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Resumo:

O presente artigo teve como principal objetivo investigar a prática pedagógica destinada ao tratamento
didático sobre os gêneros discursivos orais Foi realizado uma pesquisa de cunho qualitativo e tomado
como lócus de estudo uma turma do segundo ano das séries iniciais da Rede Municipal de Jaboatão dos
Guararapes - PE. Para tanto, nos apoiamos nos referenciais teóricos de Marcuschi (2008), Bakhtin (2000)
e Schneuwly e Dolz (2004) No que concerne aos procedimentos metodológicos foi utilizada a pesquisa de
viés etnográfico. Os resultados dos dados construídos e relacionados apontam que as práticas pedagógicas
desenvolvidas pela docente sobre os gêneros textuais orais são caracterizadas por uma concepção
reducionista e simplista. Ou seja, de pouco contribuem para uma apropriação sólida pelos discentes sobre
os orais, pois não se vislumbra a tematização dos gêneros incluindo o seu campo social.
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Abstract:

This paper aimed to investigate the pedagogical practice for the treatment courseware on oral genres we
carried out a qualitative research and taken as a locus of study a class of the second year of the initial
series of the Municipal Jaboatão Guararapes - PE. To do so, we rely on the theoretical Marcuschi (2008),
Bakhtin (2000) and Schneuwly and Dolz (2004) concerning the methodological procedures used was
ethnographic research bias. The results of the data indicate that constructed and related pedagogical
practices developed by teachers on oral genres are characterized by a reductionist and simplistic design.
Ie, contribute little to an appropriation by the students on the solid oral because we do not see the themes
of genres including your social field.
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1. Introdução
O ensino de língua tem sido nos últimos anos uma temática de vários debates e reflexões ocupando um
lugar de destaque no cenário educacional em vários encontros local, regional, nacional e até mesmo
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internacional; face às profundas mudanças de concepções e implicações de leitura e ensino de língua
materna.

Tais discussões foram intensificadas a partir da década de 80 oriundas de várias áreas do saber como a
linguística, psicolinguística, sociolinguística e psicologia cognitivista. Muitos desses estudos apontaram
para a relevância do ensino de língua através dos diferentes gêneros textuais. Segundo Marcuchi (2005),
os gêneros textuais são considerados como entidades empíricas com estruturas e função social específica
em suas mais variadas práticas de uso da língua. Para Bakhtin (2000) os gêneros materializam a língua,
pois estão direcionados ao cotidiano dos sujeitos. Semelhantemente; Bronckart (1999), referenda que a
apropriação dos gêneros textuais nos torna mais atuante e falante em sociedade. Nesse sentido, a língua é
vista como resultado de ações linguísticas realizadas por sujeitos reais em contextos históricos e
socialmente demandados. De fato, a língua como interação revela que os sujeitos são atores construtores
sociais ativos, ideologicamente situados, o texto é construído na interação, é lugar de interação.

Do mesmo modo, outro ponto relevante que se discute nos dias atuais sobre o ensino da língua refere-se
à oralidade. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), .defendem que o ensino da oralidade deve ser
partilhado por todos aqueles que tratam dela, por exemplo, os autores de livros e professores de língua
portuguesa. Ao passo que, um trabalho sobre os gêneros orais como objetos de ensino, de muito, poderá
contribuir para os sujeitos compreenderem os textos orais e escritos com mais se defrontam em diferentes
situações de participação social de modo mais competente e consciente. Ou seja, seus usos e
finalidades.Diante disso, levantamos a seguinte questão de pesquisa: Até que ponto o ensino dos gêneros
orais tem sido trabalhados pelo professor das séries iniciais nas escolas Quais são os gêneros orais
selecionados, adotados em sua prática pedagógica

Essas são algumas inquietações que nos mobilizam a realizar esta investigação surgindo como perguntas
iniciais e que possui como objetivo geral: identificar e analisar as práticas pedagógicas destinadas ao
tratamento didático no ensino do gênero oral nas séries iniciais. Marcuschi (2008) coloca que os estudos
sobre os gêneros orais são ainda escassos e recentes, mas que é necessário realizá-los justamente por
estarem diretamente ligados com o conhecimento comum dos falantes. Por isso tudo, justifica-se a
presente investigação por ser também uma temática pouca explorada nos cursos de graduação e até
mesmo de pós-graduação e tratamento didático em livros, bem como em publicações escassas sobre a
referida temática. Servindo, então seus possíveis achados como fruto de análises para futuros trabalhos
que consideram também relevante à prática pedagógica crítica do ensino dos gêneros orais nas escolas.

