Analisar como se dá o desenvolvimento do gênero exposição oral explicativa durante 

a aplicação da seqüência didática; 

• Compreender como um gênero da modalidade oral formal como a exposição 

explicativa, quando trabalhado através de seqüências didáticas, contribui, ou não, para 

as crianças do Grupo V se iniciarem na apropriação de algumas das características 

dessa modalidade de texto considerando os seguintes aspectos: como elas se inserem 

na situação de comunicação proposta e quais as aprendizagens construídas. 

Visando melhor orientar o leitor, este trabalho parte de uma introdução na qual se 

encontram a problemática geradora da pesquisa e os fundamentos utilizados para justificá-la 

seguida de três capítulos. O primeiro capítulo trazendo os aportes teóricos está organizado em 

quatro itens. No item 1.1 se encontram respectivamente os diferentes olhares sobre a oralidade 

e sobre os moldes assumidos pelo ensino das práticas orais a partir destes, tal como a noção 

de oralidade subordinada à escrita ou como sendo uma língua onde impera a espontaneidade. 

Em 1.2 é delineado um breve esboço do cenário histórico e político do qual emerge a 

Educação Infantil relacionando-a às propostas para o ensino das práticas orais inseridas nas 

referências curriculares atuais para esta etapa da escolarização. 1.3 trata da definição de 

exposição oral, as dimensões ensináveis, as características desse gênero e as motivações que 

levaram a escolhê-lo para trabalhar as aprendizagens de crianças de grupo V com gêneros 

orais. E em 1.4 partimos da reflexão sobre a concepção de ensino e do desenvolvimento da 

aprendizagem para se discutir os princípios teóricos subjacentes à sequência didática e a 

relação entre este procedimento e a apropriação dos gêneros orais secundários. 

O capítulo 2 traz o percurso metodológico com as justificativas para a seleção de cada 

um dos procedimentos adotados para o desenvolvimento da pesquisa. Este capítulo é 
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composto por sete itens e um subitem.  No 2.1 estão os critérios adotados para seleção dos 

sujeitos e do campo da investigação. 

Em 2.2 se encontram os critérios de seleção do instrumento utilizado para coleta dos 

dados, a observação e suas variáveis, assim como os fundamentos teóricos que a direcionam 

como sendo o instrumento apropriado para pesquisas de caráter qualitativo. 

2.3 apresenta cada uma das etapas percorridas pelo desenvolvimento da pesquisa até 

sua culminância cujo teor se encontra nas análises dos dados expressadas no terceiro capítulo. 

No item 2.4 estão expressos os princípios e procedimentos utilizados para a elaboração da 

sequência didática que contou com a opinião da professora, pois se parte do pressuposto que 

esta conhece as características dos grupos de alunos da sua sala de aula.  

Em 2.5 e 2.6 respectivamente são explicitados os procedimentos utilizados para 

discutir o procedimento sequência didática com a professora em cuja sala este procedimento 

foi desenvolvido e os critérios orientadores da organização dos grupos de crianças das duas 

salas onde ocorreu a investigação. 

O item 2.7 e o subitem 2.7.1 destacam os critérios para análise da sequência didática e 

das aprendizagens sobre o gênero exposição oral. Sendo estes os eixos estruturantes da 

pesquisa, optou-se por organizá-los em um quadro onde estão relacionados os critérios 

analisados dentre os dados coletados. 

Por fim, o capítulo 3 traz os resultados das análises dos dados coletados da sequência 

didática e da exposição oral cujo conteúdo tenta responder, de maneira parcial, às questões 

apontadas nas páginas 9 e 13 da introdução. Por se tratar de um tema relativamente novo e 

reconhecendo a dinamicidade própria do objeto, convém ressaltar o caráter provisório e 

inconcluso dessas análises. 

Nas considerações, a partir de algumas reflexões sobre essas questões, outras foram 

suscitadas, pois se considera que este é o movimento que tem impulsionado um fazer 

científico dotado de auto crítica, condição indispensável à ciência que se pretende ética e 

compromissada com as questões sociais do seu tempo. 
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1 APORTE TEÓRICO 

“Toda caminhada rumo ao 
conhecimento começa com indagações 
traduzidas em palavras” (autor não 
identificado) 

1.1 A oralidade sob diferentes olhares: entre as teorias e as propostas de ensino  
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A reportagem que inicia esse capítulo descortina um cenário carente de estudos 

científicos para subsidiar a construção de propostas curriculares que orientem as práticas 

docentes nas atividades envolvendo os textos orais. A referida reportagem confirma ainda o 

equívoco cometido em muitas salas de aula onde as práticas orais são, na maioria das vezes, 

subordinadas às práticas escritas, quando a mesma matéria enfatiza que decorar um texto 

escrito não é a estratégia apropriada para a produção e o uso das práticas orais. 

Embora não seja objetivo analisar a reportagem em destaque, a partir de um breve 

olhar sobre esta é possível perceber a que noção predominante sobre os textos orais é que são 

marcados por “vícios” e quando não preparados, os alunos, ao dispor da fala em público, têm 

medo das avaliações. O equívoco agora reside quando se afirma que a oralidade é marcada 

por elementos resultantes de “vícios” e na desconsideração de que apenas as apropriações de 

técnicas para treinar a voz e de gestos não garantem desenvoltura no uso dos gêneros orais.      

O fato é que, conforme Scarpa (2003), a maneira como o ser humano aprende a 

construir enunciados falados e escritos tem sido uma questão provocadora de muitas 

discussões. Os estudos sobre a aquisição da linguagem pela criança têm se utilizado da 

oralidade para propor algumas explicações a esse respeito, por exemplo, o sujeito aprende a 

falar espontaneamente pela convivência com o meio social, ou porque já nasce predisposto a 

isso. 

Conforme Scarpa (2003), a maneira como o ser humano aprende a construir 

enunciados falados e escritos tem sido uma questão provocadora de muitas discussões. Os 

estudos sobre a aquisição da linguagem pela criança têm se utilizado da oralidade para propor 

algumas explicações a esse respeito, por exemplo, o sujeito aprende a falar espontaneamente 

pela convivência com o meio social, ou porque já nasce predisposto a isso. 

No entanto, essas explicações não se apóiam em um quadro teórico linear. Estas são 

construídas ao longo das transformações históricas pelas quais passaram as ciências humanas 

e sociais no final do século XIX e início do século XX onde áreas como a lingüística e as 

ciências da linguagem se viram diante da necessidade de repensar os seus objetos, posições 

teóricas e abordagens metodológicas. 

Em decorrência dessas mudanças, os estudos científicos sobre a língua exibem três 

momentos históricos, dentro dos quais a concepção de oralidade e seu ensino assumem 

diferentes significados. Esses três momentos permitem entender: i) o porquê antes não se 

tinha preocupação com a língua oral, seja enquanto objeto científico seja enquanto objeto de 
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ensino e aprendizagem; ii) porque hoje essa preocupação tem sido central em alguns estudos e 

nos documentos que orientam o ensino (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, BRASIL, 2001). 

Para Marcuschi (2005), as abordagens teóricas que se debruçam sobre os fenômenos 

da língua desde o início do século XX propõem enfoques diferentes sobre o conceito de 

oralidade. Contudo, nem todas oferecem uma concepção acerca da língua oral apropriada para 

fundamentar um objeto para o ensino e aprendizagem dos textos da modalidade oral, quer por 

estarem agregadas aos pressupostos teóricos da Lingüística Estrutural inaugurada por 

Ferdinand de Saussure que concebia a língua como um sistema de signos estruturados, 

dividida em langue e parole, quer por estarem relacionadas à teoria da Lingüística Formal 

defendida por Noam Chomsky, que concebe a língua como código e representação do 

pensamento dos interlocutores, desvinculada dos contextos sociais de produção.  

Ainda de acordo com Marcuschi (2005), em ambas as perspectivas, e até início dos 

anos de 1980, a língua falada era sempre examinada em oposição à língua escrita, 

predominando a supremacia da última em relação à primeira.  

Segundo apontam Fávero e Andrade (2005, p. 15), “a língua falada foi considerada, 

durante muito tempo, até meados da década de 1960, como o lugar do caos” por apresentar 

vários aspectos que não se expressavam na escrita. Enquanto a escrita era concebida como 

abstrata, formalizada, de estrutura complexa e organizada, a fala era vista como concreta, 

instável, espontânea e dependente da situação de produção. As autoras fazem referência aos 

estudos sobre a oralidade de Sapir (1921), Bloomfield (1933), Fillmore (1981) e Mattoso 

Câmara (1969) os quais, geralmente, subordinam os fenômenos ocorridos na linguagem oral à 

escrita. 

A presente pesquisa segue um percurso metodológico diferenciado dos estudos 

mencionados por Fávero e Andrade (2005), portanto é importante entender: i) tanto a 

abordagem teórica, cuja proposta norteia este estudo, quanto cada uma das vertentes teóricas 

acerca da concepção de língua, desde as que vigoraram no início e durante o século XX até o 

presente momento; ii) qual o conceito de oralidade subjacente a tais concepções; iii) as 

implicações para o ensino da linguagem oral no âmbito escolar resultantes destas. 

No primeiro momento histórico mais significante dos estudos sobre a língua, em 

meados do início do século XX, as afirmações de Ferdinand de Saussure constituíram a base 

teórica que nortearia o ensino da língua materna durante algum tempo. Na introdução do seu 
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“Curso de Lingüística Geral”, o autor destaca que o objeto das ciências que estudam a 

linguagem até então não havia sido definido. 

Saussure aponta que antes que ocorresse essa definição, houve três fases sucessivas até 

se chegar ao real objeto de estudos dos fenômenos da linguagem conceituado pelo próprio, 

fases estas marcadas pela: “Gramática lógica, a Filologia e a Gramática Comparada” 

(WEEDWOOD, 2002).  

Embora reconheça a contribuição dessas correntes para a construção de uma ciência da 

língua, Saussure (2006) segue afirmando que estas se distanciam em suas essências do que 

seria de fato o objeto passível de investigação sobre fatos lingüísticos. E qual seria esse 

objeto? Como ele deveria ser estudado? De acordo com o autor, para investigá-lo era 

necessário retirar da língua tudo aquilo que a transformara em algo heterogêneo e confuso. 

Separa-se então a fala, passível das modificações realizadas pelos falantes, da língua em si, 

que seria o material homogêneo, o produto final da faculdade da linguagem, sobre a qual não 

incidiria alterações psíquicas ou sociais. 

Com base em tais pressupostos, se estabelece uma análise dos fenômenos da 

linguagem a partir da estrutura dos signos lingüísticos, considerados por Saussure (2006) 

como invariável e independente do contexto. Esses signos constituiriam um sistema 

estruturado, exterior ao indivíduo, que seria a Língua abstrata, o objeto de estudo das ciências 

da linguagem. Estabelecia-se então a dicotomia langue e parole, ou seja, a língua e a fala, 

sendo esta última considerada como comportamento lingüístico, um subproduto da primeira e, 

portanto, não poderia ser submetida a investigações científicas dadas as variáveis advindas 

das situações e de alterações psíquicas dos falantes. 

Segundo Suassuna (2004), 

os postulados lingüísticos de Saussure foram traçados sob uma ótica 
estruturalista [...] influenciado pela Sociologia de Durkheim, Saussure 
estabeleceu uma distinção entre língua e fala, considerando a língua um 
sistema abstrato, homogêneo, social e supra-individual, ao passo que a fala 
seria a realização concreta e individual da língua. Tomando a língua, e não a 
fala, como objeto de estudos da Lingüística, Saussure exclui desse mesmo 
objeto tudo aquilo que fosse individual e heterogêneo. Desse modo a 
Lingüística passou a ser a ciência que estudava a língua como um sistema de 
signos. Os signos, por sua vez, seriam unidades compostas de significante e 
significado e a relação entre significante e significado foi considerada por ele 
como arbitrária, convencional (p. 64) 
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 Conforme o arrazoado acima, se pode concluir que, com base em uma abordagem 

estruturalista da língua, para se estudar os fenômenos da linguagem seria necessário 

desconsiderar as variáveis ocasionadas pelo uso individual e social, tornando-se, portanto, 

impossível observar os fatos da língua a partir da fala, uma vez que esta modalidade variaria 

de acordo com os usos regionais e individuais. 

Porém, conforme salienta Suassuna (2004), a vertente estruturalista4 saussureana 

trouxe contribuições significativas para as ciências da linguagem, como por exemplo: 

 

[...] a) o reconhecimento da existência de variantes lingüísticas; b) 
concepção de língua como sistema, cujas partes se opõem; c) caráter formal 
da análise lingüística; d) primazia de estudos sincrônicos; e) tratamento não 
normativo dos fatos da língua (p. 69). 

Além disso, acrescentam-se nesse quadro as importantes contribuições de Saussure ao 

propor os conceitos de significado e significante para investigações sobre a linguagem, 

desenvolvidas e aprofundadas posteriormente pela Psicologia Cognitiva, além do fato que o 

estruturalismo construiu um objeto científico, tornando possível inserir, assim, os estudos 

sobre a linguagem dentro dos padrões das ciências exigidos pelo contexto histórico no qual se 

desenvolve o pensamento estruturalista de Saussure.  

No entanto, Suassuna (2004), assim como Geraldi (2005) e Marcuschi (2005) 

destacam os limites dessa teoria quando aplicada ao ensino da língua materna e suas 

implicações para o tratamento da oralidade pela escola, que resultaram em certas lacunas, 

como:  

• Embora reconhecendo as variantes da língua, o objeto de ensino era a escrita enquanto 

norma padrão já que era legitimada pelas análises científicas. Situadas no plano da 

fala, as variações não eram tratadas em sala de aula.  

• Ensino da língua desvinculado do contexto nos quais se produzem os enunciados; 

• Não observação dos aspectos semânticos; 

• Não sistematização do ensino da oralidade por se entender que a fala é onde ocorrem 

as “desordens” das construções lingüísticas e que o falar já é próprio dos indivíduos, 

portanto, não precisa ser ensinado;  

                                                 
4 Existe também a vertente americana do estruturalismo lingüístico cujo representante é Leonard Bloomfield 

(WEEDWOOD, 2002). 
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• Os enunciados orais não devem ser entendidos enquanto textos e seus fenômenos 

devem ser compreendidos em oposição aos enunciados escritos.  

Segundo Alkmim (2006), as propostas de ensino de língua materna norteadas pela 

abordagem saussureana não observam a relevância de construir um objeto de ensino para a 

oralidade e nem tampouco a escola considerava a importância das atividades com essa 

modalidade da linguagem. 

Convém lembrar ainda que a ciência lingüística e a própria teoria estruturalista no 

cenário esboçado acima não têm preocupação com aspectos relacionados à produção textual 

ou com seu ensino. 

Porém, não se pode desconsiderar que, geralmente, as teorias que se ocupam de 

analisar objetos e fenômenos instaurados no cerne da sociedade acabam por influenciar as 

maneiras como esses objetos são tratados pela escola5 e pelas diretrizes de ensino. Com o 

estruturalismo lingüístico não foi diferente.  

Os princípios da referida teoria, ao serem incorporados às práticas escolares, seja 

através das diretrizes, seja através das influências que os saberes acadêmicos exercem sobre a 

escola, direcionaram as práticas de ensino da língua. Estas, por sua vez, se preocupavam com 

a aquisição e com o domínio das regras de uso do código linguístico, pois se apropriando 

desse código o sujeito exerceria de maneira eficaz o seu discurso nas modalidades oral e 

escrita da língua. 

É o que se pode chamar de um ensino caracterizado pelo enfoque nos aspectos 

normativos da linguagem o qual tem como parâmetro a língua organizada sob a forma de um 

sistema universalizado, cabendo ao sujeito compreender como os signos desse sistema estão 

articulados.  

Já no segundo marco teórico mais significativo das pesquisas sobre a linguagem 

ocorrido na década de 1950, o cenário foi permeado pelos resultados oriundos dos estudos 

elaborados sob os pressupostos teóricos da perspectiva formalista, que teve Noam Chomsky 

como precursor.  

Conforme retrata Suassuna (2004), na perspectiva chomskyana, o desempenho 

cognitivo do falante está relacionado ao desempenho linguístico e, em princípio, esta 

perspectiva propôs um modelo teórico que viria se contrapor à abordagem estruturalista.  

                                                 
5 Foi o que ocorreu, por exemplo, com a Teoria da Epistemologia Genética de Jean Piaget.  
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As críticas de Chomsky partiram do profundo enfoque dado pelo estruturalismo aos 

aspectos morfológicos da linguagem.  

Sendo assim, o que, então, deveria ser considerado nas análises científicas sobre a 

Língua dentro de uma perspectiva formal? De acordo com Piatelli-Palmarini (1983), o próprio 

Chomsky em um fragmento de uma carta escrita a Jean Piaget, na qual se posicionava de 

forma contrária às posições desse último, afirmava que investigações que culminaram com o 

gerativismo estavam fundamentadas nos pressupostos teóricos do inatismo, para o qual a 

capacidade do desenvolver estratégias de uso da língua é algo determinado pela predisposição 

do organismo. 

Ainda segundo Piatelli-Palmarini (op. cit), Chomsky considerava a linguagem uma 

faculdade mental própria dos seres humanos e que todos os indivíduos nascem com uma 

gramática interna. Com o percurso percorrido pelo seu desenvolvimento, esses mesmos 

indivíduos vão adquirindo as propriedades mais complexas de usos da linguagem e, como 

consequência, as propriedades mais complexas de usos da língua. Essas propriedades se 

encontravam, portanto, externas ao sujeito falante.  

Chomsky atribui a apropriação dessas características mais complexas de usos da 

língua às competências intrínsecas de cada falante de certa comunidade linguística. Tais 

competências seriam adquiridas a partir das experiências de cada um e de um sistema de 

desempenho próprio dos sujeitos para o uso dessas competências (PIATELLI-PALMARINI, 

1983). 

Em outras palavras, Chomsky, segundo Duarte (2007), defende que o fato das crianças 

se apropriarem das estruturas mais complexas das formas de língua de maneira muito rápida 

está relacionada com uma estrutura genética interna denominada por ele de faculdade de 

linguagem, compreendida, segundo as palavras do próprio Chomsky (1997, p. 50), como “um 

órgão lingüístico no mesmo sentido em que na ciência se fala em órgãos do corpo, em sistema 

visual ou sistema imunológico ou sistema circulatório”. 

Para analisar os fenômenos lingüísticos produzidos pelos usos dessa faculdade seria 

necessário construir um objeto de estudo passível da investigação à luz dos parâmetros 

científicos. Dessa forma, instituiu-se a separação entre a competência6 do falante para fazer 

                                                 
6 Diferente da noção de competência proposto por Chomsky, o conceito de competência comunicativa abordado 

por Goulart (2005) é aquele defendido por Hymes (1971, p. 278 apud GOULART, 2005) no qual o autor 
defende que a competência comunicativa de um sujeito é fundamentada por suas experiências sociais e 
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uso dessa faculdade e seu desempenho em aprimorá-la. Conforme Suassuna (2004, p. 73), o 

termo competência para Chomsky significa “conhecimento potencial do sistema da língua” 

enquanto o desempenho é entendido como “o uso individual que cada sujeito faz dessa 

competência” (id., ibid.), ou seja, o comportamento individual do falante com a linguagem.  

Pensar a linguagem sob esta ótica, implica em dois aspectos: i) consideração da língua 

como algo que existe dentro dos falantes e são eles que constroem os sentidos e os 

significados para os enunciados emitidos, é o próprio sujeito quem “gera” as cadeias de 

expressões (CHOMSKY, 1997); ii) ao instituir o par competência/desempenho para construir 

um objeto para análise científica da língua, o modelo formal termina por se aproximar, mais 

do que se contrapor, da vertente estruturalista saussureana porque, assim como Saussure 

situava no plano da fala (parole) todos os aspectos considerados como irregularidades 

lingüísticas, Chomsky situava esses mesmos aspectos no plano do desempenho dos falantes 

com a língua. 

Marcuschi (2005) ressalta que a proximidade dos postulados teóricos do 

estruturalismo e do formalismo caracteriza os estudos linguísticos do início do século XX 

como seguindo de uma “imanência à outra” (p. 10). Isso porque, se orientando pela lógica 

formal aristotélica7 e pelos princípios matemáticos para os quais a exatidão dos enunciados é 

a principal característica, a vertente formalista da linguagem concebe a língua como sendo 

uma gramática gerativa, um sistema estruturado de unidades linguísticas limitadas que 

possibilita construções enunciativas ilimitadas que têm seus sentidos determinados pelos 

sujeitos e no qual a maior fonte de análise científica seriam as elaborações sintáticas dentro da 

frase. 

A gramática gerativa será então, conforme refere Suassuna (2004, p. 74), “um 

conjunto de regras cuja aplicação produz enunciados gramaticais”. Tais construções seriam 

transmitidas a outros falantes através de mensagens emitidas por um canal de comunicação, 

que seria a língua falada ou escrita. As mensagens seriam decodificadas pelo sujeito receptor 

que a compreenderia seguindo o significado real dado pelo emitente. 

Geraldi (2005) afirma que propostas para um ensino pautadas por esse paradigma 

teórico são caracterizadas pela ênfase nas estruturas sintáticas de cada enunciado produzido 

                                                                                                                                                         
históricas. Portanto, comunicar-se é ir além do domínio das regras da gramática. Assim, quando neste estudo 
se fizer referência à competência comunicativa, estamos de acordo com a noção defendida por Goulart (2005). 

7 A lógica formal de Aristóteles afirma que os argumentos são verídicos a partir da legitimidade das suas 
premissas, ou seja, se afirmarmos que todo ser humano é sábio, logo, se somos todos seres humanos, somos 
todos sábios.  
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pelo sujeito falante, ou seja, o lugar que cada unidade lexical ocupa na estrutura da frase. Os 

aspectos semânticos envolvidos nas cadeias dos enunciados e construídos pelo individuo 

receptor da mensagem não são consideradas. 

Dentre as principais limitações do formalismo lingüístico, Suassuna (2004) aponta as 

seguintes: 

a) tratamento teórico da frase 

b) não consideração dos contextos nos quais ocorrem as interações através 
da linguagem 

c) modelo traçado com base em uma comunidade lingüística homogênea, 
formada por falantes-ouvintes ideais, com conseqüente desatenção às 
variações lingüísticas; 

d) idéia de que os componentes semânticos e fonológicos do modelo são 
meramente interpretativos; 

e) excessiva formalização, que reduziu a complexidade da linguagem a uma 
questão lógica (p. 74). 

 

Além das já mencionadas acima, outras implicações para o ensino podem ser 

depreendidas, por exemplo: se os aspectos semânticos não são considerados, a fala e as 

variações decorrentes das diferenças socioeconômicas e regionais não são, pois esta se situaria 

no desempenho do sujeito para compreender as mensagens transmitidas tal qual o significado 

real das mesmas. Nesse sentido, conforme citado, as variações linguísticas são 

desconsideradas, embora tenha sido este fator que desencadeou inúmeras discussões acerca da 

criatividade do sujeito no uso da língua (SUASSUNA, 2004).  

Outras questões igualmente importantes estão implicadas nos postulados teóricos do 

formalismo linguístico, por exemplo: se a língua é o produto do pensamento do falante, as 

crianças que ingressam na escola com pouca idade não são capazes de dominar uma 

linguagem mais complexa típica dos meios sociais mais formais, pois não teriam 

desenvolvido as estruturas necessárias para exercer tal domínio. Isso redunda em impor a 

responsabilidade pelo sucesso, ou fracasso, da aprendizagem apenas às condições individuais 

do aprendiz, uma vez que, devido às condições internas do organismo infantil, as crianças não 

estariam amadurecidas suficientes para se apropriarem dessas formas.  

Por fim, situa a criança numa posição análoga à de uma “tabula rasa” e não explica o 

modo como a linguagem da criança se relaciona com o mundo exterior, já que para a 

perspectiva formalista, devido ao caráter modular, o mecanismo de aquisição da linguagem é 



 25

específico da própria linguagem e não se articula com outros módulos cognitivos, não 

depende destes ou das interações sociais (SCARPA, 2003). 

Pesquisas recentes com o ensino dos gêneros textuais (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) 

mostram que os postulados teóricos que reduzem a linguagem à expressão do pensamento 

padecem de uma inconsistência teórica, pois desde muito cedo as crianças são capazes de usar 

a linguagem através de argumentos8 bem elaborados para persuadir os outros a agirem em 

favor delas.  

Leal, Albuquerque e Morais (2006) destacam o papel central ocupado pela linguagem 

nas relações entre adultos e crianças e enfatizam a importância das situações envolvendo a 

linguagem para auxiliarem as crianças a interagirem com autonomia em situações de 

comunicação que envolvem textos mais complexos quando elas chegam ao ensino 

fundamental. 

Leal e Morais (2006) em estudo sobre a argumentação nos textos escritos apontam 

uma série de pesquisas que investigam a emergência da capacidade de argumentar oralmente 

em crianças a partir dos 3 a 4 anos de idade. Os autores se referem, por exemplo, aos estudos 

de Aisenberg e Garvey que, através de filmagem e gravação em laboratório, analisaram as 

interações espontâneas entre 48 duplas de criança de 3 a 6 anos de idade e observaram os 

seguintes aspectos: em cada um dos 210 episódios nos quais apareciam momentos 

adversativos durante os momentos das interações, apenas 25% dos episódios foram 

encerrados com uma negação simples, ou seja, para crianças um simples “não” como resposta 

não encerrava o episódio. Além disso, o referido estudo mostrou que as crianças utilizaram as 

seguintes estratégias: propostas para um acordo para resolução da situação conflitiva; 

proposta de condições para que o outro seja atendido naquilo que deseja; propostas de outras 

soluções para a situação em lugar das propostas do seu colega e justificativa para que suas 

vontades prevalecessem sobre as demais. 

Outras pesquisas apresentadas por Leal e Morais (2006) foram as desenvolvidas por 

Miller (1987), Orslini (1994) e Banks-Leite (1996). Nessas pesquisas foi evidenciado que 

crianças a partir de 4 a 5 anos já desenvolvem contra-argumentos. Segundo Leal e Morais 

(2006), o estudo de Miller (1987), no qual foi traçado perfil dos argumentos utilizados pelas 

crianças de acordo com a idade e da lógica de cada um desses argumentos por estágios 

relacionando-os às idades, observou que: aos 3 anos (estágio 0) as crianças não apresentam 
                                                 
8 Estudos como os de Leal (2004) mostram que a elaboração de argumentos exige do sujeito operações 

complexas com a linguagem.  
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justificativas em situações de conflitos de pontos de vistas; aos 5 anos as crianças se 

encontram no estágio I, ou seja, no caso de haver oposição entre pontos de vistas, as crianças 

são capazes de rejeitar os argumentos contrários aos seus, mas sem fazer distinção clara entre 

os argumentos mais importantes e fundamentados em justificativas mais aceitáveis; as 

crianças de 6 a 9 anos se encontram no estágio 2 pois já são capazes de identificar argumentos 

sustentáveis e relevantes. Por fim, Leal e Morais (2006) ratificam que muitos autores 

defendem a capacidade de argumentar na linguagem oral entre crianças e jovens.  

A análise de Banks-Leite (1996) contraria muitas perspectivas teóricas da 

psicolingüística cujo fundamento principal se sustenta em negar a existência uma linguagem 

argumentativa mais elaborada nas crianças em início de idade escolar. Essa autora, 

investigando a argumentação em crianças com cinco anos de idade a partir das interações 

“naturais” ocorridas em salas de Educação Infantil, evidencia a presença de elementos do 

discurso argumentativo na oralidade considerados como complexos para a linguagem infantil, 

tal como os elementos lingüísticos presentes na relação entre argumento e conclusão. 

As orientações para inclusão da criança de seis anos de idade no ensino fundamental 

de nove anos (BRASIL, 2006) corroboram para desmistificar a concepção de criança como 

in-fans (o que não fala) (KRAMER, 2006).  

Concordando com os pressupostos teóricos em favor de situações escolares que promovam 

atividades sistematizadas envolvendo gêneros textuais orais formais para crianças da 

Educação Infantil, a presente pesquisa buscou investigar como o gênero exposição oral 

explicativa, trabalhado através de sequências didáticas para crianças de Educação Infantil, 

possibilitou a construção de algumas aprendizagens referentes a esses gêneros, promovendo o 

desenvolvimento das habilidades de usos da língua cujo nível de complexidade seja maior 

quando comparado àqueles utilizados nos contextos do cotidiano infantil. 

Ao fazer referência anteriormente a um gênero oral formal, não se está falando sobre 

as prescrições da gramática normativa para o que é considerado padrão na oralidade, mas das 

situações nas quais esses gêneros são efetivados e dos usos contextualizados de certas 

características dessa modalidade conforme definição de Schneuwly e Dolz (2004).  

No cenário das práticas docentes baseadas no formalismo há, ainda, um reducionismo 

das atividades com textos, uma vez que os objetivos dos estudos formalistas buscavam 

entender como o ser humano desenvolve e usa a linguagem observando seus aspectos 

sintáticos. Assim, os textos eram utilizados apenas na modalidade escrita e para observações 
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das construções sintáticas com ênfase sobre os aspectos estruturantes da língua plano da frase, 

não atentando para questões de ordem semântica, advindas do meio social, sobretudo aquele 

presente na oralidade (SUASSUNA, 2004).  

Desse modo, as construções textuais elaboradas no plano da oralidade eram tidas 

como pouco relevantes, uma vez que a competência de cada sujeito no uso da língua escrita 

definiria da mesma forma seu desempenho na produção e compreensão das mensagens orais. 

Neste segundo marco teórico representado pela Gramática Gerativa, tem-se um 

conceito de língua como forma de transmissão do pensamento. 

Como é possível observar, as características da modalidade oral continuavam 

subordinadas à modalidade escrita da língua, quer seja pelas exigências dos parâmetros 

científicos presentes no contexto, quer seja por questões relacionadas a fatores de ordem 

política ideológica e sócio-econômica que interferem na organização do ensino como um 

todo, sobretudo no ensino da língua (SOARES, 1997). 

Contudo, Suassuna (2004) aponta aspectos positivos do formalismo para o 

desenvolvimento de estudos posteriores sobre a língua, pois, segundo a autora, este marco 

teórico 

 

revelou preocupações com os diversos sentidos de um mesmo enunciado, o 
que foi de grande validade para o progresso dos estudos semânticos. Fora 
isso, o ponto de partida para a construção da teoria foi o aspecto criativo que 
permeia a linguagem. Também considerou importante a tentativa de 
descrição sistemática das intuições e dos julgamentos do falante a respeito 
dos enunciados como parte constitutiva da competência lingüística (p. 75). 

 

Em sua análise, a autora destaca ainda um traço importante do formalismo a ser 

considerado: a abordagem do erro lingüístico como sendo resultante da introjeção de regras 

do sistema lingüístico e a generalização dessas regras. 

Ainda que a perspectiva formalista tenha limitado o conceito de língua reduzindo-a a 

um produto da faculdade humana, ao levantar questões sobre a criatividade dos falantes no 

uso do sistema linguístico, as explicações de Chomsky sobre o funcionamento da mente para 

a aquisição da linguagem pelo ser humano foram consideradas o principal marco teórico dos 

estudos sobre a língua. Esse fato explica, em parte, a grande influência desta vertente sobre o 

ensino. 
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Com os estudos funcionalistas, norteados em muitos aspectos pela Teoria da Ação 

Comunicativa (FREITAG, 2005), a língua passou a ser, pela primeira vez, examinada em sua 

relação com os contextos, pois essa teoria, de cunho pragmático, defende que aspectos 

subjetivos influenciam a comunicação contribuindo para a construção de um pensamento 

racional ético, onde as interações, permeadas pela argumentação, modificam e são 

modificadas pelos contextos, e os enunciados produzidos nessas interações são construídos 

visando serem reconhecidos como válidos superando, assim, a lógica do pensamento 

instrumental. 

Assim, o funcionalismo emerge ainda com um olhar voltado para entender “a natureza 

das estruturas lingüísticas” (op. cit., p. 70) com o objetivo de analisar a organização das 

práticas discursivas a partir das características linguísticas presentes nos enunciados, para que 

estes sejam legitimados. 

A corrente funcionalista buscou compreender a trajetória das mudanças ocorridas na 

língua em sua relação com as funções as quais essa pretende exercer dentro de contexto 

específico de atuação do falante (SUASSUNA, 2004). Em se tratando da concepção de 

língua, o funcionalismo não representa uma ruptura radical em relação ao estruturalismo, pois 

defende ser a língua um sistema estruturado no qual cada enunciado tem uma função 

específica. Além disso, essa perspectiva teórica propõe uma síntese entre os estudos 

formalistas e estruturalistas (SUASSUNA, 2004). 

Dentro da linguística, o sentido atribuído ao uso do termo “funcionalismo” advém do 

“reconhecimento de que a estrutura da língua é, em grande parte, determinada por suas 

funções características” (WEEDWOOD, 2002, p. 138).  

Os objetivos dos estudos funcionalistas articulados aos seus postulados teóricos 

tornam acessível à compreensão o esboço de Halliday acerca das funções da linguagem, cujas 

características poderiam ser observadas na estrutura da frase. Suassuna (2004) e Weedwood 

(2002) apontam as seguintes funções: função ideacional, função interpessoal, função textual.  

Outras funções da linguagem foram teorizadas por estudiosos da Escola de Praga 

como Jakobson, Mathesius e Trubetzkoy além das classificações de Buhler, que não pertence 

à Escola de Praga. No entanto, as definições de Halliday são consideradas as mais 

abrangentes para as análises linguísticas funcionais (WEEDWOOD, 2002).  

Os princípios teóricos elaborados por Halliday são denominados de “lingüística 

sistêmica” e, segundo Weedwood (2002), 
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Nela a gramática é vista como uma rede “de sistemas” de contrastes inter-
relacionados; dá-se particular atenção aos aspectos semânticos e pragmáticos 
da análise, e também ao modo como a entonação é usada na expressão do 
significado (p. 137). 

 

A citação da autora sobre a concepção funcionalista deixa explícito que a entonação 

utilizada para proferir o enunciado vai caracterizar tanto o significado atribuído ao mesmo 

quanto à função exercida pela linguagem em uma determinada situação.  

Marcuschi (2005) ressalta que, para os funcionalistas, “a linguagem tem funções que 

são externas ao sistema como tal; essas funções externas influenciam a organização interna do 

sistema lingüístico”; e ainda sobre a linguística sistêmica, o referido autor afirma que “propõe 

um funcionalismo baseado em formas regulares relacionando com o contexto social e forma 

linguística com base nas funções da linguagem e na sua realização nos mais variados registros 

e gêneros textuais” (p. 11). 

Resultam dessa posição as classificações dos tipos de linguagem em cinco funções de 

acordo com o contexto: narrativa, injuntiva, argumentativa, descritiva e expositiva.  

Quanto às propostas pedagógicas que contemplam as categorias acima como viés para 

o ensino da produção de textos, Barbosa (2000) afirma que tais propostas, ora pautadas por 

uma perspectiva estrutural, ora funcional, não consideram especificidades importantes 

presentes nos discursos. Por exemplo, no mesmo tipo de texto a linguagem varia, exercendo 

uma ou outra função, o que impede uma classificação estanque dos textos. Além disso, essas 

classificações, nos princípios do funcionalismo, se referem aos textos escritos. A oralidade 

nessa instância não se caracteriza como texto. 

Bronckart (2003, p. 173) define os textos como sendo “produtos das atividades de 

linguagem em funcionamento permanente nas formações sociais”. Ou seja, do mesmo modo 

que as atividades com a linguagem são de caráter ilimitado, assim também são os textos 

provenientes das mesmas. Portanto, organizá-los de acordo com meia dúzia de classificações 

não resulta somente em uma negação da dinâmica de língua em si; resulta, antes de tudo, em 

negar a dinâmica social como um todo. 

Como consequência da imanência das categorias textuais, na tradição escolar os textos 

escolhidos para organização do currículo de Língua Portuguesa se limitavam às descrições, 

narrações e dissertações. A lógica reguladora das propostas curriculares partia do pressuposto 

que a aquisição da escrita, “enquanto ato de representação perfeita do mundo”, se dava passo 
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a passo (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 56). Portanto, o trabalho com textos partia sempre 

do, supostamente, mais simples ao mais complexo, das descrições às dissertações.  

Para crianças em início de idade escolar, os textos trabalhados eram os descritivos e as 

narrativas escritas. A ênfase das atividades envolvendo oralidade recaía, geralmente, na 

leitura de textos em voz alta. Para produção textual, eram utilizados textos fragmentados os 

quais tinham como objetivo ensinar à criança o domínio de regras ortográficas, por ser este o 

primeiro passo a ser dado em direção ao domínio das formas mais cultas da língua. 

Quanto aos inúmeros gêneros que não se enquadravam em nenhuma dessas categorias 

e as práticas sociais de usos da língua cuja materialidade se concretiza nesses gêneros, não 

circulavam na escola9.  

Situados na instância teórica do interacionismo sócio discursivo, o qual será discutido 

adiante, autores como Bronckart (2003), Schneuwly e Dolz (2004) se contrapõem à definição 

dos textos segundo as funções da linguagem tal como foi difundido em muitas propostas 

pedagógicas orientadas pelo funcionalismo.  

Amparados, sobretudo, nas pesquisas desenvolvidas por Vygotsky e Habermas sobre o 

significado da linguagem para a gênese do conhecimento e para a organização social, os 

autores explicitam a relação entre os tipos textuais, os gêneros textuais, o desenvolvimento e 

as formas de organização social a partir de instrumentos semióticos. Ao procederem dessa 

forma, esses estudiosos, assim como Vygotsky, abordam a linguagem pela ótica da interação 

e abordam as funções da linguagem dentro do quadro dos tipos textuais. 

