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Resumo

Este trabalho aborda os elementos básicos do texto conversacional e 

enfatiza  a importância  dos  diálogos  simétricos  desencadeados pelo 

professor em aulas de Língua Portuguesa para o desenvolvimento das 

habilidades discursivas orais dos alunos dos ensinos fundamental e 

médio.

Abstract

This work approaches the  basic elements of the conversational text 

and  emphasizes  the  importance  of  the  symmetrical  dialogues 

unchained by the professor in lessons of Portuguese Language for the 

development of pupils’ verbal discursive abilities of primary and high 

school.
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Durante  muito  tempo,  privilegiou-se,  nas  aulas  de  Língua 

Portuguesa dos ensinos fundamental e médio, o trabalho com a língua 

escrita,  enquanto que a língua oral  era  relegada a segundo plano, 

raramente  constituindo  objeto  de  estudo.  A  fala  foi  considerada  o 

lugar do erro, e a escrita, principalmente a padrão, alçada à condição 

de única modalidade aceitável socialmente.

Com o  surgimento  do  Currículo  Básico  para  a  Escola 

Pública do Paraná, em 1990, e dos PCNs, em 1998, a modalidade oral 



da língua ganhou importante espaço nas propostas oficiais de ensino; 

a partir daí, uma pequena parte dos professores passou a levar para 

as  salas  de  aula  as  sugestões   apresentadas  nesses  documentos, 

embora ainda  com certo  receio  de cometer  falhas  no processo de 

ensino,  uma  vez  que  eles  próprios  foram  educados  na  escola 

tradicional,  em  que  a  escrita  era  considerada  mais  importante.  E 

também por esse motivo, muitos ainda questionam a importância do 

ensino desse conteúdo estruturante. 

Enfim,  qual  a  importância  da  oralidade  em  um  mundo 

cercado pela escrita, e por que a escola deve dar-lhe relevância?

Em primeiro lugar, o ser humano é, antes de mais nada, 

um  ser  que  fala.  Todos  os  povos  possuem  uma  tradição  oral;  ao 

contrário, há povos ágrafos, sem tradição escrita. Novamente, deve 

ficar claro que não se pretende defender uma superioridade da fala, 

pois incorrer-se-ia no mesmo erro dos que defendem a supremacia da 

escrita.  MARCUSCHI  (1997:  123)  enfatiza  que  na  sociedade  atual 

tanto a oralidade quanto a escrita são imprescindíveis. Trata-se, pois,  

de  não  confundir  seus  papéis  e  seus  contextos  de  uso,  e  de  não 

discriminar os seus usuários.

Segundo, é unânime a posição dos estudiosos em relação 

à fala na aquisição da escrita nos primeiros anos de alfabetização da 

criança, pois todos os conhecimentos lingüísticos que ela traz quando 

chega  à  escola  são  relevantes  para  o  ensino  formal  da  língua  na 

escola.( MARCUSCHI, 1993: 10)



KOCH (1997: p. 34-38) esclarece que o modelo de texto falado 

dominado  pela  criança  interfere  em  sua  escrita.  Ao  se  tratar  da 

referência, por exemplo, percebe-se que, na oralidade, os referentes 

são recuperáveis pela própria situação discursiva, ou seja, uma série 

de elementos  presentes  no contexto  permite  que os  interlocutores 

compartilhem  conhecimentos  relativos  à  situação  comunicativa. 

Assim,  é  comum  em  textos  escritos  por  crianças,  a  ausência  de 

referentes textuais, conforme mostra o exemplo:

Pasou muitos anos O príncipe Completo 20 Anos ele partio  

pronto  o  príncipe  Chegou.  Ai  passou 1  ano que ele   estava  lá.  O 

príncipe teve que Combater um dragão que era Muito Mau... ( Adriano, 

2ª série, in KOCH, Ibid,       p. 35 )

Percebe-se,  pelo  exemplo,  que  a  criança  espera  que, 

assim como ela própria, seu interlocutor  saiba onde é o lá presente 

em seu texto.

