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RESUMO 
O objetivo deste texto é trazer reflexões sobre a realidade  no que tange ao ensino da oralidade 
nas escolas públicas da Educação Básica do Estado do Paraná. O artigo apresenta, inicialmente, 
os pressupostos teóricos do sócio-interacionismo bakhtiniano e a concepção dos documentos 
oficiais, principalmente as Diretrizes Curriculares Educacionais do Paraná com relação ao ensino 
da oralidade. Após a exposição teórica o texto traz o relato  da experiência que se durante a 
implementação feita durante o primeiro semestre do corrente ano. E, finalmente a constatação de 
que há muito o que se fazer para que a oralidade seja realmente conteúdo curricular no ensino de 
Língua Portuguesa, a começar pela reescrita das próprias Diretrizes.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE : oralidade; ensino; gênero-entrevista.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 
 

O presente trabalho pretende trazer reflexões sobre a necessidade de mudanças 

reais nas aulas de português nas escolas de Educação Básica do Estado do Paraná. A 

participação na formação continuada oferecida aos professores da rede trouxe  a 

inquietação que foi crescendo à medida que se comparou o que postulam os documentos 

oficiais como as Diretrizes Curriculares (DCEs ), por exemplo, e o que  de fato acontece 

nas aulas de ensino de língua materna. 

         Para ensinar língua materna, faz-se uso dos textos orais e escritos e de todas as 

demais linguagens não-verbais. No entanto, até muito recentemente as aulas eram 

centradas no normativismo das gramáticas tradicionais que desprezam o registro oral da 

língua. As mais recentes pesquisas lingüísticas comprovam que as mais variadas práticas 

e as mudanças lingüísticas têm origem no oral cotidiano, portanto desconsiderá-lo é negar 

a natureza sociológica da língua em sua dimensão de interação dialógica. 
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 O homem moderno (DUTRA, 2004, p.25)  “comunica-se com muitos freqüente e 

simultaneamente através do telefone, secretárias eletrônicas, internet, etc., isto prova que 

a tecnologia também está a serviço da comunicação oral e escrita”. 

As novas Diretrizes Curriculares–2007 apontam para três práticas discursivas: a 

oralidade, a escrita e a leitura. Ora, se o oral deve ser um dos domínios prioritários a ser  

garantido no ensino da língua materna, é preciso que ele  passe,  de fato,  a ser objeto de 

ensino. 

 Na realidade escolar atual, observa-se que isso raramente acontece, pois as 

turmas são numerosas e barulhentas e dificilmente se consegue ensinar  “os orais”. “O 

oral não existe, existem os orais, atividades de linguagem realizadas oralmente, gêneros 

que se praticam essencialmente na oralidade”. (SCHEUWLY, 1997 p.139.). 

           Dentre os variados entraves no ensino do oral está a lacuna na formação docente. 

Como responder a questões como: o oral pode ser ensinado? Existem gêneros orais? 

Quais os gêneros que devem ser ensinados? Os professores conhecem a natureza e as 

características desses gêneros? Têm ocorrido o planejamento e o ensino da oralidade 

nas aulas de português? 

 As diretrizes baseiam suas orientações para a oralidade como conteúdo 

estruturante apenas sobre a fala fluente nas mais diferentes circunstâncias de 

comunicação, sem considerar que há gêneros orais que dificilmente serão aprendidos se 

não houver uma intervenção didática séria. É inegável que no final o que se quer é isso 

mesmo: um falante fluente que saiba respeitar as variantes lingüísticas e escolher a que 

lhe convier, algo que não se dará ocasionalmente, ou até incidentalmente quando se 

realizam atividades como oralização da escrita, relatos orais, declamação, entre outras. 

 É preciso, sim, intervir com conhecimento dos gêneros orais, com metodologias e 

técnicas capazes de garantir o ensino dos “orais”. Enfim apostar que a linguagem oral 

pode ser desenvolvida e que os alunos podem ir além da oralidade cotidiana e 

espontânea para uma comunicação pública formal mediada pela escola. 

