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     Este momento poderia ter sido aproveitado para que os alunos tivessem a chance de 

recontarem seu conto oralmente e, desta forma, havendo gravação/filmagem, terem meios de 

contrastarem este gênero nas duas modalidades e vivenciarem o processo de re-textualização 

com suas implicações. 

     Em outro capítulo desta mesma série, este processo é pedido, porém através da leitura, o 

que se constitui em uma oralização da escrita e não no desempenho do gênero na modalidade 

oral. 

Figura 37 

(Português: Linguagens, 5ª série, p. 104). 
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     Ao professor é feita a seguinte solicitação: “Sugerimos organizar a atividade oral fora da 

sala de aula, na biblioteca, no pátio da escola, no jardim ou praça. Coloque os alunos em 

círculo, sentados no chão, por exemplo, e o “contador” ou “leitor” à frente do grupo, 

formando uma espécie de “roda do conto”. Se possível, amplie a atividade, convidando outras 

classes para a escuta” (figura 37). 

     Desta forma, vemos a preocupação dos autores em tornar esta atividade o mais real 

possível, remontando ao hábito de muito tempo atrás que é o de ouvir contos em público. 

Contar algo que foi escrito ou vice-versa é re-textualizar, atividade muito freqüente em nosso 

dia a dia, como já foi salientado nesta pesquisa. Como são alunos de 5ª série, as etapas 

detalhadas deste processo que são propostas por Marcuschi (2003, p. 75), em seu modelo de 

operações textuais-discursivas na passagem do texto oral para o escrito, não poderiam ser aqui 

totalmente exploradas. Todavia, ao pedir que os alunos contem oralmente o que escreveram, 

comparações podem ser feitas entre o conto nas duas modalidades, se a etapa oral for gravada 

ou filmada. Uma primeira diferença que se apresentará claramente será a eliminação de 

marcas estritamente operacionais; uma outra, a introdução da pontuação; também de fácil 

observação, a retirada de repetições, reduplicações, redundâncias e a introdução de 

paragrafação. Estas são as quatro primeiras operações no modelo de re-textualização de 

Marcuschi, acima citado. 

 
Quanto ao uso do modelo, deve-se exercitar a criatividade, podendo-se ir 
desde um estudo intuitivo e ilustrativo em sala de aula com a colaboração 
dos alunos, até um trabalho de dissertação de mestrado ou tese de doutorado 
sobre questões muito complexas envolvidas nesses processos. Conhece-se 
pouco a este respeito; vale a pena tratar o assunto com cuidado. 

                                (MARCUSCHI, 2003, p. 122). 
 

     O mais importante neste trabalho com a re-textualização é acabar com os vários mitos que 

têm envolvido a oralidade e a escrita, dentre eles o de que a escrita representaria a fala, que a 

fala seria o lugar do caos. Ao fazer os alunos re-textualizarem seus próprios textos, ou textos 

de outrem, dois importantes aspectos virão à tona: 

 

[...] o texto oral apresenta nos diversos gêneros alto grau de coesividade e 
coerência, não podendo ser tido como desordenado ou fragmentário [...] os 
conteúdos e os raciocínios resultantes nos textos escritos não aumentam o 
grau de abstração presente nos correspondentes textos orais originais. 

                                (MARCUSCHI, 2003, p. 124). 
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       Na atividade seguinte, como mostra a figura 38 abaixo, são dadas sugestões quanto ao 

uso da variedade padrão informal no processo de contar fatos que foram lidos, ouvidos ou 

vivenciados, o que significa que a re-textualização é parte integrante da rotina das pessoas. 

Portanto, já na 5ª série, os alunos poderiam ser advertidos dos contrastes entre a modalidade 

oral e a escrita, bem como fazer experiências reais de ambas. 

Figura 38 

(Português: Linguagens, 5ª série, p. 119) 
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6.3.3 O Cordel. 

 

     Outro gênero que é sugerido pelos PCN (Língua Portuguesa, 1998, p. 54) para a prática da 

escuta da linguagem oral é o cordel. Na Coleção Novo Diálogo, este gênero aparece em três 

momentos diversos.  

     No volume da 5ª série, 5º módulo, texto três: “Bimba espalhou capoeira nas praças do 

mundo inteiro” (2004, p. 211-214), de autoria de Bule Bule (Antônio Ribeiro da Conceição), 

apresentado no próprio livro didático como um escritor de literatura de cordel. 