Também é freqüente, nos primeiros anos escolares, o uso 

de  organizadores  textuais  continuadores  típicos  da  fala:  e,  aí,  daí, 

então, daí então etc, como se pode observar a seguir:

Era uma vez un castelo abandonado e um dia 2 mininos 

pobres que tinham passado por lá. Comesaram a reformar o castelo e 

o tempo foi pasando e a notícia se espanhol e os mininos creseram e 

finalmente  o  castelo  ficol  pronto  os  mininos  foram  entrando  e lá 

dentro tinha 8 cuartos. ( Júlia, 1ª série, in KOCH Ibid, p. 36)

É  preciso  ressaltar,  neste  ponto,  que  os  conhecimentos 

lingüísticos  trazidos  pelos  alunos  muitas  vezes  são  diferentes  da 



modalidade culta da língua. Assim, é preponderante a aceitação das 

variedades lingüísticas por parte do professor, para que possa mostrar 

aos alunos que além da variedade que usam em suas comunidades, 

conhecerão  outras,  inclusive  a  culta,  que  lhes  serão  úteis  em 

determinadas situações de comunicação.

Finalmente, não se pode sugerir que apenas o ambiente 

familiar  seja  suficiente  para que a  criança aprenda a fala  e  que a 

escola é o lugar em que se deve ensinar a escrita. Inegavelmente, 

quando a criança chega à escola ela já sabe falar (salvo em exceções 

ligadas a distúrbios físicos) e comunica-se bem em situações que lhe 

são familiares. Entretanto, há uma série de situações comunicativas 

desconhecidas desse falante que podem e devem ser tratadas nas 

aulas de Língua Portuguesa.  Entendemos que ao sair  da escola os 

jovens  se  deparam  com  situações  que  exigirão  deles  uma 

competência  discursiva oral  não necessária  no ambiente familiar  e 

estas devem, portanto, gradativamente, ao longo das séries do Ensino 

Fundamental  e  do Ensino Médio,  ser  recriadas para  que os  alunos 

ampliem suas estratégias discursivas.

Entretanto,  concordamos  com  a  constatação  de 

MARCUSCHI  (1993:  18)  quando  diz  que  não  é  fácil  ensinar  língua 

falada. O autor, ao questionar-se sobre a possibilidade de ensinar a 

fala, expõe quatro possibilidades distintas de abordagem:

a)  ensino  de  formas  e  estratégias  de  processamento 

lingüístico típicos da fala, diversas da escrita, tais como as hesitações, 

os marcadores, as correções, a entoação;



b) ensino de boas maneiras de expressão, da oratória e 

da melhor maneira de se expressar em público;

c)  ensino  de  estilos  de  adequação  oral  a  contextos 

específicos, considerando a natureza da situação de fala;

d) ensino da fala culta ou padrão.

Embora  o  autor  considere  as  quatro  perspectivas 

inapropriadas isoladamente,  em conjunto todas perpassam o ensino 

da oralidade, porém, o fio condutor das aulas de oralidade  deve ser o 

ensino  de  gêneros  orais  adequados   a  contextos  específicos, 

considerando a natureza da situação de interação.

Dessa  forma,  não  basta  ensinar  conceitos  gramaticais, 

esperando, com isso, desenvolver a habilidade discursiva dos alunos. 

Os  professores  precisam estar  dispostos  a  ensinar-lhes  estratégias 

discursivas, caso contrário não se avançará nesse aspecto do ensino 

da língua.

Pode-se imaginar que as interações orais proporcionadas 

por  essa  abordagem serão  falsos  modelos  de  oralidade,  por  ser  a 

escola um espaço física e socialmente limitado. Com certeza, a falsa 

oralidade existe;  uma atividade em que o aluno é chamado a ler um 

texto seu ou de outro autor,  por exemplo, não há oralidade; existe 

apenas oralização da escrita. Este é apenas um exemplo de situações 

chamadas de "atividades orais" em sala de aula, que, embora sejam 

importantes,  na  verdade  não  ajudam a  desenvolver  as  estratégias 

discursivas necessárias à interação oral.



Atividades  como  debates  e  troca  de  opiniões  em  sala  são 

situações orais autênticas e extremamente estimulantes, desde que o 

professor  esteja  preparado  para  conduzi-las.  No  entanto,  também 

deverão  ser  criadas  situações  que  abarquem  os  gêneros  textuais 

propostos no programa de cada série.  Assim, este trabalho apresenta 

os elementos básicos do texto conversacional e procura estabelecer a 

importância da interação oral professor/aluno para o desenvolvimento 

das habilidades discursivas orais dos alunos dos ensinos fundamental 

e médio.