            Essa intervenção só se fará quando o professor tiver conhecimento suficiente para 

realizá-la. Por isso as presentes discussões pretendem contribuir com os colegas da rede 

a partir das indicações de leituras, da fundamentação recebida nos cursos do PDE  e 

através das experiências obtidas durante a implementação em sala de aula. 
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2. INCURSÕES TEÓRICAS NECESSÁRIAS PARA POSSÍVEIS MU DANÇAS 

        

             Refletir sobre as mudanças pretendidas no ensino da língua portuguesa, requer, 

no mínimo, uma breve retrospectiva histórica das últimas décadas. Com a promulgação 

da lei 5.692/71, o ensino do português pautou-se sobre a teoria da comunicação. Esse 

enfoque modificou um pouco as aulas, inteiramente centradas no ensino das categorias 

gramaticais, para a estimulação da escrita e o treino da leitura. Mas não houve mudança 

efetiva, pois o que se ensinava e o que se aprendia, segundo Geraldi (1984 p.47), “era a 

identificação e classificação de categorias ou conceitos lingüísticos como emissor, 

receptor, mensagem, código ou a definição, por exemplo, das funções da linguagem”, 

portanto a ênfase continua sobre a análise da língua e não sobre o seu uso, como meio 

de interação. 

 Já na década de 80, diversas tentativas fizeram frente à conquista de uma nova 

concepção do ensino do português no Brasil. Uma importante contribuição advém da obra 

O texto na sala de aula: leitura e produção, organizado por Geraldi em 1984. As idéias 

presentes nesta obra e de outras supõem o texto como objeto de ensino. Idéias essas 

que se agigantaram com a contribuição de novas teorias, principalmente a de Bakhtin, 

divulgada pelos pensadores e estudiosos que compõem o chamado “Círculo de Bakhtin”. 

           No final da década de 90 aconteceu a divulgação dos  PCNs, que apesar de 

acenarem para possíveis mudanças, são um tanto confusos no que  se refere ao ensino 

da oralidade. Basta ler o que diz o trecho abaixo: 

  
 Cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral no planejamento e realização de     
apresentações públicas: realização de entrevistas, debates, seminários, apresentações 
teatrais etc. Trata-se de propor situações didáticas nas quais essas atividades façam 
sentido de fato, pois é descabido treinar um nível mais formal da fala, tomado como mais 
apropriado para todas as situações. (p.25)  
 

          Observa-se que o documento não deixa claro que os gêneros aí citados são orais e 

que precisam ser ensinados não só para situações de sala de aula, mas para situações  

formais públicas, cotidianamente exigidos nas mais variadas situações sociais. Vale 

lembrar que referido documento tem como uma de suas bases teóricas a obra de Bakthin 

e que embora o excerto acima  seja do texto do Ensino Fundamental os PCNs destinados 

ao Ensino Médio não especificam bem por onde andar com a oralidade. Mencionam a 

necessidade do diálogo e de ter  como meta capacitar o aluno para organizar todo tipo de 

texto, nota-se, certa inconsistência no que se refere ao ensino da oralidade “... a     
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situação formal da  fala/escrita na sala de aula deve servir para o exercício da fala/escrita 

na vida social. (p.143)”    

 A teoria bakhtiniana, presente nos documentos oficiais, traz os conceitos de 

dialogismo, interação verbal e gêneros discursivos. Esse conhecimento impulsionou 

novas práticas pedagógicas, tendo o texto como base de todo o trabalho de ensino-

aprendizagem da língua materna. O texto, no entanto, foi abordado das mais variadas 

maneiras: ora era usado para estimular a leitura e a produção escrita; ora como pretexto 

para o ensino da gramática normativa, entre outras. 

 Ainda hoje, é comum a supervalorização dos chamados gêneros escolares – a 

narração, a descrição e a dissertação. Porém, segundo ROJO (2004) essa classificação 

não consegue englobar todos os gêneros que circulam socialmente. 

 
Certos textos (crônicas, artigos de opinião, sem falar em textos que se materializam em 
diferentes linguagens – como HQs, charges,anúncios e tirinhas – e nos textos orais) não 
apresentam as propriedades generalizadas retidas na classificação tipológica em 
narrativas, descrições, dissertações. (ROJO apud SCHNEUWLY, 2004, p. 10) 
 

 
          Uma outra corrente teórica surgida no final da década de 60 é a Análise da 

Conversação. Até meados da década de 70 preocupou-se mais em descrever a 

organização das estruturas conversacionais. Atualmente a AC preocupa-se, além da 

descrição, com a estrutura dos processos cooperativos e a interação que se desencadeia 

por meio dos enunciados da língua falada. Conhecer essa teoria é essencial para quem 

deseja mudar encaminhamentos metodológicos no ensino da oralidade. 