Segundo Schneuwly e Dolz (2004), os tipos são definidos psicologicamente como 

 

[...] o resultado de uma ou mais operações de linguagem efetuadas no curso 
do processo de produção as quais dizem respeito às seguintes dimensões: 

• Definição da relação à situação material de produção, tendo 
como possibilidades uma relação de implicação ou uma relação 
de autonomia; 

• Definição de uma relação enunciativa com o dito, tratado como 
disjunto, pertencente a um outro mundo, lingüisticamente 
criado, ou tratado como conjunto, pertencente a esse mundo; 

• Provavelmente, a isso se somam decisões sobre os modos de 
geração de conteúdos (...), que podemos descrever, por exemplo, 
referindo-nos aos tipos de seqüencialidade distinguidos por 
Adam (1992) [...] (p. 36). 

                                                 
9 Barbosa (2000), Schneuwly e Dolz (2004) e Marcuschi (2005) discutem quais os limites das tipologias para se 

pensar o currículo do Ensino de Língua Portuguesa. 
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Ao contrário dos pressupostos do funcionalismo, a conceituação dos tipos de textos 

defendida pelos autores assume outro significado. Nesse caso, os tipos de textos são escolhas 

realizadas no decorrer do processo de produção, e não estruturas textuais que são dadas a 

priori ou formas linguísticas imanentes ao texto. 

Conforme apontam Schneuwly e Dolz (2004), a noção de tipos de textos como 

operações de linguagem torna flexível e possibilita escolhas linguísticas, o que implica 

conceber a língua como atividade e o falante como sujeito da produção discursiva e não como 

agente submetido às estruturas do texto. Essas, por sua vez, são construídas em função das 

escolhas do sujeito para a produção do seu discurso. 

Por outro lado, quaisquer que sejam as direções tomadas pelas práticas científicas, é 

interessante considerar os aspectos positivos deixados pelas vertentes teóricas cujo objeto - a 

língua – é o mesmo sobre o qual se debruçam as correntes contemporâneas. Tais aspectos 

constituem fatores preponderantes para desencadear estudos posteriores, os quais, 

provavelmente, trarão novos olhares sobre o referido objeto (SUASSUNA, 2004). 

Em relação ao funcionalismo, embora seus postulados tenham sido heranças do 

estruturalismo linguístico, Suassuna (2004) ressalta os seguintes aspectos positivos: 

 

a) preocupação com a adequação explicativa e não apenas descritiva do 
modelo teórico; 

b) relevância dada às intenções do falante; 

c) tentativa de estabelecer um novo objeto para a lingüística - o texto (que 
não é mera soma de palavras) 

d) estudos da linguagem em uso 

e) reconsideração do desvio como índice das necessidades que regem a fala; 

f) ênfase dada à relação língua - cultura e à empatia existente entre locutor e 
interlocutor (p. 71). 

 

Como geralmente ocorre na ciência, demais vertentes teóricas posteriores ao 

funcionalismo buscaram preencher as lacunas deixadas pela análise funcional, fazendo com 

que surgissem, assim, novos modos de se compreender os fenômenos da língua em sua 

relação com o desenvolvimento do sujeito e seus contextos, o que implica, da mesma forma, 

em um novo olhar sobre a relevância da linguagem oral dentro desses. 
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Por volta da década de 1960, já eram muitas as posições contrárias às correntes que 

teorizavam a língua como um sistema estruturado, a-histórico e estanque (ALKMIM, 2006) e 

às correntes que vinculavam a aprendizagem apenas à capacidade inata do sujeito, sem que 

outros fatores preponderantes fossem considerados nessas análises. Já na década de 80, soma-

se a esse cenário um quadro de crise no ensino de língua portuguesa o qual é discutido por 

Suassuna (2004).  

Portanto, se de um lado situam-se propostas teóricas que não abrangem a 

complexidade inerente ao trabalho com a língua materna, do outro se apresenta uma crise 

provocada pelo contraste no ensino da língua materna. 

Áreas de conhecimentos que têm como objeto de estudo a linguagem, diante das 

lacunas apresentadas pelas teorias discutidas até aqui, buscam explicar questões deixadas em 

aberto por essas abordagens, por exemplo: questões referentes à variação linguística; quais as 

influências dos contextos nas produções discursivas e aquelas questões que dizem respeito às 

dificuldades no ensino e na aprendizagem da língua. 

A “virada pragmática” constitui, na linguística, a primeira ruptura com proposições 

teóricas do estruturalismo e do formalismo. Além da pragmática, também é possível citar 

outras vertentes: a análise do discurso em seu terceiro momento, a semântica enunciativa, a 

sociolinguística, a linguística de texto. Embora essas correntes se sustentem em referências 

específicas de cada área, um traço em comum pode ser observado entre elas: o 

reconhecimento da linguagem como sendo atividade constitutiva do sujeito enquanto ser 

social e histórico.  

Não obstante, a concepção de sujeito advogada por tais posições teóricas redimensiona 

o papel do indivíduo num cenário histórico que passa por transformações cada vez mais 

profundas, e por isso urge por respostas para muitas das problemáticas originadas a partir 

dessas mudanças.  

No âmbito da psicologia cognitiva e das ciências da Educação, autores como 

Bronckart (2003), Schneuwly e Dolz (2004) compreendem essa problemática a partir de uma 

análise orientada pelo interacionismo social dos aspectos inerentes à relação linguagem e 

comportamento humano. 

Conforme esses autores, parte importante das explicações referente às mudanças 

históricas e sociais passa pela necessidade de responder as seguintes questões: como o sujeito 

elabora instrumentos ou os reconstrói a partir de outros já existentes; quais as características 



 33

intrínsecas a esses instrumentos que fazem com que eles desenvolvam no sujeito habilidades 

importantes à sua sobrevivência; como os instrumentos são capazes de modificar o curso de 

uma ação e de uma atividade; como essas ações e atividades são perpetuadas, transformadas e 

recuperadas historicamente. O positivismo, presente nas ciências sociais e humanas, não 

responde de maneira apropriada a essas questões.  

Bronckart (2003), ao explicar o significado da expressão interacionismo social, 

assinala que 

 

A expressão interacionismo social designa uma posição epistemológica 
geral, na qual podem ser reconhecidas diversas correntes da filosofia e das 
ciências humanas. Mesmo com a especificidade dos questionamentos 
disciplinares particulares e com as variantes de ênfase teórica ou de 
orientação metodológica, esses correntes têm em comum o fato de aderir à 
tese que as propriedades específicas das condutas humanas são o resultado 
de um processo histórico de socialização, possibilitado especialmente pela 
emergência e pelo desenvolvimento dos instrumentos semióticos (p. 21). 

 

Ao articular de maneira coerente as contribuições do interacionismo social propostas 

por Vygotsky, a análise social de Habermas e a teoria da atividade responsiva de Bakhtin, 

Bronckart (2003), Schneuwly e Dolz (2004) e estudiosos da escola de Genebra concordam 

acerca da concepção de linguagem como instrumento semiótico que permite, não só 

representar o mundo, mas compreendê-lo e agir sobre ele. 

O interacionismo sócio discursivo, defendido pelos três últimos autores acima 

mencionados, aprofunda as discussões iniciadas por Vygotsky sobre a relação entre atividade 

social e linguagem. Além de se constituir como a proposta teórica sobre a qual se apóia a 

presente investigação, os construtos teóricos dessa abordagem circunscrevem a linguagem em 

um patamar antes não considerado por Saussure, Chomsky e seus adeptos mais radicais.  

Um dos princípios teóricos do interacionismo social e adotado pelo interacionismo 

sócio discursivo é de que a atividade social entre humanos é orientada pela cooperação e pela 

organização sobre os usos dos instrumentos construídos pelo homem.  

As cooperações servem como estratégia para se garantir a sobrevivência da espécie e 

são construídas através dos acordos mediados por signos. Tais acordos fixam os parâmetros 

da organização da atividade. Assim, as negociações implicam na emergência de um aparato 

semiótico que auxilie nas trocas verbais visando o entendimento entre o coletivo, ou seja, a 

linguagem. 
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Partindo do que defende Vygotsky, Bronckart (2003) nos diz que  

 

As produções sonoras originais teriam sido motivadas por essa necessidade 
de acordo; no início temporal e deiticamente associadas às intervenções 
sobre os objetos, teriam se constituído, para os congêneres, em pretensões 
concretas à designação dessas mesmas intervenções. Pretensões contestáveis 
e inevitavelmente contestadas pelos congêneres, que teriam associado outros 
sons a essas intervenções. A linguagem propriamente dita teria então 
emergido, sob efeito de uma negociação prática (ou inconsciente) das 
pretensões à validade designativa das produções sonoras dos membros de 
um grupo, envolvidos em uma mesma atividade (ibid, p. 33). 

 

Assim, o papel da linguagem nos processos de construção e organização das relações 

sociais é ressignificada. Isso porque, ao utilizá-la como estratégia de negociação acerca dos 

modos de organizações das tarefas, o homem passa a construir representações sobre as 

situações, os agentes nelas envolvidos e os modos de execução das atividades, recuperando 

essas ações e as atividades, perpetuando-as, transformando-as historicamente.  

Por isso a linguagem é entendida enquanto “uma produção interativa associada às 

atividades sociais, sendo ela o instrumento principal pela qual os interactantes, 

intencionalmente, emitem pretensões à validade relativas às propriedades do meio em que 

essa atividade se desenvolve” (BRONCKART, 2003, p. 34).  

Durante as interações, a linguagem se estabelece de maneira contínua e progressiva 

produzindo a emergência de signos conceituados pelo referido autor como “formas de 

correspondência entre representações sonoras e representações de entidades de mundo” (ibid, 

p. 35). Esses artefatos semióticos não só atuam sobre representações já elaboradas pelos 

indivíduos como, da mesma forma, as reformulam e são reformulados por eles. Decorre dessa 

dinâmica o caráter social da linguagem a qual, por sua vez, vincula as representações 

individuais às sociais e vice-versa, constituindo, da mesma forma, parâmetros para avaliações 

dos comportamentos realizados nos discursos.  

Por conseguinte, aquelas representações, já elaboradas, introduzem rupturas entre as 

relações do sujeito com o seu contexto e possibilitam, ao mesmo tempo, certa autonomia nas 

produções individuais dos signos permitindo-lhes “organizar-se em atividade particular, que 

continua é claro, em interdependência com as outras atividades da espécie, mas que se 

configura em organizações de signos dotados de uma autonomia parcial” (BRONCKART 

2003, p. 35). A constituição dos artefatos semióticos nas interações sociais e sua relativa 
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autonomia em relação a essas interações são conceituadas pelo autor como atividade de 

linguagem e sua forma de organização são os textos ou discurso.  

Advém daí a relação de implicação e autonomia da linguagem em relação aos 

contextos onde é produzida (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). 

No esteio das propostas de Leontiev, Schneuwly e Dolz (2004) consideram atividade 

de linguagem como um comportamento estruturado e orientado por finalidades e motivações 

subjacentes às condições sociais das quais tal comportamento foi originado. De modo inverso, 

esses mesmos comportamentos, na medida em que são influenciados pelas condições sociais, 

também as influenciam, elaboram-nas e transformam-nas.  

Com efeito, por esse motivo Bakhtin (2006) enfatiza o caráter ideológico da 

linguagem, pois ela refrata a realidade das condições sociais das quais emergem as avaliações 

e os acordos construídos a partir dos discursos. Ainda segundo o autor supracitado, uma 

abordagem metodológica sobre os problemas da consciência não pode prescindir da realidade 

social do sujeito na qual se efetivam as atividades sociais. Por conseguinte, e como já foi dito 

anteriormente, para se apreender essa realidade em suas nuances históricas e sociais é preciso 

entendê-la como fenômeno ideológico materializado nos signos organizados em artefatos 

textuais. 

O esquema apresentado na página seguinte sintetiza as idéias de Bronckart (2003) 

discutidas acima e possibilita uma melhor compreensão de como as representações coletivas 

constituem modelos externos de avaliações e regulação das atividades sociais e como essas 

avaliações se materializam nas ações com a linguagem. É importante observar como as 

formas semiotizadas, adiante tratadas como gêneros textuais, delimitam as ações humanas 

com a linguagem.  

 



Atividade 
social  

Formas 
semiotizadas 

veiculadoras de 
conhecimentos sociais 
pretensos à validade 

Conhecimento 
objetivo 

Normas 
sociais 

Conhecimento 
subjetivo 

Sistemas de 
coordenadas 

formais

Controle da atividade 
humana/ avaliação 

da atividade

agir 
comunicativo 
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Se, por um lado, o interacionismo social pensado por Vygotsky, e adotado pelo 

interacionismo sócio discursivo, auxilia a pensar na aprendizagem da língua, por outro, a 

análise filosófica de Bakhtin oferece subsídios para compreender o seu funcionamento. 

Tomando empréstimo nos conceitos de estrutura e superestrutura da análise 

sociológica desenvolvida pelo materialismo histórico dialético, Bakhtin (2006) coloca em 

questão os processos de análises linguísticas centradas no código ou na estrutura da língua, 

sem levar em conta a dinâmica social na qual os falantes de uma comunidade estão 

envolvidos. 

Da mesma forma, para se compreender a dinâmica social dessa comunidade é preciso 

considerar o campo onde se materializam os confrontos ideológicos: a língua. Bakhtin (2006) 

vem conceituá-la como uma construção social e histórica, situada em contextos de interação 

entre agentes envolvidos nas atividades sociais, posição que também defendemos. Os textos 

materializados em gêneros textuais, por sua vez, representam a realização da língua em seus 

usos nos diversos campos da atividade humana. 

Se observado pelo viés da ótica bakhtiniana, os gêneros representam os campos da 

atividade humana onde são construídos os discursos para representar as atividades ali 

desenvolvidas. As transformações históricas e sociais conferem às características desses 

campos, e aos discursos que neles se inserem, uma relativa estabilidade que se faz presente na 

linguagem de outros gêneros historicamente construídos. Por isso, Bakhtin (2003) define os 

gêneros como tipos relativamente estáveis de discursos que circulam entre os diversos campos 

da atividade humana. Para se compreender o funcionamento da língua é preciso recorrer aos 

gêneros. 

Diante do que já foi discutido até aqui e observando a língua por esse prisma, é 

possível entender o por quê dos pressupostos teóricos das vertentes estruturais e formais 

serem pouco abrangentes e insatisfatórios quando se busca compreender as problemáticas 

apresentadas no ensino da língua materna, sobretudo no que diz respeito à problemática 

envolvendo o ensino da modalidade oral, pois se um por lado a linguagem é um sistema 

estruturado como quer Saussure (2006), por outro, esse sistema só existe a partir do seu uso 

social e individual ao mesmo tempo e o uso se dá tanto na oralidade como na escrita, 

impossibilitando, assim, uma análise da língua a partir da imanência do sistema e da ausência 

de um trabalho com a oralidade.  
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Devido à multiplicidade e à dinâmica das atividades humanas, múltiplos e dinâmicos 

são os textos nos quais as atividades sociais interagem e se organizam. Esses mesmos textos 

se desdobram em gêneros textuais.  

Partindo da concepção de gêneros de Bakhtin (2003), o interacionismo sócio 

discursivo discute esse instrumento em sua dimensão histórica, social e psicológica. Dessa 

forma, passa a entendê-los como instrumentos semióticos que orientam o curso de uma ação 

de linguagem. Conforme foi dito, a atividade social é realizada a partir das ações individuais e 

coletivas. A mediação entre a primeira e a segunda é possibilitada e organizada por 

instrumentos da cultura, construídos socialmente. Os gêneros constituem um desses 

instrumentos os quais vão possibilitar e direcionar as ações de linguagem aos contextos nos 

quais se realizam as atividades de linguagem.  

Nesse sentido, os gêneros são os instrumentos não só de uso, mas de aprendizagem da 

língua. Autores das diversas áreas de estudos compartilham dessa posição, tais como 

Bronckart (2003), Marcuschi (2005), Koch (2006) entre outros. 

Na medida em que trazem consigo as representações do contexto no qual a atividade 

será realizada e confrontam o indivíduo com esse contexto (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), os 

gêneros possibilitam a ação docente com vistas a auxiliar a aprendizagem das características 

inerentes ao uso e à produção dos textos. O quadro da página 36, além de sintetizar o 

pensamento de Bronckart (2003), mostra como os gêneros, situados no campo das formas 

semiotizadas, possibilitam esse confronto entre o indivíduo e seu contexto.  

Resultam das considerações feitas acima algumas implicações para orientar o trabalho 

da escola com a língua materna, como por exemplo: o ensino da língua centrado na 

aprendizagem das regras gramaticais e do código a partir de frases soltas e 

descontextualizadas deve ceder lugar aos gêneros por entender que esses instrumentos contêm 

as representações dos contextos nos quais se realizam as práticas orais e escritas, o que 

possibilita aos aprendizes construir seus discursos direcionando-os às situações sociais, pois a 

língua não existe fora dessas situações. 

Além disso, Bronckart (2003), Schneuwly e Dolz (2004) reafirmam que o 

desenvolvimento ocorre através das mudanças operadas, principalmente, em um contexto 

formal de aprendizagem, a saber: a escola. Essas transformações são mais profundas nas 

idades entre nove e dez anos, etapa esta em que há uma reestruturação fundamental no 

“sistema de produção da linguagem” do sujeito (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 29).  
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Assim, os autores em questão recorrem aos conceitos de gêneros primários e 

secundários de Bakhtin (2003) para propor uma hipótese sobre como o indivíduo apreende e 

desenvolve esses últimos a partir dos primeiros e qual a estratégia didática apropriada à escola 

para possibilitar essa aprendizagem. Essa hipótese se apóia no que assevera Vygotsky quando 

afirma que a aprendizagem é construída primeiro nos processos de interação em situações 

externas e, em seguida, é reconstruída nos processos psicológicos internos de cada sujeito. 

Portanto, os gêneros secundários são construídos através do aparecimento de níveis 

mais complexos da linguagem em um processo gradativo que considera a linguagem inicial e 

cotidiana dos sujeitos. 

Schneuwly e Dolz (2004) seguem afirmando que os gêneros primários, primeiro nível 

de aparecimento da linguagem na criança, são indissociáveis dos gêneros secundários. 

Através das intervenções ocorridas nos processos interativos atuantes na Zona de 

Desenvolvimento Proximal, os gêneros primários “se complexificam e se tornam 

instrumentos de construções novas, mais complexas” (Ibid, p. 30). Ou seja, a linguagem 

inicial dos falantes constitui o ponto de partida para apropriação de novas linguagens. 

Quanto à utilização dos gêneros como suporte aos processos de aprendizagem da 

língua, os pesquisadores afirmam: 

 

A aprendizagem da linguagem se dá, precisamente, no espaço situado entre 
as práticas de linguagem e as atividades de linguagem. Nesse lugar, 
produzem-se as transformações sucessivas da atividade do aprendiz, que 
conduzem à construção das práticas de linguagem. Os gêneros textuais, por 
seu caráter genérico, são um termo de referência intermediário para a 
aprendizagem. Do ponto de vista do uso e da aprendizagem, o gênero, pode, 
assim, ser considerado um megainstrumento que fornece um suporte para 
atividade, nas situações de comunicação, e uma referência para os 
aprendizes (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 75). 

 

Uma vez que se realizam nos diversos campos das atividades humanas, os gêneros 

podem ocorrer na modalidade falada ou escrita da língua. Em relação à oralidade, entretanto, 

são poucas e recentes as pesquisas que enfocam atividades com gêneros orais em situações 

didáticas. Dentre essas pesquisas merece destaque a realizada por Marcuschi (2003) e a de 

Goulart (2005). Esse primeiro autor evidencia a relação entre oralidade e letramento, 

mostrando as nuances mais complexas dessa relação, por exemplo, quais elementos 

aproximam ou distanciam a oralidade da escrita, e a segunda autora mostra os efeitos das 
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intervenções didáticas sistematizadas sobre a aprendizagem do gênero seminário escolar em 

turmas de 8ª série numa escola pública.  

Em comum, ambos os autores defendem ainda o princípio de que é preciso superar 

dicotomia entre fala e escrita, uma vez que essas modalidades não constituem dois sistemas 

linguísticos independentes e, sim, modos de uso e funcionamento da língua que ora podem se 

aproximar, ora se distanciarem. Para se entender esse funcionamento da língua e seus usos, 

Marcuschi (2003) sugere como estratégia de trabalho com a oralidade e a escrita as atividades 

de retextualização. O autor afirma ser necessário superar a visão de supremacia da escrita 

sobre a fala, pois ambas têm suas especificidades as quais devem ser tratadas no continuum 

dos gêneros textuais. 

Fávero e Andrade (2005), ao levantar questões sobre o ensino da fala, afirmam ser 

preciso observar como se instaura a conversação quando se vai trabalhar oralidade para se 

analisar não só questões linguísticas, mas, também, aspectos relativos à interação entre 

falantes como fator que influencia a estrutura da conversação.  

As pesquisas de Schneuwly e Dolz (2004), um dos mais recentes estudos para 

subsidiar as práticas docentes no ensino da língua, apontam a necessidade de se trabalhar 

gêneros da oralidade que exigem dos falantes habilidades cognitivas mais complexas como 

forma de permitir-lhes a apropriação dessas habilidades. Mas os próprios autores se 

questionam sobre o lugar efetivo a ser ocupado pelos gêneros na escola.  

Na mesma direção que os autores, o presente estudo questiona, também, quais 

aprendizagens são possíveis a partir de uma proposta didática com gêneros secundários da 

oralidade na Educação Infantil? Quais gêneros são apropriados para desenvolvê-las? 

Adiante, quando serão tratadas as questões referentes ao ensino dos gêneros textuais 

na Educação Infantil, serão apresentadas algumas considerações a esse respeito.  

 

1.2 A Educação Infantil e as propostas para o ensino da oralidade: contexto histórico, 

político e as referências curriculares. 

 

Como foi visto, sob a perspectiva do interacionismo social de Vygotsky sobre o qual 

se sustenta o sócio interacionismo discursivo, é possível compreender que é através da 

interação pela linguagem que os indivíduos se apropriam e desenvolvem comportamentos que 
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vão lhes permitir agir sobre o mundo, ou seja, aprendem. Concordando com essa afirmação, a 

presente pesquisa defende, como fazem Schneuwly e Dolz (2004), a necessidade de haver um 

ensino que considere a linguagem inicial dos falantes nos processos de interação entre 

aprendizes e professores e entre os aprendizes com seus pares. Mas um olhar sobre o contexto 

histórico da escolarização infantil mostra porque isso nem sempre foi possível. 

Segundo referências da Secretaria de Educação do Recife (2004), a Educação Infantil 

emerge como lugar de assistência às crianças cujas mães vão para o mercado de trabalho e 

cujas famílias não poderiam prover-lhes os cuidados básicos, como higiene e alimentação. Por 

ter sido uma categoria social surgida a partir do ingresso da mulher nos postos de trabalho - 

uma exigência do mundo moderno - a infância e a formação escolar inicial da criança nem 

sempre foram vistas como contextos merecedores de políticas adequadas voltadas à 

construção de uma educação formal tal como acontece no ensino fundamental e médio.  

Devido a tal cenário, durante um período significativo da história da educação mundial 

e brasileira, a concepção assistencialista em relação à Educação Infantil vigorou entre as 

políticas governamentais, por exemplo: a lei 4024 de 1961 apoiava instituições como a LBA e 

FUNABEM10, embora defendesse a inserção dos “jardins da infância no sistema de ensino 

como classes pré-primário” (RECIFE, 2004, p. 20). Nesse cenário não constitui, portanto, 

prioridade das políticas públicas a contratação de profissionais qualificados com vistas ao 

atendimento da demanda educacional para a formação das crianças. 

Retomando o que foi dito anteriormente, ao observar o contexto histórico do qual se 

origina a Educação Infantil, é possível entender por que nem sempre a linguagem inicial dos 

aprendizes era considerada. Para se chegar a tal entendimento, é preciso atentar ao seguinte 

fato, óbvio em certa medida: as práticas docentes são referenciadas por diretrizes que, por sua 

vez, são construídas a partir de teorias que se diferenciam em suas concepções acerca dos 

objetos do conhecimento. Sendo assim, o enfoque sobre a noção Educação Infantil como 

lugar de assistência e prestação de cuidados às crianças de 0 a 6 anos, além de prejudicar 

objetos do saber de áreas do conhecimento importantes à aprendizagem nessa etapa, limita as 

propostas de atividades que possibilitem às crianças se apropriarem das aprendizagens dos 

gêneros orais formais. Em primeiro lugar porque as práticas assistencialistas nessa 

configuração assumida pela Educação Infantil desconsideram, ou não conhecem, os aspectos 

que permeiam a relação interação e desenvolvimento humano. Em segundo porque, nesse 

                                                 
10 Legião Brasileira de Assistência e Fundação Nacional do Bem Estar. 
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dado contexto, vigoram as teorias cujas abordagens situam a língua como um código 

universal estruturado ou como representação do pensamento do falante.  

As modificações na maneira de entender a educação para criança de 0 a 6 anos de 

idade ocorrem a partir do texto da Constituição de 1988. Em face da articulação entre 

movimentos operários, feministas, movimentos em favor da redemocratização do país, 

movimentos de combate às desigualdades sociais e movimentos pelo acesso e universalização 

da escola pública, a criança é reconhecida como sujeito de direitos (RECIFE, 2004). 

Paralelo a esses movimentos, os documentos que direcionam e referenciam a educação 

nacional e o ensino da Língua Portuguesa também passam por transformações que trazem 

avanços significativos no que diz respeito tanto aos primeiros anos de escolarização da 

criança como para todo o ensino (BRZEZINSKI, 2000, PCN 1988). 

Não obstante, é preciso admitir que a especificidade do trabalho docente na Educação 

Infantil tem sido reconhecida nos documentos mais recentes que referenciam as práticas de 

ensino nessa etapa, por exemplo, os Referenciais Curriculares na Educação Infantil11 

(BRASIL, 2001), doravante RECNEI.  

Embora não seja objetivo desse estudo aprofundar discussões acerca do RECNEI, é 

necessária uma breve discussão de como esse documento trata a Educação Infantil para fins 

de contextualizar essas orientações que hoje referenciam a prática dos professores dessas 

etapas, especificamente em relação ao ensino das práticas sociais envolvendo a modalidade 

oral da língua, nosso objeto de estudo. 

Com um caráter propositivo, o referido documento traz conjugada em seu texto uma 

síntese do histórico das práticas educativas na educação infantil aliado à visão histórica sobre 

a criança para colocar, assim, a concepção atual sobre esse ser: 

 

A criança como todo ser histórico é um sujeito social e histórico e faz parte 
de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma 
determinada cultura, em um determinado momento histórico. É 
profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas 
também o marca. [...] As crianças possuem uma natureza singular, que as 
caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito 
próprio. [...] No processo de construção do conhecimento, as crianças se 
utilizam das mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que 
possuem de terem idéias e hipóteses originais sobre aquilo que buscam 
desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir 

                                                 
11 Para fins de utilização de outros referentes, ao longo do texto, nos reportaremos a esse documento pela sua 

sigla - RECNEI - quando for necessário. 
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das interações que estabelecem com outras pessoas e com o meio em que 
vivem. O conhecimento não se constitui em uma cópia da realidade, mas 
sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação 
(BRASIL, 2001, p. 21-22). 

 

Interpretando a citação acima é possível observar uma coerência entre a concepção de 

sujeito e de aprendizagem presente nos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil e o referencial teórico sobre o qual se sustenta esse trabalho sobre a constituição do 

sujeito e a produção do conhecimento. É possível observar também no trecho em destaque do 

referido documento o reconhecimento da linguagem como fator preponderante a ser 

considerado no desenvolvimento infantil. 

Existe ainda uma preocupação do RECNEI em discutir, de forma introdutória, o perfil 

do docente para atuar com os aprendizes da Educação Infantil. O documento, ao admitir 

contrastes no perfil dos profissionais atuantes nessa etapa, enfatiza a necessidade desse 

docente ter uma formação ampla, posto que este deva atuar com todas as áreas de 

conhecimentos. 

A concepção de educar presente no texto do RECNEI salienta, entre outras coisas, a 

necessidade da criança aprender em situações orientadas com uma intervenção direta do 

professor, expresso no seguinte trecho:  

 

A intervenção do professor é necessária para que, na instituição de educação 
infantil, as crianças possam, em situações de interação social ou sozinhas, 
ampliar suas capacidades de apropriação dos conceitos, códigos sociais e das 
diferentes linguagens, por meio da expressão e comunicação de sentimentos 
e idéias, da experimentação, da reflexão, da elaboração de perguntas e 
respostas, da construção de objetos e brinquedos etc. (BRASIL, 2001, p. 30). 

 

Com isso, o papel dos educadores de Educação Infantil não se restringe à prestação de 

cuidados básicos à criança. O professor tem como função construir mediações entre a criança 

e o conhecimento. Mas, segundo o RECNEI (BRASIL, 2001), para que essa mediação 

alcance seu êxito é necessário que o professor possibilite à criança, dentre outras coisas, 

atividades desafiadoras e significativas e que sejam próximas aos contextos reais onde 

ocorrem as práticas sociais. 

De fato, a elaboração do RECNEI representa um avanço significativo em nível de 

orientações para o trabalho docente com crianças de 0 a 6 anos de idade. Todavia, Rojo e 

Cordeiro (2004), se referindo a outros documentos de conteúdos similares a este, ressaltam 
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que, por se tratarem de referenciais, “não apresentam propostas operacionalizadas” (p. 12). 

Assim, em relação à linguagem oral, as orientações ao professor para mediar e sistematizar 

atividades com os gêneros orais ocorrem em um plano ainda muito introdutório e pouco 

aprofundado para que os docentes possam compreender a importância de se trabalhar outros 

gêneros da oralidade que não se restrinjam, apenas, às narrativas orais a partir dos contos 

infantis e relatos de experiência. 

Um dos objetivos da Educação Infantil no RECNEI (BRASIL, 2001) sugere que o 

ensino deve desenvolver na criança a capacidade de 

 

utilizar diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) 
ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a 
compreender e ser compreendido, expressar suas idéias, sentimentos, 
necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de 
significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva [...] (p. 
63) . 

 

De fato, o ensino da linguagem não pode prescindir dos elementos apontados no 

objetivo acima. Porém, para a criança alcançá-los, torna-se mais fácil se as atividades 

propostas em sala de aula, envolvendo a linguagem, estiverem revestidas de significados e 

desafios possíveis de serem transpostos (SOLÉ, 2004). Mas, embora o documento citado trate 

a linguagem como sendo eixo central para as aprendizagens de outras áreas do conhecimento 

na Educação Infantil, os objetivos didáticos referentes ao desenvolvimento de habilidades de 

uso da língua através dos diferentes gêneros textuais orais ainda se encontram em um plano 

muito geral. 

Por outro lado, o referido documento afirma ser importante o planejamento de 

situações de comunicação em diferentes níveis de formalidade como “conversas, exposições 

orais, entrevistas e não só a reprodução de contextos comunicativos informais” (BRASIL, 

2001, p. 138).  

Em âmbito mais local, nas diretrizes educacionais da Secretaria de Educação do 

município do Recife, local onde se realizou o presente estudo, não encontramos estudos, 

referências ou orientações nos documentos oficiais responsáveis por direcionar as práticas dos 

educadores nesse município que tratem, de uma maneira aprofundada, a aprendizagem de 

gêneros orais formais através de sequências didáticas, sobretudo no que se refere à exposição 

oral explicativa na Educação Infantil.  
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Quando se fala em gêneros da oralidade, é preciso indagar ainda, assim como fazem 

Schneuwly e Dolz (2004), quais são os gêneros adequados para se desenvolver atividades 

com essa modalidade com os aprendizes? Quais as características desses gêneros que 

justificam seu ensino? Por fim, como ensiná-los? E na Educação Infantil, quais as 

especificidades do trabalho com os gêneros orais? 

Os poucos estudos sobre o ensino da linguagem para crianças pequenas através de 

atividades sistematizadas como, por exemplo, estudos sobre a consciência metatextual 

(MELO, 2002) apontam para horizonte vasto de possibilidades quando se trata de construir 

aprendizagens de habilidades complexas das práticas discursivas. Porém, parte considerável 

desses estudos tem sido voltada para as séries iniciais do ensino fundamental. 

Ferreira e Spinnilo (2003) em estudo com 64 crianças dos 2º e 3º anos do 1º ciclo do 

ensino fundamental (1º e 2ª séries do ensino fundamental) revelam como atividades 

sistematizadas com histórias escritas melhoram, em níveis significativos, o desempenho das 

crianças na produção desses gêneros. 

Celestino e Leal (2008), cuja pesquisa investigou desenvolvimento de uma sequência 

didática com o gênero debate em turmas do 2º ano do 2º ciclo, observaram que as crianças 

foram capazes de formular pontos de vista, respeitar o turno da fala do outro, retomá-lo para 

construir sua fala e formular uma representação da situação onde se desenvolve o gênero 

debate oral. Em parte, as autoras também atribuem esses comportamentos desenvolvidos pelas 

crianças durante a execução da atividade às intervenções da professora enquanto mediadora.  

Na situação proposta por Celestino e Leal (2008), as crianças, seguindo as etapas da 

sequência didática, foram capazes de refletir sobre outros comportamentos adequados a uma 

situação entre debatedores, por exemplo: não agredir o outro com palavras e fisicamente, não 

atropelar a fala do outro, refletir sobre uma situação controversa. A sequência didática, 

segundo as autoras, auxiliou a professora a reformular algumas situações, por exemplo, 

explicar melhor a atividade para algumas crianças que ainda não estavam entendendo os 

comandos da tarefa e nortear a atividade com o gênero debate. Mas outras variáveis foram 

consideradas para o sucesso da atividade, como o trabalho já desenvolvido pela professora 

com gêneros textuais em sala antes da aplicação da sequência.  

Dentre os poucos estudos recentes com oralidade na Educação Infantil, ressaltamos o 

de Goulart (2006). Em pesquisa com crianças de quatro a cinco anos de uma creche localizada 

em Niterói no estado do Rio de Janeiro, a autora mostra como muitas das práticas de 
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letramento na Educação Infantil perpassam por situações envolvendo situações e gêneros da 

oralidade. Goulart (2006) observou como a prática pedagógica, dialogando com o mundo e os 

saberes das crianças, possibilita a esses aprendizes se confrontarem com situações reais de uso 

da escrita através dos gêneros da oralidade, atribuindo significado a essas situações. 

No entanto, até fins da década de 80 e início da década de 90, a fala da criança ainda 

era pouco observada. A análise de Silva (1987) sobre o tratamento da linguagem da criança 

em seus primeiros anos escolares e na própria família foi reveladora da pouca atenção dada às 

formas de expressão infantil. 

A referida autora aponta ainda que, na maioria das vezes, a escola ora confunde a 

criança com um ser que não está apto para aprender textos cujas linguagens e estruturas sejam 

mais elaboradas, pois as estruturas internas da criança não evoluíram o suficiente para isso - 

vestígios da tese defendida pelo formalismo -, ora a intervenção do professor é vista como 

sendo algo que limita ou impede a aprendizagem da criança e, portanto, o aprender deve ser 

relegado às interações espontâneas entre a criança e o meio - resultado de leituras equivocadas 

sobre o construtivismo. 

Por outro lado, a própria família pouco conhece sobre os processos cognitivos 

subjacentes às produções iniciais da criança, seja na fala, seja nos seus primeiros rabiscos. 

Assim como Silva (1987), é preciso reconhecer que existem, de fato, intervenções que 

se refletem de maneira pouco apropriada no desenvolvimento da criança. Mas, por outro lado, 

essa própria autora concorda que os processos de aprendizagem não devem prescindir da 

intervenção apropriada e orientada do professor.  

Sob a influência do pensamento de Bakhtin e da Pedagogia de Paulo Freire, Silva 

(1987) afirma que a produção e a aprendizagem consciente das diferentes linguagens, visuais 

ou verbais, emergem dos processos de interação entre consciências individuais. No entanto, 

para essa autora, a escola segue em direção oposta quando sai em defesa do lema que criança 

comportada é criança calada, negando, portanto, a contribuição das interações através da 

linguagem sobre o desenvolvimento infantil. 

Silva (1987) se posiciona em favor de um ensino que contemple a fala inicial dos 

aprendizes e o dialeto não-padrão, mas explora pouco questões relacionadas à sistematização 

nessas atividades. Embora não seja este o objetivo da pesquisa de Silva (1987) e a própria 

autora admita a importância das atividades significativas e orientadas para tarefas com a 

linguagem, é preciso partir de uma referência para se pensar tanto nas estratégias de ensino, 
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como em um objeto que atenda, pelo menos de maneira parcial, a necessidade de ensino 

relativo à modalidade da língua oral, sobretudo àquela modalidade utilizada nos gêneros orais 

que circulam em instâncias públicas. 

Nessa perspectiva se podem fazer referências às proposições teóricas de Schneuwly e 

Dolz (2004), que, embora sendo construídas no contexto da Suíça Francófona, têm 

influenciado a organização de documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Língua Portuguesa, em princípio pela concepção de língua defendida por ambos e devido à 

semelhança entre os contrastes existentes na língua materna daquela região, provocados pela 

variedade de línguas lá presentes, e do Brasil, (ROJO; CORDEIRO, 2004). 