 

 
Figura 39 

(Novo Diálogo, 5ª série, p. 211). 
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     Este gênero é assim definido: 

 
Figura 40 

(Novo Diálogo, 5ª série, p. 212). 

 

     Embora os PCN sugiram que o cordel seja ouvido, motivo pelo qual uma de suas 

atividades propostas é o “emprego de estratégias de registro e documentação escrita na 

compreensão de textos orais, quando necessário” (PCN: Língua 1998, p. 55), ele, aqui, será 

lido pelos alunos e a compreensão do texto focaliza o conteúdo, sem que o gênero seja 

analisado, em suas características peculiares, como sugere outra atividade dos PCN (Língua 

Portuguesa, 1998, p. 55): “identificação das formas particulares dos gêneros literários do oral 

que se distinguem do falar cotidiano”. 

     No volume da 7ª série desta coleção, este gênero é apresentado no 1º módulo, texto dois: 

“Cordel adolescente, ó gente!”, de Sylvia Orthof (figura 41). Dez perguntas orientam os 

alunos na compreensão do texto (2004, p. 24-25), em sua maioria, focalizando o aspecto 

temático, com exceção da primeira e da última, que focalizam a estrutura composicional, 

conforme foram aqui reproduzidas: 

Pergunta 01, página 24: 

O cordel é uma narrativa em versos que se inicia com uma apresentação. 

a) Quem se apresenta ao leitor/ouvinte? Qual o seu nome e o que faz? 

b) Qual sua estratégia para atrair a atenção das pessoas para o cordel? 

Leia-se a última pergunta após a figura 41 a seguir: 
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Figura 41 

(Novo Diálogo, 7ª série, p. 20). 

 

Pergunta 10, página 25: 

Quanto às características deste cordel, é possível afirmar que: 

(  ) não é um poema narrativo. 

(  ) as primeiras estrofes apresentam quem é a narradora, o que faz e como faz. 

( ) o primeiro verso de cada estrofe, geralmente, apresenta uma afirmação que será  

     desenvolvida dentro da estrofe. 

(  ) as rimas ajudam a dar musicalidade e não ajudam a memorizar os versos. 
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       O terceiro e último momento, em que o cordel é apresentado nesta Coleção “Novo 

Diálogo”, ocorre no volume da 7ª série, 7º módulo, texto um: “Um gênio da Arte: Cândido 

Portinari” , de Daniel Fiúza Pequeno, escritor, poeta, cordelista e artista plástico.  

 

Figura 42 

(Novo Diálogo, 7ª série, p. 232). 

 

    

     A atividade de compreensão do texto trabalha com o conteúdo e com alguns aspectos 

formais. Diferentemente dos outros dois momentos em que este gênero foi apresentado, desta 

vez os alunos são incentivados a recitá-lo em duplas, para vivenciarem o seu ritmo e 

sonoridade, como pode ser observado na figura 43 a seguir. 

     Mais uma vez, é preciso que fique bem claro para os alunos que textos escritos falados não 

representam a modalidade oral, porém uma oralização da escrita e o professor poderá 

aproveitar a oportunidade para comentar ou retomar aspectos próprios da oralidade. 
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Figura 43 

(Novo Diálogo, 7ª série, p. 235). 

 

6.3.4 O Relato 

 

     Como mostram as tabelas 09 e 10, existem quatro momentos em que a modalidade oral 

também poderia ter sido trabalhada, através de relatos. 

     Na Coleção Novo Diálogo, no volume da 5ª série, a seção “Projeto de Redação” tem por 

objetivo elaborar um filme, baseado no relato de uma aventura, como mostra a figura 44 a 

seguir. 
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Figura 44 

(Novo Diálogo, 5ª série, p. 87). 

     Após a leitura de um trecho do livro que relata as aventuras da família Schürmann, escrito 

pela própria esposa, Heloísa Schürmann, os alunos devem resgatar suas próprias lembranças 

de algum acontecimento que vivenciaram, completando frases dadas, para que um texto 

escrito seja elaborado. 

     Imagina-se como não seria interessante gravar/filmar os mais diferentes relatos de tantos 

jovens, aproveitando para focalizar aspectos característicos da modalidade oral e para, em 

seguida, contrastá-los com o mesmo relato na modalidade escrita. Mais uma vez, salientar a 

presença da re-textualização em tantos momentos da vida real. 