   INTERAÇÃO E APRENDIZAGEM

Faz parte da tradição escolar acreditar que, em sala de 

aula, deve existir uma hierarquia rígida, assim delimitada: o professor 

é aquele que sabe e ensina e que, por conseguinte, detém a palavra; 

o aluno é o ser que não sabe, por isso deve manter-se passivo e ouvir 

tudo aquilo que o professor tem a lhe ensinar. Concordamos com o 

fato  de que no processo ensino-aprendizagem o professor  é  o  par 

mais competente, pois controla o objeto de estudo e a organização 

das aulas e dos conteúdos. Isso, entretanto, não significa que o aluno 

nada tenha a dizer;  ao contrário,  ele deve ser um interlocutor  que 

participa da  co-construção de significados (MOITA LOPES, 2000:47), 

pois,  assim  como  os  demais,  o  discurso  em  sala  de  aula  é 

eminentemente social. 



VYGOTSKY (1989: 86), entende a aprendizagem dentro da 

zona  de  desenvolvimento  proximal,   que   habilita  o  aprendiz  a 

solucionar problemas sozinho, e o nível de desenvolvimento potencial, 

isto é, a capacidade de solucionar problemas com a ajuda de um par 

mais competente.

Entende-se,  portanto,  que,  para  que  aconteça  a 

construção do conhecimento em sala de aula, é essencial que ocorra 

um processo de  interação entre professor e alunos. Certamente,  a 

responsabilidade de iniciar e proporcionar a interação é do professor, 

embora todos os envolvidos no contexto  sejam participantes da ação, 

ou  seja,  a  interação  não  é  procedimento  que  o  professor  utilize 

quando achar apropriado, mas um aspecto inerente à pedagogia de 

sala de aula.

GERALDI  (1991:157)  estabelece  uma  distinção  entre  os 

discursos que envolvem o diálogo escolar. Para ele, há o discurso de 

sala de aula, em que quem pergunta é sempre aquele que já sabe a 

resposta: o professor. O aluno deve responder e esperar a avaliação 

do  professor.  Ao  contrário,  no  discurso  ensino-aprendizagem a 

iniciativa de perguntar parte de quem quer aprender: nesse contexto, 

o aluno. Este espera de seu interlocutor respostas que possam ajudá-

lo a ampliar seu conhecimento.

Finalmente,  há  que  se  considerar  o  fato  de  que,  na 

construção de um evento interativo em sala de aula, os interlocutores, 

ao  mesmo  tempo  que  participam  da  construção  de  sentidos, 

constroem as relações sociais. MATÊNCIO (2001: 78) conclui:



É nesse sentido que se pode afirmar que uma interação 
verbal é, ao mesmo tempo, um evento de comunicação - 
de construção de sentidos - e de construção de relações  
sociais, o que explica por que um evento de interação é o 
ponto de articulação entre o sujeito e o social, em outras 
palavras, o lugar de (re)construção da realidade subjetiva 
e social.

São  componentes  básicos  de  qualquer  interação  os 

seguintes aspectos, relevantes ao se analisarem as interações orais 

que se estabelecem em sala de aula: quadro espaciotemporal, que 

considera  as  características  físicas  e  institucionais  do  local,  a 

disposição  dos  interlocutores  (  se  estão  próximos,  face  a  face  ou 

distantes,  por  exemplo),  e,  ainda,  ao  momento  em  que  se  dá  a 

interação;  objetivos da interação; a  quantidade  de interlocutores, 

suas características e relações interpessoais. 

Acreditamos  que  a  maior  ou  menor  explicitação  desses 

componentes  ou  ainda  sua  ausência  interferem  também  no 

desenvolvimento  das  atividades  orais;  portanto,  cabe  ao  professor 

proporcionar momentos dialógicos em que o aluno assuma a palavra 

espontaneamente, para, então, iniciar o ensino dos gêneros textuais 

orais.

  Fundamentação teórica

Ao  longo  da  história  contemporânea,  a  escrita  ganhou 

espaço  tão  relevante  que,  independentemente  da  teoria  a  que  se 

recorra para explicar ou justificar seu uso, é consenso que esse modo 

de produção textual arraigou-se tão fortemente na sociedade a ponto 



de se considerar socialmente inferior a pessoa que não a conhece ou 

domina uma variedade diferente da culta.