Em relação às pesquisas com gêneros orais, as análises desenvolvidas por Schneuwly 

e Dolz (2004) têm norteado trabalhos como os de Barbosa (2000), Leal (2004), Celestino e 

Leal (2008), Goulart (2005). Conforme Schneuwly e Dolz (2004), existem limitações do 

trabalho com a linguagem oral na escola, fator este confirmado por outros pesquisadores. 

Contraditoriamente, nos textos oficiais que orientam o ensino da linguagem, a oralidade está 

no cerne das diretrizes como sendo um importante eixo para se aprender a língua. 

Como ponto de partida para desenvolver o ensino dos gêneros orais, Schneuwly e 

Dolz (2004) propõem a noção de ficcionalização para construir aprendizagem sobre o gênero. 

Essa noção significa a construção de uma representação interna em nível psicológico de um 

evento de comunicação e sobre os gêneros que o materializam. Os autores propõem ainda a 

reflexão sobre as dimensões possíveis de serem ensináveis na comunicação oral para, a partir 

de então, se construir um objeto de ensino que não seja nem comparável à escrita e nem 

tomado em oposição a esta. 

Em relação à noção de ficcionalização, Schneuwly e Dolz (2004) afirmam que, para se 

pensar no ensino do oral na escola é imprescindível construir novas relações com a 

linguagem, pois as concepções sobre oralidade vigentes no ambiente escolar, ora tendem a 

enfatizar a materialidade dessa modalidade da língua, ora enfatizam a oralidade como 

espontânea, ou apenas enfatizam os aspectos normativos. Para chegarem a essa conclusão, os 

autores (Ibid, 2004) fizeram a seguinte pergunta aos professores de língua materna: “O que é 

o oral para você?”. Ao receberem de volta 25 respostas desses professores, Schneuwly e Dolz 

(2004) categorizaram-nas em três grupos: 

 

• a) oral como materialidade:  
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• meio de intercâmbio direto e efêmero; 

• efetua-se por meio da voz; 

• emissão que se faz pela boca; 

• o oral é o corpo (físico) que se exprime; 

• b) Oral como espontaneidade: 

• vontade, coragem de expressar-se, desvelar seu pensamento, seus 
sentimentos suas alegrias; 

• canalizar o “desejo inato de contato”, de expressão; 

• o oral como liberdade para se exprimir, maior escolha lexical [...] 

• c) Trabalho sobre o oral como norma:  

• ensinar o oral é fazer com que o aluno se exprima corretamente, 
exprima claramente suas idéias;  

• é declamar, ler coletivamente, ler em voz alta; 

• exprimir-se de maneira coerente; 

• escolher o vocabulário utilizado; 

• saber colocar a voz, quando se trata de falar com fluência; 

• problemas de comunicação, mal entendidos, conflitos são resultados 
de falhas na maneira de se exprimir corretamente [...] (p. 132). 

 

Diante das respostas encontradas, Schneuwly e Dolz (2004) confirmam a existência de 

um quadro cujo cenário já não causa surpresa: há poucas referências que conceituem de 

maneira adequada a modalidade oral da língua para o professor e parte das concepções dos 

docentes apresentadas acima acerca da definição da oralidade estão relacionadas às 

influências exercidas pelas abordagens teóricas estruturais e formais sobre o ensino. 

Em face dos significados atribuídos pelos professores à modalidade oral da língua, os 

autores concordam sobre a necessidade de repensar as estratégias de trabalho com a oralidade, 

posição também defendida neste trabalho. Para tanto, se faz necessário partir dos objetivos 

próprios ao ensino da língua materna, o que “implica uma concepção mais rica e complexa do 

oral e uma relação mais dialética entre oral e escrita” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 135). 

Sendo assim, os pesquisadores citados acima afirmam que, diante das inúmeras 

práticas de linguagem nas quais se inserem os seres humanos, não é possível pensar apenas no 

oral, mas nos orais, ou seja, maneiras diversificadas de manifestação da linguagem oral que 

ora se relacionam e se aproximam da língua escrita, ora dependem ou se distanciam dela. No 

primeiro caso, se encontra, por exemplo, a exposição oral, no segundo, os debates ou a 

conversação cotidiana. Com isso, Schneuwly e Dolz (2004) ressaltam que 
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Não existe uma essência mítica do oral que permitiria fundar sua didática, 
mas práticas de linguagem muito diferenciadas, que se dão, prioritariamente, 
pelo uso da palavra (falada), mas também por meio da escrita, e são essas 
que podem se tornar objetos de um trabalho escolar. Essas práticas tomam, 
necessariamente, as formas mais ou menos estáveis que denominamos 
gêneros, dando continuidade, diversificando e especificando uma velha 
tradição escolar retórica (p. 135). 

 

A partir dessa afirmação os autores levantam as seguintes questões: quais são os 

gêneros adequados para trabalhar a linguagem oral e o que justifica a escolha de um gênero? 

Diante dessa escolha, qual a relação que deve ser estabelecida com a escrita e como deve ser 

definida a relação fala e escuta? 

Para responder provisoriamente a essas questões, o quadro construído por Marcuschi 

(2003) mostra gêneros da oralidade circulando na esfera dos textos escritos e vice-versa, 

constituindo um continuum de relações entre a modalidade falada e escrita da língua 

superando, assim, a visão dicotômica existente entre fala e escrita até meados dos anos 80.  

Nesse sentido, Schneuwly e Dolz (2004) argumentam que para se compreender um 

comportamento com finalidade de construir uma intervenção didática, é preciso 

necessariamente entender os saberes mobilizados nesses comportamentos. Para tanto, é 

preciso compreender os contextos onde esses ocorrem. Assim o quadro de Marcuschi (2003) 

dá uma orientação consistente, ainda que provisória, desses contextos, como funcionam e se 

relacionam os gêneros da fala e escrita inseridos nos mesmos.  

Abaixo segue um esboço do quadro já citado, onde é possível observar melhor como 

ocorre esse continuum que Marcuschi (2003) chama de gradual porque as relações entre 

gêneros da fala e da escrita se tornam mais complexas na medida em que a linguagem se torna 

mais formalizada. 
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ESCRITA 

  

 

 

FALA 

Para Marcuschi (2003), é preciso considerar que alguns gêneros, como por exemplo o 

noticiário de TV, se realizam na oralidade, mas o que se observa é que os jornalistas, em sua 

maioria, utilizam esquemas escritos para melhor organizar e orientar seu discurso.  

A partir da relação existente entre os gêneros da oralidade e da escrita demonstrada 

por Marcuschi (2003) no quadro acima, é possível concordar com o que ressaltam Schneuwly 

e Dolz (2004) em relação ao comportamento verbal quando esses dois últimos autores 

salientam que não existe “um saber falar em geral, capacidades orais independentes das 

situações e das condições de comunicação em que se atualizam” (Ibid, 2004, p. 136). Os 

instrumentos que materializam essas situações nas suas variáveis históricas, culturais, sociais 

e psíquicas são os gêneros textuais, orais e escritos. 

Uma vez que os referidos autores postulam que as aprendizagens devem ocorrer sobre 

“atividades complexas” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 136), os gêneros constituem os 

artefatos adequados para se propor intervenções didáticas, pois permitem compreender as 

representações que os sujeitos fazem das situações de comunicações por sua materialidade e 

                                                                          

• Convocações       
• Comunicados 

 
• Noticiário de rádio  
• Noticiários de TV 
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correspondem, ao mesmo tempo, a instrumentos socialmente reconhecidos para se 

compreender fenômenos da língua, além de permitirem a atividade consciente.  

Ao propor os gêneros como instrumentos adequados para desenvolver 

comportamentos, compreendê-los e intervir nos mesmos, Schneuwly e Dolz (2004) recorrem, 

então, às proposições teóricas do interacionismo sócio discursivo sobre o desenvolvimento já 

discutido, para proporem a noção de ficcionalização como estratégia para que os indivíduos se 

apropriem de alguns saberes sobre a linguagem.  

Para os pesquisadores, 

 

Toda atividade de linguagem complexa supõe uma ficcionalização, uma 
representação puramente interna, cognitiva da situação de interação social. É 
necessário que se faça uma representação abstrata, que se ficcionalize a 
situação. A modelização dessa representação isola quatro parâmetros da 
produção: enunciador, destinatário, finalidade ou objetivo, lugar social [...]. 
A ficcionalização revela-se, então, como uma operação geradora da “forma e 
do conteúdo” do texto: ela é o motor da construção da base de orientação da 
produção, colocando, particularmente, certas restrições sobre a escolha de 
um gênero discursivo (ibid, p. 144).  

  

O conceito de ficcionalização significa construção cognitiva interna de uma situação 

de comunicação e é derivado das afirmações de Vygotsky cujas proposições dizem que o 

sujeito aprende através da reconstrução em nível intrapsicológico dos processos 

interpsicológicos. Em outras palavras, isso significa que o indivíduo constrói aprendizagens 

quando reconstrói internamente os processos ocorridos entre os seres sociais em ambiente 

externo. 

Portanto, as idéias expostas acima partem do princípio defendido pelo interacionismo 

sócio discursivo, orientado pelo interacionismo social, de que os indivíduos atuam nos 

contextos dos mundos representados, ou seja, no âmbito das representações sobre as 

atividades.  

Por isso, a proposta para se trabalhar a ficcionalização como ponto de partida para 

atividades com gêneros orais faz sentido, pois na medida em que os aprendizes ficcionalizam 

o contexto da comunicação podem compreender quem são seus interlocutores, qual seu papel 

enquanto enunciador, a instância social em que ocorre a comunicação e qual o gênero a ser 

utilizado que esteja em conformidade com esses elementos. Esses elementos, reunidos e 

ficcionalizados, fornecem ao sujeito produtor subsídios para um comportamento consciente 

durante a produção do seu texto.  
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1.3 “Hoje vamos falar sobre...”: a exposição oral: é possível trabalhar com esse gênero 

da oralidade na Educação Infantil?  

 

Se por um lado essa pergunta suscita polêmica entre os adeptos do gerativismo, por 

outro, requer reflexões por parte de pesquisadores, professores e todos os envolvidos na 

construção de propostas curriculares voltadas à Educação Infantil, isso porque se os gêneros 

constituem instrumentos que mediam as ações dos sujeitos visando o alcance de alguns 

objetivos numa situação de interação pela linguagem, limitar a aprendizagem da língua desde 

as primeiras etapas do ensino às ocasiões onde as crianças apenas se expressam de maneira 

voluntária, ou façam aquilo que Marcuschi (2003) chama de oralização do texto escrito, seria 

negar-lhes a possibilidade de integrar-se com seus pares. 

Além disso, as investigações desenvolvidas por Bakhtin (2003), Geraldi (1997) entre 

outros, para quem as posições assumidas em relação à construção do discurso eram contrárias 

às teorias que desvinculavam a língua do sujeito, situaram os gêneros textuais, orais e escritos, 

como principal referência para os processos de ensino e aprendizagem da língua materna nos 

vários níveis de ensino (PCN, 1988, BRASIL, 2001). Sendo assim, a inserção desses 

instrumentos nos referenciais curriculares remete à outra questão ainda em aberto: se o ensino 

da língua deve ser norteado pelo tratamento dos gêneros textuais, quais, dentre as múltiplas 

categorias desses instrumentos no plano da oralidade, são apropriados para serem trabalhados 

na Educação Infantil, considerando a especificidade do público atendido nessa etapa e a 

necessidade de articular os eixos da leitura e da escrita? 

É preciso, portanto, recorrer às referências que possibilitem à escola refletir e entender 

sobre por que o ensino da oralidade na Educação Infantil deve buscar situações onde as 

crianças se familiarizem desde cedo com aquelas práticas orais onde se exige mais do sujeito 

que aquelas utilizadas nas conversações cotidianas e a partir dessa reflexão se pensar em quais 

gêneros textuais são apropriados para aquele nível de ensino.  
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Essa parte se dedica a um breve diálogo com essas referências a fim de apresentar 

alguns gêneros da oralidade já trabalhados em situações formais na escola e fora dela. Em 

seguida, será abordado o gênero exposição oral que, conforme observado, suas características 

o tornam apropriado para o início de um trabalho com seqüências didáticas na Educação 

Infantil. 

Na concepção defendida por Bronckart (2003), baseando-se no que já afirmava 

Bakhtin (2006), a apreensão do funcionamento de uma língua natural só pode ser realizada 

através de um material concreto, porém dinâmico, ou seja, as construções verbais. Os campos 

das atividades humanas são variáveis resultando em variedades dessas construções. Uma vez 

que estas exercem a função de partilhar os conhecimentos, comportamentos, normas e 

procedimentos realizados pelos sujeitos praticantes das atividades, as construções verbais 

estão relacionadas aos contextos socioculturais e históricos12. Essas várias formas de 

produções dos discursos constituem uma materialidade empírica conceituada como textos. Por 

esse motivo, Bronckart (2003) defende, tal como faz Bakhtin (2006), que as regras inerentes 

ao sistema da língua só podem ser compreendidas a partir dos textos e suas relações com os 

contextos. 

Bronckart (2003, p. 75) define por texto “toda unidade de produção de linguagem 

situada, acabada e auto-suficiente (do ponto de vista da ação ou da comunicação)”, ou ainda, 

“unidade de produção verbal que veicula uma mensagem lingüisticamente organizada e que 

tende a produzir um efeito de coerência em seu destinatário, e consideramos, 

conseqüentemente, que o texto é a unidade comunicativa de nível superior” (ibid, p. 137). 

Na medida em que os contornos históricos, sociais e culturais desses contextos 

transformam-se e evoluem, os textos presentes nessas esferas se modificam para adequarem-

se às especificidades dessas transformações, originando, assim, outras formas de textos com 

características que podem ser diferentes ou similares aos textos de origem. Essa diversidade 

textual é materializada nos gêneros textuais13, como afirmam Bakhtin (2003) e Bronckart 

(2003). 

Segundo definição de Bakhtin (2003, p. 262), “cada enunciado particular é individual, 

mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

                                                 
12 Vale salientar que essa relação não ocorre de forma direta, pois com Marchuschi (2008) assumimos que a 

língua não reflete o mundo, mas refrata-o. 
13 Nesse trabalho será utilizada a noção de gêneros textuais ao invés de gêneros do discurso, por não ser nosso 

objetivo discutir questões referentes ao uso desses conceitos pela lingüística de texto e pela análise do 
discurso. 
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enunciados, os quais denominados gêneros do discurso”. Conceituados dessa forma, os 

gêneros materializam os textos e os contextos sociais onde se exerce a atividade verbal. Essas 

atividades se organizam tanto no plano da linguagem oral, quanto no plano da linguagem 

escrita. Nessa perspectiva, o conceito de texto e gênero, apresentado acima, abrange, portanto, 

as produções verbais orais e escritas. 

De acordo com o que foi exposto acima e tomando por referência Barbosa (2000), não 

é mais possível pensar naquelas propostas didáticas que selecionam alguns gêneros de textos 

para as atividades com seus aprendizes e desconsideram outros, negando assim o 

reconhecimento à heterogeneidade das práticas sociais que envolvem a língua oral e escrita e 

impondo limites para os processos de ensino e de aprendizagem da língua materna. Se esse 

quadro já não é mais admitido no Ensino Fundamental, na Educação Infantil, contudo, as 

discussões ainda são escassas no que se refere ao trabalho com gêneros orais do domínio 

público, pois ainda impera nessa etapa do ensino a noção de oralidade como fala espontânea. 

Schneuwly e Dolz (2004), embora não abordem especificamente o tema dos gêneros 

orais Educação Infantil, apresentam um quadro com agrupamento provisório desses artefatos 

que auxilia a compreensão sobre quais os domínios sociais em que circulam cada gênero, os 

aspectos tipológicos constitutivos desses instrumentos e as potenciais capacidades de 

linguagem a serem desenvolvidos pelo sujeito a partir dos processos de interação na sala de 

aula, assim como modelos de sequências didáticas para o trabalho com os gêneros orais 

presentes na esfera escolar. 

No referido quadro, os autores apresentam alguns gêneros da oralidade utilizados em 

instâncias públicas formais como o seminário escolar, por exemplo, cujas propriedades 

nortearam Goulart (2005) em um dos poucos estudos atuais sobre gêneros escolares na 

modalidade oral no qual a autora apresenta o gênero citado como um elemento possível para o 

professor desenvolver atividades sistematizadas articulando as práticas de leitura, de escrita e 

de oralidade. 

Além disso, Schneuwly e Dolz (2004) apresentam exemplos de seqüências didáticas 

para o trabalho com a exposição oral, como sendo um gênero utilizado em todos os níveis de 

ensino, motivo pelo qual despertou nossa atenção para que este fosse o ponto de partida para 

essas discussões nessa pesquisa. 

Em relação ao processo de aprendizagem do gênero exposição oral na Educação 

Infantil, merece destaque também a noção de ficcionalização proposta por Schneuwly e Dolz 
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(2004), na qual esses autores integram nesse conceito os processos de internalização e 

externalização pesquisados por Vygotsky e deixam claro que identificar as características do 

gênero que atende às exigências de determinada esfera da comunicação através de um 

primeiro contato com a produção realizada por um adulto é relevante para uma produção 

discursiva consciente. 

Faz-se necessário entender também como proceder na organização, construção e 

identificação de um gênero, já que a classificação da linguagem de acordo com suas funções 

não é suficiente para tal. Além disso, é preciso saber quais capacidades de linguagem estão 

envolvidas na aprendizagem de um gênero. Quanto a isso, Bronckart (2003), ao se referir à 

relativa estabilidade constitutiva dos gêneros, afirma que essa característica impossibilita 

modos estáticos de classificação desses objetos para proceder a uma classificação dessas 

capacidades. Nessa perspectiva, Bronckart (2003) ressalta: 

 

Qualquer que seja o gênero a que pertençam, os textos, de fato, são 
constituídos, segundo modalidades muito variáveis, por segmentos de 
estatuto diferentes (segmentos de exposição teórica, de relato, de diálogo, 
etc.). E é unicamente no nível desses segmentos que podem se identificadas 
irregularidades de organização e de marcação lingüísticas (p. 138). 

 

O quadro apresentado adiante foi proposto por Schneuwly e Dolz (2004). Nele os 

autores apresentam uma proposta provisória de agrupamentos dos gêneros abrangendo os 

segmentos mencionados acima com vistas à organização do trabalho com os gêneros e à 

construção de uma proposta para uma progressão curricular em espiral, ou seja, para que os 

mesmos gêneros sejam trabalhados em diferentes níveis de ensino com objetivos didáticos 

apropriados a cada um deles.  

Os autores afirmam ainda que os agrupamentos devam corresponder aos fins sociais 

conferidos ao ensino de língua materna; retomar, de modo flexível, algumas distinções 

tipológicas presentes em muitos manuais e referências curriculares; devem ser dotados de 

uma relativa homogeneidade em relação às capacidades de linguagem a serem desenvolvidas 

a partir do domínio dos gêneros agrupados. 

 

QUADRO I: PROPOSTA PROVISÓRIA DE AGRUPAMENTOS DE GÊNEROS 

Domínios sociais de comunicação 
Aspectos tipológicos 

Capacidades de linguagem dominantes 

Exemplos de gêneros orais e escritos 
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Cultura literária ficcional 
Narrar 

 
Mimeses de ação através da criação da 

Intriga no domínio do verossímil 

Conto maravilhoso, conto de fadas, fábula, lenda, 
narrativa de aventura, narrativa de ficcção científica, 
narrativa de enigma, narrativa mítica, sketch ou história 
engraçada, biografia romanceada, romance, romance 
histórico, novela fantástica, conto, crônica literária, 
adivinha, piada. 

Documentação e memorização das ações humanas 
Relatar 

 
Representação pelo discurso de experiências 

vividas, situadas no tempo 
 

Relato de experiência vivida, relato de viagem, diário 
íntimo, testemunho, anedota ou caso, autobiografia, 
curriculum vitae [...] notícia reportagem, crônica social, 
crônica esportiva [...] histórico, relato histórico, ensaio 
ou perfil biográfico, biografia [...] 

Discussão de problemas sociais controversos 
Argumentar 

Sustentação, refutação e negociação de tomada 
de posição 

Textos de opinião, diálogo argumentativo, carta de 
leitor, carta de reclamação, carta de solicitação, 
deliberação informal, debate regrado, assembléia, 
discurso de defesa (advocacia), discurso de acusação 
(advocacia), resenha crítica, artigos de opinião ou 
assinados, editorial, ensaio [...] 

Transmissão e construção de saberes 
Expor 

Apresentação textual de diferentes formas de 
saberes 

Texto expositivo (em livros didáticos), exposição oral 
seminário, conferência, comunicação oral, palestra, 
entrevista de especialista, verbete, artigo enciclopédico, 
texto explicativo, tomada de notas, resumo de textos 
expositivos e explicativos, resenha, relatório científico, 
relatório oral de experiência [...]. 

Instruções e prescrições 
Descrever ações 

Regulação mútua de comportamentos 

Instruções de montagem, receita, regulamento, regras de 
jogo, instruções de uso, comandos diversos, textos 
específicos [...] 

 

Partindo dessa proposta de agrupamento, Schneuwly e Dolz (2004, p. 38) distinguem 

tipos e gêneros sem, no entanto, propor dicotomias e afirmam que um tipo de texto resulta 

sempre de uma ou várias operações de linguagem efetuadas no curso do processo de produção 

de um texto e que se constituem “reguladores psíquicos poderosos, gerais, que são 

transversais em relação aos gêneros”. Além disso, em um mesmo gênero se pode observar a 

existência de vários tipos de textos com a predominância de um ou outro tipo, o que não anula 

a possibilidade de uma categorização dos gêneros. Mas essa categorização, além de não poder 

seguir critérios rígidos, precisa considerar os aspectos tipológicos, os lugares sociais onde 

circulam e as capacidades de linguagem implicadas na produção dos gêneros.  

No entanto, em relação aos textos orais, Schneuwly e Dolz (2004) salientam que a 

oralidade, tal como é tratada pelas vertentes teóricas, que ora situam a língua oral em oposição 

à língua escrita, ora tomam a primeira como representação da segunda, não são suficientes 

para construir um objeto de ensino para os textos orais.  

Os autores citados enfatizam ainda que, para tornar os textos orais objetos a serem 

ensinados, é preciso situá-los em relação aos saberes de referência, às exigências sociais e às 

habilidades potenciais dos alunos. Não obstante, é necessário ainda um tratamento adequado 
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das características materiais subjacentes à oralidade para em seguida situá-la em relação às 

práticas sociais. Para situá-los em relação a estas práticas, Schneuwly e Dolz (2004) abordam 

as seguintes dimensões constitutivas dos gêneros propostas por Bakhtin (2003):  

• Os conteúdos: dizem respeito àquilo que vai ser dito através do gênero; 

• Construção composicional ou estrutura comunicativa: diz respeito à organização do 

gênero  

• Estilo: diz respeito às marcas que aparecem no texto que refletem, que segundo Dolz e 

Schneuwly (2004) são 

traços da posição enunciativa do enunciador, conjuntos particulares de 
seqüências textuais e de tipos de discursos que formam sua estrutura (o 
locutor que expõe diz EU em certos trechos ou fala de maneira neutra em 
outros; as marcas lingüísticas do plano do texto; as cadeias de expressão, 
designando um mesmo objeto discursivo ao longo do texto, a entonação, 
estruturando o texto em diferentes níveis etc.) (p. 171). 

 

Essas dimensões situam os gêneros como sendo a principal referência para o ensino da 

língua uma vez que permitem aos alunos visualizarem interlocutores e as situações de 

comunicação. Todavia, na instituição escolar, as atividades devem enfatizar gêneros orais 

cujos aspectos os aprendizes ainda não tenham se apropriado ou se apropriaram de maneira 

pouco satisfatória. Nessa perspectiva, os autores enfatizam que a atenção das propostas 

didáticas deve recair sobre os gêneros orais utilizados em instâncias públicas e formais, pois 

os gêneros do cotidiano os aprendizes já dominam, uma vez que aprendizagem da língua oral 

ocorre anterior à entrada das crianças na escola, durante o convívio com pessoas do seu meio.  

Assim, concordamos com Schneuwly e Dolz (2004) quando estes enfatizam que 

 

O papel da escola é levar os alunos a ultrapassar as formas de produção 
cotidianas para confrontá-los com outras formas mais institucionais, 
mediadas, parcialmente reguladas por restrições exteriores.  

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-las. São, em grande parte, predefinidos, pré-codificados por 
convenções que os regulam e que definem seu sentido institucional. Mesmo 
que se inscrevam numa situação de imediatez, já que muito freqüentemente a 
produção oral se dá em face dos outros, as formas institucionais do oral 
implicam modos de gestão mediados, que são essencialmente individuais. 
Exigem antecipação e necessitam, portanto, de preparação (p. 175) . 
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Ainda de acordo com os autores, a produção do gênero oral formal requer uma 

organização prévia devido à própria instância de sua circulação. Isso implica na diminuição 

dos improvisos, embora não prescinda das possíveis adaptações surgidas no decorrer da sua 

efetivação. É nesse sentido que é preciso recorrer à noção de ficcionalização para atividades 

envolvendo a produção desses gêneros. 

Dentre os gêneros orais mais solicitados pelas instituições escolares e utilizados em 

situações públicas, a exposição oral vigora em quase todos os níveis de ensino. 

Contraditoriamente, a produção desse gênero no contexto escolar, de acordo com Schneuwly 

e Dolz (2004), tem ocorrido sem uma intervenção didática apropriada. Para que isso seja 

possível, é preciso pensar nas características gerais do gênero e, por conseguinte, nos 

objetivos didáticos. 

A exposição oral é qualificada por Bronckart (2003 apud SCHNEUWLY; DOLZ, 

2004) como um espaço-tempo de produção no qual aquele que enuncia se refere ao seu 

interlocutor através de uma ação de linguagem cuja finalidade é apresentar um conteúdo 

referencial.  

Contudo, embora os interlocutores se encontrem em uma mesma situação de 

comunicação na exposição oral, os lugares sociais que ocupam são distintos. Conforme 

Schneuwly e Dolz (2004), de um lado situa-se o especialista, do outro, situa-se alguém ou um 

auditório disposto a aprender. Para produzir o gênero exposição oral e efetuar a ação de 

linguagem através desse instrumento, se faz necessário, portanto, considerar não só aquele a 

quem se destina o gênero, mas, também, o que esse indivíduo espera daquele que enuncia. 

Diante do que propõem Schneuwly, Dolz, de Pietro e Zahnd (2004), com o gênero 

exposição oral é possível construir aprendizagens referentes à situação de comunicação, à 

organização interna da exposição e às características lingüísticas do gênero. 

No que diz respeito às aprendizagens referentes à situação de comunicação, os autores 

citados ressaltam que a exposição oral, por reunir interlocutores com papéis sociais diferentes, 

exige daquele que ocupa o papel do especialista uma reflexão acerca de como se organiza o 

gênero e de como transmitir os conhecimentos através dele aos seus interlocutores. O 

professor, enquanto agente mediador, precisa auxiliar a construção dessa reflexão 

explicitando aos alunos o que significa exercer o papel de especialista numa exposição oral. 

Dessa forma, os aprendizes podem compreender aspectos que separam aquele que profere a 
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exposição oral daquele que é seu auditório, o qual pode ser composto por um, ou mais, 

interlocutores ouvintes. 

Além disso, quem produz a exposição oral deve dispor dos seguintes saberes: ter 

conhecimentos sobre como apresentar o conteúdo, informando, esclarecendo, modificando 

aquilo que os ouvintes já sabem, recorrendo a estratégias que possibilitem amenizar a 

assimetria entre os conhecimentos do sujeito-produtor e os dos interlocutores; saber avaliar o 

que é dito para reformular sua fala, quando for preciso, dizendo de outra maneira o que parece 

ter ficado pouco esclarecido para o auditório; saber formular perguntas a fim de chamar a 

atenção dos ouvintes e envolvê-los na situação de comunicação. 

Quanto às aprendizagens referentes à organização interna da exposição, segundo 

Schneuwly, Dolz de Pietro e Zahnd (2004), por ser um gênero cujo planejamento é, em 

princípio, construído apenas pelo expositor, a produção de uma exposição permite a esse 

indivíduo desenvolver habilidades de planejar um texto relativamente extenso uma vez que 

sua estruturação compreende as seguintes fases: abertura, introdução do tema, apresentação 

do plano da exposição, desenvolvimento e encadeamento de diferentes temas, fase de 

recapitulação e síntese, conclusão, encerramento. 

Em relação às aprendizagens das características lingüísticas, é preciso que no trabalho 

com a exposição os alunos aprendam elementos referentes à coesão temática do gênero; a 

sinalização do texto; a introduzir exemplos com a finalidade de explicar ou ilustrar; a 

reformular parafraseando ou definindo palavras novas, ou enunciados de difícil compreensão.  

Os seguintes objetivos didáticos são propostos por Schneuwly, Dolz, de Pietro e 

Zahnd (2004) para que os aprendizes se apropriem das características do gênero exposição: 

• tomada de consciência da situação de comunicação de uma 
 exposição;  

• explorar fontes de informação; 

• estruturar uma exposição; 

• desenvolver capacidades de exemplificação; 

• desenvolvimento da competência metadiscursiva; 

• tomar consciência da importância da voz; do olhar, da atitude 
corporal; 

• preparação e oralização das notas (p. 226). 

 

Dentre os objetivos acima, os mais apropriados para as crianças da Educação Infantil 

se iniciarem na apropriação da exposição são os cincos primeiros, não pela crença de que as 
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crianças não são capazes de preparar e oralizar notas, mas isso demanda um maior 

envolvimento do professor que da própria criança. Por outro lado, o objetivo de aprender a 

preparar e oralizar notas pode aproximar as crianças das práticas de escrita, confirmando 

assim o que afirma Marcuschi (2003) sobre as relações estabelecidas entre oralidade e escrita 

nas práticas verbais, que são de tal relevância que as atividades com gêneros orais não podem 

prescindir.  

Schneuwly e Dolz (2004) asseveram ainda a necessidade de se dispensar uma atenção 

especial ao plano da exposição, pois este é indissociável do gênero enquanto objeto de ensino 

e aprendizagem, e, portanto, carece de reflexões para sua construção a partir dos gêneros de 

referência e daquilo que o aluno já conhece. Entretanto, nesse último caso, a confusão reside 

no fato de que muito pouco se sabe a respeito das influências dos suportes sobre os gêneros 

orais (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), como muitas vezes ocorre desses últimos estarem 

contidos nos primeiros, ou dos suportes se tratarem de esquemas resumidos que auxiliam ao 

expositor no desenvolvimento do texto. Por exemplo, muitas vezes um texto escrito e 

estudado para ser apresentado pode ser exposto de maneira descontraída pelo aluno. Contudo, 

isso caracteriza a oralização de um texto escrito. 

O procedimento de oralizar um texto que foi previamente escrito para uma exposição 

deve fazer parte do modelo didático desse gênero conforme precisam Schneuwly e Dolz 

(2004), seja para compará-lo com outras formas de oralizar um texto escrito, seja para que os 

alunos tenham compreensão de alguns elementos importantes desse procedimento para 

apresentar uma exposição, por exemplo: “falar alto e dis-tin-ta-men-te, nem muito rápido, 

nem muito lentamente, gerenciar pausas para permitir a assimilação do texto” 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), além de outras contribuições citadas pelos referidos autores. 

Adiante será apresentado o procedimento que sugere ao professor estratégias para 

desenvolver essas habilidades: a seqüência didática.  

O procedimento citado não visa estabelecer critérios metodológicos rigorosos para as 

atividades a serem propostas pelo professor, mas seu caráter modular direciona as estratégias 

de trabalho do docente na medida em que lhe permite refletir, reavaliar e redirecionar sua 

prática mediante possíveis variáveis surgidas ao longo dos processos de ensino e 

aprendizagem, por exemplo, dificuldade na compreensão dos comandos de produção de um 

determinado gênero, variáveis de tempo da atividade, entre outras. Essas variáveis são 

inerentes aos processos de ensino e aprendizagem e, geralmente, não podem ser previstas ou 

controladas pelo professor ao realizarem um planejamento de aula.  



 61

 

 

 

 

1.4 A sequência didática e o ensino da oralidade na Educação Infantil. 

 

Ensinar textos orais constitui um dos eixos das propostas do ensino da Língua 

Portuguesa no Brasil. Por outro lado, tais propostas carecem de diretrizes para referenciar a 

efetivação desse ensino no sentido de orientar o professor por onde começar. 

Se esse quadro pode ser evidenciado no Ensino Fundamental, se revela ainda mais 

complexo na Educação Infantil devido a ausência de uma proposta curricular que aborde em 

profundidade o tratamento da oralidade nessa etapa de Ensino. 

As propostas de atividades com gêneros através das sequências didáticas defendidas 

por Schneuwly e Dolz (2004) se prefiguram como alternativa à problemática que envolve, de 

um lado, professores e aprendizes, e de outro, propostas para o ensino da oralidade. 

Diferentemente das características dos instrumentos metodológicos recorrentes na 

didática comeniana, a sequência didática possibilita trabalhar conteúdos envolvendo atitudes e 

comportamentos, procedimentos, conceitos e princípios (ZABALA, 2005). O fato de 

delimitar esses conteúdos não remete a uma fragmentação do conhecimento, uma vez que 

essas denominações são referências para a compreensão dos processos cognitivos e 

comportamentais de uma pessoa, mas que não se encontram separados nas estruturas do 

conhecimento. Ainda de acordo com Zabala (2005), em sentido estrito, fatos, conceitos, 

atitudes não coexistem separadamente.  

 

[...] Tais termos foram criados para ajudar a compreender os processos 
cognitivos e condutais, o que torna sua diferenciação e parcialização 
metodológica em compartimentos para podermos analisar o que sempre se 
dá de maneira integrada (p. 39) . 

  

Mas, antes de apresentar o procedimento em si, é necessário trazer à tona um resumo 

do debate sobre os processos de ensino e aprendizagem cuja complexidade nos remete a 

pensar sobre os instrumentos metodológicos para a prática docente, onde em cada escolha 
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subjazem concepções orientadas pelos saberes acadêmicos, assim como experiências e 

história de vida do próprio professor, como bem demonstra Santos (2004). 

Zabala (2005) assinala que as intervenções pedagógicas, para alcançarem seus 

objetivos, devem partir da seguinte questão: o que se pensa sobre qual é a função social do 

ensino? Partindo da resposta a essa pergunta, como os educandos aprendem? 

Numa concepção sócio construtivista, parte-se do pressuposto que a função social e 

socializadora da educação escolar é auxiliar os indivíduos em sua formação integral. Sendo 

assim, a prática docente deve recorrer a instrumentos que auxiliem o professor a conhecer 

aspectos dessa formação como atitudes, valores, comportamentos, procedimentos e 

conhecimentos já adquiridos para integrá-los àqueles construídos no ambiente escolar e até 

transformá-los por meio da ação educativa. Em outras palavras, a escola precisa reconhecer 

que processos de aprendizagem num sentido amplo se iniciam quando os educandos são 

capazes de relacionar um novo conteúdo a conhecimentos já adquiridos, seja em seu meio 

social, seja no ambiente formal da escola. 

Portanto, os instrumentos de orientação à pratica docente precisam estar apoiados nas 

respostas a essas questões: qual a função social do ensino e seus objetivos e como se constrói 

o conhecimento. Se pensarmos no ensino como transmissão de conteúdos, e isso pode ser o 

objetivo de muitos ambientes educativos, então se pode recorrer às sequências de conteúdos 

curriculares nas quais predominam aprendizagens conceituais. Mas, se pensarmos o ensino 

pelos princípios da concepção social e construtivista, na qual a atividade cognitiva do sujeito, 

mediada pelo professor, ocupa o cerne das preocupações da educação escolar, então outros 

conteúdos, além dos já mencionados, precisam ter significado para aqueles que aprendem, ou 

seja, os educandos. 

Assim, a estrutura de base da sequência didática voltada ao trabalho com gêneros 

textuais busca confrontar os indivíduos com práticas de linguagem já conhecidas do seu meio 

– os gêneros primários no dizer de Bakhtin (2003) – para que mediado pelas interações 

ocorridas no ambiente formal da escola, esses indivíduos se apropriem dos gêneros 

secundários, práticas de linguagem mais complexas. Concomitante a isso, o procedimento em 

questão permite integrar os eixos de leitura, escrita, análise linguística na aprendizagem dos 

gêneros. 

Portanto, tratar a seqüência didática apenas como uma sistematização de atividades 

para o alcance de objetivos didáticos seria, no mínimo, abstrair todo potencial que esse 
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procedimento pode oferecer como suporte para a construção das aprendizagens da língua 

materna. 

O modelo de sequência aqui apresentado segue o proposto por Schneuwly e Dolz 

(2004). Segundo esses autores, a sequência didática para atividades envolvendo a produção de 

textos, orais ou escritos, em sala de aula permite, ainda, a construção de um currículo em 

espiral. Ou seja, possibilita a retomada dos gêneros textuais a cada etapa da escolarização com 

objetivos diferenciados para cada série, ano ou ciclo da vida escolar do aluno. 

Nesse sentido observa-se que a noção de sequência didática proposta por Schneuwly e 

Dolz (2004) contrapõe-se a uma visão fragmentada do ensino de língua materna, na qual as 

aprendizagens se encerram ao final de cada ano letivo. Por outro lado, essa proposta de 

sistematização das atividades não é rígida, ou seja, é possível flexibilizá-la mediante as 

variáveis que são inerentes aos processos de ensino e aprendizagem.  