     Na seção “Agora é a sua vez”, os alunos são orientados a elaborar um relato de uma 

expedição, imaginando-se pesquisadores, após terem lido trechos do livro autobiográfico de 

Orlando Villas Boas (1914-2002), que conta detalhes de sua vivência entre os povos 

indígenas brasileiros (figuras 45 e 46). 
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Figura 45 

(Novo Diálogo, 5ª série, p. 94). 

 

 

Figura 46 

(Novo Diálogo, 5ª série, p. 96). 

 

 

 

        



 122 

      Como as diversas etapas propostas no livro didático não focalizam relatos orais, mas 

apenas a preocupação com o texto escrito, para a elaboração final de um roteiro de filme, 

conclui-se que não há a intenção de trabalhar com a oralidade nestas unidades; todavia, fica 

aqui registrado todo um potencial a ser desenvolvido com esta modalidade. 

 

 
Figura 47 

(Novo Diálogo, 5ª série, p. 98). 

 

     Conforme comentado anteriormente, trata-se de outra oportunidade para mostrar a 

oralização da escrita: em filmes e novelas os atores memorizam textos escritos, ao encenarem 

situações que devem simular ou retratar uma realidade. 

     No volume da 7ª série desta Coleção “Novo Diálogo”  o objetivo dos relatos é, também, a 

elaboração de textos escritos: uma pessoa inesquecível (figura 48). 

     Todas estas propostas orientam os alunos para sua produção escrita, tanto em relação ao 

conteúdo, o que escrever, como em relação à estrutura do texto, o como escrever. 

     A apresentação final focaliza o desempenho oral dos alunos que poderá ser feito através de 

leituras, portanto, da oralização da escrita (figura 49). 

     Por se tratar de tema tão interessante, uma pessoa inesquecível, os relatos gravados ou 

filmados teriam, certamente, enriquecido esta atividade, colaborando com o entendimento, 

por parte dos alunos, das peculiaridades da modalidade oral. 
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Figura 48 

(Novo Diálogo, 7ª série, p. 38). 
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Figura 49 

 (Novo Diálogo, 7ª série, p. 46). 
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     Na Coleção “Português: Linguagens” , no volume da 5ª série, o relato pessoal é trabalhado 

em dois capítulos da unidade quatro, apenas com o objetivo da elaboração de um texto escrito. 

Tais oportunidades, como tem sido proposto nesta análise, poderiam também incluir a 

oralidade. 

     No capítulo um, o tema é extremamente significativo, os episódios mais importantes da 

vida dos alunos, parte de uma temática maior desta unidade: descobrindo quem sou eu. 

 
Figura 50 

(Português: Linguagens, 5ª série, p. 206).  
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     No capítulo dois, o relato é baseado em uma fotografia do aluno, ou de sua família e será 

publicado para ser exposto na escola: outra oportunidade bem real para um relato através da 

oralidade e sua comparação com o relato escrito. 

 

 
Figura 51 

(Português: Linguagens, 5ª série, p. 225). 

     

      Esta análise mostrou que são diversos os momentos em que a oralidade poderia ter sido 

também contemplada, se os autores dos livros didáticos escolhidos tivessem a preocupação de 

trabalhar os aspectos característicos desta modalidade, em seus diversos gêneros, ou de 

contrastar a produção textual de um mesmo gênero em duas modalidades. 
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     Pensar na fala e na escrita, como manifestações da linguagem humana, longe de postular a 

supremacia de alguma delas, pressupõe a compreensão de que ambas são “modos de 

representação cognitiva e social que se revelam em práticas específicas” (MARCUSCHI, 

2003, p. 35). 

     A dicotomia entre estas modalidades, que persistiu por tanto tempo e ainda pode ser 

verificada em diversos materiais didáticos, decorre do paradigma teórico da análise imanente 

ao código. Partindo-se da concepção de língua que norteou toda esta pesquisa, ou seja, a de 

que “a língua se realiza essencialmente como heterogeneidade e variação e não como sistema 

único e abstrato” (MARCUSCHI, 2003, p. 43), propõe-se que os textos orais e escritos sejam 

apresentados e analisados através do continuum tipológico, abaixo ilustrado na figura 52. 