Segundo MARCUSCHI (1997):

Numa sociedade como a nossa, a escrita é mais do que 
uma  tecnologia.  Ela  se  tornou  um  bem  social  
indispensável  para   enfrentar  o  dia-a-dia,  seja  nos 
centros urbanos ou na zona rural. Nesse sentido, pode 
ser vista como essencial  à própria sobrevivência. Não 
por  virtudes  que lhe  são imanentes,  mas  pela  forma 
como se  impôs  e  a  violência  com que penetrou.  Por 
isso, friso que ela  se tornou indispensável.

Observa-se que a escrita ganhou importância tão grande 

que as próprias gramáticas e livros didáticos de Língua Portuguesa, de 

maneira  geral,  centram  sua  atenção  apenas  no  estudo  dessa 

modalidade de uso da língua.

Assim,  em  decorrência  de  todo  o  prestígio  social 

alcançado pela escrita, a língua falada foi relegada, por muito tempo, 

a  segundo  plano  pelos  estudiosos  da  linguagem.  Atualmente, 

entretanto, novas pesquisas comprovam a importância da oralidade 

como prática  social  inerente  ao ser  humano,  e  que,  por  mais  que 

evoluam as tecnologias,  continuará sendo essencial  à  comunicação 

humana.

A  esse  respeito,  assim  se  expressa  MARCUSCHI  (2001: 

36):

A oralidade jamais desaparecerá e sempre será, ao lado 
da escrita,  o  grande meio  de expressão e de atividade 
comunicativa.  A  oralidade  enquanto  prática  social  é 
inerente  ao  ser  humano  e  não  será  substituída  por  
nenhuma outra  tecnologia.  Ela  será  sempre  a  porta  de 
nossa  iniciação  à  racionalidade  e  fator  de  identidade 
social, regional, grupal dos indivíduos.



É,  portanto,  através  da  oralidade  que  os  indivíduos  se 

identificam com seus  grupos.  Não se  trata  de subestimar  a  língua 

escrita, mas de dar à oralidade, no ensino de língua, o seu devido 

valor.

Apesar  de  sua  evidente  importância  no  processo  de 

interação  entre  as  pessoas,  a  fala,  enquanto  produção  textual-

discursiva oral, até a década de 60, era considerada o lugar do erro e 

do  caos.  Características  da  língua  falada,  como  incompletude, 

hesitações, pausas e repetições, eram vistos como defeitos. Enquanto 

a escrita era considerada a verdadeira forma de linguagem, a fala, por 

sua estrutura simples e pela dependência ao contexto de produção, 

não era considerada objeto de estudo.

Atualmente,  entretanto,  oralidade  e  escrita  são 

consideradas  atividades  que  se  complementam.  Assim,  a  visão 

dicotômica que colocava fala e escrita em pólos opostos não mais se 

sustenta. A perspectiva atual, conforme atestam FÁVERO et al.(2000), 

e  MARCUSCHI  (2001),  mostra  que  fala  e  escrita  ocorrem  num 

continuum tipológico que vai do nível mais informal ao mais formal, e 

que produz um conjunto de variações e não de oposições lineares, 

como se acreditava. Oralidade e escrita pertencem ao mesmo sistema 

lingüístico;  diferentes  são  as  condições  de  produção,  assim 

explicitadas em FÁVERO et al.(2000: 74): 

                                  Fala                                Escrita

Interação face a face. Interação  à  distância   (espaço 



temporal).

Planejamento simultâneo ou quase 

simultâneo à produção.

Planejamento anterior à produção.

Criação  coletiva:  administrada 

passo a passo.

Criação individual.

Impossibilidade de apagamento. Possibilidade de revisão.
Sem condições de consulta a outros 

textos.

Livre consulta.

A reformulação pode ser promovida 

tanto  pelo  falante  como  pelo 

interlocutor.

A  reformulação  é  promovida  apenas 

pelo escritor.

Acesso  imediato  às  reações  do 

interlocutor.

Sem possibilidade de acesso imediato.

O  falante  pode  processar  o  texto, 

redirecionando-o  a  partir  das 

reações do interlocutor.

O  escritor  pode  processar  o  texto  a 

partir de possíveis reações do leitor.

O texto mostra todo o seu processo 

de criação.

O  texto  tende  a  esconder  o  seu 

processo  de  criação,  mostrando 

apenas o resultado.