Além disso, durante cada etapa da atividade de produção textual vivenciada com as 

crianças, a estrutura de base da sequência didática é composta por uma apresentação da 

situação de comunicação a ser resolvida; uma primeira produção; módulos de atividades e 

uma produção final que permitem ao professor auxiliar as crianças a confrontar-se com seus 

conhecimentos prévios acerca de uma nova situação; rever os objetivos de ensino e adequá-

los às possíveis variáveis surgidas nos decorrer dessas atividades; trabalhar conteúdos 

referentes aos comportamentos dos falantes permitindo-lhes construir reflexões sobre esses 

comportamentos; desenvolver atividades específicas para trabalhar possíveis problemas de 

aprendizagem; fazer uma avaliação processual.  

 A sequência didática compreende as seguintes etapas: 

• Apresentação da situação - consiste em uma explicação para as crianças sobre a 

atividade que elas deverão realizar - Nessa primeira etapa, os objetivos da atividade 

deverão ser bem esclarecidos. Segundo Schneuwly e Dolz (2004), as crianças devem 

elaborar uma representação da situação de comunicação proposta mais próxima 

possível da situação real de comunicação na qual o gênero ocorre. Sendo assim, os 

professores devem explicitar os objetivos da atividade, o gênero a ser trabalhado para 

atender esses objetivos, quem são os interlocutores e o contexto físico da atividade. 

Para aproximar as crianças do gênero textual escolhido para a atividade, Schneuwly e 

Dolz (2004) sugerem que o professor apresente-lhes o gênero em uma situação real. 
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• Produção inicial – nesta etapa, o professor construirá com as crianças uma primeira 

versão do gênero a ser trabalhado a exemplo de um primeiro ensaio; 

• Módulos de atividades – esse momento se constituirá por várias atividades 

desenvolvidas para trabalhar, segundo Schneuwly e Dolz (2004, p. 98), “de maneira 

sistemática e aprofundada” a aprendizagem do gênero. Em cada módulo, o professor 

poderá trabalhar conteúdos diversificados relacionados às dimensões da situação de 

comunicação, relacionados aos comportamentos dos aprendizes, às características da 

linguagem utilizada no gênero propostos ou às características próprias desses 

instrumentos. 

• Produção Final – Apresentação do gênero propriamente dito, preferencialmente em 

uma situação real de comunicação; 

• Avaliação dos resultados – último momento da sequência didática que se constitui em 

um momento da reflexão promovido em conjunto com as crianças e com o professor 

observando: seus posicionamentos sobre experiência vivenciada e ao mesmo tempo 

apresentando a elas e aos professores os resultados obtidos através da atividade. 

É importante ressaltar que a sequência didática, embora constitua uma das variáveis 

mais importantes para o êxito dos processos de ensino e aprendizagem, não garante por si só o 

sucesso desse processo. Outros aspectos de maior relevância precisam ser considerados para 

garantir que as aprendizagens sejam as mais significativas possíveis, sobretudo diante da 

especificidade dos aspectos que compõem o trabalho na Educação Infantil, tais como: o 

vínculo professor-aluno; as relações entre os grupos de alunos; a organização dos conteúdos; 

os materiais didáticos; a proposta curricular; os procedimentos e instrumentos de avaliação 

(ZABALA, 2005). 

É preciso atentar ainda para como se articulam os elementos supracitados na sequência 

didática, pois é a coerência entre estes que possibilitará, em parte, ao professor auxiliar seus 

alunos no alcance dos objetivos de aprendizagem previstos para cada atividade. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 A escolha dos sujeitos e do campo 

 

Um dos objetivos da pesquisa é compreender como o gênero exposição oral 

explicativa trabalhado através de seqüências didáticas com crianças de 5 a 6 anos da 

Educação Infantil ensejam aprendizagens referentes ao uso e à produção do gênero, uma vez 

que é comum as crianças se apresentarem nas feiras de conhecimentos que ocorrem, 

geralmente, no mês de outubro nas escolas municipais do Recife. Para tanto, foi necessário 

observar a prática do docente em relação à oralidade. Nesse sentido, também foram sujeitos 

da pesquisa professores que atuam no grupo V da Educação Infantil.  

A exemplo de Albuquerque (2006), o critério para a seleção dessas docentes foi o 

contato prévio com a pesquisadora ou indicações de pessoas já conhecidas destas a fim de 

minimizar os impactos da dessimetria social. 

Foram obtidas as indicações de dez professores, considerando esse número razoável 

para se retirar uma amostra de duas docentes para o desenvolvimento da pesquisa.  

Ainda em relação aos critérios norteadores da seleção dos dois sujeitos participantes 

da pesquisa, foi considerado o tempo da atuação de ambas como professoras da Educação 

Infantil. Esse tempo deve ser de pelo menos seis anos, considerando que durante esse período 

as creches de Educação infantil da Legião Assistencial do Recife - entidade de caráter 

assistencial - foram incorporadas ao sistema municipal de ensino da Prefeitura do Recife. Esse 

fator contribuiu para ampliação do número de escolas de Educação Infantil cuja faixa etária 

de atendimento esteja voltada para crianças de 4 a 5 anos, conforme orienta a LDBEN 

9394/96 (BRZEZINSKI, 2000) e se refletiu na oferta de formação continuada para 

professores que atuam nessa etapa de ensino. 

As duas professoras selecionadas têm formação em Pedagogia e participam de 

formações continuadas da rede. Além disso, as professoras foram indicadas por suas práticas 

de ensino em relação ao trabalho com oralidade.  

O quantitativo de dois sujeitos atende às expectativas do presente estudo, pois se trata 

de uma pesquisa de abordagem qualitativa, cuja finalidade é compreender o trabalho em sala 

de aula com um gênero oral utilizado em instâncias públicas e as implicações do uso de um 
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procedimento, a seqüência didática, sobre a aprendizagem desse gênero. Portanto, a ênfase da 

pesquisa está voltada para a compreensão de um fenômeno social que são os processos de 

ensino e aprendizagem de um objeto cujas propriedades são de interesse central para as 

ciências humanas e sociais, a linguagem oral. Nesse caso, o número da amostra é suficiente 

para esse objetivo, uma vez que não se trata de analisar dados quantitativos.  

Os aprendizes dessas professoras também se constituíram sujeitos da pesquisa, uma 

vez que se pretende analisar como o gênero exposição oral, trabalhado através de uma 

seqüência didática, possibilita crianças com idade escolar entre 5 e 6 anos se apropriarem de 

algumas características desse gênero. Para tanto, foi necessário observar também as 

capacidades de linguagem desenvolvidas por esses sujeitos durante as atividades. Os critérios 

considerados na seleção das crianças foram: disponibilidade para participar da pesquisa, 

autorização dos pais. 

Em atendimento às questões éticas, responsáveis por regular e orientar as práticas 

científicas, e por se tratarem de crianças, a identidade desses sujeitos não foi revelada, sendo 

utilizadas apenas as primeiras letras dos seus nomes nos diálogos registrados nas observações.  

O campo selecionado para desenvolvimento da presente investigação foram duas salas 

de aula de grupo V localizadas em duas escolas do sistema municipal de ensino da cidade do 

Recife. De acordo com dados do censo escolar cedidos pela Secretaria de Educação, esse 

município conta hoje com 216 escolas, dentre as quais 161 são escolas de Educação Infantil 

distribuídas em 6 regiões Políticas Administrativas (RPA’s).  

As duas escolas escolhidas para o desenvolvimento da pesquisa situam-se na RPA 4 

que comporta hoje 18 escolas de Educação Infantil atendendo ao grupo IV e V do total de 161 

escolas. Essa região ocupa o 5º lugar em número de escolas destinadas à Educação Infantil 

sendo a 3ª em número de matrículas de alunos por turma nos grupos V. Através desses 

números é possível perceber a dimensão da demanda pela Educação Infantil nessa região. 

Essa demanda ratifica a relevância dessa etapa da escolarização para as comunidades situadas 

na RPA 4.  

A escolha de duas escolas é justificada pela necessidade de controle de possíveis 

variáveis que possam surgir a partir da troca de informações entre as professoras sobre a 

pesquisa. Visando controlar essa variável, as duas professoras selecionadas atuam em escolas 

distintas, porém localizadas na RPA 4. A professora e a escola em cuja sala foi aplicada a 
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seqüência didática doravante serão denominadas professora A e escola 1. A professora e a 

escola onde o procedimento não foi desenvolvido serão denominadas Professora B e escola 2.  

A seleção das duas instituições foi norteada, também, pelas concepções de sujeito, de 

criança e de aprendizagem na Educação Infantil presentes nos projetos políticos pedagógicos 

de ambas. Essas concepções precisam apresentar similaridades com o que defende as 

diretrizes de ensino da Secretaria de Educação do Município e com o RECNEI (BRASIL, 

2001) sobre tais conceitos. Isso ajuda a amenizar possíveis disparidades que possam vir a 

influenciar o olhar do pesquisador sobre o campo investigado. Além disso, é preciso que 

ambas promovam feiras de conhecimentos com as crianças. 

 

2.2 A seleção dos instrumentos para coleta de dados 

 

O percurso metodológico de uma pesquisa revela a coerência entre os objetivos do 

estudo, as escolhas teóricas do pesquisador e os instrumentos de coletas para o alcance das 

metas da investigação. Partindo desse princípio, é necessário que a abordagem metodológica e 

cada um dos instrumentos utilizados na coleta e análise dos dados estejam dentro de um 

quadro teórico compatível com as escolhas teóricas daquele que investiga.  

Em se tratando de uma pesquisa de caráter social, os procedimentos adotados e a 

seleção dos instrumentos metodológicos se inserem no paradigma de pesquisa qualitativa. A 

abordagem qualitativa e seus métodos, segundo Dias (2000), são apropriados quando o 

fenômeno em estudo é complexo, de natureza social, não tende à quantificação e se busca 

atender às especificidades contidas nos objetos de pesquisa pertinente às Ciências Sociais e 

Humanas. 

Para Minayo (1998), no entanto, a oposição entre pesquisa qualitativa versus 

quantitativa tem levado ao equívoco de desprezar dados estatísticos que constituem uma 

realidade estruturada. Dessa maneira, os dados podem chamar atenção do pesquisador para 

um fenômeno social. Mas, segundo a referida autora, “certamente qualquer pesquisa social 

que pretenda um aprofundamento maior da realidade não pode ficar restrita ao referencial 

apenas quantitativo” (p. 28). 
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Assim, é preciso que os instrumentos de coleta de dados fundamentados pelo 

paradigma qualitativo aproximem o pesquisador dessa realidade. Nesse sentido, a presente 

pesquisa recorreu ao seguinte instrumento para coleta de dados: 

• Observação de aula com registro audiovisual 

A seguir discorreremos sobre esse instrumento a fim de fundamentá-lo teoricamente e 

justificar nossas escolhas. Em seguida, serão apresentadas as etapas percorridas pela 

investigação e como os dados foram tratados. 

 

2.2.1 A observação 

 

A etapa seguinte da pesquisa constituiu-se das observações de aulas. Sobre a 

observação como instrumento de coleta, autores como Mazzotti e Gewandsznajder (2004) 

afirmam ser este um dos instrumentos de coleta de dados mais utilizados em pesquisas 

qualitativas, pois confrontando o pesquisador com o campo a ser investigado, lhe permite 

observar, na prática, a sinceridade de certas respostas que, por ventura, tenham sido dadas 

apenas para encobrir uma realidade. 

Outra característica da observação apontada pelos autores é que ela permite 

“identificar comportamentos não intencionais ou inconscientes e explorar tópicos que os 

informantes não se sentem à vontade para discutir”. Por fim, permite também registrar o 

comportamento dos indivíduos investigados “em seu contexto temporal - espacial” (ibid., p. 

164). 

Para Mazzotti e Gewandsznajder (2004), as observações no campo podem ser 

estruturadas e não-estruturadas, sendo esta segunda a mais utilizada em pesquisas cuja 

abordagem se insere no paradigma qualitativo. Portanto, esse foi o tipo de observação 

desenvolvido nesse estudo tendo como eixo norteador os objetivos pretendidos na 

investigação. 

Todavia, convém ressaltar em relação à observação não estruturada que não se trata de 

ir ao campo sem um planejamento prévio do que se pretende com a observação, sem saber o 

que se espera dos dados observados, ou ainda, sem a noção de como esses dados serão 

registrados e porque se está observando.  
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As observações não estruturadas recebem essa denominação porque os 

comportamentos dos sujeitos não são estabelecidos previamente pelo pesquisador. Assim, o 

objetivo desse tipo de observação é observar, relatar e descrever esses comportamentos na 

medida em que ocorrem numa dada situação (MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004). 

Os dados observados foram registrados através do registro escrito, utilizando também 

equipamento de áudio e vídeo para fins de uma análise mais detalhada com as autorizações 

prévias dos sujeitos investigados para utilização desses instrumentos. 

Para análises dos dados coletados através das observações, utilizou-se como 

procedimento a análise de conteúdo proposta por Bardin (2004) cuja definição é entendida 

pelo autor como 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção / recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (p. 37). 

 

Após uma primeira aproximação com os dados observados, foi realizada uma análise 

formal dessa coleta. Essa análise se deu norteada pelas categorias teóricas fornecidas a priori e 

que se constituem em temas centrais da pesquisa, a exposição oral e a seqüência didática. 

As categorias teóricas acima se constituíram temas já investigados por Schneuwly e 

Dolz (2004), Zabala (2005), Cavalcante e Melo (2006), Marcuschi (2008). Estes autores 

sugerem alguns critérios para orientar pesquisas posteriores acerca das sequências didáticas e 

gêneros orais. Sendo este último um tema relativamente novo numa abordagem voltada para a 

Educação Infantil, esse estudo considerou mais prudente utilizar-se do procedimento por 

caixas ao qual já se referia Bardin (2004, p. 113) para quem a elaboração de categorias pode 

se dar por dois movimentos, sendo o primeiro referente ao procedimento por caixas utilizado 

nessa pesquisa, onde “é fornecido um sistema de categorias e repartem-se da melhor maneira 

possível os elementos, à medida que vão sendo encontrados”. Ainda segundo a autora, tal 

procedimento é aplicável em casos em que os dados coletados são organizados tendo em vista 

“funcionamentos teóricos hipotéticos”, dados previamente pelo aporte teórico que norteia o 

estudo.  

O segundo processo é a categorização por milhas no qual as categorias finais resultam 

da análise gradativa dos dados coletados.  
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Embora se trate de critérios de análise já sugeridos pelas pesquisas desenvolvidas por 

Schneuwly e Dolz (2004), Zabala (2005), Cavalcante e Melo (2006), Marcuschi (2008), 

durante as análises um olhar mais crítico sobre os dados coletados fez emergir novos critérios 

e extinguir outros baseados no referencial teórico construído para o estudo em tela. 

Para Mazzotti e Gewandsznajder (2004), a quantidade de categorias a serem 

analisadas depende do enfoque da pesquisa, dos tipos de dados coletados e da habilidade 

analítica do pesquisador. Nesse tipo de análise dos dados, embora os critérios propostos sejam 

fornecidos a priori, não são rígidos e podem, ou não, ceder lugar a outros de maneira 

gradativa e rápida na medida em que os dados são analisados, contudo tendem a reduzir-se 

com o desenvolvimento da pesquisa. 

Nesta abordagem, se adotaram unidades de textos retiradas a partir das informações 

obtidas através de uma análise preliminar das anotações do campo para analisar os dados 

coletados. 

O pesquisador, ao transformar as transcrições iniciais e temporárias das observações 

em transcrições permanentes, vai percebendo os temas, padrões, consistências e exceções 

ocorridas no contexto investigado (MOREIRA; CALEFFE, 2006). Este tipo de categorização 

possibilita ao pesquisador passar dos níveis das descrições aos níveis das explicações para os 

fenômenos.  

Devido ao acúmulo das informações coletadas nas observações, foi necessária uma 

sistematização que possibilitou classificar, organizar, codificar e recuperar as informações 

provenientes dos dados. Nessa perspectiva, seguindo as orientações propostas por Moreira e 

Caleffe (2006), na presente pesquisa essa sistematização seguiu as seguintes etapas: 

• Transcrição através de digitação de todas as fitas de áudio e das anotações em páginas 

numeradas em ordem cronológica de acordo com os momentos que foram coletados 

com inclusão de um código criado pelo pesquisador para cada página para facilitar a 

identificação. 

• Unificação dos dados - as unidades de dados constituem parágrafos das anotações do 

campo, incluindo notas descritivas e reflexivas. 

• Cortar e colar em fichas as unidades de textos mostrando qual a sua localização no 

conjunto de dados. Antes disso, foram tiradas cópias das páginas digitadas. As 

unidades de textos foram identificadas através das leituras das anotações do campo. 

Foi preciso ainda indicar com uma palavra, frase ou trechos dos textos das 
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observações a que unidade de significado se refere e em seguida separar essas fichas e 

rotulá-las com informações adicionais como idade dos sujeitos, local da observação e 

da entrevista. 

• Codificar as categorias fixando cartolinas para colar as fichas com as unidades de 

textos. Feito isso, as fichas iniciais que contenham conceitos e dados convergentes 

combinando com as que contenham conceitos e dados divergentes serão revisadas. Em 

seguida se selecionou uma idéia importante que foi escrita na ficha e anexada à 

cartolina. Essas idéias constituíram as primeiras categorias provisórias. Com o 

decorrer das análises, apareceram novos critérios, e outros foram eliminados ou 

modificados. Ao proceder a análise foi observada a existência de alguns dados nas 

fichas que não estavam contempladas no conteúdo da pesquisa, assim foi elaborada 

uma ficha denominando esse dado de categoria emergente. 

• Após esses passos, procedeu-se a uma nova leitura das transcrições das observações 

buscando identificar passagens e citações que expliquem melhor as categorias criadas 

de maneira provisória. Após isso, procedeu-se à elaboração das categorias 

permanentes norteando-se pelas categorias provisórias. 

Segundo Maykut e Morehuse (apud MOREIRA; CALEFFE, 2006), 

 

Em resumo, esse método de análise de dados combina codificação de 
categorias com a comparação simultânea de todas as unidades de 
significação que emergem dos dados. Assim que cada nova unidade de 
significado emergir, ela é comparada com todas as unidades, e 
subseqüentemente, agrupada com unidades de significado similares, Nesse 
processo há espaço para o contínuo aperfeiçoamento do processo (p. 227). 

 

2.3 Etapas de desenvolvimento do projeto 

 

Buscando compreender quais as aprendizagens ensejadas pelo procedimento sequência 

didática com o gênero exposição oral, foi realizado um trabalho em duas salas de Grupo V da 

Educação Infantil de duas escolas do Sistema Municipal de Ensino do Recife com gênero 

exposição oral explicativa. Porém, em apenas uma das salas foi desenvolvida a sequência 

didática sugerida à professora pela pesquisadora. Enquanto isso, na outra sala, a professora 
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desenvolveu a atividade para feira de conhecimentos sem que o procedimento mencionado 

fosse sugerido. Nessa perspectiva, a presente pesquisa seguiu as seguintes etapas: 

• Seleção do campo de investigação com base nos dados do senso educacional do 

município do Recife e posterior análise do projeto político pedagógico das duas 

instituições de ensino de Educação infantil; 

• Aproximação do campo de investigação; 

• Diagnose prévia das estruturas físicas das duas instituições e do perfil dos sujeitos 

selecionados para o estudo;  

• Observação de cento e quarenta cinco horas aula de cada professora para fins de 

amenizar impactos provocados pela presença da pesquisadora; 

• Discussão dos princípios teóricos, metodológicos e as finalidades subjacentes ao 

procedimento sequência didática com uma das professoras durante quatro encontros.  

• Após a discussão, a pesquisadora elaborou com essa professora uma sequência 

didática para trabalhar o gênero exposição explicativa, solicitando-lhe previamente 

que escolhesse um tema a ser trabalhado com a turma para que os alunos possam 

desenvolvê-lo e apresentá-lo em uma exposição oral para a feira de conhecimentos da 

escola; 

• Solicitação à outra professora que trabalhe com sua turma o gênero exposição oral 

para a feira de conhecimentos; 

• Observação de como essa professora realizou e vivenciou a mesma atividade sem 

sugerir-lhe a estratégia da sequência didática e as capacidades de linguagem das 

crianças; 

• Registro, através de gravações de áudio e vídeo, das estratégias e orientações dadas 

pelas duas professoras para trabalhar o gênero exposição oral com os grupos, as 

habilidades desenvolvidas pelas crianças das duas turmas ao apresentar a exposição 

oral na feira de conhecimentos. 

As observações seguiram com as seguintes etapas:  

• Observação, acompanhamento e registro dos procedimentos utilizados em sala de aula 

pelas professoras para as atividades envolvendo o gênero oral, com e sem a sequência 

didática. O objetivo foi averiguar as estratégias desenvolvidas por essas professoras 
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nessas atividades, como e quais as aprendizagens construídas pelos alunos das duas 

salas de aula observadas; 

• Durante as observações, registrou-se através de gravações as estratégias utilizadas 

pelas professoras para atividades com oralidade, as capacidades de linguagem e os 

comportamentos apresentados pelas crianças durante as atividades com essa 

modalidade da linguagem; 

• Análise comparativa à luz do referencial teórico das capacidades de linguagem 

desenvolvidas pelas crianças das duas turmas na atividade analisando se as crianças 

atingiram os objetivos propostos para a apropriação desse gênero. A finalidade foi 

compreender os efeitos do procedimento sequência didática sobre a aprendizagem do 

gênero exposição oral, promovendo uma reflexão sobre as implicações da utilização 

desse instrumento metodológico para o ensino do referido gênero. 

Reiteramos que algumas variáveis surgidas durante o estudo foram consideradas, pois 

influenciaram na duração dessas atividades e nos resultados, por exemplo: a formação inicial 

e continuada dos professores, o nível de contribuição e participação desses sujeitos durante a 

execução da seqüência didática, planejamento anual da escola, o currículo, espaço da sala de 

aula, disponibilidade dos sujeitos para o calendário proposto pela pesquisa, condições do 

calendário letivo, a organização do planejamento do professor, a prática do professor. 

 Contudo, acreditamos que a partir da adoção do modelo metodológico apresentado e 

as estratégias de trabalho ora adotadas, o ritmo de trabalho foi satisfatório ao desenvolvimento 

dessa pesquisa. 

 

2.4 Elaborando a Sequência Didática: princípios e procedimentos 

 

A construção da sequência didática foi norteada pelos seguintes princípios: o que as 

crianças já conheciam a respeito de uma exposição oral, quais eram as suas possibilidades de 

aprendizagem em relação aos seguintes aspectos: a situação de comunicação, a estrutura 

interna daquele gênero e as características linguísticas, extralinguísticas e paralinguísticas 

presentes em textos orais.  

Considerando os princípios acima, a seqüência didática apresentou objetivos gerais os 

quais permeiam todo o procedimento, e objetivos específicos relativos às capacidades de 
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aprendizagem das crianças referentes aos três últimos aspectos destacados no parágrafo 

anterior. 

Na primeira etapa, a pesquisadora elaborou um esboço do procedimento cujo conteúdo 

foi discutido com a professora após os encontros de formação. A docente fez pequenas 

reformulações a partir do seu conhecimento acerca das crianças participantes da pesquisa e do 

tema proposto pela escola para a feira de conhecimentos.  

Assim sendo, a sequência didática, apoiada no que é proposto por Schneuwly e Dolz 

(2004), apresentou: i) uma situação inicial cuja finalidade foi uma primeira produção do 

gênero visando aproximá-lo das crianças envolvidas no estudo; identificar os conhecimentos 

prévios de cada uma sobre a aprendizagem a ser construída; ii) cinco módulos de atividades 

variadas envolvendo o uso e a produção da exposição oral com vistas a trabalhar possíveis 

dificuldades observadas pela professora; iii) uma situação final visando consolidar o processo 

de ensino e aprendizagem. 

Os objetivos específicos referentes às aprendizagens sobre a situação de comunicação, 

à estrutura interna do gênero e aos aspectos linguísticos, paralinguísticos e extralinguísticos 

permearam os módulos da sequência didática de maneira que estes não se apresentaram 

apenas na produção inicial, nos módulos, ou na situação final. Essa dinamicidade dos 

objetivos específicos já citados se refletiu na análise dos dados de maneira profunda, pois se 

fez necessária uma delimitação cuidadosa dos trechos analisados. 

Enquanto a professora aplicou a sequência didática, a pesquisadora não fez 

intervenções, pois o objetivo era analisar uma situação na qual o nível de artificialidade fosse 

o menor possível. 

 

2.5 Os encontros de formação com a professora: discutindo o gênero Exposição Oral e a 

Sequência Didática 

 

Antes da execução da sequência didática, a docente participou de quatro encontros 

para discussão dos princípios teóricos da sequência didática organizados pela pesquisadora.  

As estratégias utilizadas para esses encontros foram diálogos informais nos quais se 

buscou, no início, identificar quais as expectativas da professora em relação ao trabalho com o 

gênero exposição oral; quais os seus conhecimentos sobre esse gênero e sobre gêneros da 
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oralidade; que procedimentos a docente costuma utilizar em sala para o ensino dos gêneros 

orais. 

De posse dessas informações, a pesquisadora discutiu os textos lidos previamente pela 

professora dos capítulos da obra de Schneuwly e Dolz (2004) que abordam os critérios 

teóricos e metodológicos subjacentes à sequência didática e aos gêneros orais possíveis de 

serem ensinados e apreendidos em sala. Foram discutidos ainda: i) a noção de 

desenvolvimento na qual se apóia a pesquisa; ii) a relação entre a sequência didática proposta 

por Schneuwly e Dolz (2004) e os processos de aprendizagem dos indivíduos em idade 

escolar; iii) os processos de intervenção na Zona de Desenvolvimento Proximal. 

Durante as discussões, a professora fazia questionamentos os quais eram respondidos 

com exemplos ilustrativos das situações de comunicação nos quais os gêneros orais são 

utilizados, tais como a entrevista de emprego; debates; seminários; exposições em feiras de 

conhecimentos. 

As discussões foram encerradas com uma avaliação da professora sobre o conteúdo 

abordado na formação e sobre a postura da pesquisadora na condução dos trabalhos. 

Com a professora B da escola 2, esse trabalho de formação não foi realizado devido à 

necessidade de observar como os gêneros são abordados no cotidiano da sala de aula a partir 

da prática da própria professora sem a sugestão de um procedimento que porventura poderia 

modificar essa prática.  

A intenção não é validar a sequência didática tornando-a uma norma a ser seguida para 

o êxito das atividades em sala. É, acima de tudo, observar quais as contribuições, ou não, 

desse procedimento para a aprendizagem de uma exposição oral por crianças da Educação 

Infantil e, caso a sequência didática proposta apresente contribuições ou limites à 

aprendizagem da exposição oral, acima de tudo é preciso aqui discuti-los no sentido de 

apontar caminhos para novos estudos sobre o tema. 

 

2.6 Organizando a sala de aula: a formação dos grupos de crianças 

 

Conforme foi dito, a sequência didática foi desenvolvida pela professora A na Escola 

1. Nesse contexto, foram organizados quatro grupos. Sendo três grupos com quatro crianças e 

um com cinco, totalizando dezessete crianças na faixa etária de cinco a seis anos de idade. 
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Na formação desses grupos foram priorizados os critérios da heterogeneidade de 

gênero; dos níveis de envolvimento nas atividades e de facilidade na comunicação oral. 

Assim, na sala de aula da escola 1 cada grupo era formado por meninas e meninos cujos 

níveis de aprendizagem eram diferenciados e as crianças consideradas mais tímidas foram 

distribuídas de maneira que ficassem próximas àquelas com maior desenvoltura na 

comunicação oral. 

Em relação à escola 2, na qual o procedimento da sequência didática não foi sugerido, 

a professora B trabalhou o conteúdo para a exposição na feira de conhecimento em dois 

momentos: no primeiro momento com o grupo sala fez uma primeira atividade de leitura 

coletiva do texto da biografia de Manuel Bandeira para ser apresentado. No segundo 

momento, que consistia na leitura da poesia Porquinho da Índia desse mesmo autor, a docente 

optou por organizar a sala em dois grupos seguindo o critério de gênero, ou seja, as meninas 

se encarregaram de ler e apresentar uma parte desse texto enquanto os meninos se 

encarregavam de outra parte. Ambas as atividades se destinavam à feira de conhecimentos. 

 

2.7 Tratamento dos dados 

2.7.1 Critérios para análise da sequência didática e das aprendizagens sobre gênero exposição 

oral 

 

Em princípio, é importante resgatar os objetivos do estudo, quais sejam: 

• Analisar como se dá o desenvolvimento do gênero exposição oral explicativa após o 

planejamento e a aplicação de uma sequência didática; 

• Compreender como um gênero da modalidade oral formal como a exposição 

explicativa, quando trabalhado através da sequência didática, auxiliou crianças do 

Grupo V a se iniciarem na apropriação de algumas das características dessa 

modalidade de texto considerando os seguintes aspectos: como elas se inserem na 

situação de comunicação proposta e quais as habilidades construídas. 

Tomamos como foco de análise uma sequência didática planejada com base nas 

propostas de Schneuwly e Dolz (2004) para trabalhar o gênero exposição oral.  

Conforme foi anunciado no sub-tópico que trata dos procedimentos para observação, 

os critérios a serem analisados a priori surgiam, ou não, na medida em que os dados coletados 
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nas salas das duas professoras eram analisados. No entanto, esses critérios foram orientados 

por leituras prévias de um referencial teórico que norteou o olhar da pesquisadora. 

Considerando a especificidade do trabalho na Educação Infantil e os aportes teóricos, 

durante as análises buscou-se identificar os critérios sugeridos por Schneuwly e Dolz (2004) e 

Zabala (2005) listados abaixo com os eixos estruturantes da pesquisa: 

Eixos estruturantes da pesquisa 

Seqüência Didática Exposição oral 

Critérios referentes aos aspectos gerais das 
atividades da seqüência didática: 

 
1. Tipos de atividades e os conteúdos abordados 

2. Relação entre os objetivos didáticos previstos e 

os tipos de atividades 

3. Abordagem dos problemas de aprendizagem 

referentes ao gênero exposição oral 

4. Tratamento dos conhecimentos prévios dos 

alunos em relação ao gênero exposição oral 

 
Posturas Discentes  

 
1. Atitude diante dos conteúdos  

2. Reflexões sobre os próprios erros 

 
Posturas do Docente 

 
1. Tratamento dado à produção do aluno 

2. Tratamento dado ao conhecimento do aluno 

3. Explicitação dos objetivos da atividade 

4. Exploração das características do gênero  

 

Avaliação 

1. Avaliação tópica 

2. Avaliação processual 

3. Os instrumentos  

4. Considera o ponto de partida dos aprendizes 

sobre as aprendizagens referentes aos gêneros 

orais 

5. Conteúdos avaliados 

Critérios referentes aos aspectos 
paralinguísticos do gênero 

Atitudes corporais 
 

1. Postura variada 

2. Postura ereta 

3. Postura inclinada 

Gestos 

1. Mexe com as mãos 

2. Gestos ritualizados 

3. Acena para platéia 

4. Aponta para o objeto da exposição 

 

Critérios referentes aos aspectos 
extralinguísticos: 

 
1. Exposição do tema 

2. Público envolvido na situação de 

comunicação 

3. Como o conhecimento é partilhado: 

Interação; 

4. Comunicação  

5. Atuação  

6. Grau de Institucionalização do evento 

7. Conhecimento entre os participantes do 

evento 

8. Atuação no evento 

 

Critérios referentes aos aspectos linguístico 

1. Marcadores conversacionais 
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6. Reorganização do trabalho docente 

7. Possibilita a reflexão e auto-avaliação 

8. Contempla a articulação entre leitura, escrita e 

oralidade 

2. Marcadores argumentativos 

3. Correções e reformulações 

4. Repetições e paráfrases 

 

Além dos critérios mencionados para análise da sequência didática, cabe ressaltar 

aquele que se refere à articulação entre leitura e escrita, pois uma sequência didática que 

pretende desenvolver os gêneros orais de maneira a contemplar uma aprendizagem efetiva e 

significativa da língua não pode prescindir daqueles eixos sob o risco de se distanciar do que 

vem a ser, de fato, um trabalho com oralidade, pois conforme já demonstra Marcuschi (2003) 

não existe um trabalho com os gêneros orais distanciados das práticas sociais envolvendo a 

escrita. 

Entendendo que o processo de ensino é dinâmico por sua própria natureza, a 

emergência desses critérios nas análises da seqüência didática e do gênero se alternava em um 

momento ou em outro. Porém, tais critérios não são de caráter definitivo, pois isso engessaria 

a produção de outras pesquisas sobre o tema. A síntese dos significados de cada um desses 

critérios se encontra no glossário após o capítulo que aborda as análises dos dados. 

Embora se fundamentando em Schneuwly e Dolz (2004), a partir da análise dos dados 

surgiram outros critérios além dos expostos no quadro acima que se tornaram relevantes para 

atender às necessidades do trabalho com o gênero exposição e permitir às crianças construir 

reflexões sobre seus comportamentos durante o processo de comunicação, tais como: a 

inserção de critérios referentes à questão da reflexão pelos alunos sobre sua própria produção; 

a avaliação e a reflexão do professor sobre sua própria prática. 

Assume-se aqui com Geraldi (1997) que, devido à própria complexidade inerente a 

qualquer estudo de investigação envolvendo a linguagem, é necessário delimitarmos muito 

bem o objeto analisado sob pena de perdemos de vista o objetivo inicial daquilo de que é 

proposto. Com isso se quer dizer que algumas questões e critérios relevantes podem não ser 

aqui abordados em profundidade e até mesmo não serem considerados nessa pesquisa. 

Sendo assim, reconhece-se que o trabalho de pesquisa não tem entre seus fins dar 

conta da totalidade dos problemas, mas apontar caminhos que indiquem suas causas, soluções 

deixando sempre lugar para posteriores pesquisas e releituras sobre o tema.  
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O outro eixo estruturante desse trabalho se refere a analisar como se desenvolve o 

gênero exposição oral com crianças do grupo V após o trabalho com sequências didáticas e, 

conforme já foi indicado no tópico anterior, foi aplicada uma sequência didática com o 

referido gênero no intuito de alcançar uma análise mais consistente dos critérios propostos por 

Schneuwly e Dolz (2004) e por Zabala (2005) no que diz respeito à analise do procedimento. 

Em relação à análise do gênero textual exposição oral, o olhar debruçado sobre os 

dados foi norteado no que é proposto por Schneuwly e Dolz (2004) e Cavalcante e Melo 

(2006). Portanto, observou-se a emergência, ou não, dos critérios já explicitados.  

Os aspectos paralinguísticos fazem referência à linguagem utilizada pelo corpo para 

auxiliar a produção do texto verbal.  

Segundo Cavalcante e Melo (2006), os aspectos extralinguísticos são aqueles critérios 

que dizem respeito à situação de comunicação onde se constituem relações de interação com 

outros sujeitos e os graus de institucionalização influenciam, de uma maneira ou de outra, na 

organização do texto e na maneira como os interlocutores se comportam com a linguagem.  

Como se observa, os aspectos linguísticos se referem ao material lingüístico contido 

nos textos verbais (CAVALCANTE; MELO, 2006). Esses critérios de análise propostos para 

os gêneros orais são, em princípio, os mais apropriados. No entanto, outros critérios podem 

por ventura surgir a partir de novos estudos sobre o tema.  

Convém ainda ressaltar que não se trata de extrair categorias de referenciais teóricos 

prontos e encaixá-las na realidade dos dados, pois, conforme foi observado durante as 

análises, outros critérios surgiram e foram considerados, tais como a relação entre aspectos 

linguísticos, paralinguísticos e extralinguísticos; a relação entre gêneros da escrita com os 

textos orais presenciada na fala das professoras com as crianças e a experiência da prática do 

professor ao desenvolver sequências didáticas com o gênero exposição oral. 
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3 ANÁLISES 

 

3.1 O que revelam os resultados?  

 

Neste capítulo apresentam-se inicialmente as análises dos cinco momentos da 

sequência didática vivenciada com a professora A sendo comparada aos procedimentos 

utilizados pela professora B e, em seguida a análise das aprendizagens referentes ao gênero 

exposição oral na turma das duas professoras. 

Embora a sequência didática tenha um caráter modular para possibilitar uma melhor 

organização das atividades com vistas a favorecer uma aprendizagem ampla, convém lembrar 

que os módulos estão articulados entre e são organizados em função das capacidades de 

aprendizagem dos alunos.  

No entanto, para fins de atender ao rigor metodológico, o procedimento em tela foi 

analisado considerando sua estrutura de base e as categorias referentes aos aspectos gerais das 

atividades desenvolvidas na sequência didática, à postura do professor e aos procedimentos 

para avaliação. Em relação ao gênero exposição oral, se buscou observar critérios 

paralinguísticos, extralinguísticos e linguísticos. Todos esses aspectos ora podem permear os 

cinco módulos da sequência didática, ora podem estar localizados em apenas um deles. 

Sendo assim, a análise buscou observar de um lado, os critérios contemplados pela 

sequência didática e, do outro, as aprendizagens construídas pelas crianças do grupo V sobre 

o gênero exposição oral a partir da aplicação do procedimento em tela. 

Foi proposto às duas professoras que produzissem com suas turmas uma exposição 

oral para a feira de conhecimentos da escola onde os grupos de crianças das Professoras A e B 

poderiam expor seus conhecimentos a partir de um tema trabalhado em sala de aula. 