2. A escola e o ensino da oralidade: algumas considerações.

Segundo Schenewly et.al (2004), durante muito tempo as escolas vêm negligenciando o tratamento da
linguagem oral como algo não passível de ensino e aprendizagem. Essas críticas se devem ao pouco ou
nenhum planejamento que grande parte dos professores estaria realizando em suas ações didáticas. Ações
de o tipo deixar “as crianças falarem aleatoriamente”, seriam o suficiente como tratamento da linguagem
oral nas escolas. Do mesmo modo, os professores por não tomarem em suas práticas pedagógicas
conhecimentos sobre os pressupostos teórico-epistemológico claro a definir sua concepção de aquisição da
linguagem recaem em situações reducionistas e equivocadas em práticas de oralidade, como apresentadas
anteriormente. Negando, muitas vezes, que toda criança quando chega à escola já possui uma bagagem
linguística ampla e, por isso, cabendo a ele (professor) proporcionar condições de acesso a outros gêneros
orais e usos da linguagem. Visto que, a escola torna-se lócus privilegiado de acesso e trabalho com mos
gêneros orais. Estes segundo Schenewly (op.cit) são a entrada para o trabalho e ampliação dos usos da
língua mais pertinente no âmbito escolar. De fato, são ‘instrumentos culturais’ inseridos em sociedade nas
mais variadas situações de uso da língua. Assim, ao nos remeter a ideia de que devemos pensar o
funcionamento e ensino da linguagem oral direcionada aos diferentes gêneros textuais e diferentes usos
da língua e também, refletir sobre o oral numa perspectiva de uma construção complexa e lenta através
da qual percebamos vários aspectos, por exemplo: ”Como”, “Pra quê”, e “por que” estamos adotando tais
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gêneros orais naquele referido contexto social, são alguns indicativos de seu ensino na escola.
Objetivando, assim que o aluno tenha consciência linguística do uso da linguagem oral nas mais variadas
situações de uso, quer saber em seu cotidiano, ou muma palestra, seminário. Scheneuwly e Dolz (2004)
nos recomendam que devam ser explorar os aspectos sócio-discursivos, composicionais e estilísticos dos
variados gêneros textuais nas sequencias didáticas. Para tanto, é preciso que o docente crie condições
para que os alunos se defrontem em situações ou representações do uso da escrita e da fala englobando:
Qual o gênero, contexto, utilização e domínio da fala. Desse modo, sistematicamente e autorregulado o
professor poderia criar condições para o aluno conhecer, dominar e utilizar melhor os orais.

3 Linguagem oral e escritas: alguns apontamentos sobre os Gêneros discursivos.

Hoje, sabemos que a linguagem e a escrita não são modalidades estanques, apesar de apresentarem
diferenças devido à condição de produção, é um fator incontentável a importância que ambas possuem
para a promoção da cidadania. Nesse sentido, não devendo haver supremacia de uma em detrimento da
outra, porque ambas devem ser vista como resultado de ações linguísticas realizada por sujeitos reais em
contextos históricos e socialmente determinados durante todo o processo de evolução da própia
humanidade.

Tais especificidades são, de fato, elementos exclusivos de cada uma delas, como os movimentos, por
exemplo, na linguagem oral, e a reescrita de um texto, com mudanças do anterior na linguagem escrita.
Em outras palavras, as pessoas não escrevem exatamente do mesmo modo que falam, uma vez que se
trata de processos diferentes. Essas diferentes condições de produção para uso de diferentes intenções
propiciam a criação de diferentes tipos de linguagem, que se agrupam nas duas modalidades da língua
(BOTELHO, 2005).

Por isso, fatores como o contexto, ou esfera social, a intenção do usuário etc. São responsáveis pelas
diferenças entre a linguagem oral e a linguagem escrita, que segundo Cavalcante e Melo (2006) ambas as
modalidades são importantes no contexto escolar, não devendo haver supremacia da escrita sobre a
oralidade. Nessa perspectiva, torna-se necessário contemplar, nas atividades de ensino, a diversidade de
textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância social, mas também pelo fato de que textos
pertencentes a diferentes gêneros são organizados de diferentes formas. A compreensão oral e escrita,
bem como a produção oral e escrita de textos pertencentes a diversos gêneros, supõem o
desenvolvimento de diversas capacidades que devem ser enfocadas nas situações de ensino pelo docente.
É preciso abandonar a crença na existência de um gênero prototípico que permitiria ensinar todos os
gêneros em circulação social. (BRASIL, 1998, p.23, 24)

Certamente, propor momentos em quem os gêneros e modalidades orais façam parte do planejamento
docente poderá ser caminhos para essa finalidade. Como define Bakhtin (2000), cada esfera de troca
social elabora tipos relativamente estáveis de enunciados, ou seja, os gêneros. Este teórico ainda sinaliza
que a escolha de um gênero se determina pela esfera, campo social de uso, suas necessidades e
participantes e concretizando, materializando-se em textos, orais ou escritos, os gêneros discursivos vão
moldando os nossos discursos. E por serem tão heterogêneos os gêneros textuais devem ser escolhido na
prática docente atendendo tanto a situações informais como a situações informais. Em outras palavras,
contemplar os gêneros primários (bilhete, carta...) e secundários (seminário, artigo...). De todo, os três
elementos que caracterizam os gêneros, que são o conteúdo temático, o estilo verbal e a estrutura
composicional (BAKTHIN, 2000)

Segundo Marcuschi (2008), os gêneros textuais materializam a língua, são entidades empíricas. Dessa
forma, regulando a sociedade ao longo de sua história. Torodov (1980), afirma serem os gêneros
discursivos oriundos dos atos da fala. Decerto, os gêneros orais e escritos apresentam-se semelhantes,
porém o que contribui para a sua distinção é justamente a sua gênese.
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Em síntese, não é simples a definição para os gêneros orais, entretanto é categórico afirmar que sendo
objeto de ensino-aprendizagem os orais devem ser inseridos na prática docente, bem como a utilização
dos gêneros secundários.