                 Por ser a conversação atividade de linguagem amplamente 

presente  na  sala  de  aula  e  através  da  qual  transcorre  o  processo 

ensino-aprendizagem, é necessário apresentar elementos básicos do 

texto conversacional,  pois,  concordando com CASTILHO (1998:  29), 

consideramos  que  é  pela  conversação  que  deveriam se  iniciar  as 

reflexões sobre a gramática.

A  conversação  é  uma  atividade  em  que  dois  ou  mais 

interlocutores participam da interação verbal alternando-se para falar 



a  respeito  de  assuntos  cotidianos.  Basicamente  são  quatro  os 

elementos que organizam a atividade conversacional:

Turno:  ... entendendo-se por turno qualquer intervenção 

dos interlocutores ( participantes do diálogo), de qualquer extensão. 

GALEMBECK, 2001:60)  A alternância e a sucessão  de turnos produz a 

conversação,  apesar  de  que  não  existe  uma  disposição  fixa  de 

alternância de turnos. Veja-se, abaixo, um exemplo de turno: 

A5: pode circulá?

Prof.: pode circular...

A5: é pra fazê no caderno?

Prof.:  ali no livro...  então nós temos uma situação de 

jogo... e o que seria esse som?

(  Fragmento  extraído   da  aula  da  professora 

pesquisadora)

Quando os interlocutores possuem o mesmo direito de 

iniciar um diálogo, conduzi-lo ou mudar o tópico discursivo ocorre um 

encontro  simétrico;  porém,  quando  um  dos  interlocutores  tem 

privilégios  em  relação  à  condução  do  diálogo,  como  escolha  e 

condução do tópico discursivo, tem-se um encontro assimétrico.

Tópico  discursivo:  é aquilo  acerca  do  que  se  está 

falando.   É o tópico  que organiza  a  conversação,  uma vez que os 

interlocutores interagem e, engajados na atividade, sabem quando o 

tópico está sendo mantido, quando deve ser mudado ou retomado. O 

exemplo  abaixo,  das  linhas  20  a  36,  foram extraídos  por  FÁVERO 

(2001),  do  inquérito  número  360,  do  tipo  D2  (  diálogo  entre  dois 



informantes), pertencente ao arquivo do Projeto NURC/SP, e publicado 

em A linguagem Falada Culta na Cidade de São Paulo (1987). O 

tópico discursivo é "Planejamento familiar de L1( locutor 1):

L2: a sua família é grande?

L1: nós somos:: seis filhos

L2: e a do marido?

 [

L1: e a do marido... eram doze agora são onze...

L2: ahn ahn

  [

L1: quer dizer somos de famílias GRANdes e::...  então 

ach/ acho que::... dado esse fator nos acostumamos a:: 

muita gente 

L2: ahn ahn

L1: e::

L2: e daí o entusiasmo para NOve filhos...

L1: exatamente nove ou dez...

   [

L2: (   )

L1:  é  e::  mas...  depois  diante  das  dificuldades  de 

conseguir quem me ajudasse... nó::s paramos no sexto 

filho...

L2ahn ahn

L1: não é?... e... estamos muito contentes e...



Marcadores  conversacionais:  são  elementos 

lingüísticos  e  não-lingüísticos  que  ajudam  a  promover  a  interação 

entre os interlocutores  e que podem ser  produzidos  pelo falante e 

também  pelo  ouvinte.      Mesmo  sem  fazer  parte  do  conteúdo 

cognitivo do texto ( URBANO, 2001: 85), dão coesão e coerência ao 

texto falado.

Os marcadores lingüísticos podem ser:

.  verbais: lexicalizados: como  sabe?,  eu  acho  que, 

entende?

                       .Não-lexicalizados: como ahn... ehn...

.  prosódicos: as  pausas,  as  entonações,  o  ritmo,  a 

velocidade, o tom de voz.

Marcadores não-lingüísticos são o olhar, os gestos, o 

riso,  importantes  na  conversação  face  a  face,  pois  regulam  as 

relações entre os interlocutores, uma vez que um olhar, por exemplo, 

pode mudar o rumo de uma conversação.

Pares  adjacentes:  constituem-se  de  dois  turnos 

emparelhados  como  pergunta/resposta,  saudação/saudação, 

convite/aceitação ou recusa. Os pares adjacentes controlam as ações 

dos interlocutores e funcionam, inclusive, como introdutores do tópico 

discursivo. O exemplo a seguir ilustra o par pergunta/resposta, que 

destacamos por ser o par adjacente mais presente em sala de aula e 

através do qual acontecem os eventos interativos nesse ambiente:

L2: a sua família é grande?