Com o grupo de crianças da Professora A foi desenvolvida uma sequência didática 

para trabalhar a exposição oral tendo como tema a origem e o significado dos ditados 

populares.  

A atividade desenvolvida pelo grupo de crianças da professora B consistiu na 

apresentação da biografia de Manuel Bandeira seguida da apresentação de uma poesia desse 
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mesmo autor na feira de conhecimentos. A realização dessas atividades seguiu o planejamento 

elaborado pela própria docente. 

Assim sendo, diante das atividades a serem desenvolvidas pelas duas professoras, 

nesse primeiro momento se buscou analisar quais critérios para análise da sequência didática 

foram contemplados na atividade com o gênero exposição oral desenvolvida na turma da 

professora A comparando-se com os critérios contemplados na atividade desenvolvida pela 

turma da professora B onde este procedimento não foi sugerido. Durante todo processo de 

análise, foram considerados os critérios já citados anteriormente. 

Foram propostos pela pesquisadora cinco módulos de atividades para a sequência 

didática. Durante a vivência da situação inicial, a sequência didática deveria possibilitar às 

crianças confrontarem-se com seus conhecimentos prévios acerca da exposição oral 

possibilitando à professora A observar tanto as suas aprendizagens reais quanto as potenciais. 

Além disso, essas crianças têm um primeiro contato com o gênero já citado visando construir 

uma representação interna sobre a situação de comunicação para a qual se produz e se utiliza 

uma exposição oral, sobre como esse gênero textual se organiza e quais suas características 

lingüísticas, paralingüísticas e extralingüísticas.  

A atividade realizada para o alcance desses objetivos da situação inicial foi um passeio 

ao Museu da Abolição com as crianças da Professora A cuja finalidade foi possibilitá-las 

assistir a exposição de um adulto.  

Nos módulos dois, três e quatro, foram desenvolvidas as seguintes atividades: assistir 

ao vídeo de uma exposição de um adulto comparando com a exposição realizada pela 

monitora do Museu da Abolição. Nesse vídeo, as crianças, orientadas pela professora, 

compararam entre um vídeo e outro, observaram e refletiram sobre os procedimentos 

utilizados pelos adultos para realizar a exposição. Além da observação e da reflexão, as 

crianças deveriam ficcionalizar aspectos do gênero exposição oral e da situação de 

comunicação na qual esse gênero se realiza.  

Na produção final, as crianças apresentaram uma exposição para colegas de outras 

turmas da escola. Em seguida, refletiram e analisaram junto com a professora as 

aprendizagens efetivadas na produção final do referido gênero. 

Diante da sequência didática proposta, dos encontros de formação com a professora A 

da escola 1 e das observações na sala da Professora B, as análises sugerem: 
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Aspectos gerais das atividades: 

Tipos de atividades e os conteúdos abordados 

 

No aporte teórico sobre a sequência didática enfatizou-se que as propostas didáticas 

para atividades em sala de aula são permeadas pelas concepções de ensino e aprendizagem.  

Portanto, se tratado por um viés social cultural e construtivista, em sentido amplo, o 

aprender é revestido de significado para o sujeito aprendiz e envolve conteúdos sobre o 

aprender atitudes, procedimentos e conceitos que são resgatados pelo indivíduo diante de cada 

nova situação onde tais conteúdos são exigidos. Se apoiado no referencial teórico já citado, os 

conteúdos dentro da sala de aula são relacionados à realidade social cultural e histórica. 

Em sentido estrito e abordada por um viés onde o professor ou os conteúdos ocupam o 

cerne dos processos educacionais, o sujeito deve aprender para atender as exigências de uma 

situação que geralmente é pontual, tais como testes ou provas. O aprender, nesse caso, é 

sinônimo de memorizar o conteúdo que, freqüentemente, se restringe a conceitos.  

A segunda abordagem foi observada nos procedimentos desenvolvidos pela professora 

B conforme demonstrado no fragmento abaixo: 

 

Professora B – A gente precisa ensaiar mais porque estão ficando fraquinhos! 
No final de semana esqueceram muito. Vamos ver se todo mundo junto 
melhora porque assim estão lendo muito errado e estão perdendo tempo. Ao 
invés de ta aprendendo, está desaprendendo. 

 
 

Vários elementos chamam atenção nesse fragmento. Primeiro o “Precisar ensaiar 

porque estão ficando fraquinhos” pode ser interpretado como memorizar o texto escrito no 

cartaz a ser apresentado na exposição da feira de conhecimentos da escola, pois devido ao 

final de semana, tempo não ocupado pelas tarefas escolares, as crianças “esqueceram muito”. 

Nesse caso caberia interrogar: por que esqueceram? Os tipos de atividades propostas 

permitiram à turma compreender a importância daquela aprendizagem? 

Durante as aulas observadas, os procedimentos utilizados pela professora B foram a 

leitura individual, leitura em grupo e produção de desenhos nos cadernos das crianças 

representando os textos trabalhados para a exposição. Não houve trabalhos em grupos com 
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envolvimento dos alunos, seja nas pesquisas sobre o tema, seja na seleção do conteúdo a ser 

apreendido, na produção dos materiais e nas escolhas das atividades, fato que pode ser 

observado no seguinte extrato: 

 

Professora B – Olha! Aqui está o cartaz com a biografia de Manuel bandeira 
((Fixa o cartaz no quadro)) certo? Esse homem que vocês estão // que vocês 
viram antes d’eu colocar aqui, esse homem // Esse nome aqui chama-se... 
Criança M C – Poeta Manuel Bandeira  
Crianças. – Manuel Bandeira 
Professora B – Então vamos ver... 
Professora B – O nome dele era Manuel Bandeira. O poema que nós vamos 
aprender para apresentar é “Porquinho da Índia”, certo? 

 
 

A professora B apresenta o cartaz com a biografia do autor a ser trabalhado na feira de 

conhecimentos e no procedimento seguinte a turma é comunicada sobre o conteúdo a ser 

aprendido, o poema “Porquinho da Índia”. Em ambos os fragmentos não foram observadas 

outras atividades além da leitura do cartaz, ou seja, uma aprendizagem conceitual proposta 

para atendimento a uma exigência de uma situação através de uma atividade, a memorização 

de um texto. 

Na sequência didática desenvolvida na sala da professora A, buscou-se diversificar as 

atividades planejadas relacionando-as entre si e aos objetivos da aprendizagem. Nessa 

perspectiva, foram realizados passeio ao Museu da Abolição para que as crianças 

conhecessem histórias dos povos afros descendentes e entendessem porque estes recorriam a 

uma linguagem metafórica para se comunicar; leitura em voz alta pela professora da história 

sobre o Negrinho do Pastoreio, personagem do folclore brasileiro que era descendente de 

africanos escravizados; interpretação oral em voz alta pelas crianças do conto “O Negrinho do 

Pastoreio”; exposição dialogada sobre as diferenças entre a leitura desse conto e a exposição 

vista no museu; apresentação de vídeos com exposições apresentadas por adultos para que as 

crianças comparassem com suas apresentações e compreendessem quais os comportamentos 

necessários à apresentação em uma exposição oral; produção de cartazes pelos grupos de 

alunos com desenhos representando os ditados populares a serem apresentados e explicados 

na exposição. 

Em todas essas atividades, nos objetivos didáticos as crianças deveriam compreender 

conteúdos envolvendo atitudes, conceitos e procedimentos no que tange ao tema a ser 

apresentado na exposição oral e ao próprio gênero. Os fragmentos abaixo retirados das 
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observações da visita que a turma da Professora A fez ao Museu da Abolição ratificam o 

exposto: 

 

Monitora do Museu – Olha só... quem aqui sabe me dizer o que era ser 
escravo? O que era ser negro? Ninguém sabe? 
Crianças – Não! 
Monitora do Museu – O que é ser escravo? Era// ganhava dinheiro pra 
trabalhar, ganhava? 
Criança M – Não. Era de graça. 
Monitora do Museu – Não! Ele o quê? Trabalhava muito, bem muito, assim 
oh oh ((fazendo gestos para ilustrar o trabalho escravo)). Era maltratado, tinha 
que apanhar porque tinham dono. Que // quem era o dono deles? Vocês já 
viram gente ser dono de gente?  
Crianças – NÃO! 
Monitora do Museu – Né estranho? Né? Então..pois é ...naquela época lá, os 
es / negros, né? Que eram escravos, eles eram / tinham donos / vê só que 
absurdo! Né mermo? Né? Então vê só ...então vamo entender o que é 
escravidão. Todo mundo aqui sabe ler ou não? 
Crianças – Não ((balançando o dedo)). 
Monitora do Museu – Sabe não! Pois é, então vê só...presta atenção. Então os 
escravos, eles o que? Não tinham / não tinham onde brincar, não podia assistir 
televisão como vocês. Eles não fazem nada disso. Eles sofriam muito certo? 
Então olha só...roupa mesmo eles não, ROUPA, eles só tinham uma por ano, 
imagine vocês com essa roupa o ano todinho, vê só...cadê o shampoozinho, 
né? Num tinha. 
Criança Mi – Eu tenho. 

 
 

No trecho acima, a monitora do museu, orientada pela professora, reflete com as 

crianças sobre a escravidão para que estas compreendam esse conceito e o significado da 

condição de um ser humano que é dominado por outro para fazer trabalhos forçados e que por 

isso recorre a um tipo de linguagem para se comunicar, evitando ser punido. 

Em outro trecho das observações, já durante as atividades trabalhadas na sala de aula, 

a Professora A resgata a visita ao Museu para que a turma se aproprie de atitudes frente a uma 

platéia durante a apresentação de uma exposição oral.  

Antes de exibir o vídeo, a professora relembra a ida ao Museu da Abolição e pede às 

crianças para prestarem atenção ao que a monitora do museu falou “porque foram ditas muitas 

coisas importantes”. As crianças se observam no vídeo gravado no museu e chamam atenção 

dos colegas para as imagens.  

 

Professora A - “Vocês estão lembrados quando a gente foi ao Museu da 
Abolição? A gente vai ver essa filmagem! 
Criança D – Eita! 
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Professora A- Agora eu vou querer que todo mundo preste atenção, sem 
gritar...Todo mundo vai se ver na televisão, ta certo? Vocês vão ter uma 
surpresa de como vocês ficaram bonitos na televisão e a gente vai prestar 
atenção ao que/ ao que aquela moça falo::u 
Criança V – Tia Viviane. 
Professora A - Ta lembrado? Tia Viviane! Exatamente ó lá! V lembrou o 
nome dela...Tia Viviane é. Ela falou muitas coisas importantes. 
Criança J V – Tu fosse V? 
Criança VI – Fui 
Professora A -  
Criança D – Ó Tiago. 
Criança I – Ó Eu  
Criança V – Sai da frente. 
Criança D – Ôxe! É, eu Tia. 
 

 
Inicia-se a exibição do vídeo e as crianças sentam, permanecem sentadas e sorriem 

quando aparece um dos colegas. As crianças apontam para a própria imagem no vídeo 

gravado no Museu da Abolição. Por conta do barulho de uma sirene que aparece na gravação, 

JV reclama que não está ouvindo nada e a professora pede para que prestem atenção. As 

crianças fazem comentário sobre a postura do colega. 

 
Criança I – Ta vendo tu lá, perto da parede?... 
Criança Y – Ó tia Roberta. 
 

 
Quando a monitora do museu aparece no vídeo, as crianças prestam atenção seguindo 

orientação da professora. Após esse momento, a professora interrompe o vídeo e comenta 

com a turma as posturas adotadas pela monitora do museu ao apresentar a exposição.  

 

Professora A – Presta atenção. Lá a tia Viviane fez uma explicação. Ela fez 
uma exposição. Ela saiu mostrando a exposição pra gente. Olhem que tia 
Viviane falou assim ó: “BOM DIA: Meu nome é...” 
Crianças- Viviane 
Professora A – Viviane. Ela se apresentou. Num foi? 
Crianças – Foi! 
Professora A - Por que a gente ia saber o nome dela se não dissesse?  
Crianças – Não 
Professora A - Pra saber o nome dela a gente tem que ouvir num é? 
Crianças – É ((em coro)) 
Professora A - Então vejam só... Vocês nesse dia prestaram atenção a tudo 
que tua Viviane tava explicando sobre o museu. Porque nesse museu são 
guardados as / os objetos, as relíquias do período da escravidão no Brasil. Os 
negros que foram trazidos lá da África bem longe pra cá e foram trazidos para 
trabalhar como escravos, eles não ganharam dinheiro. Esse museu está 
passando por uma reforma, estão lembrados que ela falou? I ta? Que ela falou 
que naquele lugar existia / funcio / funcionava um outro órgão que não era 
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museu e que tava tudo fechadinho, mas que ia fazer uma reforma bem grande 
e o museu ia ficar tomando conta daquilo tudo. Então presta atenção, a gente 
vai ver aquela primeira parte, vai continuar ver ela falando. 

 
 

Os aspectos referentes às atitudes e aos procedimentos durante a apresentação da 

exposição oral são discutidos pela professora com a turma: “presta atenção. Lá a tia Viviane fez 

uma explicação. Ela fez uma exposição. Ela saiu mostrando a exposição pra gente. Olhem que tia 

Viviane falou assim ó: “BOM DIA: Meu nome é...Ela se apresentou. Num foi? [...] Por que a 

gente ia saber o nome dela se não dissesse? Pra saber o nome dela a gente tem que ouvir num 

é?”. Nesse momento, as crianças são provocadas a atentarem para aspectos importantes à 

apresentação de uma exposição, por exemplo, a saudação: “Olhem que tia Viviane falou 

assim ó: “BOM DIA: Meu nome é...”. Nesse caso específico, são trabalhados conteúdos 

referentes ao procedimento de abertura de uma exposição quando, geralmente, se saúda o 

público presente para ouvir as explicações do expositor. 

Quando esta docente também destaca o momento em que a monitora do museu diz o 

próprio nome, está sendo abordado outro procedimento usado na fase de abertura da 

exposição, a apresentação do nome de quem está apresentando a exposição.  

Os conteúdos referentes à compreensão de atitudes foram abordados quando a 

professora destaca “Pra saber o nome dela a gente tem que ouvir num é?”, ou seja, a atitude 

de escuta deve estar presente quando um integrante da equipe está apresentando uma 

exposição.  

Tais aspectos evidenciam a diversificação das atividades planejadas na sequência 

didática desenvolvida na sala da professora A. 

 

Relação entre objetivos didáticos previstos e tipos de atividades. 

 

Tal como exposto nos aportes teóricos, por se tratar de um trabalho voltado para a 

escola e sobre os procedimentos ali adotados, é sempre importante retomar que numa 

sequência didática cuja finalidade é uma aprendizagem ampla, é preciso haver coerência entre 

os objetivos didáticos, tipos de atividades. 

Nos objetivos previstos na sequência didática, as crianças deveriam iniciar-se na 

tomada de consciência de alguns aspectos da situação de comunicação de uma exposição; 
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explorar fontes de informação sobre o tema da exposição; iniciar-se na aprendizagem de 

estruturar uma exposição; apropriar-se de algumas capacidades de exemplificação; iniciar-se 

na apropriação da consciência metadiscursiva (falar sobre algumas características do gênero); 

compreender a importância da voz, do olhar, da atitude corporal e como utilizar o microfone 

numa exposição para um público grande (vide anexo I). 

Aos objetivos descritos acima, foram dados contornos mais específicos quando 

distribuídos entre os módulos da sequência didática e para o alcance desses objetivos 

elencados acima, as atividades relacionadas a estes e propostas às crianças foram: visita ao 

Museu da Abolição visando confrontá-las com um problema de comunicação real a ser 

resolvido e com modelos de gênero exposição oral; explorar fontes de informação sobre o 

tema. Isso porque nesse trabalho se defende que aprendizagem de um gênero deve considerar 

as referências ou modelos já existentes sobre esse artefato, estejam essas referências internas 

ou externas à escola e ter como ponto inicial um problema de comunicação a ser resolvido, 

como está asseverado nos aportes teóricos. 

Portanto, apresentar ao aluno um modelo do gênero e uma situação de comunicação, 

seja real, seja fictícia, mas o mais próxima possível da realidade, são procedimentos que 

auxiliam nos objetivos didáticos previstos na seqüência didática.  

Além dessas atividades, o planejamento da sequência didática seguido pela professora 

A contemplou: i) atividades de assistir ao vídeo de uma exposição de adulto para aproximar as 

crianças das características da exposição oral; ii) apresentação dos grupos na sala de aula 

registrada através de áudio e vídeo para que a Professora A comparasse e debatesse, em um 

momento, com esses grupos sobre suas respectivas apresentações e a apresentação do adulto 

vista no vídeo; iii) a partir dessa última atividade, elaboração de uma lista contendo os 

aspectos a serem melhorados pela turma para apresentação final dos grupos na exposição, tais 

como postura, voz, gestos, e a organização das falas na abertura e encerramento recorrentes na 

exposição oral; iv) atividades de leitura de um conto como estratégia de comparação entre a 

oralização de um texto escrito e um texto oral; v) atividades de leitura de textos sobre o tema 

a ser apresentado na exposição; vi) atividades de produção de cartazes pelos grupos de alunos. 

Todas as atividades, além de estarem relacionadas aos objetivos de aprendizagem 

propostos para aprendizagem da exposição oral, estavam articuladas entre si como pode ser 

observado no fragmento abaixo da situação inicial e dos módulos 1 e 2: 
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Situação inicial 

Resgatar os conhecimentos prévios; ter o primeiro contato com o gênero 
exposição oral através da observação da exposição de um adulto; 
compreender características como: o que é uma exposição, quais as 
finalidades daquele que apresenta uma exposição; quem são os interlocutores 
de uma exposição; problematização sobre o gênero. 

Material: aparelho de dvd; dvd;  

⇒ Levar a turma para um passeio ao Museu da Abolição e antes de 
iniciá-lo, interrogar à turma sobre o que é uma exposição; se alguém já viu 
uma exposição e para que serve uma exposição; quem pode apresentar uma 
exposição. 

⇒ Passeio ao Museu da Abolição para ver e observar uma exposição 
apresentada por um adulto / assistir ao dvd do passeio para resgatar a 
experiência do passeio e da exposição de um adulto;  

1º módulo – Sensibilizar-se para o gênero; distinguir a exposição de outros 
gêneros como a oralização de uma história, identificar o tema de uma 
exposição; desenvolver habilidades de escuta; compreender algumas 
características da situação de comunicação de uma exposição oral 

Material: Filmadora; gravador de áudio; aparelho de dvd; dvd; passeio ao 
museu 

⇒ Assistir ao vídeo da exposição do adulto e do passeio ao museu 

⇒ Discutir os aspectos e características observadas no vídeo e na 
exposição, listando em um cartaz essas características; comparar o gênero 
com outros como a narrativa oral e a oralização de um texto escrito 
identificando: Qual era o tema da exposição; para que foi feita a exposição; 
como a pessoa que estava apresentando começou falando sobre o que ia 
expor; se houve uma saudação inicial; quais eram os gestos, a voz; se quem 
estava apresentando a exposição mostrou alguns exemplos para explicar o que 
se estava falando; como as vozes eram organizadas; observar como a 
exposição era encerrada 

2º módulo – Selecionar o tema da exposição, explorar textos com os 
conteúdos sobre o tema, elaborar um plano de uma exposição; 

Material: Textos sobre o tema; cartazes; pincel atômico 

⇒ Selecionar os textos que falam sobre ditados populares 

⇒ Leituras e discussão coletiva desses textos, 

⇒ Produção de um texto coletivo sobre os principais pontos do tema da 
exposição 

⇒ Organizar as falas da exposição numa lista escrita com a professora” 

 

O primeiro módulo dedicado à sensibilização para compreensão das finalidades da 

aprendizagem propostas e do gênero só ocorre após os alunos confrontarem-se com seus 

conhecimentos prévios sobre a aprendizagem a ser construída e após a professora identificar 

tais conhecimentos, assim como as capacidades de aprendizagem de sua turma, evitando, 

dessa forma, o risco de confrontá-la com algo que eles já conhecem, provocando, assim, 
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desinteresse da maioria pela atividade; ou ainda ensinar algo muito além das capacidades de 

aprendizagens das crianças resultando, também, em algo desinteressante. Em ambas as 

situações, se corre o risco dos alunos abandonarem as atividades, situação, muitas vezes, 

evidenciada pela dispersão da turma. 

No caso da Professora A, que seguiu as etapas da seqüência didática planejada para 

sua turma, é possível observar nos trechos extraídos das observações a articulação entre um 

módulo e outro do procedimento:  

 

Professora A – “Vocês estão lembrados quando a gente foi ao Museu da 
Abolição? A gente vai ver essa filmagem! 

 
 

Ao dar o comando “Vocês estão lembrados quando a gente foi ao Museu da 

Abolição?”, a professora A resgata a atividade anterior para introduzir a atividade seguinte do 

segundo módulo, sem perder de vista o objetivo inicial onde os alunos deveriam resgatar seus 

conhecimentos prévios sobre a exposição oral e ter o primeiro contato com esse gênero. 

No fragmento abaixo, outro indício de que a professora A buscava articular a atividade 

realizada no museu à atividade do primeiro módulo da seqüência didática e ao objetivo de 

iniciar-se na aprendizagem do gênero exposição oral: 

 

Professora A – Então vejam só... Vocês nesse dia prestaram atenção a tudo 
que tua Viviane tava explicando sobre o museu [...] Vocês sabiam que a gente 
também vai fazer uma exposição? expressivo)) 
Criança D – Ô:::ba!!! 
Professora A – E eu quero ver todo mundo falando bem bonito igual a tia 
Viviane. Alguém sabe falar pra outras pessoas ouvirem? [...] A gente foi ver 
uma exposição num é? A gente tá vendo o vídeo da exposição porque a gente 
também vai fazer uma exposição. 

 
 

Na direção apontada pela Professora A, os alunos além de atentarem ao que foi 

explicado no passeio ao museu, era preciso observar ainda a maneira como a monitora fez 

essas explicações porque era necessário à turma compreender isso, pois também faria uma 

exposição. Considerando que a finalidade desse primeiro momento esteve voltada à 

sensibilização sobre o gênero; à identificação do tema de uma exposição; ao desenvolvimento 

de habilidades de escuta e à compreensão de algumas características da situação de 
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comunicação de uma exposição oral, é possível afirmar que houve uma articulação coerente 

entre objetivos didáticos previstos; tipos de atividades na seqüência didática. 

Não foi possível ter acesso ao planejamento das atividades elaborado pela professora 

B para a exposição da sua turma na feira de conhecimentos. Mas as observações apontam 

indícios de um distanciamento entre essas atividades e os objetivos didáticos previstos para 

aprendizagem do gênero exposição, uma vez que ao contrário de aprender o gênero exposição 

oral e suas características, as crianças realizaram a oralização de um texto escrito, tal como 

está exposto abaixo: 

 

Professora B – Agora vocês querem ouvir um pouco da história da vida de 
Manuel Bandeira? É, porque a vida dele tem uma história e a história da vida 
de uma pessoa a gente chama de biografia. Querem ouvir? 
Crianças – Queremos. 
Professora B – A gente tem que aprender essa historinha bem direitinho 
porque no dia feira de conhecimentos a gente vai expor para os coleguinhas 
das outras salas. 

 
 

Em princípio, as crianças deveriam “aprender essa historinha bem direitinho” para 

“expor para os coleguinhas das outras salas”. No entanto, o “aprender direitinho” nesse caso 

significou a leitura da biografia escrita do poeta e da poesia “Porquinho da Índia” não para 

uma exposição oral, mas para uma oralização do texto escrito na feira de conhecimentos da 

escola. O mais apropriado nesse caso não seria a Professora afirmar que a turma aprenderia a 

biografia para expor, mas ler o texto sobre a biografia de Manuel Bandeira para a escola. O 

extrato destacado confirma essa observação: 

 

Professora B – Atenção! Olha! Nós estamos // É hora da gente fazer o que 
agora? É hora de quê? 
Crianças – Silêncio 
Professora – DE LEITURA ((com ênfase)). Nós vamos fazer primeiro o que? 
O que é que a gente?  
Criança A – Ler  
Professora B – Ler o quê dele? A biografia de Manuel Bandeira porque nós 
estamos nos preparando para a feira de conheci... 
Crianças – ...MENTO. 

 
 

Nesse momento da aula, a professora B enfatiza que a turma fará leitura da biografia 

de Manuel Bandeira como atividade para a feira de conhecimentos. Embora o texto oral ora 
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possa se aproximar do texto escrita, ora se distanciar, ler um texto escrito não é produzir um 

texto oral. Contudo, o procedimento de oralização de um texto para ser apresentado a um 

público pode se tornar objeto de ensino e aprendizagem na sala de aula se utilizado como 

estratégia para compreensão de alguns elementos importantes, tais como a altura e o timbre da 

voz ao falar em público; a importância do olhar; dos gestos como já foi dito nos aportes 

teóricos. 

Afirmar que não houve relação entre os objetivos didáticos previstos no planejamento 

da professora B – fazer uma exposição – e as atividades propostas para esse fim pode ser 

interpretado como uma análise superficial do evento em tela, pois é preciso considerar os 

indícios que aquilo que a docente compreende por uma exposição oral seja a oralização de um 

texto escrito, e isso retoma a problemática esboçada na introdução do trabalho onde se diz que 

a escassez de atividades sistematizadas com as diversas modalidades dos gêneros orais na sala 

de aula traduz lacunas na formação docente. O trecho expõe essa afirmação: 

 

Professora B – Agora a gente vai fazer como no dia da apresentação: 
primeiro vocês vão ler a biografia, depois que lerem a biografia, vocês vão 
lerem o PO...EMA 
Crianças – EMA 
Professora B – Vamos começar! Essa parte aqui, quem é que vai ler? 
((apontando para o cartaz com a biografia)) 
Criança P – A gente! 
Professora – Todo...Todo... 
Crianças – Mundo. 

  

A leitura da biografia de Manuel Bandeira não implica, necessariamente, na 

aprendizagem sobre os vários elementos envolvidos na construção do gênero exposição oral, 

por exemplo, abrir uma exposição; chamar a atenção do público para o tema da exposição; 

compreender que a voz, os gestos são fatores que podem influenciar no momento de expor 

sobre um determinado assunto. Enfim, ler um texto, compreendê-lo, utilizá-lo como fonte de 

pesquisa pode auxiliar na exposição oral, mas isso não é o mesmo que aprender a realizar uma 

exposição oral.  

Além disso, nessa fala da Professora B a escola é vista “como lugar de comunicação”, 

pois fica subjacente a compreensão que, no entender da professora, a própria situação, ou seja, 

a feira de conhecimentos, é suficiente para que aos alunos aprendam a construir uma 

exposição oral. Porém, nesse caso, as orientações da atividade dada pela Professora B 
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resultam na oralização de um texto escrito, com algumas características da exposição oral, tais 

como: a saudação de abertura e o encerramento. 

 

Abordagem dos problemas de aprendizagem referentes ao gênero exposição oral 

 

Inseridos numa concepção social e construtivista de ensino, os procedimentos 

didáticos devem abordar de maneira diferenciada os problemas de aprendizagem dos alunos, 

porque, nessa concepção, os sujeitos são considerados na sua singularidade e 

heterogeneidade, logo não aprendem da mesma forma e ao mesmo tempo os conteúdos 

trabalhados na sala de aula.  

Nesse sentido, a seqüência didática proposta para construir a aprendizagem de um 

gênero, nesse caso a exposição oral, é constituída por módulos cuja finalidade é organizar as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos apresentadas na produção inicial com intuito de 

tratá-las com estratégias diversificadas e para reorientar a prática docente. 

No caso da seqüência didática construída para nortear a prática da Professora A no 

trabalho para aprendizagem da exposição oral de seus alunos, foram constituídos cinco 

módulos de atividades visando atender as necessidades de cada um deles em relação à 

aprendizagem sobre a produção e o uso de uma exposição oral. 

O fragmento abaixo mostra as estratégias utilizadas pela professora A no segundo 

módulo da seqüência didática para que alunos compreendessem a diferença entre a leitura de 

um texto escrito e a exposição oral: 

 

Professora A – Eu vou me sentar nessa cadeirinha aqui ((senta próximo às 
crianças)). Vou ficar aqui pra todo mundo ver melhor. Todas duas histórias 
têm o mesmo título, certo? A diferença é somente como foi produzido. Esse 
livrinho aqui um pouquinho maior, esse livrinho aqui um pouquinho menor. 
Vocês querem que eu leia este ou este?  
Crianças. – Este! 
[...] 
Professora A – Quem é que já sabe contar essa história pra mim? 
Criança – Eu na::o 
Professora A – Alguém sabe contar essa história pra mim? 
Professora A – Posso fazer a pergunta agora? Posso? 
Crianças – Pó::de! 
Professora A – Me diga uma coisa: Tia Roberta leu uma história num foi? Ô I 
ler uma história // ler uma história, é a mesma coisa que coisa que apresentar 
que va / que você vai participar de uma exposição? Quando ta lá participando 
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dessa exposição, alguém ta falando né? Ta explicando, as coisas é igual? É 
igual a pessoa ler o papel, é igual? 
Crianças – Não! 
Professora A – Naquele dia que a gente foi ver/ naquele dia que a gente foi 
ver aquele passeio que a gente fez. Quem é que lembra?  
Crianças – Eu! ((em coro)) 
Professora A – Ah! Todos lembram né? A gente foi pra um passeio pra um 
museu num foi? 
Professora A – Tia Roberta, Tia Viviane fez igual à tia Roberta? Leu?  
Criança V – Não 
Criança J – Não. Não ela falou sem ler.  
Professora A - Ela explicou! Ela pegou o papel e disse: “vou ler”? 
Crianças – Na::o! 
Professora A – Então agora pra gente não fazer confusão na hora de 
apresentar nossa exposição, a gente vai // vai fazer uma lista com o jeito que 
tia Roberta leu a história e o jeito que tia Viviane explicou sobre vida dos 
negros. 
Criança D – Tia leu e tia Viviane falou sem ler porque ela estudou. 
Professora A – Com foi que começou a historinha que tia Roberta contou?  
Criança T – Com o dono do negrinho brigando. 
Professora A – E como é que começa quando tia Roberta conta histórias pra // 
como é que começam as histórias que tia Roberta conta? O monte de histórias 
que tia Roberta conta, sempre começam como? 
Criança Y – Era uma vez um menino 
Professora A – Então a maioria das histórias começam com “Era uma vez”, 
vamos anotar aqui no nosso cartaz! E tia Viviane? Como ela fez no início da 
exposição? Ela falou assim ó// ó Era uma vez? 
Criança J – Não tia! Tia Viviane fez assim, deu bom dia!  
Professora A – Muito bem! Então quando a gente vai fazer uma exposição // 
quando a gente vai explicar alguma coisa, a gente tem que dar bom dia as 
pessoas que estão assistindo // ouvindo a gente. 
Criança Ju – Ela nem teve vergonha 
Professora A – Pois é...Tia Viviane ficou com vergonha na hora de falar R? 
Criança R – Não! Eu nem tenho vergonha! 
 

 

Esse evento é parte do segundo módulo da seqüência didática trabalhada pela 

professora A e mostra o momento da conclusão da leitura de uma história com o grupo de 

alunos para comparar com as estratégias utilizadas na leitura da história e a apresentação da 

exposição pela monitora do museu.  

A estratégia teve como finalidade auxiliar as crianças a compreenderem que o mesmo 

texto pode estar presente em diferentes suportes e que ler um texto para o público é diferente 

de expor um conhecimento.  

Outro objetivo presente nessa atividade foi compreender que apresentar uma 

exposição exige dos expositores atuantes no papel de especialista uma atitude desinibida, pois 

muitas crianças ficaram inibidas em se apresentar na sala de aula para os colegas, como já 

havia sido previsto no planejamento da seqüência didática. Embora não se trate propriamente 
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de um problema de aprendizagem de uso do gênero, a inibição constitui uma barreira para a 

aprendizagem, só não se sabe ao certo até que ponto. Nesse sentido, a Professora A diz: 

 
Muito bem! Então quando a gente vai fazer uma exposição // quando a gente 
vai explicar alguma coisa, a gente tem que dar bom dia as pessoas que estão 
assistindo // ouvindo a gente. Pois é...Tia Viviane ficou com vergonha na hora 
de falar R?” 

 

 Essa estratégia foi retomada no terceiro módulo quando a professora assiste ao vídeo 

produzido pela pesquisadora apresentando uma exposição para um grupo de crianças de outra 

escola. 

 

Professora A – Olha só. Vai ter um dia que a gente também vai / vai fazer a 
exposição de um trabalho, vai fazer um bocado de coisa legal, um bocado de 
coisa bonita sobre os negros, aí V num vai comer bombom nesse dia né V? 
Porque num vai falar com a boca “bô bô bô bõ ((faz um som com a boca 
cheia)).... 
Crianças ((sorriem)) 
Professora A – É jeito de falar assim? 
Crianças – Não 
Professora A – Ai eu vou chegar aqui: Olha... 
Criança J – Boa Tarde! 
Professora – Muito bem J! 
Professora A –E gente num ta aprendendo como é que a gente apresenta um 
trabalho, como é que a gente faz a exposição de um trabalho num é?  
((crianças olham atentas para a professora)) 
Professora A – A exposição oral, a exposição falada de um trabalho num é?  
Professora A – Aí hoje a gente ver um vídeo, não é muito demorado. É um 
vídeo que vai mostrar pra gente como é que se apresenta um trabalho num é? 
Como é que se expõe um trabalho. 
Criança J – É 
Professora A – Vocês querem apresentar feio ou bonito amanhã?  
Criança A – Bonito! 

 

Esse extrato acima diz respeito ao terceiro módulo da seqüência didática onde a 

professora A argumenta com os alunos sobre a importância de atentar para alguns aspectos ao 

apresentar uma exposição, por exemplo, o momento no qual a docente chama atenção de um 

aluno dizendo “aí V num vai comer bombom nesse dia né V?”. Em outras palavras, essa fala 

da professora pode ser interpretada da seguinte forma: por se tratar de um evento cuja situação 

envolve um público ouvinte situado em nível institucional, o ato de falar mastigando 

resultaria em uma avaliação negativa por parte desse público.  
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Em outro momento, se observa mais uma vez a atenção dada pela Professora aos 

aspectos extralingüísticos e aos procedimentos referentes à realização um exposição oral, 

quando esta diz: 

 
Professora A – E gente num ta aprendendo como é que a gente apresenta 
um trabalho, como é que a gente faz a exposição de um trabalho num é? A 
exposição oral, a exposição falada de um trabalho num é? Aí hoje a gente 
ver um vídeo, não é muito demorado. É um vídeo que vai mostrar pra gente 
como é que se apresenta um trabalho num é? Como é que se expõe um 
trabalho. 

 

Convém ressaltar que o vídeo em si não trazia um manual sobre como se apresenta um 

trabalho, mas a Professora A o utilizou para observar, analisar e exemplificar a exposição 

apresentada pelo adulto, ao mesmo tempo em que buscou articular aspectos lingüísticos, 

extralingüísticos e paralingüísticos do gênero. 

Quanto aos aspectos lingüísticos presentes na exposição, quando a professora A diz 

“Ai eu vou chegar aqui: Olha...” e J a complementa dizendo “Boa Tarde”, revela indícios da 

apropriação da aluna em relação a uma das características lingüísticas de gêneros que 

circulam em ambientes formais já trabalhadas nos módulos um e dois da seqüência didática, a 

saudação. 

Por fim, resgatando a afirmação anterior, as estratégias para abordagem das 

necessidades de aprendizagem dos alunos para realizar uma exposição oral foram 

diversificadas e orientadas para cada uma dessas necessidades, pois envolveram o tratamento 

dos conteúdos pertinentes à atitude dos discentes na exposição, à compreensão do tema a ser 

apresentado (conceitos), aos procedimentos recorrentes numa exposição oral.  