 

Figura 52 

(MARCUSCHI, 2003, p. 41). 
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      Conforme pode ser observado na figura 52, a fala e a escrita mantêm relações de 

semelhanças e diferenças quanto às estratégias de formulação que, conseqüentemente, 

ocasionam variações nas seleções lexicais, no estilo, no grau de formalidade etc. A conversa 

espontânea, por exemplo, localizada no canto inferior do gráfico, constitui o gênero 

prototípico da modalidade oral, enquanto textos acadêmicos e científicos são gêneros 

prototípicos da escrita. Mas os bilhetes, que são gêneros escritos, trazem diversas 

características atribuídas equivocadamente apenas à modalidade oral, como a informalidade, o 

não planejamento, a dialogicidade. Da mesma forma, discursos oficiais, gêneros orais, 

estariam muito mais próximos das características atribuídas à modalidade escrita, na visão 

dicotômica, como o planejamento, a formalidade, a forma monologada. Existe, sim, entre os 

diversos gêneros, orais e escritos, uma “diferenciação gradual ou escalar” (MARCUSCHI, 

2003, p. 43) e tais diferenças só podem ser consideradas através dos usos e não do sistema 

lingüístico, pois o funcionamento lingüístico depende das mais variadas condições de 

produção. 

     Os gêneros analisados nas duas coleções escolhidas, “o debate” e “a exposição oral” são, 

portanto, gêneros mistos ou híbridos, não só porque também fazem uso da modalidade escrita, 

realizam um planejamento prévio, como não seguem as estratégias de processamento de um 

texto oral, o qual apresenta uma sintaxe interativa. Marcuschi (2003) salienta que a existência 

de gêneros híbridos não é tratada pelos manuais de Língua Portuguesa e representou alguns 

gêneros mistos dentro do balão no contínuo tipológico (figura 52), onde a produção (a 

concepção discursiva) e o meio são de modalidades diversas. 

     Concluindo, o maior ou menor grau de planejamento, formalidade, contextualização, 

implicitude, distanciamento, dialogicidade, não depende da modalidade (oral ou escrita), mas 

da “atividade de produtores/receptores de textos situados em contextos reais e submetidos a 

decisões que seguem estratégias nem sempre dependentes apenas do que se convencionou 

chamar de sistema lingüístico” (MARCUSCHI, 2003, p. 42). 

     Como na vida diária os seres humanos falam muito mais do que escrevem e falam nas mais 

variadas situações, informais/formais, privadas/públicas, é na sala de aula que os jovens 

aprendizes devem ser expostos aos mais diversos gêneros, pois só os vivenciando, poderão se 

tornar capazes de utilizar apropriadamente sua língua nas mais variadas oportunidades de 

comunicação. 
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7 CONCLUSÕES 

 

     Partiu-se do problema abordado por diversos autores, que foram referências significativas 

para a fundamentação desta pesquisa, como Marcuschi (2001), Castilho (2003), Dionísio 

(2001), Barbosa (2005), Melo e Cavalcanti (dec. 2000), dentre outros, quanto ao insuficiente 

trabalho realizado em sala de aula com a modalidade oral, limitada, na maioria das vezes, a 

uma troca de idéias entre os alunos. Com base em uma vasta literatura sobre este tema, 

pretendeu-se provar, inicialmente, a hipótese de que os livros didáticos que constituem os 

corpora desta pesquisa, embora recentemente publicados (2002 e 2004), continuam tratando a 

modalidade oral de maneira muito restrita. 

     Este aspecto já pôde ser imediatamente observado no sumário de cada volume das duas 

coleções, o que foi registrado na segunda etapa que precedeu à análise dos dados, conforme 

mostram as tabelas de 01 a 08. São diversos os gêneros solicitados como produção textual, 

sempre a partir da leitura e compreensão de textos representativos do gênero focalizado. 

Contudo, a grande maioria destes gêneros pertence à modalidade escrita, em sua variedade 

padrão culta, como se pode verificar nas mesmas tabelas, acima mencionadas. 

     Os gêneros orais contemplados não ocorreram em todas as séries das duas coleções 

escolhidas, como é a proposta lançada por Rojo (2005 p. 35): “[...] gêneros de cada um dos 

domínios devem ser trabalhados em cada série do Ensino Fundamental, prevendo-se uma 

progressão didática em cada domínio [...]”.  Como se sabe, Dolz e Schneuwly (1996), que 

também fazem a mesma proposta, agrupam os gêneros textuais em cinco domínios: o narrar, o 

relatar, o expor, o argumentar, o instruir ou prescrever. 

     Este mesmo pensamento da realização de uma progressão didática é encontrado em 

Barbosa (2005, p. 171) que reconhece a importância deste procedimento, conforme citação 

abaixo: 

Dessa forma, o interessante seria que, em todas as séries do Ensino 
Fundamental, gêneros orais e escritos pertencentes a diferentes 
agrupamentos fossem trabalhados mais aprofundadamente. Isso implicaria, 
por exemplo, trabalhar com gêneros da ordem do argumentar desde as séries 
iniciais e não somente nas séries finais do Ensino Fundamental. 