L1: nós somos:: seis filhos



(NURC/SP  D2  360:21, p. 136, in FÁVERO et al, 2000, p, 

51)

Cabe ressaltar, ainda, que os textos falados dividem-se 

em dois grupos no que diz respeito à participação dos interlocutores 

na produção do discurso.      MARCUSCHI (  1993: 42) divide-os em 

diálogos e monólogos. 

DEL RIO (1996: 20) usa outra terminologia: ao primeiro 

grupo  chama  discurso  oral  poligestionado,  e  ao  segundo, 

discurso oral monogestionado.

STEGER (1983, apud MARCUSCHI, 1993: 46) propõe uma 

divisão em tipos básicos de interação comunicativa:

a)   monólogos;

b)  diálogos simétricos;

c)  diálogos assimétricos;

d) ações ( desacompanhadas de linguagem).

Independentemente  das  diferenças  de  terminologia 

empregada  por  cada  teórico,  há  em comum  entre  eles  o  fato  de 

considerarem,  para  fins  de  classificação  e  análise,  o  número  de 

falantes, a natureza de sua participação na interação, além da relação 

de poder que se estabelece entre eles.

De  maneira  geral,  tais  formas  de  interação  oral  (a) 

ocorrem em sala de aula de língua materna ou  (b) deveriam estar 

presentes no ensino de língua materna. 

Monólogos são textos em que apenas um falante organiza 

todo o discurso, detém o turno conversacional praticamente o tempo 



todo, embora deva observar seu interlocutor e suas reações a fim de 

fazer mudanças necessárias à consecução de seus objetivos. Entre os 

exemplos de monólogos estão a conferência e o sermão.

Diálogos  simétricos  ocorrem  quando  existe  uma 

alternância regular de turnos entre os interlocutores, que se alternam 

nos  papéis  de  falante  e  ouvinte.  O  texto  falado,  neste  caso,  é 

produzido cooperativamente e os envolvidos  são responsáveis  pela 

construção do discurso. Debates e conversas informais são exemplos 

desse tipo de interação.

Diálogos  assimétricos  são  aqueles  em  que  não  existe 

relação de igualdade de poder entre os interlocutores, ou seja, um dos 

interlocutores sempre terá o domínio da palavra, permitindo ou não 

ao  outro  a  participação  na  construção  do  discurso.  A  aula  é  uma 

situação  discursiva  em  que,  muitas  vezes,  predomina  o  diálogo 

assimétrico. 

A  língua  falada  é  dialógica,  assim  como  a  escrita.  No 

entanto,  na  modalidade  oral  os  interlocutores  estão  em presença, 

face-a-face  (  a conversa telefônica é uma exceção), em contextos 

reais,  de forma que locutor  e  interlocutor  tornam-se co-autores  do 

texto. 

Outra  característica  da  língua  falada  é  que  seu 

planejamento e execução são simultâneos e ocorrem em tempo real; 

os  atos   de  fala  não  são  apagados  e  toda  a  “arquitetura”  de 

formulação  do  discurso  mostra-se  ao  interlocutor.  Dessa  forma, 



fenômenos  como  a  hesitação,  as  repetições  e  as  digressões, 

considerados defeitos da fala pelos teóricos tradicionais da linguagem, 

tornam-se  perfeitamente  normais  quando  se  considera  a 

instantaneidade de produção do ato de fala.

A presença dos traços paralingüísticos, como entonação, 

ritmo  e  gestos  complementam  muitas  informações  ou  mesmo 

possibilitam a omissão de palavras e até de frases inteiras. 

URBANO (2001), a esse propósito, esclarece:  Com efeito, 

na língua  falada  efetua-se  uma  decodificação  mínima,  suficiente, 

mesmo elipticamente,  pois  'o  contexto  e  a  situação  permitem 

negligenciar  uma  parte  do  enunciado,  sem  comprometer  sua 

compreensão'.

Outro aspecto a ser salientado é que o falante observa e 

monitora  as  reações  de  seu  interlocutor,  e  pode,  dessa  forma, 

reformular sua fala e adotar atitudes lingüísticas mais adequadas ou 

dar explicações complementares a seu interlocutor.