Ambas as professoras apresentam preocupações em comum com o desempenho das 

suas turmas na Feira de Conhecimentos. No entanto, em relação aos procedimentos adotados 

pela Professora B, a abordagem das dificuldades de aprendizagem dos alunos se dava de 

maneira pontual no momento da leitura e no ensaio para apresentação na feira de 

conhecimentos, tal como exposto abaixo: 

 

Professora B – Vamos ver quem vai olhar pro quadro e vai ler mais bonito e 
prestando atenção sem errar! Certo, vamos lá?! Vamos começar todo mundo 
junto novamente e vendo se não erra as palavras com o olhinho no quadro 
porque a palavra que sair errada já se sabe que não vale! Tem que voltar e 
começar tudo de novo! Todo mundo com o olhinho bem aberto! 
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Não é possível afirmar que as crianças da turma da professora B apresentaram alguma 

dificuldade de aprendizagem em relação à aprendizagem do gênero exposição oral, pois 

conforme se observa, a professora não abordou o referido gênero como objeto de ensino em 

sua sala de aula e a única estratégia observada durante todas as aulas da professora B para 

oralizar o texto de uma das poesias e da biografia de Manuel Bandeira foi a repetição, tal 

como se vê adiante: 

 
Criança M – O Porquinho da Índia. 
Professora – Não! O poema de quem? 
Crianças – Manuel Bandeira! 
Professora B – Então digam por favor, o quê que vocês vão fazer? 
Crianças – POETA 
Professora B – POEMA  
Crianças – Poeta  
Professora B – dá licença! Vocês inverteram! O POEMA DO POETA 
MANUEL BANDEIRA! 
Crianças – DO POETA MANUEL BANDEIRA! 
Professora B – Então vamos dizer: POEMA DO POETA MANUEL 
BANDEIRA.  
Crianças – POEMA DO POETA MANUEL BANDEIRA. 
Professora B – vamos repetir! POEMA DO POETA MANUEL BANDEIRA  
Crianças – POEMA DO POETA MANUEL BANDEIRA. 
Criança E – ô Tia M ta dizendo PORQUINHO DA ÍNDIA 
Professora – Dá licença! Mas é sobre o Porquinho da Índia que ele fez o 
poema. Então vocês vão dizer o quê? POEMA DO...DO 
Crianças M C – DO POETA MANUEL BANDEIRA. 
Crianças – POEMA MANUEL BANDEIRA  
Professora B – Dá licença! Vamos dizer todo mundo de uma vez só! Vamos 
repetir: POEMA DO POETA MANUEL BANDEIRA 
Crianças – POEMA DO POETA MANUEL BANDEIRA. 
Professora B – Porque quando vocês acabarem de ler a biografia dele, vocês 
vão falar isso que eu estou falando pra poder os rapazes começarem o poema 
certo? Então vamos lá...PO 
Crianças – POEMA O POETA MANUEL BANDEIRA 
Professora B – Então digam por favor! POETA DO... 
Crianças – POETA MANOEL BANDEIRA. 
Professora B – Repitam, por favor! 
Crianças – POEMA MANUEL BANDEIRA Professora B – Não, não, não! 
Vai A ajuda 
Crianças – POEMA DO POEMA MANUEL BANDEIRA. 
Professora B – Então vamos ver, vou contar até e vocês vão dizer...um dois 
três 
Crianças – POETA! 
Professora B – Não! POEMA gente! Repitam por favor! 
Crianças – POEMA DO POETA // 
Professora B – Vamos ler! 
Criança W – Tia deixa eu ler de olho fechado? 
Professora B – Não! Não! Peraí um pouquinho. Leia com olho fechado. Vá! 
Leia! 
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Criança W – POEMA // 
Professora B – Todo mundo com olho fechado, fecha o olhinho pra ler. 
Criança W – POEMA POETA MANOEL BANDEIRA. 
Professora B – Fecha todo mundo os olhos pra poder ler. Quando eu contar 
até três, aí vocês começam. Um dois três, fecha os olhinhos. 
Crianças – POETA DO POEMA MANUEL BANDEIRA. 
Professora B – Por favor, presta atenção que ta dizendo errado! 
Professora B – POEMA // Fecha os olhos e diz. 
Crianças – POEMA DO POETA MANUEL BANDEIRA. 
Professora B – Então agora: POEMA DO POETA MANUEL BANDEIRA. 
Professora B – Laysa espere! Você não quis ensaiar e agora está prejudicando 
o trabalho dos outros. Enquanto os outros ensaiavam, você fingiu de dormir, 
você brincou, agora quer falar e só fala errado, preste atenção para acertar!  
Criança MC – Ô tia eu to falando// 
Professora B – Não, você ta dizendo certo! É ela que não quis ensaiar e agora 
só diz errado. Bora repetir! 
Crianças W – POETA 
Professora B – Não senhor!  
Crianças – POEMA DO POETA MANUEL BANDEIRA! 
Professora – Agora o Porquinho. Fecha os olhos, escuta eu falar. Todo mundo 
com o olhinho fechado escutando eu falar e presta atenção porque se não... 
Crianças Ma – Tia eu to falando? 
Professora – Eu num to pedindo pra você falar, eu to pedindo pra você prestar 
atenção! Olhe, por que a gente vai dizer o quê? POEMA DO POETA 
MANUEL BANDEIRA. Vou repetir, POEMA DO POETA MANUEL 
BANDEIRA...Um dois três... 
Crianças – POEMA DO POETA MANUEL BANDEIRA 
Professora B – Vou repetir até três e PA preste atenção que ainda ta errando! 
Um dois três! 
Crianças – POEMA DO POETA MANUEL BANDEIRA! 
Professora B – Muito bem! Agora acho que PA prestou atenção 
Criança L – Tia agora eu falei certo! 
Professora B – Graças a Deus! Já não era sem tempo! 
Professora B – Olhe! Feche os olhinhos eu vou contar até três pra sair tudo 
igualzinho! 
Criança P – Ô tia! Quando PA errou aí eu falei// 
Professora B – com licença! Eu vou contar até três pra sair tudo igualzinho, 
bem bonito, vamos lá! Bem bonito! Um dois// fecha os olhinhos que é melhor. 
Um dois três! 
Crianças – POEMA DO POETA MANUEL BANDEIRA. 
Professora B – Com licença que o coleguinha ainda continua dizendo errado! 
Criança AL – POEMA 
Professora B – POEMA DO POETA MANUEL BANDEIRA. Presta atenção, 
diga! 
Criança AL – POEMA DO POETA MANUEL BANDEIRA  
Professora B – Muito bem ! 

 

Esse foi apenas um dos momentos em que as crianças repetiram por várias vezes o que 

seria dito na abertura da apresentação da poesia a ser lida para a escola e vem confirmar as 

discussões introdutórias desse estudo onde se afirma a necessidade da inserção de 

procedimentos que possibilitem aos professores refletir sobre o ensino das práticas orais na 
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escola, pois, como pode ser visto, essas práticas ainda são confundidas com leituras de textos 

escritos e memorizados por repetição para serem apresentados ao público.  

Enfim, como bem sublinha a reportagem que abre o capítulo referencial teórico, a 

repetição não garante o sucesso dos indivíduos no uso das práticas sociais envolvendo a 

oralidade. 

  

Tratamento dos conhecimentos prévios dos alunos em relação ao gênero exposição oral 

 

Um dos assuntos mais enfatizados nos encontros de formação com a professora A foi 

o planejamento da seqüência didática de maneira que este procedimento possa auxiliá-la na 

observação daquilo que seus educandos já sabem a respeito do conteúdo a ser desenvolvido, 

pois o êxito do processo de ensino e aprendizagem é, em parte, assegurado quando o docente 

considera os conhecimentos sobre a língua, a cultura e o meio social já adquiridos pelo 

indivíduo quando este chega à escola. Nesse caso, é preciso que tais conhecimentos, sejam 

eles adquiridos na escola ou fora dela, precisam ser respeitados, isso porque os conteúdos 

curriculares são oriundos da própria cultura e é através da linguagem inicial que os aprendizes 

se apropriam de outros textos de níveis mais elaborados. 

Acrescenta-se também o fato da aprendizagem resultar de um conflito cognitivo 

gerado pelo confronto do sujeito aprendiz com seus próprios conhecimentos prévios, na 

medida em que o indivíduo se percebe diante de novos desafios em que tais conhecimentos 

não são suficientes para resolvê-lo. Considerar os conhecimentos prévios do educando é, 

portanto, torná-los parte do seu próprio processo de aprendizagem. 

As estratégias elaboradas na seqüência didática para aprendizagem do gênero 

exposição oral nortearam a prática da professora A que observou e considerou os 

conhecimentos prévios da sua turma porque quando as crianças são informadas sobre a 

finalidade do passeio ao museu, que estão ali para assistirem a uma exposição e são 

interrogadas sobre o que é uma exposição, nesse comando, aparentemente simples, reside uma 

finalidade: despertar as crianças para seus conhecimentos acerca do que vem a ser uma 

exposição. 



 99

Conforme pode ser observado no extrato abaixo, na seqüência didática destinada ao 

trabalho com a exposição oral desenvolvida na sala da professora A, foram priorizados os 

conhecimentos prévios dos alunos: 

 

Pesq. - Hoje a gente veio aqui, nesse museu assistir a uma exposição. Vocês 
sabem o que é uma exposição?  
Crçs. – Não ((respondem todas juntas)) [...] 
Pesq. - para que serve uma exposição? Vocês sabem pra quê a gente assiste 
uma exposição? 
Crçs. – Não ((todas juntas))[...] 
Mon – E então? O que nós viemos fazer aqui foi ver uma exposição. Olha 
só esse museu aqui. A gente sabe que um museu é um lugar onde se 
guardam muitas histórias, não é? Histórias que aconteceram de verdade. 
Então aqui é um museu que guarda a história dos negros aqui em 
Pernambuco. Por isso agora nós vamos assistir uma exposição sobre a 
história desses povos que vieram pra cá há muitos anos. 

 
 

Ao interrogar as crianças se “sabem o que é uma exposição”, se busca conhecer aquilo 

que os alunos já sabem sobre o referido gênero. Ao mesmo tempo, as próprias crianças 

podem, ou não, despertar para os seus saberes a respeito do que vem a ser uma exposição. Ou 

seja, instaura-se o conflito cognitivo no qual um indivíduo, ao deparar-se com seus 

conhecimentos acerca de um novo conteúdo que lhes é apresentado, adquire a consciência que 

seus esquemas de conhecimento não são suficientes para solucionar os desafios propostos por 

esse conteúdo. 

Traduzindo as afirmações acima para o campo das aprendizagens sobre a língua, em 

outras palavras isso significa a apropriação das características dos gêneros secundários pela 

criança a partir das suas aprendizagens sobre os gêneros primários através da reorganização 

dos esquemas cognitivos, sendo essas primeiras construídas nas interações no ambiente 

formal da escola. 

  

Professora B – Bem...Está chegando a feira de conhecimentos e nós vamos 
trabalhar com um poeta que foi muito importante no Brasil...Ele fez muitas 
poesias famosas. Então a gente vai aprender sobre as poesias dele, vamos 
conhecer a história dele e vamos apresentar isso no dia da feira de 
conhecimentos para a escola.  
Vou escrever o nome dele aqui no quadro e a gente vai ler em seguida, certo? 
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Em relação à professora B, de acordo com o extrato abaixo, não foram encontrados 

nas análises quaisquer indícios dessa preocupação com as aprendizagens prévias das crianças 

em relação ao gênero exposição oral e ao conteúdo trabalhado conforme se observa no 

fragmento do diálogo extraído no início da primeira aula da professora B destinada às 

atividades para a feira de conhecimentos.  

Conforme exposto, a atividade a ser realizada para feira de conhecimentos é 

apresentada às crianças pela professora B sem um comando que possibilitasse à professora ou 

às crianças observarem aquilo que sabem a respeito do tema a ser trabalhado. Sendo assim a 

atividade tal como é proposta pela docente pode não despertar o interesse das crianças, seja 

por já conhecerem os conteúdos, o que é pouco provável, seja por esta atividade representar 

um desafio com objetivos acima das suas capacidades de aprendizagem, nesse caso tendem a 

não se interessarem pela tarefa.  

Contudo, em um segundo momento, dentre as estratégias utilizadas pela professora B, 

pode ser observada uma preocupação em apresentar a finalidade da atividade e a 

nomenclatura do gênero, o que revela uma aproximação desse sujeito com as práticas de 

ensino que buscam tornar a aprendizagem significativa. 

 

Professora B –[...] A gente tem que aprender essa historinha bem direitinho 
porque no dia feira de conhecimentos a gente vai expor para os coleguinhas 
das outras salas. Esse cartaz está falando sobre uma pessoa muito importante e 
que viveu de verdade. [...] 
Esse cartaz está falando de um poeta que escreveu muitos poemas bonitos, foi 
professor e que nós iremos falar sobre ele para os outros coleguinhas na 
exposição da feira de conhecimentos. 
[...] Agora vou colocar o cartaz com a poesia de Manuel Bandeira que nós 
vamos apresentar na exposição na feira de conhecimentos para as crianças. 

 
 

É prematuro afirmar que se trate de uma atitude consciente essa preocupação da 

Professora B, uma vez que não foram discutidos com essa professora os princípios teóricos e 

metodológicos referentes à seqüência didática e ao gênero. Os dados permitem ainda outra 

interpretação, quer seja: a professora B pode ainda estar preocupada em observar se o 

conteúdo foi “aprendido” tal qual foi ensinado, à moda de um texto cujo conteúdo foi bem 

memorizado para ser apresentado. 

Por outro lado, existe a presença de um interlocutor real na fala da Professora B 

quando a mesma afirma que “nós vamos apresentar na exposição na feira de conhecimentos 
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para as crianças”. Há uma finalidade para a atividade proposta pela professora B. Contudo, 

não se sabe se houve uma aprendizagem efetiva, uma vez que as crianças repetiram o texto 

escrito no cartaz quatro vezes, caracterizando dessa forma uma oralização do texto escrito. 

 

Posturas Discentes 

Atitudes diante dos conteúdos 

 

Os objetivos didáticos da seqüência didática foram pensados com vistas à 

aprendizagem ampla do gênero exposição oral. Porém, antes de iniciar qualquer 

aprendizagem, é necessário que os aprendizes se mostrem disponíveis a construí-la. Isso, no 

entanto, não é tarefa para o aluno sozinho. A prática docente precisa dispor de subsídios que 

favoreçam essa disponibilidade, quer pelas atividades que propõe aos alunos, quer pelos 

aspectos afetivos envolvidos na relação professor aluno (ZABALA, 2005). 

Os instrumentos metodológicos utilizados em sala representam um desses subsídios. 

No caso da seqüência didática desenvolvida na sala da Professora A, as análises sugerem uma 

contribuição do procedimento para o desenvolvimento de atitudes favoráveis às 

aprendizagens por parte dos discentes frente aos conteúdos apresentados, fato observado 

durante o desenvolvimento da seqüência didática, conforme é demonstrado nos extratos 

abaixo em que a professora trabalha algumas questões que precisam ser aprimoradas quanto 

ao gênero exposição oral : 

 

Professora A – [...] Muito bem! Então olha só: pra gente fazer uma boa 
exposição, pra gente trabalhar fazendo isso, a gente precisa aprender, e nós 
vamos conseguir, não vamos?! 
Crçs – Vamos tia!   
Professora A – Então! Será que a gente ainda lembra o que significa esse 
ditado que, // ó Daniel // dizia assim: “cada macaco no seu galho” ((crianças 
acompanham a fala da professora)). Sabem o que quer dizer isso?! Tinha um 
significado, quem sabe? 
Crç. D – Tia eu // eu sei! Deixa eu dizer?! É cada macaco no seu lugar // Não! 
Não! É cada um no seu lugar 
Crç. T. – É não! É cada pessoa no seu lugar!  
Professora A – Isso! Muito bem! É isso! “cada macaco no seu lu// galho” 
significa que cada pessoa // cada um deve ocupar seu lugar. Muito bem! Mas 
por que eles diziam isso? O negro escravizado estava falando do macaco 
bicho? 
Crçs. – Não! Era de // 
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Crç. A. – Ele tava falando de gente! Ele dizia isso por // porque num era pra o 
negro se misturar com os brancos lá na casa deles! 
Professora A – Então posso contar com ajuda de vocês pra gente fazer um 
trabalho bem bonito? 
Crçs (todas) – Pó::de sim tia!  
Professora A – Posso? 
Crçs. – PODE! 
 

 

Um dos aspectos importantes da seqüência didática é a apresentação da finalidade das 

atividades para a criança e de envolvê-la na responsabilidade pelo sucesso da atividade. 

Durante os encontros com a professora A para discussões sobre os aspectos teóricos do 

procedimento, essa importância foi ressaltada. 

 Esse trecho extraído do momento em que a professora A resgata as atividades 

desenvolvidas na situação inicial da seqüência didática, foi possível visualizar que além de 

apresentar a finalidade da atividade esboçada no planejamento da seqüência didática, a 

docente compartilha com as crianças a responsabilidade pelo êxito desta. Ao fazê-lo guiando-

se pela seqüência didática planejada, a professora A integra as crianças ao processo de 

aprendizagem propiciando-lhes espaços para que exponham suas opiniões e conhecimentos.  

No evento destacado acima, as crianças se mostram disponíveis para aprenderem o 

conteúdo quando respondem com ênfase a pergunta “Então posso contar com ajuda de vocês 

pra gente fazer um trabalho bem bonito?” e quando se disponibilizam a responderem às 

perguntas da professora sobre o significado do ditado a ser apresentado na exposição. 

Portanto, o trecho destacado acima permite inferir que houve uma atitude favorável das 

crianças frente aos conteúdos trabalhados pela professora A, fato que pode ser ratificado pela 

freqüência que tais eventos ocorreram, ou seja, na maioria das aulas observadas na sala da 

professora A. 

Outro trecho destacado abaixo em que a professora A solicita aos grupos que ajudem 

uns aos outros, permite que crianças de um grupo ajudem aos colegas do outro grupo a 

lembrar de seus respectivos ditados, ratificando o exposto: 

 

Professora A – “Assim...aquele grupinho ali de Mateus // como é o nome // 
como é que foi o ditado de vocês mesmo?” 
Crç. D – “água mole, pedra dura, tanto bate até que fura” 
Professora A – Mateus e você? O que me diz?  
Crç. J. – Eu sei sim tia! É // É que// que o negro, o escravo tentando fugir e 
tentando, ele conseguia 
Professora A – E o de “I”? Como foi heim Y e T?  
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Crçs. – É...o macaco é// que// é 
Crç. I – “cada macaco no seu galho”. T 
Professora A – É isso crianças. 

 
 

Em relação à professora B, foi possível observar que as crianças se mostram 

disponíveis a participarem e a interagirem com as demais nas atividades e a docente promove 

em alguns momentos espaços para que essa participação e interação ocorram. No entanto, em 

relação à professora A, esses eventos ocorreram em poucas aulas observadas, conforme é 

demonstrado no extrato abaixo quando a professora B trabalha a oralização de um texto 

escrito de Manuel Bandeira intervindo para orientar as crianças na leitura de algumas 

palavras: 

 
Professora B - Não! Ta faltando essa palavrinha você não está dizendo essa 
palavrinha. ((A palavra ERA)). Você está dizendo essa daqui e vem pra essa 
((a palavra ESTAR e DEBAIXO)). Está faltando essa daqui. Venha aqui pra 
frente para ver se você ver melhor, quem sabe se você aqui não vê melhor. 
((Amanda não se levanta)). 
Professora B - Então peça a Maria Clara para lhe ajudar. 
Crç. M C – ERA ESTAR DEBAIXO DO FOGÃO 
Professora B - Mas não diga toda frase, eu quero que você diga só essa 
palavra ((apontando para a palavra ERA)) 
Crç. M C – ERA 
Professora B - Hein? 
Crç. M C – ERA  
Professora B - Presta atenção Amanda, como é que vai aprender?!  
Amanda – Era. 
Professora B - Então vamos repetir... 
Crç. A – Queria estar debaixo do fogão.  
Crç. L – Não fazia... 
Crç. A – Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da 
índia foi a minha primeira namorada. 
 
 

A Professora B sugere a uma das meninas que solicite ajuda de outra colega para “ler” 

uma das palavras do texto da poesia de Manuel Bandeira “Porquinho da Índia”. E em outro 

evento, essa docente ao solicitar a participação das crianças na leitura do nome do poeta 

Manuel Bandeira, obtém resposta positiva, como está destacado abaixo: 

 

Professora B - Vamos ver quem diz como é o nome desse poeta. Vamos lá 
que eu vou ajudar. 
((A turma toda está concentrada tentando ler e compreender o que está sendo 
escrito no quadro)). 
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Crç. M C – É Manoel Bandeira. ((A menina lê o nome desse autor por 
completo, pois segundo a professora ela é uma das crianças da turma que já 
sabe ler, além de outras)). 
Professora B - Muito bem C! Agora vocês querem ouvir um pouco da história 
da vida dele? É, porque a vida dele tem uma história e a história da vida de 
uma pessoa a gente chama de biografia. Querem ouvir? 
Crçs. – Queremos. 

 

No entanto, a maior parte dos momentos em que as crianças participavam das 

atividades se dava quando os procedimentos utilizados pela docente B abria espaços para isso. 

Como tais espaços ocorriam com pouca freqüência, havia muita dispersão da turma durante a 

maior parte das atividades redundando em um esforço constante da professora para manter a 

turma concentrada e disposta a participar da tarefa, é o que mostra o fragmento abaixo: 

 
Professora B – Sem gritar! Agora legal, agora tem gente que ta dormindo! L 
mesmo e W e P e J estão preferindo dormir. Agora está certo isso? 
Crianças – Não! 
Professora B – Então levanta a cabeça L! Vamos lá L! por favor, levante a 
cabeça levanta a cabeça a L, é hora do poema, bora ver! É preciso eu falar 
com você de novo? Bora J, levante a cabeça! É hora de que agora? Vamos ler 
o que agora? 

 
 

Em outro evento, a professora precisa chamar atenção de dois alunos que estão 

dispersos: 

 

Professora B – Ô Pa por que você tá batendo no seu colega Pa? 
Criança Pa – Porque lê me bateu primeiro 
Professora B – E por que ao invés de vocês dois estarem batendo um no outro, 
não presta atenção ? Bora Júnior, dá licença! 
 

Em ambos os momentos descritos acima, alguns grupos de crianças se mostram pouco 

envolvidos na atividade e isso pode ser um indicativo que a atividade não está interessando a 

esses grupos, seja pelos desafios a serem alcançados pelas crianças, que podem estar acima ou 

abaixo das suas capacidades de aprendizagem, seja pelas estratégias utilizadas pela docente 

fazendo-lhes repetir inúmeras vezes o texto. 

No trecho destacado adiante, a pedido da professora B um dos meninos lê a poesia de 

Manuel Bandeira “Porquinho da Índia” para a turma, mas uma das palavras desse texto essa 

criança não pronuncia tal como está escrita, então a docente solicita que a turma o ajude. Uma 

das meninas diz a pronúncia correta, contudo a docente solicita-lhe que espere para que outra 
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aluna fale. A menina cuja fala foi interrompida pela professora, não se pronuncia mais durante 

toda a aula. 

 
Criança. A – Eita tia! Eu esqueci 
Professora B – Não! Vamos lembrar! 
Criança. P – LIMPINHO! 
Professora B – Muito bem! Olha Pedro! Escuta o que Laysa disse! 
Criança. J – Foi eu quem disse tia!  
Professora B – Espere, por favor! Deixe ele falar!  
Criança P – “LIMPINHO”. 
Professora B – LIMPINHO”, não! Tem uma letra no final.  
Criança M C – Limpinhos  
Professora B – Como é? 
Criança P – LIMPINHOS! 
Professora B – Certo! Continua... 

 

Ao solicitar a ajuda da turma para os colegas durante a leitura individual, a professora 

B ao mesmo tempo em que despertava a atenção da maior parte das crianças da sua sala para 

participação na atividade, interrompia essa participação com comandos “Espere um pouco” 

ou “pare! Agora é a vez de A.”, com isso logo as crianças deixavam de falar e perdiam o 

interesse em participar da tarefa ou de ajudar o colega, redundando em uma atitude de 

distanciamento da atividade.  

Parte significativa dos espaços destinados à exposição de opiniões e à participação nas 

tarefas esteve voltada às crianças sentadas na frente da sala e mais próximas da professora. As 

demais crianças que sentavam situadas no fundo da sala, geralmente, não eram chamadas para 

as atividades e tinham sua atenção chamada de maneira constante pela professora. 

Nesse caso, organizar as crianças por grupos heterogêneos em relação às 

aprendizagens e fazê-las participar da construção do texto e dos cartazes para a feira de 

conhecimentos, poderia auxiliar a professora B a contribuir para uma atitude favorável de 

todos os grupos da sala para se envolver nas atividades e aprender. 

 

 

Reflexões sobre os próprios erros 

 

Nem toda reflexão promove avanços nas aprendizagens nos variados sentidos em que 

esta ocorre, mas de maneira freqüente a reflexão orientada e apropriada sobre as próprias 
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ações auxilia a construção do aprender no seu sentido mais amplo. Portanto, os procedimentos 

metodológicos devem ser planejados com vistas a desenvolver nos aprendizes atitudes de 

reflexão sobre as suas próprias posturas e aprendizagens no sentido de reconstruí-las quando 

necessário. Isso foi outro viés discutido com a professora nos encontros para discussão teórica 

sobre a seqüência didática. 

Em muitos momentos da atividade trabalhada através da seqüência didática, é possível 

observar reflexões dos alunos sobre os próprios erros, por exemplo, no momento em que estes 

assistem com a professora A ao vídeo em que cada grupo apresenta a primeira produção da 

exposição ensaiada na sala, conforme demonstrado no trecho abaixo: 

 

Professora A – Olha só, como vocês estavam apresentando //olha só como 
estava segurando o microfone!  
Criança D – É ...tava de cabeça baixa 
Professora A – Num é pra olhar pro microfone, é pra olhar pra frente. A gente 
num fica olhando pro chão, pro microfone não que ele não fala não! Ele 
somente aumenta o volume das coisas que a gente fala né? Então aí a gente 
tem que falar alto, bonito, olhando pra frente! 
Criança D – Agora a gente vai fazer direito! 
Criança J – A gente nem ficou conversando tia! Mas T balançou a // o cartaz e 
o cartaz caiu 
Professora A – É tem que ficar retinho, em pé, mas ficou todo mundo experto! 
Escutando o outro grupo. 

 
 

Quando J diz “a gente nem ficou conversando! Mas T balançou o cartaz”, é possível 

inferir que a preocupação da criança com a concentração durante a apresentação do trabalho e 

com a posição do cartaz para que a turma visualize o trabalho que está sendo exposto, 

representa uma postura reflexiva da criança, pois J admite que não é possível conversar 

durante a apresentação e o público ouvinte precisa visualizar os objetos expostos sob pena de 

vir a desinteressar-se pela exposição. Nesse momento, as análises indicam que as crianças 

começam a se apropriar de uma aprendizagem importante para a produção do gênero oral, ou 

seja, é importante que alguns elementos estejam conjugados entre si na hora de apresentar 

uma exposição, por exemplo, a postura do apresentador em relação à platéia aliado à 

entonação da voz, aos gestos e ao uso das palavras. 

No mesmo trecho destacado acima, com a ajuda da professora A, a criança D percebe 

que durante a apresentação os colegas estavam de cabeça baixa ao usar o microfone. Nesse 

momento, planejado na seqüência didática e realizado pela professora A, se pode perceber que 
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D reconhece que a postura adotada pelos colegas no uso do microfone não é apropriada para 

apresentações em públicos.  

Outro trecho extraído da observação na sala da professora A revela a preocupação da 

professora em refletir com os alunos sobre suas posturas na apresentação da exposição: 

 

Professora A – Teve um menino que chegou aqui e fez “rum rum rum”. Deu 
pra todo mundo entender? 
Crianças – Não! 
Criança L – Ele num falou tia! 
Professora A – Ou senão fez assim: olha, óa, óa, óa, esqueci...A história era 
esqueci era? 
Crianças – Não!  
Criança Y – A história era o // a / o ditado dos negros. Aí // e J. ficou calado 
Professora A – Mas ele agora vai falar, num vai J? 
Criança J – Vai // Vou 

 
 

Planejados na seqüência didática e priorizados pela professora A, os momentos de 

reflexões eram constantes e ocorriam como intervenções após as apresentações dos grupos em 

sala e sempre acompanhados da explicação da docente que a finalidade era “que os grupos se 

apresentassem de uma maneira bonita e para que as pessoas entendessem o que estava sendo 

dito”. Assim, os grupos de crianças se mostravam reflexivos em relação aos equívocos 

cometidos pelo próprio grupo e pelos demais, pois estariam diante de um interlocutor real e 

por isso teriam sua apresentação avaliada.  

Na fala da professora e nas falas dos alunos se evidencia a influência do contexto na 

elaboração do texto oral, pois na medida em que se está diante de um público em uma 

instituição, é preciso construir o texto para atender às próprias expectativas e a dos 

interlocutores presentes na situação, evitando, assim que os enunciados produzidos não sejam 

legitimados. 

Quanto aos procedimentos desenvolvidos nas aulas da professora B, emergiram dados 

demonstrativos da existência dos espaços para que os alunos refletissem sobre os próprios 

erros. No entanto, os indícios apontam que o principal objetivo das reflexões não seria a 

construção e a reconstrução da aprendizagem pelos alunos, mas a correção em si mesmo, uma 

vez que as crianças, orientadas pela professora B, buscam ler as palavras dos textos tal como 

estas estavam escritas, conforme pode ser evidenciado no extrato abaixo: 
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Professora B – Então como é o nome que tá escrito aqui? Vamos ver se vocês 
sabem. 
Criança. A – É...é... 
Criança C – Eu não tô conseguindo porque tem o N no meio desse nome 
Professora B – Vamos ver quem diz como é o nome desse poeta. Vamos lá 
que eu vou ajudar. Quem pode ler essa palavra?” 

 
 

No primeiro extrato, os esforços empreendidos pelas crianças para compreenderem 

aquilo que está escrito são tidos como pouco suficientes para atender às exigências da 

atividade, primeiro porque nos procedimentos desenvolvidos pela professora B, a leitura é 

decodificação e oralidade é o reflexo dessa primeira. Segundo porque se as crianças não 

compreenderem aquilo que está lendo é porque não decodificaram e, portanto, não 

entenderam o texto que deve ser memorizado para que seja aprendido. A oralidade, nesse 

caso, é subordinada à escrita. 

Nesse mesmo trecho, a criança C, cujo nível de leitura é fluente, expõe sua dificuldade 

ao se deparar com sílaba BAN do sobrenome do poeta Manoel Bandeira, mas isso passa 

despercebido pela professora que desconsidera as hipóteses construídas pela criança sobre a 

escrita e a leitura do fonema contido na palavra e, como forma de “ajuda”, a professora B 

solicita que outra criança leia para mostrar como se lê “corretamente”. 

Nesse caso poderiam ser propostas pela professora B seqüências didáticas articulando 

os eixos da leitura, escrita e oralidade contemplando atividades de análise fonológica como 

estratégia para auxiliar a turma a refletir e compreender que os sons das palavras, em muitos 

casos, se diferenciam da sua escrita haja vista, por exemplo, que as dúvidas sobre ortografia 

surgiram em momentos que a turma estava se preparando para apresentar-se na feira de 

conhecimentos, tal como a que é proposta por um dos meninos da sala: 

 
Criança P – Por que essa palavra tem dois ss?  
Professora B – Porque com o tempo você vai aprender que essa palavra 
precisa ter dois ss.  

 

A situação exposta acima expõe a necessidade de propor exercícios nos quais a turma 

da professora B possa refletir sobre a escrita e sua relação com os gêneros orais, mas ao 

contrário disso, as respostas dadas pela referida professora a essas questões eram vagas e, em 

princípios, relacionadas à crença de que o organismo da criança ainda não estava pronto para 

iniciar-se na compreensão de algumas características presentes na língua escrita e que as 
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práticas orais não precisam ser ensinadas, pois se aprende no cotidiano, tese defendida pelo 

inatismo. 

Por outro lado, tais atividades de reflexão sobre a escrita das palavras poderiam ainda ser 

articuladas às atividades envolvendo a reflexão sobre a situação de comunicação na qual se 

desenvolve o gênero exposição oral, pois, em princípio, a turma faria uma exposição oral, 

conforme já havia sido retratado na fala da própria Professora B. Assim, esta docente poderia 

ter utilizado as estratégias de comparar com seus alunos como é feita a leitura de uma história 

e a apresentação da exposição, tal como fez a professora A.  

 

Postura do Docente 

Tratamento dado à produção do aluno  

 

O tratamento dado à produção do aluno é outro aspecto relevante a ser considerado ao 

se propor seqüências didáticas, pois as produções devem ser valorizadas no espaço escolar e 

da sala de aula. Uma das estratégias para isso passa pela socialização das atividades, sejam 

estas individuais, sejam em grupos.  

Nesse sentido, as atividades propostas na seqüência didática desenvolvida pela 

professora A possibilitou a valorização das tarefas realizadas pelas crianças nos grupos ou 

individualmente. Segue abaixo o extrato ratificando tal afirmação quando a professora 

trabalha com as crianças a produção dos cartazes a serem apresentados na feira de 

conhecimento: 

 

Professora A – Cada pessoa vai olhar pra mim: um, dois, três e já! Plurum. 
Agora // agora tão bonitos! Veja só: esse grupinho aqui já terminou o trabalho 
deles e eles vão explicar pra gente o trabalhinho deles [...] T vai ficar calado, 
paradinho, né T? Olha só: a gente ta trabalhando ditados populares de origem 
dos... 
Criança G – Dos escravos. 
Professora A – Aí esse grupinho aqui vai virar pra cá. Vem cá grupinho, bem 
bonito né Igor? Desencosta né? Ninguém vai ficar rindo né? Fazendo pouco 
do colega, né? Agora a gente vai aprender com esse grupo [...] 
Professora A – Como é o nome do grupo de vocês.  
Todas – Cada macaco no seu galho 
Professora A – Isso. O quê isso quer dizer? Que quer dizer cada macaco no 
seu galho? Sabe Y? Quem eram os macacos? Essa é a casa de quem?  
Criança I – Dos negros  
Professora A – Aahhhhhhhhhh! Muito bem !  
Criança Y e G – E essa é a casa dos brancos. 
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Criança Y – Eram duas casas. 
Professora A – Por que eram duas casas? Por que? 
Criança I – Porque o branco não podia ficar junto, na mesma casa do negro 
porque // porque o negro foi escravo.  
Professora A – Ah! Muito bem! E a platéia entendeu? 
Todas – Simmm! 
Professora A – Vamos bater palma então para o grupo, eles foram bem, num 
foram?! 

 

Vários elementos podem ser observados no trecho destacado acima, por exemplo, a 

preocupação da professora em trabalhar aspectos referentes às atitudes dos alunos frente à 

apresentação do grupo; a orientação da professora ao grupo quanto à postura diante da sala; a 

pergunta sobre o nome do grupo e a preocupação da docente com a compreensão da platéia 

acerca do que foi exposto pelas crianças.  

Na seguinte fala da Professora A: “Aí esse grupinho aqui vai virar pra cá. Vem cá 

grupinho, bem bonito né Igor? Desencosta né? Ninguém vai ficar rindo né? Fazendo pouco do 

colega, né? Agora a gente vai aprender com esse grupo [...] Como é o nome do grupo de 

vocês? [...] O quê isso quer dizer? Que quer dizer cada macaco no seu galho? Sabe Y? Quem 

eram os macacos? Essa é a casa de quem?”, os grupos são chamados diante da sala e 

convidados a compartilhar seus conhecimentos com a turma. Está subjacente ao procedimento 

em tela a idéia que o professor não detém todo conhecimento e que a produção dos próprios 

discentes é importante para aprendizagem, embora isso não fique explícito nas palavras da 

professora. 

Nesses casos, a valorização da produção do aluno se dá quando cada um dos grupos é 

chamado a apresentar seus trabalhos e socializá-los para os demais colegas. As intervenções 

da professora são responsáveis pela interação do grupo com a turma.  

O fragmento adiante foi retirado das observações da visita da turma da professora A ao 

Museu da Abolição. As crianças observaram o ambiente do museu e foram convidadas pela 

professora e pela monitora do Museu da Abolição a exporem suas idéias escritas em pedaços 

de papel para ampliar o acervo do museu. Em seguida, cada criança fixou esses papéis em 

pequenos grampos e colocou-os em um banco de areia situado numa das salas do museu. As 

idéias foram discutidas e socializadas em um círculo, como exposto abaixo: 

 

Monitora do Museu – Aí pra gente entender melhor essa exposiçãozinha da 
gente né? Que eu estou numa exposição que vocês vão ó, plantar a idéia de 
vocês? Sabiam disso? Como é plantar? Depois vocês vão olhar pra aquela 
salinha ali, tá vendo? Um monte de coisinha na areia? Plantadinha? 
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((apontando para outra sala do museu)), pois é...Vocês vão dizerem o que 
vocês querem para esse museu, tá bom? Porque o museu vai tomar esse 
casarão todo, vai ser essa casa toda. Então vocês querem, mas primeiro a 
gente vai entender, por que vocês estão onde? No museu da abo-li- cão. 
[...]  
Criança T – Ô tia, aquela areia... 
Monitora do Museu – Não! Aí ta plantado o quê? As idéias, as coisas o quê? 
Que a gente quer ver aqui [...] Essa areia aí tem coisas boas aí plantadas. Ta 
vendo esses papeizinhos aqui? Ta dizendo o quê? Ta todo mundo 
observando? 
((Crianças pegam nos papéis como se estivesse tentando ler o que estava 
escrito)) 
Professora A – Então aqui tinha muita coisa, mas agora estão fazendo uma 
reforma, pra ficar melhor, mais bonito e ela ((a monitora)) quer que a gente 
coloque aqui sugestões de como esse museu vai ficar bonito pra receber as 
pessoas, certo? A gente viu essas duas áreas né? 
Monitora do Museu – O que vocês querem ver aqui? Vamos escrever? 
Criança J V – Eu quero ver capoeira. Anotei tia! [...] 
Criança D – Então cadê o maracatu desse museu? 
Monitora – Num ta aqui! Mas a gente vão poder ter o maracatu. Você quer 
ver o maracatu? 
Criança D – Quero. Já botei. 
Professora A – Vai V e aí?  
Criança V – Também quero ver as peças.  
Monitora do Museu. – Quer ver mais peças. João... 
Criança Jo – Quero ver peças 
Monitora do Museu – Quer ver também peças...D. 
Criança D – Peça também. 
Monitora do Museu – Todo mundo quer peça? 
Criança R – Capoeira 
Criança T – Capoeira 
Criança I – Capoeira 
Criança M – Capoeira 
Criança A – Maracatu 

 
 

Pedir opiniões aos alunos a respeito daquilo que eles gostariam de ver no museu, em 

seguida discuti-las, comentá-las, é uma estratégia para mostrar ao grupo que ele faz parte da 

transformação do meio social no qual está inserido. 

Ainda no caso mencionado acima, as sugestões dadas pelas crianças são valorizadas 

pela Professora A quando esta lhes mostra como sua síntese com as idéias escritas no papel 

assemelha-se às idéias expostas pela turma. 