 

2.1 Gêneros e tipos – conceitos  

 

Antes de relatar as experiências propriamente ditas há um outro aspecto a ser 

ponderado no que diz respeito a conceitos mínimos quando se quer modificar uma prática 

pedagógica. Far-se-á uma resumida conceituação de gêneros e tipos e gêneros orais e 

um possível encaminhamento para o ensino dos mesmos. . 

 Segundo SCHNEUWLY (1994) o conceito de gênero obteve pela primeira vez uma 

extensão considerável na obra de Bakhtin (1953/1979), e o resume da seguinte forma: 

 
• cada esfera de troca social elabora tipos relativamente estáveis de enunciados: os 

gêneros; 
• três elementos o caracterizam: conteúdo temático – estilo – construção 

composicional; 
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• a escolha de um gênero se determina pela esfera, as necessidades da temática, o 
conjunto dos participantes e a vontade enunciativa ou intenção do locutor.  
(SCHNEUWLY,1994, p. 25) 

 

Partindo do conceito acima, SCHNEUWLY (1994), acrescenta a ele a idéia de que 

“o gênero é um instrumento”, pois em cada plano comunicacional ocorre a escolha de um 

gênero que será usado como “ferramenta” para uma ação discursiva: 

 
Há visivelmente um sujeito, o locutor-enunciador,que age discursivamente (falar/escrever), 
uma situação definida por uma série de parâmetros, com a ajuda de um instrumento que 
aqui é um gênero, um instrumento semiótico complexo,isto é, uma forma de linguagem 
prescritiva que permite a um só tempo, a produção e a compreensão de textos. 
(SCHNEUWLY,1994, p. 26-27) 
 
 
Ao desenvolver a metáfora do gênero como instrumento, o autor afirma que toda 

vez que quisermos agir lingüisticamente (falar ou escrever) lançamos mão de um 

instrumento – o gênero, da mesma maneira que em outras ações humanas usamos os 

mais variados instrumentos para agir: colher para comer, lápis para escrever, enxada para 

carpir. 

São numerosos os autores que definem gêneros partindo das proposições 

bakhtinianas. Aqui, no Brasil, Luiz Antônio Marcuschi tem feito grandes contribuições no 

estabelecimento de conceitos, funcionalidade e ensino dos gêneros, principalmente 

quando estabelece, com clareza, uma diferença entre “tipo textual” e “gênero textual”,  

assim definidos: 

   
a) Usamos a expressão “tipo textual” para designar uma espécie de construção teórica 

definida pela natureza lingüística de sua composição (aspectos textuais, sintáticos, 
tempos verbais, relações lógicas). Em geral os tipos textuais abrangem cerca de meia 
dúzia de categorias conhecidas como narração, argumentação, exposição, descrição, 
injunção. 

  b) Usamos a expressão “gênero textual’ como uma noção propositalmente vaga para nos 
referir nos textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que 
apresentam características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades 
funcionais, estilo e composição característica. (MARCUSCHI, 20..., p. 22-23) 

 

                   

2.2 Gêneros orais – um possível ensino  

 

 No Brasil e em particular, na realidade escolar paranaense estamos “engatinhando” 

nas aulas de língua portuguesa no que diz respeito ao trabalho com os textos baseados 

nos gêneros.Se não temos ainda uma intervenção didática consistente nas escolas com 
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os gêneros em geral, menor ainda é a condição de ensino dos gêneros orais. Ao tratar 

aqui, do oral, não estaremos nos referindo ao oral espontâneo em que se exprime os 

sentimentos e emoções, ou o oral cotidiano com o qual nos comunicamos nas mais 

diversas situações, pois sobre esse oral não é possível qualquer intervenção sistemática. 

 Há o que aprender com relação ao oral? Há como desenvolver a capacidade 

lingüística no nível oral? Vejamos o que afirma SCHNEUWLY: 

 
[...] postulamos que a aprendizagem deve se dar sobre atividades complexas nas quais 
possa intervir um certo controle do sujeito, o ângulo escolhido deve, conseqüentemente, ir 
ao encontro das representações de linguagem dos aprendizes e corresponder a modos 
sociais e socialmente reconhecidos de apreensão dos fenômenos de linguagem que não 
sejam tão abstratos a ponto de se tornarem inacessíveis a atividade consciente. 
(SCHNEUWLY, 1994, p. 36). 
 