Finalmente,  a  língua  falada  possui  características 

fonéticas, sintáticas e lexicais diferentes das características da língua 

escrita, que não serão aqui tratadas visto não serem objeto de análise 

desta dissertação.

A  partir  das  concepções  de  língua  e  de  texto  como 

práticas sociais, torna-se fundamental desenvolver, em sala de aula 

de língua materna, o trabalho com oralidade. Tal necessidade decorre 

do fato de que os alunos devem aprender a adaptar seus recursos 

lingüísticos  e  paralingüísticos  às  mais  variadas  situações 



comunicativas, não apenas na esfera escolar, mas, em outras esferas 

de  que  farão  parte  (trabalho,  universidade,  entre  outras) 

considerando-se  os  contextos   e  propósitos  em  que  estarão 

envolvidos.  Sobre  esse  necessidade,  DEL  RIO  (1996:18),  assim  se 

manifesta:

O trabalho de língua oral  na escola não pode ter como 
objetivo único ensinar  aos alunos a teoria sobre o que 
seria  saber  se  expressar  com  correção  fonética  e 
morfossintática,  pois  tal  conhecimento  normativo  dos 
aspectos formais, embora importante, não é suficiente. O 
trabalho psicopedagógico da língua oral  inclui,  também, 
ensinar  aos  alunos  o  emprego  social  da  língua  oral,  
habilidades  ou  competência  comunicativa,  ou  seja, 
ensinar a comunicar-se com eficácia.

  

Trabalhar  o emprego  social  da  língua  articula-se  com o 

ensino  dos  gêneros  textuais,  que  são  realizações  lingüísticas 

marcadas por características sócio-comunicativas. Marcuschi ampara-

se na posição defendida por BAKHTIN, que observa a língua em seus 

aspectos  discursivos  e  enunciativos,  e  não  em  aspectos  formais 

apenas. 

Para BAKHTIN (1992), os gêneros do discurso variam tanto 

quanto  as esferas da atividade humana e a utilização da língua ocorre 

através de enunciados orais ou escritos, concretos e únicos. Uma vez 

que as esferas de atividade humana são incontáveis, também o são os 

gêneros do discurso. Quanto mais evolui cada uma das esferas, mais 

se  amplia  a  variedade  de  gêneros.  Esses  gêneros  vão desde  uma 

curta  réplica  de  diálogo  cotidiano  e  o  relato  familiar  até  o  mais 

volumoso  romance.  Bakhtin  define,  então,  os  gêneros  como  tipos 



relativamente estáveis de enunciados elaborados por cada esfera de 

utilização da língua.

BRAIT  (2003:16),  ao  refletir  sobre  as  possibilidades  de 

ensino a partir dos gêneros do discurso, pondera que

Na medida em que o conceito de linguagem e de ensino 
privilegiados  envolvem  indivíduo,  história,  cultura  e 
sociedade, em uma relação dinâmica entre produção,  
circulação  e  recepção  de  textos,  os  conceitos  de 
gêneros  discursivos  e  tipologias  textuais,  feitas  as 
devidas diferenças e observado o diálogo constitutivo 
que os une, contribuem para um trabalho efetivo com a 
língua e a literatura, tanto no que diz respeito a suas 
estabilidades  quanto  instabilidades,  provocadas  pelas 
coerções do uso nas diversas atividades humanas em 
diferentes momentos históricos.

Dessa forma, apontam-se, a seguir, alguns gêneros orais 

que podem ser objeto de estudo em sala de aula:

. Literários -  canção, textos dramáticos;

. De imprensa -  notícia, entrevista, debate, depoimento; 

.  De divulgação científica  -    exposição , 

seminário, debate;                                     

Para o trabalho com esses gêneros, algumas estratégias 

iniciais :

.  planejamento  prévio  da  fala  em  função  da 

intencionalidade  do  locutor,  das  características  do  receptor,  das 

exigências da situação e dos objetivos estabelecidos;

.  seleção adequada do  gênero,  de  recursos  discursivos, 

semânticos e gramaticais, prosódicos e gestuais;



.  emprego  de  recursos  escritos  (  gráficos,  esquemas, 

tabelas)  como  apoio  para  a  manutenção  da  continuidade  da 

exposição;

.   ajuste da fala em função da reação dos interlocutores, 

como levar em conta o ponto de vista do outro para acatá-lo, refutá-lo 

ou negociá-lo.