 

Professora A – Vejam as minhas ((idéias)) porque eu já tinha colocado mais 
ou menos assim// como vocês: gostaríamos de ver objetos; roupas; também 
seria interessante ter oficina de capoeira, maracatu e afoxé. 
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A atitude de responder às idéias expostas pelos alunos revela a preocupação da 

Professora A em valorizá-las e mantém a interação entre aluno e professora, outro fator 

importante que contribui para a aprendizagem. As questões propostas pela professora A às 

crianças durante as apresentações das atividades individuais e na socialização das produções 

reflete a valorização da produção discente. 

O tratamento dado pela professora B às atividades das crianças é traduzido em 

observações do tipo “muito bem! Parabéns!”. Essas atividades, em sua maioria, consistiam na 

reprodução do texto lido através de desenhos nos cadernos entregues pela professora. O 

diálogo adiante foi retirado do momento em que as crianças concluem a leitura do texto da 

poesia de Manuel Bandeira e ilustra o exposto acima  

  

Professora B – Peraí, calma! Todo mundo com calma pra ver se não esquece 
as palavrinhas! Presta atenção porque como tem gente que já sabe ler, na hora 
que errar que eu disser “olha de novo” aquelas pessoas que já sabem ler 
fiquem olhando pra descobrir como é o nome da palavrinha, quem já sabe ler 
pode ler e aí dizer. 
Crianças – “PORQUINHO DA ÍNDIA. QUANDO EU TINHA SEIS ANOS, 
GANHEI UM PORQUINHO DA ÍNDIA. QUE DOR DE CORAÇÃO ME 
DAVA PORQUE O BICINHINHO SÓ QUERIA ESTAR DEBAIXO DO 
FOGÃO. LEVAVA ELE PRA SALA, PRA OS LUGARES MAIS 
BONITOS, MAIS LIMPINHOS, ELE NÃO QUERIA // 
Professora B – Não, não! GOSTAVA 
Crianças – GOSTAVA, SÓ QUERIA ESTAR DEBAIXO DO FOGÃO. NÃO 
FAZIA CASO NENHUM DAS MINHAS TERNURINHAS. O MEU 
PORQUINHO DA ÍNDIA FOI A MINHA PRIMEIRA NAMORADA.  
Professora B – Muito bem! Palma pra vocês 

 

Em outra aula, onde as crianças ensaiam para apresentação, esse tratamento se repete: 

 
Crianças – POEMA DO POETA MANUEL BANDEIRA! 
Professora B – Muito bem! Agora acho que PA prestou atenção 
Criança L – Tia agora eu falei certo! 
Professora B – Graças a Deus! Já não era sem tempo! 

 
 

Observações do tipo “muito bem!” ou “Graças a Deus! já não era sem tempo” não 

fornecem pistas suficientes para uma análise aprofundada a respeito de como essas 

observações se refletem sobre a aprendizagem dos gêneros orais na infância.  

Por outro lado, se sabe que esses gêneros carecem de estratégias apropriadas para se 

apreender suas características, tais como a valorização da produção do texto oral infantil. Na 

atividade proposta pela Professora B, embora se trate da leitura de um texto escrito, essa 
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valorização poderia recorrer a outros procedimentos, por exemplo, atividades de ouvir ou ver 

a leitura de um adulto sobre a biografia de alguém; refletir com a turma sobre o que viu ou 

ouviu no momento da leitura do adulto; solicitar que conversassem com seus familiares sobre 

suas próprias vidas para contarem um pouco das suas próprias histórias aos colegas. Essas 

seriam algumas sugestões de estratégias de valorização da produção discente na turma da 

professora B. 

No entanto, o que se observa na maior parte dos eventos são as crianças se esforçando 

para ler as palavras do texto tal como estão escritas, pois não querem fracassar diante do 

público e, sobretudo diante da Professora cujas preocupações, aparentemente, estão voltadas 

para que a turma “leia” e fale “corretamente” o texto diante dos seus pares.  

Por outro lado, não se sabe até que ponto atividades de leitura de um texto escrito 

podem auxiliar na produção e no uso do texto oral. Essa questão merece ser aprofundada em 

estudos posteriores. 

 

Tratamento dado ao conhecimento do aluno 

 

Muitos estudos já elencaram as contribuições do tratamento dispensando pelo docente 

ao conhecimento construído pelo discente para aprendizagem. 

Embora já tenha sido discutida aqui essa dimensão dada aos conhecimentos prévios 

dos alunos no planejamento da seqüência didática para a sala da professora A, convém 

retomar o tratamento desses conhecimentos pelo próprio professor, pois os procedimentos 

didáticos não têm um fim em si mesmo e só alcançam os objetivos quando articulados à 

prática docente.  

Em se tratando da abordagem dada pela professora A aos conhecimentos da sua turma, 

as análises apontam indícios de um aproveitamento desses conhecimentos para a elaboração 

de novas aprendizagens referentes ao gênero exposição oral e ao tema a ser apresentado pelos 

grupos de crianças, além de explicitar os objetivos da atividade e o que se espera que o aluno 

desenvolva nas tarefas a cumprir.  

 
Professora A –Alguém sabe falar pra outras pessoas ouvirem? 
Crianças – Na::oo! 
Professora A – A sabe? 
Criança Y – Não!  
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Professora – A não fala? 
((A nega com a cabeça)) 
Professora A – E D sabe? 
Criança D – Claro que eu sei. Num sou burro! 
Professora A – E J, sabe? 
Criança J – Não! 
Criança T – Eu num sei não. 
Professora A – Vocês assistem Faustão?  
Crianças – Assisto ((em coro)) 
Professora A – O show da Xuxa? 
Crianças – assisto ((em coro)) 
Professora A – E quem é que apresenta o show da Xuxa? 
Crianças T – Eu 
Professora A – Quem é que apresenta o show da Xuxa? 
Crianças Yasmin - Didi 
Professora – O SHOW DA XUXA, quem é que apresenta?  
Criança Dan – Xuxa 
Crianças – Xuxa 
Professora A – Quem é que apresenta o domingão do Faustão. 
Crianças T – Eu 
Criança Dan – O Faustão 
Professora A - O Faustão ((confirmando a fala das crianças)). Lá ele apresenta 
muita. Vão cantores? 
Crianças – Vai [Vão ((vozes de outras crianças)) 
Professora A – Vão dançarinas? 
Crianças – Vão 
Professora A – Vão calouros se apresentar?  
Crianças – Va:i 
Professora – mas Faustão Xuxa e esses outros apresentadores fizerem igual a 
Tia Viviane no museu?  
Crianças – Não! 
Criança R – Eles só mostram artista. 
Professora A – Hum e tia Viviane mostrou o quê? 
Criança V – O museu 
Criança LAV – E mostrou a história do negro, do escravo, de tudo. 
Professora A – Pois é...Tia Viviane apresentou uma exposição e Xuxa e 
Faustão apresentam show. São maneiras diferentes de apresentações. 
 

 

O diálogo da professora A com as crianças não havia sido planejado na seqüência 

didática, mas a própria docente, por iniciativa própria, comparou a exposição vista no museu 

com as apresentações de outros programas já conhecidos pela sua turma. A atitude da 

professora A confirma, entre outras coisas, que a prática docente, cujo teor se define pela 

articulação entre aquilo que se planeja e aquilo que se avalia, constitui uma das variáveis mais 

importantes a ser considerada quando se trata de uma pesquisa sobre os efeitos de um 

procedimento metodológico sobre a aprendizagem. 

As estratégias da Professora A confirmam, em parte, um dado curioso, pois se por um 

lado os gêneros orais carecem de um tratamento apropriado para sua aprendizagem, por outro, 
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a iniciativa da professora mostra que o ambiente escolar começa a despertar para tal 

necessidade, seja pelos efeitos da formação continuada dos seus professores que os levam a 

reconhecer que as práticas sociais encontram-se concretizadas nesses gêneros orais e escritos 

presentes nas esferas sociais, seja pela influência exercida pelas pesquisas científicas acerca 

da aprendizagem da língua sobre o ambiente escolar. 

Conjugado à atitude da Professora A, pode estar também o início do reconhecimento 

pela escola da relevância do indivíduo precisar das habilidades para se comunicar, pois sua 

inserção no meio social depende, em parte, da apropriação de tais habilidades.  

Por fim, as estratégias da Professora A resgatam o que foi dito na introdução sobre a 

importância do ensino promover condições para que os alunos compreendam as 

características inerentes a determinadas situações de comunicação como estratégia para 

conhecer o entorno social e histórico no qual se está inserido, pois isso possibilita aos sujeitos 

ampliar seus horizontes com vistas à apropriação dos diferentes gêneros.  

A propósito da prática da Professora B, as análises sugerem que houve aproveitamento 

daquilo que os alunos conhecem sobre o tema a ser apresentado na feira de conhecimentos. 

Por outro lado, o mesmo não ocorreu com o gênero a ser apropriado, a exposição oral, tal 

como está subscrito. 

 
Professora B – E agora: vocês sabem sobre quem esse cartaz está falando? 
Crianças – Manuel Bandeira ((em coro)) 
Professora B – Sobre quem? 
Crianças – Manuel Bandeira ((repetem em coro)) 
Professora B – Quem era Manuel Bandeira? 
Criança M C – Um homem! 
Professora – Um homem que fazia o quê? 
Criança M C – Poesia! 
Professora B – Poesia e muitas outras... 
Criança A – ...Coisas. 
Professora A – E quem faz essa poesia? Como nós chamamos as pessoas que 
fazem poesia? Como é que a gente chama com ele?  
Criança M C – Poeta Manuel Bandeira. 
Professora B – Poeta Manuel Bandeira. 

 

O aproveitamento sobre o conhecimento dos discentes pode ser visto nas seguintes 

indagações da Professora B: “Quem era Manuel Bandeira?” “Um homem que fazia o quê?” 

“Como nós chamamos as pessoas que fazem poesia?”.  
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Contudo, a finalidade do resgate desses conhecimentos sobre conteúdos trabalhados na 

aula anterior não era avaliar a turma para propor novas aprendizagens, mas de mensurar essa 

aprendizagem para ver em que medida os conteúdos foram memorizados corretamente. 

No evento explicitado acima, seria interessante a professora ter interrogado as crianças 

sobre seus conhecimentos acerca da exposição. A partir das respostas dadas, discutir com a 

turma sobre esse gênero, explicitar o porquê dessa discussão e envolver as crianças na 

construção dos materiais a serem expostos, tal como fez a professora A com seus alunos no 

passeio ao Museu da Abolição. Esses procedimentos auxiliariam a professora B a avaliar seus 

alunos sobre o que conheciam, seja a respeito do gênero, seja a respeito do tema da exposição, 

e quais as suas representações a respeito daquilo que foi trabalhado na sala de aula. 

Entretanto, seguindo na via oposta dessas estratégias, a abordagem dos conhecimentos 

discentes pela Professora B desconsiderou as habilidades infantis nas produções dos trabalhos 

para a exposição, pois era a própria Professora B quem construía as atividades e as trazia 

prontas para a sala de aula, como ocorre, por exemplo, com os textos escritos da biografia do 

poeta Manuel Bandeira e do poema Porquinho da Índia cuja finalidade era a leitura desses 

textos e não a exposição oral dos aspectos da vida e da poesia desse poeta.  

Essa ausência das reflexões a partir dos conhecimentos prévios das crianças sobre a 

exposição oral na turma da Professora B está relacionada aos motivos já expostos no aporte 

teórico onde se discute que o tratamento dado às práticas orais na escola é reflexo do lugar 

ocupado pela oralidade do quadro das abordagens teóricas estruturais e formais para quem a 

aprendizagem daquelas práticas ocorre de forma espontânea.  

 

Avaliação 

 

Inseridas na concepção de ensino e de língua defendida nesse estudo, as práticas 

avaliativas não vêm a reboque dos processos de ensino e aprendizagem. Ao contrário disso, as 

primeiras são inerentes aos segundos. Avaliação e auto-avaliação constituem processos 

indissociáveis no âmbito escolar e da sala de aula, isso porque a atividade de produzir textos 

orais ou escritos ocorre no cerne de uma situação de interação social e essas produções são 

submetidas a avaliações por parte dos atores envolvidos em tal processo. 
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Na proposta da seqüência didática desenvolvida na sala da professora A, observaram-

se elementos que mostram que a avaliação esteve articulada às demais práticas, sendo esta 

processual com instrumentos diversificados, dentre os quais estão observações da professora 

sobre as atividades individuais e em grupo e as reflexões dos colegas sobre as produções dos 

demais. 

Professora A – Vamos parar um pouquinho.Olha só: Tia Viviane falou que lá, 
nessa igreja, lá em salvador ((se referindo ao quadro da lavagem dos degraus 
da Igreja apresentado às crianças na visita ao museu)) os escravos não 
entravam na igreja. 
Criança T – E não ganhavam dinheiro. 
Professora A – Podiam entrar? 
Crianças – Não! ((em coro)) 
Professora A - os donos entravam na igreja e os escravos ficavam na escada, 
nos degraus da escada. Aí sabe o que acontece toda vez...J num foi, né? E aí 
fica sem saber das coisas, licença ta J, guarde o caderninho, ta certo? Num é? 
Vai ficar feio assim! Vai parecer que a gente ta pagando um mico muito 
grande! Se um participar e os outros não, nosso trabalho não vai ficar tão 
bonito assim...como deveria. 

 

Nesse extrato, a professora A resgata mais uma vez a ida ao Museu da Abolição para 

chamar a atenção de uma das meninas que faltou nesse dia e construir reflexões com a turma 

acerca da relevância do envolvimento de todos para garantir o êxito da produção da turma.  

O evento demonstra, entre outras coisas, a preocupação da professora com a atuação 

de uma das crianças na atividade e como a turma será avaliada pelo público ouvinte a partir 

dessa atuação. Em trechos como: “Vai ficar feio assim! Vai parecer que a gente tá pagando 

um mico muito grande! Se um participar e o outro não, nosso trabalho não vai ficar tão bonito 

assim...como deveria”, se evidencia esse olhar da professora debruçado sobre a avaliação que 

o público fará da exposição dos seus alunos, da sua turma. Nesse sentindo, a docente busca 

despertá-los para isso orientando-os quanto à relevância da contribuição de todos. 

Foi observado ainda que a avaliação considera os saberes iniciais dos alunos a respeito 

de uma exposição oral como estratégias para construção de outras aprendizagens sobre o 

gênero em questão. É possível vislumbrar que os conteúdos avaliados pela Professora A 

abrangem as atitudes apropriadas a uma exposição oral, aos procedimentos para realização 

desse gênero e à compreensão de aspectos que caracterizam ou distinguem a exposição oral 

de outros gêneros, além de avaliar também a compreensão que os alunos têm sobre o tema da 

exposição, como pode ser observado no fragmento abaixo: 
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Professora A – Oh, Tia Roberta mostrou pra vocês um filme com uma 
exposição que é uma forma de comunicação. Só que é uma forma de 
comunicação em que nós usamos...T ele não quer filmar sua palma da mão tá 
certo? ((se referindo a T que coloca sua mão em frente à câmera)).  
Professora A – Olha só: a gente tem várias formas de expressão, ela pode ser 
usando a nossa voz, pode ser usando a escrita, pode ser usando os gestos ta 
certo? E aqui Roberta trouxe pra vocês alguns livrinhos que têm outras formas 
// Outras formas de texto.  
Criança D – Cachinho Dourado ((tentando identificar a história pela 
ilustração)) 
Professora A – Esse daqui é de Cachinhos Dourados? Tem uma menina e um 
menino aqui. [...] 
Criança Ju – João e Maria.  
Professora – Esse aqui é um conto, uma história de João e Maria, eita Ju 
reconheceu! Essa daqui olha só, Branca de Neve e os sete... 
Crianças – Anões ((completa o nome da história)) 
Professora – Anões. Daqui a pouquinho eu vou abrir. 
Professora A – Essa historinha aqui é uma lenda. É a Lenda do Negrinho do 
Pastoreio. Ô I você ajudar a gente? Você vai prestar atenção e ajudar a gente? 
Então olha só, são formas de historinhas diferentes. E a gente ainda tem esse 
tipo aqui de historinha olha, vê só ((mostra histórias em quadrinhos para as 
crianças)), que é uma é uma historinha... 
Crianças – de palhaço 
Professora A – É o quê isso aqui? Os quadrinhos da história em quadrinho 
com personagens que educam sobre o trânsito 
Crianças – Palhaço. 
Profª - Sim, mas é o que isso aqui? 
Crianças I – Um joguinho. 
Professora A – Mas é só joguinho é?  
Criança Vi – É um livro de historia 
Criança Adr – História em quadrado 
Professora A – Quase isso. Historinha em quadrinhos Adr 
Crianças Adr – Eu acertei num foi tia? 
Crçs. – Você disse em quadrado  
Profª - Vocês já viram a revistinha da Mônica? 
Crianças – Eu já! 
Professora A – Olha e esse aqui. Olha só vou contar pra vocês a historinha aí 
a gente vai fazer uma comparação ta certo? Entre essa historinha e o que a 
gente viu no vídeo, ta bom Dan? Dan, tia Roberta vai precisar da sua ajuda, da 
de Ju, pra prestar atenção pra gente fazer uma história, escrever um negócio 
bem legal ali. Diga Gab...  
Professora A – Essa historinha é de João e Maria. Olha só. Vamos prestar 
atenção ((A professora ergue o livro para o alto, abre e mostra a primeira com 
gravuras)). Posso ler a historinha? 
Crianças – Pó::de 
[...] 
Professora A - Presta atenção Gab, agora me diga uma coisa... Essa historinha 
é igual a / igual a exposição que a gente viu que tia Viviane falou?  
Crianças – Não! 
Professora A – Igual a como tia Viviane começou? 
Crianças – Não 
Professora A – Como foi que tia Viviane começou?  
Criança Vi – Bom dia 
Professora A – Bom dia 
Criança R – Meu nome é Viviane. 
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Professora A – Então ela falou o nome dela num foi?  
Criança Vi – Ela explicou umas coisas pra gente. 
Professora A – Isso! Ta vendo? Ela explicou num foi Vi? Deixa Vi falar aqui 
um pouquinho. Como foi Vi? Ela explicou o que?  
Criança Ju – Ela explicou é... O negócio todinho, como é o Museu e o menino 
viu o quadro todinho. 
Criança Vi – Explicou a parte do instrumento, do quadro, explicou a parte do 
jornal. 
Professora A – Nessa historinha, tia Roberta começou dando bom dia? 
Crianças – Não 
Professora A – Apresentando o nome? 
Crianças – Não. 
Criança L – Começou assim ... “Era um dia de sol...” 
Professora A – Essa história que tem aqui é de verdade ou de mentira?  
Crianças – De mentira. 
Professora A – Essa historinha de João e Maria Igor, é de verdade ou de 
mentira? 
Criança I – Verdade ((outras crianças falam ao mesmo tempo dizem que é de 
mentira)) 
Professora A – Será que existe bruxa? 
Crianças – Não! 
Criança I – ô tia, só existe bruxa de roupa. 
Professora A – Ah é, uma pessoa fantasiada num é? 
((I responde que sim com a cabeça)) 
Professora A – Mas lá na exposição aquelas coisas que estavam ali eram de 
verdade? 
Crianças – Era 
Professora A – Falava coisas que já tinham a... 
Crianças – Há muito tempo. 
Crianças – Tia Viviane botou um dvd que tinha os índios e os negros pra 
gente ver.  
Professora – Ficou assistindo num foi? Ah! Mostrou a história de Kiara num 
foi? Vi falou que ela mostrou um vídeo falando sobre Kiara como é que viam 
os negros. Viu Tia Tereza? Vi falou. Olha só, nessa historinha tem mostrando 
vídeo? 
Crianças – Não! 
Professora A – Tem alguém falando? Explicando alguma coisa? 
Crianças – Não. 
Professora A – Tia Roberta está lendo essa história. Só que essa história né 
Vi? Essa história é de mentira e aquela história? Essa historinha que a gente 
foi ver lá, essa exposição que a gente foi ver lá é de verdade ou é de mentira?  
Crianças – Verdade! 
Professora A – Verdade num é? Então aqui ((na história de João e Maria)) não 
têm fatos verdadeiros e a gente conta pra outras pessoas o que ouviu que 
alguém já contou pra gente. Na exposição a gente trabalha com a verdade ou 
fala sobre alguma coisa que a gente estudou, pesquisou, a gente fala pra outras 
pessoas que querem aprender algo sobre aquilo que a gente estudou e ta 
mostrando ali viu? A gente expõe as coisas que realmente estão ali. Eu não 
posso dizer assim:- Olhe, aqui tem um carro branco ((pega um carrinho 
vermelho de brinquedo)). O carro é branco? 
Criança Adr – Não. É vermelho. 
Professora A – Vocês vão olhar e vão dizer: - ôxe Tia Roberta, esse carro num 
é branco não!  
Crianças – É vermelho! 
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Professora A – É vermelho. Numa exposição eu tenho que estudar as cores 
para falar sobre elas, num é? 
Professora A – Pode ser verdade numa historinha com bruxa? com casa de 
chocolate? 
Crianças – Não 
Professora A – Com menino de // Que se perde na floresta? 
Crianças – Não 
Professora A – Não. E olha só essa historinha aqui começou aqui, me 
empresta aqui / empresta aqui o livrinho ((pedindo o livro à Débora que 
estava segurando-o)). Começou assim ó, Era... 
Crianças – Uma vez 
Professora – Começou assim. Tia Viviane começou “Era uma vez?” 
Crianças – Não! 
Professora A - Não. Existem pessoas que se perdem na floresta e bota 
migalhinha de pão? 
Crianças – Não 
Criança T – Existe. Índio. 
Professora A – Ah é? Tem índio que faz isso pra não se perder na floresta? 
Professora A – A ora me diga uma coisa: Essa historinha é igual a da 
exposição? 
Crianças – Não! ((em coro)) 
Professora A – É diferente. Por que é diferente? Quem é que sabe por que é 
diferente? 
Criança Vit. – Porque é de João e Maria. 
Professora A – Porque é de João e Maria é? 
Criança Ti. – Porque é de mentira. 
Professora A – Ah! Aquilo que a gente vou é uma forma de texto falado. E 
essa daqui é falada? 
Crianças – Não. É uma historinha. 
Professora A- Historinha que foi feita com que?  
Crianças – Com nome, com letra. 
Professora A – Com nomes, com palavras. Essa historinha é uma historinha 
escrita. Muito bem! TÔ vendo que tá todo mundo entendendo o que é fazer 
uma exposição, todo sabendo direitinho sobre o que vai falar lá na hora de se 
apresentar e o jeito de falar, muito bem! A escola inteira vai aprender também 
com nossa exposição, num é? 

 
 

Os trechos destacados da fala da Professora A mostram o resgate dos conhecimentos 

construídos pela turma na ocasião do passeio ao Museu da Abolição para se avaliar a 

compreensão das características lingüísticas da exposição. Por exemplo, quando a docente 

interroga-os da seguinte forma: “Presta atenção Gab, agora me diga uma coisa... Essa 

historinha é igual a / igual a exposição que a gente viu que tia Viviane falou? [...] Igual a 

como tia Viviane começou? [...] Como foi que tia Viviane começou? [...] Então ela falou o 

nome dela num foi?”. Essas questões, além de subsidiarem a prática docente de informações 

sobre o nível de aprendizagem da turma a respeito do que foi ensinado, orientam a Professora 

na busca de outras estratégias que possam auxiliar aos aprendizes no alcance dos objetivos de 

aprendizagem propostos para essa atividade. 
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No mesmo evento, as crianças respondem algumas interrogações feitas pela Professora 

A e são avaliadas quanto às suas percepções acerca dos aspectos lingüísticos que distinguem a 

leitura de um texto de uma exposição: “Essa historinha é igual a da exposição? [...] Por que é 

diferente? Quem é que sabe por que é diferente?”. Diante das respostas, do nível de 

compreensão alcançada pela turma, a docente conclui: “Muito bem! Tô vendo que tá todo 

mundo entendendo o que é fazer uma exposição, todo sabendo direitinho sobre o que vai falar 

lá na hora de se apresentar e o jeito de falar, muito bem!”.  

Ao mesmo que tempo subsidiam a prática docente, as interrogações e intervenções da 

Professora A caracterizam uma avaliação processual, somativa com elementos reguladores da 

aprendizagem, pois ao longo de todo o diálogo entre docente e discente se evidencia o resgate 

da aula anterior, observando-se os conhecimentos construídos por esses últimos para dar 

prosseguimento à construção de outros referentes à exposição.  

Em outros extratos das observações da sala da Professora A já exposto ao longo da 

análise, o modelo de avaliação citado permeou a situação inicial, a primeira produção, os 

módulos e a produção final da seqüência planejada para trabalhar o gênero exposição oral. 

A Professora A também reorientava seu planejamento e as atividades cada vez que 

isso se fazia necessário para atender às necessidades dos seus alunos. Os fragmentos abaixo 

ilustram essa análise: 

 

Professora A – Bem...vocês já estão cansadinhos, então a gente vai ver só 
algumas partes mais importantes desse vídeo pra vocês não ficarem 
cansadinhos...Então olha só, lá fora vai estar muita gente, muita criança que 
ainda não sabe o significado // o que quer dizer aquilo aqueles ditadozinhos 
que a gente pesquisou. 

 
 

A avaliação na sala de aula da professora B é caracterizada por questões tópicas com 

intervenções pontuais, sem o resgate posterior dos aspectos avaliados. Embora implícitos, os 

objetivos estavam voltados à repetição do conteúdo explicado pela docente ou à decodificação 

de palavras dos textos escritos nos cartazes, como é demonstrado nos eventos adiante: 

 

Professora B – Com licença, não é “PARA A SALA NÃO”...Vamos ler 
direito! 
Crianças – PARA SALA 
Professora B – Não! Não é PARA SALA. “LEVAVA ELE PARA ONDE? 
Crianças – PRA SALA 
Professora B – Então dá licença! Vai Maria Clara! 
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Criança M C e outras – “LEVAVA ELE PRA SALA” 
Professora B – P tava dizendo certo, mas tem gente que não ta prestando 
atenção! P ficou dizendo o tempo inteiro a palavra certa e como continuaram 
// os outros que acompanharam disseram novamente errado! Que palavrinha é 
essa P? 
Crianças – “PRA” 
Professora B – Escuta só Pedro falando! 
Criança P – LEVAVA ELE PARA //PRA 
Professora B – Que palavra é essa Pedro? 
Criança P – PRA 
Professora B – Então vamos dizer todos juntos: PRA 
Crianças B – PRA 
Professora B – PRA 
Crianças – PRA SALA (leitura como memorização) 
Professora B – Vamos com calma, só a palavra PRA. 
Crianças – PRA 
Professora B – Que letra é essa? Olhem as letrinhas que tem a palavra pra não 
errar mais! 
Crianças B – PRA SALA 
Professora B – Quais são as letrinhas que tem? 
Crianças – PRA SSAL// 
Professora B – Não! Não foi isso que eu perguntei. 
Crianças – PRA 
Professora B – Eu não estou perguntando isso! Eu quero saber quais são as 
letrinhas que tem nessa palavra que a gente ta falando. Vamos olhar as 
letrinhas, que letrinhas são? 
Criança P – LEVAVA ELE PARA SALA 
Professora B – P não é isso que eu estou perguntando. Eu estou per // 
perguntando quais são as letrinhas que tem bem aqui: que letra é essa? 
((aponta para a letra P)) 
Crianças – P 
Professora B – E essa ((aponta para a letra R)) 
Criança P – PRA SALA. 
Criança L – tem três letras. 
Professora B – Muito bem! 

 
 

Em princípio, se infere que o objetivo da atividade é aprimorar a leitura do texto da 

biografia e da poesia de Manuel Bandeira para ser apresentado na feira de conhecimentos da 

escola. Nesse caso, a avaliação deveria constituir uma resposta à professora sobre o nível de 

leitura dos alunos. No entanto, o que se observa é uma prática avaliativa cuja finalidade foi a 

mensuração da capacidade dos alunos em decodificar as palavras do texto. Por exemplo, 

quando a professora questiona: “Eu quero saber quais são as letrinhas que têm nessa palavra 

que a gente tá falando. Vamos olhar as letrinhas, que letrinhas são?” é possível vislumbrar o 

indício de uma atividade de análise fonológica com a palavra destacada em negrito. Por fim, a 

avaliação desenvolvida pela professora B acaba resultando na mensuração dos desempenhos 

das crianças na decodificação das letras que compõem o termo em destaque. 
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Outro aspecto observado nas práticas avaliativas da Professora B foi o profundo 

enfoque dado ao erro como fracasso, como está explicitado adiante: 

 

Professora B – Vamos ver quem vai olhar pro quadro e vai ler mais bonito e 
prestando atenção sem errar! 
Professora B – Ô Werlon! Você não escutou o que eu disse? Tire por favor, a 
bolsa da cadeira, deixa a bolsa lá no chão, deixe! Sente! [...] 
Professora B – E agora de quem é a vez? 
Crianças M C, A e L – Dos meninos!. 
Professora B – Então digam por favor! ((apontando para o título do texto)) 
Meninos – Poesia  
Professora B – P oema ((corrigindo)) 
Meninos – Poema ((REFORMULAÇÃO)) 
Professora B – PORQUINHO DA ÍNDIA ((os meninos repetem)) 
Professora B – Vamos repetir. POEMA PORQU// VAMOS RAPAZES?! 
Meninos – POEMA PORQUINHO DA ÍNDIA. ((professora continua 
apontado para as palavras no texto como se estivesse sublinhando para os 
meninos repetirem)). 
Meninos – POESIA ((REFORMULANDO 
Professora B – PORQUINHO ((Corrigindo)). Ah gente! Os meninos tão 
fracos hoje! Como tão fracos! Vamos ver se lembram?! 

 
 
 

Para a leitura do poema Porquinho da Índia, a Professora B havia organizado a sala em 

grupos de meninos e meninas para avaliar qual dos grupos conseguiria um melhor 

desempenho nessa atividade.  

Embora não seja objetivo desse estudo debater questões sobre os efeitos de uma 

organização de grupos de alunos na sala de aula por critérios de gênero, convém ressaltar que 

ao propor a formação desses grupos visando avaliá-los, é necessário priorizar interações que 

possibilitem aos educandos a apropriação de atitudes, habilidades e conceitos importantes 

para seu desenvolvimento e inserção na vida social.  

Dessa forma, os agrupamentos de alunos adotando o critério de gênero, geralmente, 

não coadunam com princípios importantes para a formação do sujeito, por exemplo, 

reconhecer que a aprendizagem não ocorre somente entre seres humanos do mesmo sexo, ou 

da mesma raça. 

Além disso, as estratégias de avaliação adotadas pela Professora B confirmam o 

tratamento do erro como fracasso, fato demonstrado na seguinte fala dessa professora: “Ah 

gente! Os meninos tão fracos hoje! Como tão fracos! Vamos ver se lembram?!”. 
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Na situação em tela, a fala também é entendida como sendo a representação exata da 

escrita, um cenário observado nas diversas vezes em que as crianças tiveram que repetir as 

palavras durante a leitura por exigência da professora cujo argumento alegava que as crianças 

estavam lendo errado. 

O gênero Exposição Oral 

Critérios referentes aos aspectos paralingüísticos do gênero  

 

Buscando o alcance dos dois objetivos específicos da pesquisa, dois enfoques 

nortearam as análises: o primeiro enfoque recaiu sobre a seqüência didática com a exposição 

oral explicativa quanto aos aspectos gerais das atividades, às posturas discentes, às posturas 

do docente e às estratégias de avaliação inseridas no referido procedimento. Esse primeiro 

olhar buscou observar como esses critérios emergiam no procedimento planejado para a turma 

da Professora A em relação aos procedimentos adotados pela Professora B e a quais 

fundamentos teóricos os procedimentos de ambas podem estar relacionados. Visando esse 

fim, foram comparados os efeitos da seqüência didática desenvolvida em uma das turmas da 

Escola 1 em relação à outra da Escola 2, cujo procedimento não foi aplicado. 

No segundo objetivo da pesquisa, se buscou compreender quais as aprendizagens 

foram possíveis de serem construídas pelas crianças do Grupo V das duas professoras 

participantes da pesquisa considerando os seguintes aspectos: como elas se inserem na 

situação de comunicação proposta e quais as aprendizagens construídas sobre o gênero. Nesse 

caso, o segundo enfoque das análises recai sobre a aprendizagem discente de alguns 

elementos constitutivos do gênero exposição oral, tais como os aspectos paralingüísticos, 

lingüísticos e extralingüísticos de uma exposição. 

Em relação aos aspectos paralingüísticos, se vê indícios da apropriação pelas turmas 

das duas professoras participantes da pesquisa de gestos e posturas, geralmente, utilizados na 

exposição e quanto às atitudes corporais, tanto na turma da professora A como na turma da 

Professora B foram observados que as crianças adotaram em algumas vezes uma postura 

ereta.  

No entanto, na turma da Professora A essas posturas se alternavam com outras mais 

variadas e mais próximas àquelas recorrentes numa exposição oral demonstrando que os 

grupos dessa professora estavam descontraídos e familiarizados com o público. Nesses 

mesmos grupos, essas posturas também se alternavam com gestos característicos de uma 
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exposição tais como: apontar para o objeto exposto, gestos de agradecimentos ou acenos para 

a platéia como segue ilustrado na imagem abaixo: 

 

 

 

 

Portanto, é possível afirmar que o alcance dos objetivos de aprendizagem sobre as 

características paralingüísticas do gênero exposição oral pelos grupos de crianças da 

Professora A foi mais satisfatório em relação às aprendizagens construídas pela turma da 

Professora B. Os quatro grupos de alunos dessa primeira professora seguraram os cartazes 

para apresentar ao público ouvinte suas produções, apontaram para os desenhos nos cartazes 

como estratégia de ilustração da fala, seguraram o microfone olhando para o público presente 

na exposição. Abaixo seguem as fotos dos quatro grupos de alunos exemplificando essa 

análise. 
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Foto grupo 1 

 

Foto grupo 2 
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Foto grupo 3 

Foto grupo 4 
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O grupo 4, em relação ao grupo 1, demonstra estar mais descontraído, mas este último 

também demonstra interagir com a platéia, pois sorriem e apontam para os cartazes para 

ilustrar a fala. 

Da mesma forma que o grupo 1, os integrantes do grupo 4 apresentam os cartazes com 

um dos seus integrantes apontado para as produções. 

Os integrantes do grupo 2 apresentam um tom de voz mais alto e claro em relação ao 

grupo 3 e apresentam posturas variadas, pois pelas imagens se visualiza que uma das meninas 

está com os braços estendidos à frente e mãos entrelaçadas enquanto um dos meninos está 

com a postura ereta e as mãos entrelaçadas. 

No grupo 3, assim como nos demais grupos, dois integrantes seguram o cartaz e todos 

falam juntos e ao mesmo tempo o tema exposto com as mãos para trás. 

Esse quadro pode ser atribuído à proposta da seqüência didática de atividades voltadas 

à aprendizagem do referido gênero pela turma da Professora A, pois no decorrer das 

atividades com sua turma, os aspectos paralingüísticos foram bastante discutidos.  

Ademais, atribuir à seqüência didática essas aprendizagens construídas pelo grupo não 

significa desconsiderar os conhecimentos e a prática da Professora A. Porém, nos encontros 

de formação com essa docente foi evidenciado que seus conhecimentos acerca dos elementos 

possíveis de serem ensinados em gêneros da modalidade oral na escola eram pouco 

aprofundados e se assemelhavam aos da outra professora participante do estudo em tela. 

Nesse sentido, é interessante um estudo posterior sobre o lugar ocupado pelos gêneros orais 

na formação dos professores e nas propostas didáticas das redes de ensino. 

É prematuro afirmar que as aprendizagens das características paralingüísticas da 

exposição foram significativas para os alunos da Professora B, pois não houve ênfase sobre 

essas características no percurso das atividades em sala de aula, uma vez que a turma 

apresentou a oralização de um texto escrito. Sendo assim, a aprendizagem considerada a mais 

importante pela professora era a leitura adequada do texto a ser apresentado por sua turma. Os 

demais elementos poderiam ser ensaiados ou improvisados na hora da apresentação.  

A imagem14 abaixo mostra um dos vários momentos da intervenção da professora já 

na hora do início das apresentações para que as crianças ocupem seus lugares e fiquem na 

postura de uma apresentação: 

                                                 
14 Embora o uso das imagens tenha sido autorizado pela escola e pelos pais das crianças, optou-se por preservar 

os rostos dos sujeitos participantes da pesquisa. 
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No lado esquerdo da imagem se encontra a professora B organizando as crianças e 

solicitando:  

 
Professora B – Pronto olha! Vamos ficar em posição legal! Como é a posição 
legal heim? 
 

Nesse caso, os indícios seguem apontando que o entendimento da professora B sobre 

as demais aprendizagens a serem construídas pelas crianças vêm implicadas na própria 

atividade de oralizar, ou seja, é desnecessário ensinar gestos, posturas e entonação de voz 

apropriadas a uma apresentação, pois o falar já é próprio de cada sujeito, portanto não é 

preciso a escola atuar sobre esses aspectos.  

Analisando por outro viés, existe a impossibilidade de afirmar se esse entendimento da 

Professora B é consciente, pois o limite dessa afirmação reside no fato que outros aspectos da 

vida da docente não foram abrangidos pela investigação, tais como formação inicial, 

formação continuada ou sua história de vida. Caso contrário, a pesquisa correria o risco de 

enveredar pela especulação. 