 

 A partir do que está dito acima, poderíamos concluir que não há o que ensinar no 

oral, visto que é algo já dominado, é cotidiano e naturalmente adquirido. Pensamos assim, 

porque temos pouco conhecimento sobre como desenvolver a linguagem oral na escola. 

Ensinar o oral implica em “levar os alunos das formas de produção oral auto-reguladas, 

cotidianas e imediatas a outras mais definidas do exterior, mais formais e mediadas.”  

(SCHNEUWLY, 1994, p.143). 

 SCHNEUWLY (1994) defende, ainda, a idéia de que para se ensinar os gêneros 

orais é preciso que haja uma ficcionalização, que supõe uma representação puramente 

interna, cognitiva, da situação de interação social. É necessário que se faça uma 

representação abstrata, que se ficcionalize a situação. Ou melhor dizendo o enunciador, o 

destinatário, o objetivo e o lugar social nem sempre são instâncias físicas por completo. 

 Para podermos dar ao oral, além da ficcionalização, a legitimidade como objeto de 

ensino, é preciso conhecer os gêneros que circulam nas práticas sociais e que serão 

explorados na escola, saber as especificidades lingüísticas de cada um deles, conhecer 

métodos e técnicas que possibilitem a devida sistematização. Os principais gêneros que 

servem à aprendizagem nas aulas de língua portuguesa são dentre outros: a exposição 

oral (ou seminário), debate, debate regrado, entrevista, relato de experiência ou viagem, 

discussão em grupo, negociação, testemunho, conferência. 

 Outro aspecto a ser observado é o grau de formalidade dos gêneros públicos. 

Formal, aqui, decorre das situações e das convenções sociais de funcionamento dos 

gêneros orais realizados em público. Ora, se esses gêneros possuem “formas definidas e 
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reguladas do exterior, dificilmente serão aprendidas sem uma intervenção didática.” 

(SCHNEUWLY e DOLZ, 1994, p. 177). 

 Por fim, é preciso lembrar que quando levamos um gênero para a sala de aula 

como objeto de ensino, “ele passa a ser, ao mesmo tempo, um instrumento de 

comunicação e um objeto de aprendizagem”. (SCHNEUWLY e DOLZ, 1994, p.76). 

Convém lembrar ainda que só ficcionalmente o gênero será o mesmo, só no “ faz de 

conta”, no “fingimento”, enfim. 

 

2.3 Entrevista – a oralidade por excelência  

 

Toda forma de linguagem é comunicação e para haver comunicação é preciso 

interação entre os sujeitos: o diálogo. A linguagem humana é essencialmente dialógica e, 

de modo especial,  na oralidade. A entrevista constitui-se num lugar privilegiado de 

interrelacionamento humano. É um gênero primordialmente oral.  

Antes de caracterizarmos o gênero entrevista, cabe aqui uma breve pausa para 

entendermos as características da conversação, ou seja, da língua falada. Segundo 

Marcuschi: 

 
na conversação encontramos cinco características básicas constitutivas:  
(a) interação entre pelo menos dois falantes; 
(b) ocorrência de pelo menos uma troca de falantes; 
(c) presença de uma seqüência de ações coordenadas; 
(d) execução numa identidade temporal; 
(e) envolvimento numa ‘interação centrada . (MARCUSCHI, 2006, p. 15) 
 
Esclarecendo estas características, o autor alerta que a conversação é uma 

interação verbal centrada, porque se desenvolve num mesmo tempo (mesmo quando em 

espaços diversos, como na conversação telefônica) em que dois ou mais interlocutores 

voltam-se para uma tarefa comum. 

Essa tarefa comum nada mais é que o diálogo que se situa num contexto no qual 

os interlocutores estão engajados. A conversação se dá essencialmente pela tomada de 

turno. “Turno pode ser tido como aquilo que um falante faz ou diz enquanto tem a palavra, 

incluindo aí a possibilidade do silêncio”. (MARCUSCHI, 2006, p. 18)  

Como o nosso objeto de estudo é a entrevista que não deixa de ser uma 

“conversa”,  vale frisar que há dois tipos básicos de diálogos: 

 
[...] o diálogo assimétrico e o diálogo simétrico. No diálogo simétrico ou espontâneo, os 
falantes dispõem de condições semelhantes para negociar livremente o assunto e 
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controlar os turnos. No diálogo assimétrico um interlocutor têm ascendência sobre o outro, 
introduz ou muda o assunto, distribui os turnos – esta é a situação típica das entrevistas e 
dos diálogos desenvolvidos em ambientes institucionais, como nas repartições públicas, na 
igreja, nos sindicatos, etc. (CASTILHO, 2006, p. 14) 
 