 

      Na Coleção “Português: Linguagens” esta capacidade de argumentação aparece na 6ª 

série, 2ª unidade, capítulo 02 – Texto argumentativo: verdade e opinião (tabela 02); na 7ª 

série, 2ª unidade, capítulo 03 – A crônica argumentativa (tabela 03). Estes momentos 

contemplam a modalidade escrita.  

 

 



 130 

     É na última unidade da 7ª série que o gênero oral “o debate regrado público” é realizado 

em três diferentes capítulos, sendo a primeira vez em que um gênero oral é apresentado nesta 

coleção.  Corroborando com a observação feita por Barbosa (2005, p. 171), de que os gêneros 

da ordem do argumentar são trabalhados, geralmente, nas séries finais, nesta coleção, como 

foi colocado, o debate é trabalhado na 7ª série e o texto argumentativo escrito, na 8ª série, 

unidades 03-04, conforme mostra a tabela 04. 

     Nenhum gênero oral foi proposto na 5ª ou na 6ª séries. A oralidade é enfocada na 7ª série, 

como já foi mencionado, com o debate regrado público (tabela 03) e na 8ª série, com o 

seminário, 4ª unidade, capítulo 03 (tabela 04). 

     Já na Coleção “Novo Diálogo” , a modalidade oral é contemplada na 6ª série, 5º módulo, 

com a exposição oral (tabela 06), na 7ª série, 3º módulo, com o plenário (tabela 07) e na 8ª 

série, 2º módulo, com o debate ao vivo (tabela 08). 

     Quanto ao aspecto da argumentação que Barbosa (2005) considera ausente nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental, esta coleção é um típico exemplo, pois apenas na 7ª série, 

com o plenário e na 8ª série, com o debate ao vivo, os alunos farão uso de argumentos na 

modalidade oral. 

        Diante do que foi aqui exposto, pode-se concluir que a primeira hipótese levantada pôde 

ser constatada: os livros didáticos que constituem os corpora desta pesquisa, embora 

recentemente publicados (2002 e 2204), continuam tratando a modalidade oral de maneira 

muito restrita, não existe, realmente, uma progressão didática na abordagem dos gêneros 

orais. 

     A segunda hipótese desta pesquisa pressupunha que a língua falada nos Livros Didáticos 

de Português (LDP) ainda não seria tratada através do conceito de gêneros textuais, o que 

impediria o desenvolvimento dos alunos quanto a sua capacidade comunicativa em contextos 

mais formais. 

     Observando a listagem das atividades de produção textual nas duas coleções, através das 

tabelas 01-08, verifica-se que a proposta de trabalho com a oralidade é, ainda, apenas uma 

tentativa inicial, reconhecendo-se que os gêneros escolhidos fazem parte dos gêneros orais 

propostos pelos PCN (1998, p. 54), que sugerem para a prática da escuta da linguagem oral: 

cordel, “causos” e similares, texto dramático, canção, comentário radiofônico, entrevista, 

debate, depoimento, exposição, seminário, palestra e propaganda; já para a prática de 

produção de textos orais os PCN (1998, p. 57) sugerem: canção, textos dramáticos, notícia, 

entrevista, debate, depoimento, exposição e seminário. 

     

 



 131 

      É necessário fazer aqui duas observações: a primeira que, ao proporem o debate regrado 

público, a exposição oral, o plenário e o seminário, as duas coleções analisadas estão tratando 

a oralidade através do conceito de gêneros textuais, seguindo a orientação dos PCN e dos 

autores que estudam este tema; a segunda, que, ao incluírem o texto dramático, a canção, a 

notícia, como gêneros orais, os PCN deixam de fazer a distinção entre o que vem a ser 

gêneros orais e o que se constitui em apenas uma oralização da escrita, como é o caso destes 

últimos. O texto dramático, a canção e a notícia são gêneros escritos que, memorizados, são 

levados ao público através da voz. 

     Além destas considerações referentes às duas hipóteses levantadas no início desta 

pesquisa, a análise do tratamento dado à oralidade nas duas coleções escolhidas buscou 

respostas a três questionamentos que se constituíram os objetivos específicos. 