Em outra imagem, segue a apresentação da turma da Professora B onde é possível 

observar uma maior preocupação da turma com o olhar da professora segurando o microfone 

do que com o público participante da feira de conhecimentos. 
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Pelo exposto, é possível argumentar que os efeitos da seqüência didática sobre a 

apropriação dos aspectos paralingüísticos do gênero exposição foram significativos para a 

turma do grupo V da professora A se comparados à apropriação desses aspectos pelo grupo V 

da professora B. 

 

Critérios referentes aos aspectos extralingüísticos 

 
As análises dos critérios extralingüísticos inerentes à exposição oral recaíram sobre o 

público envolvido na situação de comunicação exposição do tema; grau de institucionalização 

do evento; como o conhecimento foi partilhado considerada a interação; a comunicação; 

atuação dos participantes no evento. 

Nas duas escolas nas quais a pesquisa foi realizada, o público participante do evento 

foram pais e as demais turmas de alunos como segue ilustrado nas imagens abaixo. 
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IMAGEM ESCOLA 1 

IMAGEM ESCOLA 2 
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Diante de tais imagens, se infere que por se tratar de um evento com a presença de 

interlocutores reais e situados em uma instituição de ensino, o nível de institucionalização 

exigiu preparo dos grupos. 

Sendo assim, as apresentações dos grupos de crianças da Professora A demonstraram 

uma apropriação mais satisfatória dos aspectos extralingüísticos em relação às aprendizagens 

desses aspectos pelas crianças da turma da Professora B, pois todos os grupos dessa primeira 

professora, antes de expor suas produções, se voltaram para o público ouvinte e após serem 

interrogados pela professora, expuseram o tema da exposição.  

 
GRUPO 1 
“Professora A ao grupo 1 – Qual é o deitado que o grupo vai falar? Grupo 1 
Criança Y – O ditado é “cada macaco no seu galho[...]” 
 
GRUPO 2 
 “Professora A ao grupo 2 – E qual é o ditado de vocês? 
Grupo 2 criança Lav – De grão em grão a galinha enche o papo” 
 
GRUPO 3 
 “Professora A ao grupo 3 – Qual o ditado de vocês? 
Grupo 3 todos – Água mole pedra dura tanto bate até que fura [...]” 
 
GRUPO 4 
 “Professora A ao grupo 4 – Esse outro grupo trabalhou outro ditado popular. 
Qual o ditado de vocês? 
Grupo 4 Criança Dan – É melhor um pássaro na mão do que dois voando” 

 

Ademais, antes do início das apresentações, a Professora A conversa mais uma vez 

com seu grupo sobre o evento que está para acontecer a fim de enfatizar a presença do público 

e o motivo para o qual este se encontra ali: 

 
Professora A – Então olha só, lá fora vai estar muita gente, muita criança que 
ainda não sabe o significado dos ditados que a gente pesquisou. Elas vão 
aprender com a exposição que vocês vão fazer né? Então o que a gente vai 
fazer? 
Criança Ju – A gente mostra o cartaz aí di / diz “ água mole pedra dura tanto 
bate até que fura” 
Professora A – É, mas tem que dizer o quê que isso significa. O que é Vitor? 
Criança Vi – Que o negro de tanto tentar fugir consegue quebrar a pedra e 
consegue a liberdade. 
Professora A – E quem era a pedra. 
Criança Ju – Os brancos que prendiam.  
Professora A – Muito bem! Vamo lá? 
 

Merece destaque no evento acima o trecho em que a Professora interroga: “Então o 

que a gente vai fazer?” e uma das meninas do grupo responde: “A gente mostra o cartaz aí di / 
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diz “água mole pedra dura tanto bate até que fura”, pois indica o início da apropriação da 

criança de alguns dos elementos extralingüísticos para apresentar a exposição, a importância 

de fazer referência ao objeto que está sendo exposto. A menina que responde a essa pergunta 

era bastante introspectiva e dispersa até antes do início das atividades para a exposição.  

No mesmo evento, é possível observar indícios dessa apropriação na fala de outra 

criança quando esta responde à Professora sobre o quê precisa ser explicado ao público 

presente para ouvi-los e o menino responde afirmando o significado do ditado popular a ser 

apresentado pelo grupo.  

No fim das apresentações, a professora A intervém questionando ao público ouvinte se 

compreenderam as explicações sobre o tema. O público, por sua vez, interagia com respostas 

afirmativas. Não emergem nos dados analisados atuações improvisadas, seja por parte da 

Professora A, seja por parte das crianças da sua sala.  

Alguns alunos dos grupos da Professora A demonstraram terem compreendido a 

relevância de atentar para aspectos da situação de comunicação, tais como a importância da 

interação com o público, de evitar improvisações durante a exposição, de explicar o tema para 

o público. Por outro lado, devido à organização da sala em grupos, nem todas as crianças 

responderam à indagação da professora sobre “Então o que a gente vai fazer?”. Portanto, essa 

análise sobre a aprendizagem dos aspectos extralingüísticos não pode ser generalizada a cada 

uma das crianças de forma individual, mas os grupos de uma maneira geral demonstraram ter 

compreendido os aspectos extralingüísticos do gênero exposição oral. 

A Professora A explica a trajetória do trabalho, saúda o público e explica como foram 

feitos os trabalhos de pesquisa sobre o tema da exposição da sua turma. Esse momento foi 

planejado na seqüência didática para ser realizado por uma das crianças da sala a fim de 

constituir um dado importante para análise da aprendizagem das crianças. Mas a docente 

optou por fazê-lo alegando querer participar das apresentações. Segue abaixo a transcrição 

desse momento: 

 

Professora A – Boa tarde! As crianças do grupo de Tia Roberta fizeram uma 
pesquisa sobre ditados populares. A gente foi a um passeio no museu, 
estudamos algumas coisas sobre os negros. Elas descobriram que muitos 
desses ditados são de origem africana porque os africanos quando vieram para 
cá, foram feitos escravos ((para o Brasil)) e se comunicavam em códigos para 
não serem aprisionados ou pegos pelos brancos. Agora elas vão apresentar pra 
vocês o quê significa cada uma desses ditados. Vamos? 
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Essa fala da professora não pode ser considerada para análise da aprendizagem das 

crianças acerca dos aspectos extralingüísticos. Mas optou-se por utilizá-la para ilustrar como 

foi apresentada ao público a construção dos trabalhos pelas crianças para a exposição. 

Segundo as imagens abaixo trazendo a atuação dos alunos da Professora B e 

considerando que a atividade apresentada pela turma dessa professora foi a oralização de um 

texto, é possível precisar que o conhecimento sobre o tema da exposição foi partilhado sob o 

ponto de vista da leitura realizada pelas crianças para o público. 

 

   

 

Seguindo a trajetória semelhante à professora A, a Professora B também faz a 

apresentação dos temas dos trabalhos e dos grupos que na imagem acima se encontram em pé 

do lado direito dos alunos: 

 

Professora B – Nós do grupo V estamos apresentando a biografia de Manuel 
Bandeira e um poema da sua obra que é o poema Porquinho da Índia e os 
alunos do grupo V se juntaram e fizeram um trabalho e hoje eles vão falar da 
biografia e do poema Porquinho da Índia. Pode começar C. 
Criança M C – Biografia do poeta Manuel Bandeira. 

 

As crianças somente iniciam a oralização do texto após a Professora ter apresentado ao 

público a trajetória de construção do trabalho, que, segunda a docente, foi realizado por sua 

turma. Mas nesse evento, a interação, é entre a Professora B e o público presente. As crianças 
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quase não interagem e há muitos momentos em que a professora intervém durante a 

apresentação do grupo para improvisar as atuações das crianças. 

Algumas considerações merecem destaque nessa análise: i) o fato das crianças do 

Grupo V dessa segunda professora não apresentar o tema antes de iniciar o trabalho não 

significa que estas não tenham se apropriado da necessidade de fazê-lo. ii) Mas como avaliá-

las quanto a essa apropriação se não lhes foi dada oportunidade para isso? 

 Conforme foi sublinhado nas análises que abordaram o tratamento dado ao 

conhecimento discente pela Professora B, os dois textos lidos pelo grupo foram uma produção 

docente. A contribuição dos alunos da Professora B nas atividades ficou limitada à leitura 

repetitiva desses textos. Essa estratégia pode estar atrelada àquelas norteadas pelos princípios 

inatistas, nas quais a fala reflete a escrita, sendo a primeira subordinada à segunda e a segunda 

organiza a primeira.  

Nesse caso, o bom desempenho do falante naquelas situações em que se exigem o uso 

dos gêneros orais de maior complexidade se dá quando o pensamento infantil está organizado, 

fator que só vem a ocorrer após certo nível de desenvolvimento do aprendiz. 

Sendo assim, os aspectos extralingüísticos, assim como os paralingüísticos, são 

remetidos a um plano inferior, uma vez que o mais importante é o bom desempenho dos 

alunos com suas falas nas apresentações, atitude resultante muito mais da memorização do 

conteúdo do que pela compreensão das influências dos elementos presentes nas situações de 

comunicações sobre o uso dos gêneros. 

Devido à ausência de atitudes que demonstrem apropriação dos critérios 

extralingüísticos por parte das crianças da turma da Professora B, não é possível afirmar se as 

aprendizagens referentes a esses critérios foram, de fato, construídas pelos aprendizes dessa 

última docente. 

Entretanto, como se enfatizou no início, a finalidade da pesquisa é, sobretudo, ver as 

aprendizagens possíveis de se construir com crianças de Grupo V da Educação Infantil sobre 

a exposição a partir da seqüência didática proposta para o ensino dos gêneros orais. Sendo 

assim, convém destacar os fatores que, possivelmente, limitaram essas aprendizagens dos 

aspectos extralingüísticos por parte das crianças das duas professoras. O primeiro deles diz 

respeito à especificidade das práticas de ensino para a aprendizagem na Educação Infantil, 

pois as atividades para crianças nessa etapa da escolarização devem ser dinâmicas a fim de 

envolvê-las por mais tempo na execução dessas tarefas, evitando assim a dispersão. Nesse 
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caso, as duas professoras poderiam ter enfatizado durante as aulas as etapas de apresentação 

dos trabalhados respeitando as capacidades de aprendizagem dos alunos. Assim, poderiam ter 

observado o nível de compreensão das turmas a respeito do assunto e avaliar se poderiam, ou 

não, ter delegado aos seus aprendizes a tarefa de introduzir o tema da exposição e apresentar 

como foi a trajetória de construção dos trabalhos. 

A seqüência didática planejada para a turma da Professora A contempla atividades de 

reflexão sobre as etapas de apresentação da exposição e embora a docente a tenha seguido, no 

momento das apresentações preferiu tomar para si a tarefa de iniciar a exposição e falar o 

percurso de construção dos trabalhos. Nesse sentido, a prática docente dessa professora, 

embora norteada pela seqüência didática, limitou as aprendizagens.  

 

Critérios referentes aos aspectos lingüísticos 

 

No eixo dos aspectos lingüísticos da exposição, foram analisados marcadores 

conversacionais tais como sinalizadores da abertura de uma exposição / elementos 

responsáveis pela coesão temática / marcadores argumentativos; correções e reformulações; 

repetições e paráfrases. 

Nos grupos da Professora A, é possível perceber que tais elementos estão mais 

presentes em relação à leitura do texto realizada pela turma da Professora B. Vejamos abaixo 

a transcrição das falas dos grupos15 de crianças da Professora A. 

 

Grupo 1 

Professora B – Boa tarde! Quais os nomes de vocês? 
Criança Ig – Boa tarde. Meu nome é Ig ((com voz alta, porém rápida)) 
Criança Yas – Boa tarde. Meu nome é Yas. ((Com as mãos para trás, em tom 
de voz claro e alto)) 
Criança Ti – Boa tarde! Meu nome é Ti ((em tom rápido e sorrindo)) 
Criança Gab – Boa tarde! Meu nome é Gab ((Tiago e Gabriela com uma das 
mãos seguram o cartaz enquanto a outra mão fica para trás. Ig e Yas se 
posicionam ao lado dos colegas))  
 Professora A – Qual é o ditado que grupo vai falar? Sobre o que é? 
Criança Yas – O ditado é “cada macaco no seu galho” ((em tom claro e 
olhando para o desenho do cartaz)) 

                                                 
15 A ordem da apresentação da exposição é iniciada pelo grupo 2, pois no entender da Professora esse grupo 

apresenta maior desenvoltura podendo orientar os demais. Em seguida vem o grupo 4 seguido dos grupos 1 e 3 
respectivamente. 
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Professora A – O que é isso?  
Criança Ig – É o negro que diz que branco não pode ficar na mesma casa que 
ele. 
Professora B – Por que? 
Criança Gab – porque o negro era escravo [ Voz de Igor – O / o negro era / 
era escravo e pobre e tinha que ficar na / na senzala] ((fala em tom alto, 
aponta para o desenho que representa a senzala olhando para a platéia)) 
Criança Yas – E o branco ficava na casa bem bonita e rica. ((gesticulando 
com cabeça e com as mãos como se estivesse explicando, aponta para o 
desenho da casa colorida)). 
Professora A – Vocês entenderam? ((perguntando a platéia)) 
Aud – Entendemos ((em coro)) 
Professora A – Parabéns para o grupo! Palmas minha gente! 
Criança Yas – Obrigado! 
 

 

A exposição é iniciada com a professora segurando o microfone e saudando ao grupo. 

Um dos meninos recebe o microfone, saúda a professora, o público e diz seu nome, em 

seguida cada integrante faz o mesmo. 

Como será visto, ao longo das apresentações de todos os grupos se destaca a saudação 

inicial “bom dia meu nome é...”. Esse é um elemento sinalizador do início de um gênero oral 

escolar, mas também presentes em gêneros orais utilizados em instância mais 

institucionalizadas.  

Também estão presentes na fala das crianças marcadores coesivos destacados em 

negrito nos diálogos entre a professora e o grupo, como exemplo, quando a professora 

pergunta “Qual é o ditado que o grupo vai falar? Sobre o que é?” e uma das meninas responde 

“O ditado é “cada macaco no seu galho” “Professora A – O que é isso? Criança Ig – É o 

negro que diz que branco não pode ficar na mesma casa que ele”. Os marcadores coesivos 

garantem a coesão temática. 

Esse dado é curioso, pois embora as atividades da seqüência didática para a exposição 

contemplassem objetivos de aprendizagem dos elementos lingüísticos, esses elementos e seus 

significados não foram abordados de forma direta com as crianças, pois ocorreram no 

decorrer do próprio trabalho com o gênero exposição. Porém, não quer dizer que a coesão 

textual não mereça reflexões mais específicas nas aulas de língua materna em outros níveis de 

ensino. Todavia, estas não necessitam vir atreladas à memorização de regras gramaticais, 

sobretudo na Educação Infantil, onde os objetivos de ensino, via de regra, precisam ser 

pensados em favor dos potenciais das crianças. 
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Outra aprendizagem importante a ser ressaltada em todos os grupos foi a habilidade de 

reformular o texto para explicar os ditados apresentados pelos grupos. O exemplo do grupo 1 

ilustra essa afirmação quando a professora solicita a uma das crianças que explique ao público 

o significado do ditado “cada macaco no seu galho”, por exemplo “Professora A – O que é 

isso?” a Criança Ig responde: “É o negro que diz que branco não pode ficar na mesma casa 

que ele”.  

Quando a Professora interpela ao grupo diante do público o por quê do negro não 

poder ficar na mesma casa que o homem branco, uma das meninas responde “Criança Gab – 

porque o negro era escravo [Voz de Ig. – O / o negro era / era escravo e pobre e tinha que 

ficar na / na senzala]”. Dois importantes elementos podem ser observados neste trecho, o 

marcador argumentativo porque na fala da menina e a fala de uma segunda criança do grupo 

completando-a justificando a resposta dada por esta e uma terceira criança ratificando a 

resposta das outras duas, tal como segue: “Criança Yas – E o branco ficava na casa bem 

bonita e rica”. Esses indícios apontam para o início da apropriação da capacidade de explicar 

um enunciado dito por outros, justificando-o. É possível ainda ver o encerramento da 

exposição, marcado pelo “Obrigado!” pela criança Yas. 

As falas das crianças do Grupo 1 constituem um importante indicativo para a escola 

refletir sobre os objetivos didáticos voltados para a aprendizagem dos gêneros orais escolares, 

pois, como se vê, estes podem possibilitar o desenvolvimento de habilidades comunicativas 

de níveis complexos tais como, a reformulação, o uso de elementos coesivos e 

argumentativos. 

Na apresentação do grupo 2 é possível ver elementos semelhantes ao do grupo 1, uma 

vez que todas as crianças se apresentam ao público sem a presença do comando da professora. 

Neste grupo, uma das meninas apresenta o ditado popular selecionado pelo grupo e explicita o 

significado: 

 

Grupo 2 

Criança Lav – Boa tarde! meu nome é Lavínia! ((fala clara, em tom alto, com 
as mãos para trás)) 
Criança Ron – Boa tarde! Meu nome é Ronaldo. ((em tom sério, com voz 
clara, com as mãos para trás)) 
Criança Adr. – Boa tarde! Meu nome é Adriane ((sorriso moderado, com voz 
clara e com os braços estendidos à frente e as mãos entrelaçadas)) 
Criança Jo – Boa tarde! Meu Josué. ((em voz clara, postura séria, ereta e com 
as mãos para trás)).  
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Professora A – E vocês vão falar sobre o quê? 
Criança Lav – Sobre ditados populares de origem dos negros. 
Professora A – E qual é o ditado popular que vocês vão falar? 
Todos – “De grão em grão a galinha enche o papo”. 
Professora A – Vocês querem saber o quê significa isso? 
Aud – Queremos. ((alto e em coro)) 
Criança Lav – Significa que de pouquinho em pouquinho os / os negros 
escravos vai conseguindo a liberdade. ((aponta para o desenho enquanto os 
outros integrantes do grupo se mantêm em silêncio, em postura ereta e com as 
mãos para trás)). 
Professora A – Palmas para o grupo. 
Aud – ((crianças e professores das outras salas aplaudem o grupo)). 

 

No evento do grupo 2, convém destacar como Lav apresenta o tema da exposição. A 

menina resgata o enunciado da Professora A “E vocês vão falar sobre o quê?”, para então 

responder: “Sobre ditados populares de origem dos negros”. O termo em negrito é usado pela 

menina para mudar o nível do texto e introduzir sua resposta.  

Em outro diálogo no mesmo evento, Lav utiliza-se de estratégia semelhante para 

explicar o significado do ditado popular apresentado pelo grupo: “Professora A – Vocês 

querem saber o quê significa isso?” “Aud – Queremos. ((alto e em coro))” “Criança Lav – 

Significa que de pouquinho em pouquinho os / os negros escravos vai conseguindo a 

liberdade”. 

Contudo, é preciso ter cautela para interpretar esse dado, uma vez que apenas uma das 

crianças do grupo 2 apresentou o trabalho. 

Nos grupos 3 e 4 emergem dados semelhantes aos do grupo 2. 

 

Grupo 3 

Criança Jul – Boa tarde! Meu nome é Jul ((em tom claro)) 
Criança Mat – Meu nome é Mat! 
Criança Vit – Boa tarde! Meu nome é Vit ((Todos falam em tom de voz alto e 
claro, ficam com as mãos para trás. A professora entrega o cartaz e Mateus 
segura)) 
Professora A – E qual é o ditado de vocês? 
Crianças Jul, Mat, E Vit – “Água mole pedra dura tanto bate até que fura” 
((todos ao mesmo tempo, em voz alta. )) 
Professora A – E o que é que isso quer dizer? 
Criança Vit – Que o negro de tanto tentar, consegue a liberdade.  
Professora A – E quem era a água? 
Criança Jul – Os negros tentando fugir. 
Professora A – E a pedra quem era? 
Criança Vit – Os brancos que ficavam prendendo os negros. 
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Professora A – Palmas! Gente vocês entenderam que cada um desses ditados 
tem um significado? 
Aud – Entendeu ((em coro)) 
Professora A – Eles explicaram direitinho num foi? 
Aud – Foi ((em coro)) 

 

No grupo 3, assim como no grupo 1, a ocorrência de um integrante explicar a fala do 

outro se repete quando Jul complementa a explicação de Vit e este faz o mesmo com Jul 

quando a professora pergunta o que quer dizer o ditado popular “água mole em pedra dura 

tanto bate até que fura”. Esse dado mostra que o início da apropriação da capacidade de 

reformular um enunciado dito por outra pessoa e explicá-lo não foi isolada, uma vez que 

outras crianças da turma da professora A repetem o que ocorreu no grupo 1.  

 

Grupo 4 
 

Criança Dan – Boa tarde! Meu nome é Dan  
Criança Vit – Meu nome é Vit! 
Criança Déb – Boa tarde! Meu nome é Déb 
Criança Bea – Boa tarde! Meu nome é Be ((todas as crianças se apresentam 
usando tom de voz claro e pausado)) 
Proessora A – Esse outro grupo trabalhou outro ditado popular. Qual é o 
ditado de vocês? 
Criança Dan – É melhor um pássaro na mão do que dois voando ((aponta para 
o cartaz)) 
Professora A – O quê quer dizer? 
Criança Vit – Que é melhor um negro conseguir fugir do que / que dois fugir [ 
Voz de Dan – E acabarem capturados] ((Dan aponta mais uma vez para o 
cartaz e o demais integrantes do grupo ficam em silêncio com uma das mãos 
para trás e a outra segurando o cartaz com os desenhos do grupo. Déb acena 
para uma coleguinha na platéia.)) 
Professora A – Então é melhor um pássaro na significa que... 
Criança Dan – Que é melhor que um escravo consiga fugir do que dois tentar 
e os dois ficarem presos. 
Professora A – Vamos aplaudir o grupo? 
((platéia aplaude o G 4 que se retira e fica em pé ao lado do grupo anterior. Os 
grupos que já se apresentaram não conversam entre si durante apresentação 
das outras equipes)) 

 
 

No grupo 4 estão presentes reformulações na fala de Vit “Que é melhor um negro 

conseguir fugir do que / que dois fugir” e Dan complementando a explicação de Vit da mesma 

forma repetindo o que ocorreu nos grupos 1 e 3. 

Os elementos lingüísticos característicos de uma exposição oral presentes em comum 

nas falas dos quatro grupos são aqueles que sinalizam o início da apresentação da exposição e 
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estabelecem a interação com o público, por exemplo “bom dia...meu nome é”, marcadores 

coesivos, argumentativos e explicativos; marcadores de encerramento do texto explicitados na 

fala da menina do grupo e reformulações. Esses elementos emergiram nas falas das crianças 

que apresentaram a exposição e a maioria se repetiu em todos os grupos. 

Segue agora a apresentação da turma da professora B: 

 
Professora B – Comecem o Poe // o...A biografia, a biografia dele. 
Professora B – Manuel Bandeira  
Crianças – POETA MANUEL BANDEIRA NASCEU NA CIDADE DO 
RECIFE NO ANO DE 1886 E MORREU NO RIO DE JANEIRO AOS 
OITENTA E DOIS ANOS DE IDADE. FOI PROFESSOR, POETA, 
CRONISTA, CRÍTICO E HISTORIADOR LITERÁRIO. SEMPRE ESTEVE 
AO LADO DE MUITOS AMIGOS.  
Público – Aplaudem. 
Criança PA – POEMA PORQUINHO DA ÍNDIA. QUANDO EU TINHA 
SEIS ANOS GANHE UM PORQUINHO DA ÍNDIA. 
Professora B – Coloquem a máscara! 
Crianças – QUE DOR DE CORAÇÃO ME DAVA PORQUE O BICHINHO 
SÓ QUERIA ESTAR DEBAIXO DO FOGÃO. LEVAVA ELE PRA SALA, 
PRA OS LUGARES MAIS BONITOS, MAIS LIMPINHOS, ELE NÃO 
GOSTAVA. QUERIA ERA ESTAR DEBAIXO DO FOGÃO. NÃO FAZIA 
CASO NENHUM DAS MINHAS TERNURINHAS. MEU PORQUINHO 
DA ÍNDIA FOI A MINHA PRIMEIRA NAMORADA. 
 

 

Diferente da exposição apresentada pelo grupo de crianças da Professora A, a turma da 

Professora B realiza a oralização do texto escrito, uma biografia. Algumas diferenças 

distinguem essa atividade da apresentação exposição pelos grupos da primeira docente, por 

exemplo, a uniformidade das falas das crianças, a ausência de reformulações e marcadores 

dêiticos utilizados no início da exposição oral, tais como “bom dia...meu nome é”, ou “nós 

vamos falar sobre”, tais elementos não emergem na apresentação da turma dessa segunda 

Professora. Além disso, considerando o quadro do agrupamento de gêneros a apropriação da 

oralização de uma biografia tende a contribuir para o desenvolvimento da capacidade de 

representar pelo discurso a experiência vivida pelo próprio aprendiz ou por outrem, diferente 

da aprendizagem de uma exposição que pressupõe o desenvolvimento da capacidade de 

apresentar de maneira textual diferentes formas de saberes.  

É provável que esse quadro tenha relação com a ausência de uma proposta didática pra 

o trabalho com os gêneros orais.  
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PARA CONCLUIR...ALGUMAS REFLEXÕES INICIAIS 

 

O título dessa sessão pode ser considerado contraditório, mas quando se conclui a 

etapa de um trabalho é comum interrogarmos: quais as pretensões em relação aos resultados 

alcançados?  

Diante da possibilidade das múltiplas respostas a essa questão, algumas podem ser 

pertinentes, por exemplo, é imprescindível que esses resultados retornem ao ambiente escolar, 

o lócus da gênese da pesquisa. É mister considerar que esses resultados não são conclusivos, 

mas se constituem um ponto de partida para estudos posteriores.  

Na presente pesquisa, os resultados em relação aos objetivos pretendidos foram 

satisfatórios, pois indicaram ser possível, a partir da seqüência didática proposta, possibilitar 

às crianças da Professora A iniciarem-se na tomada de consciência de alguns aspectos da 

situação de comunicação de uma exposição; explorar fontes de informação sobre o tema da 

exposição; iniciarem-se na aprendizagem de organizar uma exposição; apropriarem-se de 

algumas capacidades de exemplificação; iniciarem-se na apropriação da consciência 

metadiscursiva (falar sobre algumas características do gênero). 

Ainda em relação às aprendizagens sobre o gênero exposição oral, foi possível às 

crianças dessa mesma professora se apropriarem de alguns elementos da linguagem própria 

para uma exposição tais como aqueles referentes à coesão temática do gênero, por exemplo 

“agora vamos falar sobre”; fazer a inserção de exemplos durante a exposição do tema para 

ilustrar ou explicar algo reformulando a fala, tal como “isso significa que ....”; usar de alguns 

gestos, atitudes e posturas adequadas a uma exposição tais como apontar para o objeto sobre o 

qual se está falando compreendendo a importância da voz, do olhar, da atitude corporal; 

compreender como se faz uso do microfone; utilizar alguns marcadores lingüísticos 

explicativos e que são próprios da fala explicativa como: “isso significa que”; amenizar 

pausas, hesitações e posturas que demonstrem ansiedade. 

 Por outro prisma, os resultados indicam ser preciso fomentar a discussão acerca dos 

procedimentos didáticos aplicados para o ensino da oralidade em sala de aula nas salas de 

Educação de Infantil; do planejamento; da formação dos professores atuantes nessa etapa da 

escolarização, e, sobretudo, da necessidade do diálogo contínuo entre os conteúdos abordados 

nas formações continuadas, o planejamento, a execução e a avaliação das atividades 

envolvendo a aprendizagem das práticas orais. 
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As reflexões esboçadas acima foram construídas a partir das inquietações provocadas 

pelas análises dos dados coletados, cujos indícios apontam, entre outras coisas, que a 

oralidade ainda é vista ora como sendo o lugar da fala espontânea, ora como sendo a 

representação da escrita e por isso suas especificidades não merecem destaque nas propostas 

de ensino. Em decorrência, há uma lacuna considerável observada nas estratégias para o 

ensino aprendizagem das práticas orais na escola.  

É um cenário preocupante e que exige certa urgência na elaboração de propostas 

didáticas para o ensino e aprendizagem dos gêneros orais desde a Educação Infantil, pois ao 

longo de toda investigação foi evidenciada a carência de literatura sobre o tema para que a 

escola e os professores dessa etapa de ensino ampliem seus conhecimentos sobre esses 

instrumentos e sobre as estratégias para abordá-los frente às crianças em início de idade 

escolar, evitando, dessa forma, que a oralização de textos escritos acompanhado de repetições 

seja a atividade recorrente nas turmas de Educação Infantil, conforme evidenciado em um dos 

casos aqui analisados. 

A partir dessas considerações, uma questão, porém, vai ficar em aberto: oralizar textos 

escritos contribui para aprendizagem infantil das práticas orais? Em caso afirmativo, como e 

em quais aspectos? Em caso negativo, com tem sido as estratégias de oralização? 

Essas são apenas algumas questões para dar início a outras reflexões iniciais. 
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Seqüência didática para trabalhar a exposição oral na Educação Infantil 

 

Objetivos didáticos gerais 

Iniciar-se na tomada de consciência de alguns aspectos da situação de comunicação de 

uma exposição; 

Explorar fontes de informação sobre o tema da exposição; 

Iniciar-se na aprendizagem de estruturar uma exposição; 

Apropriar-se de algumas capacidades de exemplificação; 

Iniciar-se na apropriação da consciência metadiscursiva (falar sobre algumas 

características do gênero); 

Compreender a importância da voz, do olhar, da atitude corporal; 

Objetivos específicos referentes à situação de comunicação (aspectos extralinguísticos): 

• Refletir e compreender alguns aspectos relacionados ao contexto de uso de uma 

exposição oral;  

• Ficcionalizar a situação de comunicação; 

• Refletir sobre e familiarizar-se com o gênero tomando consciência que utilizamos a 

fala nesse gênero e em outros gêneros que circulam em diversas situações da nossa 

vida escolar e extra-escolar; 

• Compreender a finalidade de uma exposição oral; 

• Compreender a diferença entre a exposição oral e outro gênero como a oralização de 

uma história ou um debate oral; 

• Identificar o tema de uma exposição; 

• Compreender como se faz a abertura e a apresentação do tema de uma exposição oral 

recorrendo a marcadores dêiticos como nós/ eu/ vocês, por exemplo, “hoje eu vou 

falar sobre...” ou “nós vamos falar sobre...”  

• Apresentar o conteúdo de uma exposição de maneira clara, reformulando sua fala 

quando necessário para dizer de outra maneira o que parece ter ficado pouco 

esclarecido para o auditório; 
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• Compreender que fazer perguntas sobre o tema para os interlocutores durante a 

apresentação, funciona como estratégia para manter a interação, chamar atenção dos 

ouvintes e compreender se o que está sendo dito é bem compreendido pelo auditório, 

por exemplo, “hoje vamos falar sobre ditados populares. Vocês sabiam que os ditados 

populares são de origem africana?” ou “Vocês têm alguma dúvida sobre ..?” 

• Aprender a explorar diversas fontes de informação sobre o tema que será tratado na 

exposição selecionando e hierarquizando os assuntos; 

• Compreender quem são os interlocutores de uma exposição. 

 

Objetivos referentes à organização interna do gênero : 

• Iniciar-se na apropriação de algumas aprendizagens sobre a organização e o 

planejamento de uma exposição como seleção dos textos que falam sobre o tema; 

• Utilizar saudações para apresentar o plano de uma exposição ao auditório;  

• Desenvolver habilidades de introduzir o tema da exposição; 

• Iniciar-se na apropriação de alguns aspectos como: apresentar, desenvolver e encadear 

o tema de acordo com o que foi apresentado no plano inicial da exposição; 

• Iniciar-se na aprendizagem de sintetizar do que foi falado durante a exposição 

• Concluir e encerrar a apresentação deixando uma mensagem sobre o tema que foi 

tratado; 

 

Objetivos referentes à aprendizagem das características linguísticas e paralinguísticos 

da exposição oral: 

 

• Apropriar-se de alguns elementos da linguagem própria para uma exposição oral tais 

como os que se referem à coesão temática do gênero como “então/ é preciso saber que 

os ditados que hoje falamos, eram códigos utilizados pelos escravos; agora que 

chegamos ao final / por isso é que precisamos conhecer a cultura africana....” entre 

outros. 
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• Utilizar linguagem para sinalizar durante a apresentação da exposição as idéias 

principais das secundárias, por exemplo, “então quando falamos alguns ditados 

populares, estamos dizendo de outra maneira o que queremos falar. Isso porque os 

ditados eram usados como códigos pelos afro descendentes para disfarce” 

• Inserir exemplos durante a exposição do tema para ilustrar ou explicar algo como 

estratégia de legitimação do discurso “isso significa que...isso que dizer que)” 

• Apropriar-se de algumas estratégias de reformulações na fala como: “o que a gente 

quer dizer com isso é que...” 

• Fazer perguntas ao auditório como estratégia para manter a interação 

• Fazer usos de alguns gestos, atitudes e posturas adequadas a uma exposição tais como 

apontar para o objeto sobre o qual se está falando compreendendo a importância da 

voz, do olhar, da atitude corporal; 

• Fazer usos de alguns marcadores lingüísticos argumentativos e que são próprios da 

fala explicativa como “isso acontece porque...para que isso aconteça é preciso...na 

nossa língua é importante conhecer isso porque...” 

• Amenizar pausas, hesitações e posturas que demonstrem ansiedade por parte do 

enunciador.  

 

Situação inicial 

Resgatar dos conhecimentos prévios; ter o primeiro contato com o gênero exposição oral 

através; compreender características como: o que é uma exposição, quais as finalidades 

daquele que apresenta uma exposição; quem são os interlocutores de uma exposição; 

problematização sobre o gênero. 

Material: aparelho de dvd; dvd;  

⇒ Levar a turma para um passeio ao Museu da Abolição e antes de iniciá-lo, interrogar à 

turma sobre o que é uma exposição; se alguém já viu uma exposição e para que serve 

uma exposição; quem pode apresentar uma exposição. 

⇒ Passeio ao Museu da Abolição para ver e observar uma exposição apresentada por um 

adulto / assistir ao dvd do passeio para resgatar a experiência do passeio e da 

exposição de um adulto;  
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⇒ Assistir o dvd de uma exposição apresentada por um adulto / observar uma exposição 

de um adulto 

 

1º módulo – Sensibilizar-se para o gênero; distinguir a exposição de outros gêneros como o 

debate, a oralização de uma história, identificar o tema de uma exposição; desenvolver 

habilidades de escuta; compreender algumas características da situação de comunicação de 

uma exposição oral 

Material: Filmadora; gravador de áudio; aparelho de dvd; dvd; passeio ao museu 

⇒ Assistir ao vídeo de uma exposição oral / ver uma exposição 

⇒ Discutir os aspectos e características observadas no vídeo e na exposição, listando em 

um cartaz essas características; comparar o gênero com outros como o debate e a 

narrativa oral identificando: Qual era o tema da exposição; para que foi feita a 

exposição; como a pessoa que estava apresentando começou falando sobre o que ia 

expor; se houve uma saudação inicial; quais eram os gestos, a voz; se quem estava 

apresentando a exposição mostrou alguns exemplos para explicar o que se estava 

falando; como as vozes eram organizadas; observar como a exposição era encerrada. 

2º módulo – Selecionar o tema da exposição, explorar textos com os conteúdos sobre o tema, 

elaborar um plano de uma exposição; 

Material: Textos sobre o tema; cartazes; pincel atômico 

⇒ Selecionar os textos que falam sobre ditados populares 

⇒ Leituras e discussão coletiva desses textos, 

⇒ Produção de um texto coletivo sobre os principais pontos do tema da exposição 

⇒ Organizar as falas da exposição numa lista escrita com a professora 

3º módulo – Fazer uma primeira exposição oral; refletir sobre o gênero; aprender a 

reformular; iniciar-se na apropriação de uma consciência meta enunciativa, tomar consciência 

da importância da voz, da postura e dos gestos na hora de apresentar uma exposição. 

Material: Filmadora e gravador; aparelho de dvd; dvd;  

⇒ Resgate dos aspectos trabalhados no 1º módulo; 

⇒ Construir uma primeira versão exposição que será gravada em áudio e vídeo 
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⇒ Assistir as gravações dessas apresentações observando os pontos que precisam ser 

melhorados e ressaltando os pontos bem elaborados e listá-los em um cartaz. 

⇒ Realizar as reformulações necessárias 

⇒ Utilizar diferentes maneiras de reformular a fala 

4º módulo – organizar e planejar a exposição, articular as diferentes partes de uma exposição 

Material: aparelho de dvd; dvd com a exposição de um adulto 

⇒ Ver e escutar o dvd com a introdução da exposição 

⇒ Preparar a introdução 

⇒ Observação e escuta das partes da exposição 

⇒ Observação e escuta das tomadas de turnos pelos integrantes dos grupos que estão 

apresentando 

⇒ Preparar essas partes 

⇒ Assistir e escutar os encerramentos 

⇒ Preparar os encerramentos e a conclusão 

5º módulo – Posicionar-se e tomar a palavra diante da classe 

⇒ Coordenar e distribuir as falas de cada um; 

⇒ Treinamento para exposição; 

⇒ Apresentação sucessiva dos grupos 
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ANEXO 
 

ANEXO 01 
 
 

PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
 

Dia da Observação:  
 
Local da Observação:  
 
Duração da Observação: 
 
Material utilizado na Observação:   
 

Característica da amostra:  

Anotações Descritivas Anotações Reflexivas 
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