 
Portanto é preciso deixar claro que numa entrevista: 

 
os direitos dos participantes não são os mesmos, pois o entrevistador faz as perguntas e 
oferece, em seguida, o turno ao entrevistado. Na verdade, as relações de poder entre eles 
deixa-os em diferentes condições de participação no diálogo, havendo um direcionamento 
maior ou menor na interação... (FÁVERO, 2000, p. 80) 
 

Segundo Fávero (2000), é possível também ocorrer o inverso, ou seja, o 

entrevistado pode dirigir a entrevista. E, em casos menos freqüentes, os dois interagem 

em situação ideal, sem que haja direcionamento. 

Na sua maioria, os tipos de entrevista vão além da interação eu – tu, pois o ouvinte, 

telespectador, leitor vão influenciar indiretamente a função do entrevistador/entrevistado. 

Por exemplo, se o entrevistador for oponente ao atual governo, deixará claro para o 

público no tipo de perguntas que fará.  

 Na língua falada o planejamento e a produção são simultâneos,ou quase. O que 

não ocorre na escrita, pois essa é passível de inúmeras revisões. As entrevistas orais (no 

rádio e TV) mantêm as marcas da oralidade (hesitações, falsos começos, repetições, 

paráfrases, etc.). Entrevistas escritas acabam sendo despidas dessas marcas. 

Outro elemento que precisa passar por análise séria é o par dialógico Pergunta-

Resposta (P-R), levando em conta o contexto de ocorrência e a sua função sócio-

discursiva. Nem sempre acontece a P seguida de R. Uma pergunta pode ser sucedida por 

outra pergunta. Uma entrevista normalmente constitui-se de vários tópicos. O 

entrevistador normalmente faz uma P para iniciar a entrevista e a cada novo tópico uma 

nova P. As P-R também dão prosseguimento aos tópicos já iniciados. Às vezes ocorre o 

desvio do tópico, aí o interlocutor poderá redirecioná-lo através de uma P. Pode ocorrer 

também uma P para que haja  mudança no tópico, se o mesmo já está esgotado ou não 

se quer mais falar sobre ele. 

A função básica, principalmente da entrevista jornalística, é a busca de 

informações, mas ao considerar o par P-R, Fávero (2000) aponta, ainda, que se fazem 

perguntas para obter informações, que pode ser seguida por outra P para obter a 

confirmação dessa informação. Ainda pergunta-se para obter esclarecimento, 

principalmente na parte oral da entrevista, pois se escrita esta parte já será eliminada. 
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São recorrentes ainda as “perguntas retóricas” feitas apenas para manter o turno, uma 

vez que se conhece a resposta.  

Portanto: 

 
o par dialógico P-R se configura como elemento imprescindível na organização do texto da 
entrevista, prestando-se a consolidar ou a modificar as relações entre os interlocutores 
(entrevistador,entrevistado, audiência), imprimindo um caráter vivo ao evento discursivo. 
(FÁVERO, 2000, p. 96) 
 

 Considerar a entrevista como um evento de comunicação e comunicação oral na 

sua essência, justifica sua escolha como corpus do presente trabalho. A intenção aqui 

não é a de esgotar uma teorização com relação ao gênero em questão, mas apenas 

destacar os aspectos mais relevantes desse evento comuinicativo tão presente em todos 

os setores sociais da vida moderna. 

 

3.  RELATO DE EXPERIÊNCIA – A ENTREVISTA PARA ALÉM DA ESCOLA  

           

           Durante o ano de 2007 fiquei afastada da docência  por fazer parte do 

PDE/SEED/PR. Numa das visitas ao colégio onde trabalho ouvi o relato por parte da 

coordenação dos cursos profissionalizantes  de que  empresas locais solicitavam 

candidatos a emprego provenientes desses cursos. Pouquíssimos deles foram eficazes 

na entrevista, perdendo,  portanto a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. 

           Diante dessa realidade e da eminência da definição de um gênero discursivo para 

a proposta de implementação em 2008, tive a certeza de que trabalharia com a entrevista. 

           O trabalho com esse gênero pretendeu possibilitar uma compreensão maior do 

mesmo para que seu uso no cotidiano  fosse mais eficaz. 