     Quanto ao primeiro, verificar se o texto falado é o ponto de partida para o processo ensino-

aprendizagem nos LDP utilizados, concluiu-se que não, pois nas cinco atividades 

representativas da modalidade oral (o seminário e o debate regrado público na Coleção 

“Português: Linguagens” ; a exposição oral, o plenário e o debate ao vivo na Coleção “Novo 

Diálogo” ) o ponto de partida é o texto escrito, quer nas informações sobre as características 

do gênero, quer nas leituras que dão fundamento ao tema abordado (vide anexo). 

     Embora a modalidade escrita seja parte integrante de gêneros secundários, como os 

gêneros orais acima citados o são, aos alunos não foi dada a oportunidade de ouvirem a 

realização dos gêneros e, assim, poderem ter um modelo inicial, no qual se pudessem basear 

para sua futura produção. 

     Quanto ao segundo objetivo, analisar se a modalidade falada é tratada a partir do 

continuum tipológico dos gêneros textuais, concluiu-se que não, pois nenhuma informação 

deste continuum é fornecida. Os estudos lingüísticos mais recentes enfocam a importância 

deste continuum porque é através dele que a visão dicotômica da língua (fala versus escrita), 

que perdurou por tanto tempo, vem a ser modificada. Portanto, ao se trabalhar com os gêneros 

orais formais e públicos, necessário se faz conscientizar os aprendizes sobre as semelhanças e 

diferenças das duas modalidades, o que é conseqüência do gênero a ser utilizado, que, por sua 

vez, é conseqüência da situação de produção, dos interlocutores, do que precisa ser dito. 

     Conforme foi sugerido em diversos momentos desta análise, um cotejo entre um mesmo 

gênero, realizado em duas modalidades, seria bastante ilustrativo e pertinente. 
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      Quanto ao terceiro objetivo, observar se as atividades propostas para a produção de textos 

orais se limitam à troca de idéias, ou se também contemplam as características do gênero em 

questão (conteúdo temático, estrutura composicional e estilo), foi verificado que existe a 

preocupação por parte dos autores dos LDP das duas coleções escolhidas em oferecer aos 

alunos tais características para que possam produzir os seus próprios textos em um 

determinado gênero (oral/escrito). A diferença verificada foi na quantidade de detalhes 

fornecidos para o trabalho com a modalidade oral.  

     Enquanto algumas atividades apresentaram apenas informações básicas quanto ao 

conteúdo temático, a estrutura composicional e ao estilo, sobretudo nas séries menos 

avançadas, outras já dispuseram de maior riqueza quanto aos mesmos aspectos. 

     Outro ponto ao qual esta pesquisa esteve bastante atenta foi em relação aos traços 

intrínsecos à oralidade, ou seja, os fenômenos prospectivos (hesitações, interrupções) e os 

retrospectivos (repetições, correções, paráfrases). Nem os autores das duas coleções 

analisadas os contemplaram, nem os PCN os propuseram, bem como vários dos autores que 

sugerem um trabalho em sala de aula com os gêneros orais formais públicos. Dos autores 

consultados para o desenvolvimento desta pesquisa, o estudo destes aspectos pode ser 

encontrado em alguns deles: Castilho (2003), Hilgert (2003), Urbano (2003), Jubran e Koch 

(2006), Marcuschi (2003, 2006), Melo e Cavalcanti (dec. 2000). 

     Indubitavelmente, o estudo destes fenômenos prospectivos e retrospectivos pode se tornar 

bastante complexo, porém, o que fica aqui proposto é que, gradativamente, em todas as séries 

do Ensino Fundamental, não apenas exista uma progressão didática quanto aos gêneros 

trabalhados, mas também, paralelamente, alguns destes fenômenos possam ser mostrados, 

como parte integrante da modalidade oral, ocorrendo em maior ou menor freqüência a 

depender da situação comunicativa e do gênero adotado.  

     Espera-se que esta pesquisa possa contribuir com todos os profissionais da área do ensino 

da Língua Portuguesa, interessados em oferecer aos alunos não apenas conceitos teóricos dos 

fenômenos lingüísticos estudados, mas também torná-los reflexivos e críticos, vivenciando 

em sua realidade escolar diversos gêneros textuais, pois a comunicação humana se dá, 

principalmente, através de textos orais e escritos. A freqüente e gradativa exposição aos e 

prática dos diversos gêneros textuais privados e públicos, informais e formais permitirá aos 

alunos do Ensino Fundamental desempenharem seu papel de falantes e escritores em suas 

mais diversas situações de comunicação: pessoal, social, acadêmica e profissional. 
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ANEXOS 