Conclusão

CASTILHO (1998), que considera a estreita relação entre 

língua escrita e língua falada, sugere que as reflexões gramaticais 

partam de um emparelhamento da língua falada e da língua escrita 

(p.  24),  ou  seja,  pode-se  combinar,  por  exemplo,  o  estudo  dos 

seguintes tipos de texto: conversação simétrica/diálogos em peças 

de teatro; conversação assimétrica/cartas, crônicas e noticiários de 

jornais  e  revistas.  Estudos  comparativos  como  os  sugeridos  por 

Castilho confirmam que fala e escrita não se encontram em pólos 

opostos; mostram que há textos escritos que se aproximam muito de 

textos falados e textos falados com características de textos escritos, 

estabelecendo o continuum tipológico de que nos fala Marcuschi.

Castilho pondera que, inicialmente, esse estudo seja feito 

através de pequenos projetos de pesquisa, em que primeiro se faça a 

reflexão  e,  depois,  a  classificação  gramatical.  Projetos  dessa 

natureza  tornam as  aulas  de  Língua Portuguesa  mais  agradáveis, 

uma vez que trabalham a língua que efetivamente se utiliza no dia-a-



dia, e não uma língua presente apenas em manuais de gramática ou 

antigos textos literários.

RAMOS  (1997),  por  sua  vez,  argumenta  que  há  duas 

maneiras diferentes de se levar o aluno a conhecer as variedades 

lingüísticas: a primeira é a definição feita pelo professor; a segunda é 

colocar o aluno em contato com essas variedades. A  primeira opção, 

segundo ele, tem levado os alunos ao fracasso no uso da língua. A 

segunda  possibilidade  é  a  mais  promissora:  professores  e  alunos 

podem selecionar, dentre o leque de situações reais cotidianas, os 

textos  que  serão  estudados;  como  exemplo,  cita  trechos  de 

programas  de  televisão  e  conversas  com  pessoas  de  diferentes 

níveis  sociais.  Ao  enfatizar  o  texto  oral  como  objeto  de  estudo, 

Ramos esclarece que o aluno, ao tomar contato com os textos, tem 

possibilidade  de  participar  mais  ativamente  do  processo  de 

aprendizagem.

Encontram-se, também, em DEL RIO (1996), orientações 

para o ensino da língua oral comunicativa. A autora considera que os 

usos  funcionais  da  língua  são  aprendidos  em  práticas  sociais 

compartilhadas, isto é, em interações significativas. Dessa forma, as 

próprias  atividades  cooperativas  presentes  na  sala  de  aula  são 

adequadas ao desenvolvimento das habilidades discursivas orais dos 

alunos.

Não podemos deixar  de citar  MARCUSCHI (1993),  para 

quem, sejam quais forem os parâmetros definidos para o estudo da 

língua falada, todas as sugestões só farão sentido se forem tomadas 



numa perspectiva teórica em que o foco não seja apenas a análise  

fundada no sistema lingüístico abstrato.  Ou seja, a língua falada a 

ser estudada deve, novamente, ser a língua viva e real falada em 

nosso país. 

 Pode parecer redundante, repetitivo, porém, realmente, 

é papel  do professor  proporcionar  as interações orais  em sala  de 

aula. Não apenas aquelas que levam ao estudo da língua escrita, tão 

necessária em nossa  sociedade, mas também aquelas que levem ao 

estudo da língua falada e de suas variedades,  preparando nossos 

alunos para a participação nas situações de interlocução, desde as 

mais informais às mais formais.

Acreditamos  que  não  seja  mais  uma  função  a  ser 

atribuída ao professor de Língua Portuguesa, mas uma questão de 

reorganização dos conteúdos,  que busque colocar  língua escrita e 

língua  falada  no  mesmo  nível   de  importância.  Sem  dúvida,  os 

professores precisam de condições para que todas essas mudanças 

sejam efetivadas: melhores condições de trabalho, tempo disponível 

para estudo e preparação de material. No entanto, é possível iniciar 

o  estudo  da  língua  falada  através  de  pequenos  projetos,  como 

sugere Castilho, e do aproveitamento das inúmeras situações que se 

apresentam em sala de aula. Cremos que, quando situações como 

essas passam a fazer parte da rotina de sala, as aulas passam a ser 

mais  interessantes  e  tanto  professores  quanto  alunos  sentem-se 

realmente sujeitos do processo ensino/aprendizagem.
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