           Há inúmeras classificações dentro desse gênero como: entrevista jornalística, 

médica, científica, de ilustração, de em prego,etc. Optamos pela entrevista de seleção ou 

entrevista de emprego. 

           Para realização da implementação escolhi uma turma da 2ª série do Curso 

Integrado – Técnico em Administração. Inicialmente realizamos atividades de leitura e 

reflexões para diagnosticar o nível de conhecimento dos alunos sobre gêneros e tipos 

discursivos. Eles possuíam conhecimentos das modalidades escolares/escritas: narração, 

dissertação e descrição e também de que socialmente circulam uma grande diversidade 

de “tipos” de textos.  
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            Após a reorganização e aprofundamento dessa conceituação partimos para uma 

etapa inédita nas aulas de português desses alunos: ouvir textos orais gravados,  

entrevista, dos outros e deles mesmos. Algo tão simples não havia ainda ocorrido com 

alunos  que estão a dois anos da conclusão da Educação Básica. 

            Segundo Marcuschi (2006), uma das seqüências conversacionais mais comuns é 

justamente aquela representada  pelo par pergunta-resposta (P-R). De acordo com 

Fávero ( 2000) é esse par o elemento organizador do texto da entrevista e por isso foi 

com ele que demos seqüência nas ações pedagógicas. 

Neste momento, os alunos já haviam lido reportagens, recomendações para realização de 

uma boa entrevista de emprego. Partimos então para a ficcionalização, que supõe uma 

representação puramente interna, cognitiva, da situação de interação social, segundo 

SCHNEUWLY (1994). Sorteamos as trinta questões mais freqüentes nesse tipo de 

entrevista. Então cada um dos alunos pode “fingir” ser o selecionador e o candidato à 

vaga mediante o uso do par (P-R). Tudo foi gravado e houve bastante dificuldade na hora 

de ouvir, pois eles se recusavam a aceitar as dificuldades apresentadas e completamente 

ignoradas. 

           Prosseguindo fizemos algumas  tentativas de transcrição conversacional, utilizando 

apenas alguns dos marcadores conversacionais da teoria da Análise da Conversação 

(AC), segundo Marcuschi (2006). Partimos, finalmente,  para a  retextualização, atividades 

de escrita que partiram do texto oral ouvido, depois já transcrito até chegarmos à 

modalidade escrita culta. 

           Os alunos quiseram refazer o “laboratório de entrevistas” para comparar as falas  e 

as superações de dificuldades. Nas posteriores avaliações escritas expuseram as 

descobertas feitas com relação às exigências da fala em momentos mais formais e o 

quanto das marcas dos textos orais eles levam para seus textos escritos.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

            Procurou-se, nesse trabalho, trazer algumas reflexões que possam levar a uma 

renovação metodológica nas aulas de língua portuguesa a fim de que possam  

contemplar realmente a prática discursiva da oralidade como conteúdo estruturante 

previsto pelas DCEs. Também alertar que o referido documento não deixa claro que há 

gêneros orais e que  eles precisam  ser ensinados através de uma sistematização didática 

consistente. 
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              É comum ouvir, nos corredores  e na  sala dos professores, que os alunos não 

sabem apresentar trabalhos, que são péssimos  diante de platéias, ainda que sejam seus 

colegas de sala. Mas alguém já os ensinou como organizar um seminário, uma palestra 

um relatório oral de uma observação, etc.?  

             Constatou-se nesse trabalho, de apenas alguns meses, que com relação à 

oralidade  está quase tudo por fazer nas escola públicas do Estado do Paraná. E nessa 

perspectiva exige-se pensar que antes o professor precisa ter mais clareza sobre esse 

conteúdo para que possa valorizar todas as possibilidades de produção oral ou escrita. 

Assim ele e o aluno obterão os efeitos e os sentidos pretendidos em cada situação de 

interação verbal dentro e fora da escola. 

             A oralidade e a escrita possuem inter-relações e diferenças, mas muitas vezes 

fica difícil estabelecer limites entre elas, portanto sem priorizar nenhuma das 

modalidades, ambas devem ser ensinadas. Há  mais de 25 anos em sala de aula  para  

ouvir: “Professora a gente não tinha nem idéia de nada disso” “Por que só agora?” “ Por 

que todos os professores de português não fazem assim?” “Professora não vamos parar o 

projeto...”  Todas essas colocações muito espontâneas e orais, porém trazem a 

confirmação de  que há  os gêneros discursivos orais que precisam ser ensinados. 

Alguém duvida? 
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