4. Descrição da investigação.

A pesquisa aqui delineada segue uma perspectiva qualitativa, ou seja, trabalham com opiniões,
concepções e representações sociais dos sujeitos envolvidos, por isso, não se limitando a coletar e
quantificar dados através de tabelas ou gráficos (GIL, 2002, ANDRÉ, 2007).

Constituiu-se em um estudo de caso, de cunho etnográfico, realizado numa escola municipal da cidade dos
Jaboatão dos Guararapes-PE. Desenvolvemos a pesquisa em dois momentos. No primeiro momento
realizamos a pesquisa etnográfica propriamente dita ( imersão no campo); e, no segundo, a aplicação de
questionário aberto após a sequência didática desenvolvida pela professora.Vale salientar que os
postulados de Schneuwly e Dolz (2004), foram os principais elementos teóricos de análise sobre o ensino
dos gêneros nas escolas Sendo assim, na análise construída procuramos relacionar ambos os momentos
de tal forma a interligá-los a partir de algumas categorias de análise teóricas : (i) Escolha dos gêneros
orais (ii) campo social-aspecto sociodiscusivo e (iii) situações de leitura e produção do gênero.Durante
cerca de um ano ,periodicamente,observamos as aulas de linguagem de uma professora efetiva.Suas
aulas eram guiadas por rotinas que seguiam basicamente o livro didático.Que sobre uma breve análise
contemplavam uma variedade de gêneros escritos ( bilhetes, convite, receita culinária e
quadrinhos).Quanto ao eixo da oralidade uma imensa lacuna se tinha, ou seja.parlendas eram as únicas
opções ofertada, tão quão, implicava para o uso de situações informais da língua.

Aos demais gêneros inscritos seguiam um rigor didático em que era apontado pela professora nas aulas:
Nome do gênero; características e uso. Isto é, se o gênero era uma fábula ou uma lenda, por exemplo, a
partir de sua leitura (feita pela professora); e a escrita do nome do gênero e leitura pelos alunos em sala
de aula. Aspectos como a produção textual e o campo social eram relegados a informações pontuais no
início dos trabalhos, do mesmo modo, pontos referentes ao eixo da análise linguística não eram abordados
explicitamente. Tais rotinas evidenciaram um saber superficial sobre o tratamento didático dos gêneros
discursivos e mais exemplificados neste exemplo a seguir assistido quanto ao gênero oral notícia que fora
um momento promovido, indicado pelo do pesquisador e adotado pelo professor em análise, haja vista,
não eram discutidos e quando surgiram (parlenda) elas eram lidas coletivamente e não mais feito
explorações.

Situação: Iniciou a aula comentando sobre manchete de um jornal local explicando com termos ‘mais’
fáceis para os alunos. Perguntou se eles conheciam o assunto (conteúdo) e se eles podiam comentar das
informações dos acontecimentos do jornal lido por ela. Pouca participação e interrupções entre si nos
comentários dificultavam a escuta, participação dos alunos, bem como desconheciam o teor das
informações apresentadas pela professora o que gerou pouca atenção e envolvimento sobre a atividade
foram questões observadas.

Quanto ao final dessa aula/episódio fora aplicado um questionário aberto e apresentado seus principais
indicativos e discussões.

Quando solicitado a falar sobre:

1-A importância do gênero oral em suas aulas, o que são.

-Muito importante, porque eu sempre trabalho e a Proposta Curricular direciona que sejam trabalhados
esses textos. (sis)

2-Quanto ao eixo da leitura com o trabalho com os gêneros, como é realizado
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-Acho o mais importante, porque eles estão em fase de alfabetização, eu sempre leio para eles e peço que
leiam (sic).

3- Quanto ao gênero oral, como é realizado o trabalho

-Acho bom e sempre trabalho sempre leu os gêneros... (sic)

Diante do exposto, percebemos explicitamente uma concepção ingênua sobre os gêneros, inclusive os
orais. Carente de um trabalho mais sistematizado e problematizado, pois não é suficiente apresentar os
gêneros e preciso explorar varias dimensões e relacionados os eixos de ensino da língua. Mais ainda, de
uma autonomia docente, no sentido, de selecionar gêneros mais formais (palestra) e tematizá-lo de
acordo com as situações dos discentes de modo claro e com finalidades mais específicas.

5.Considerações parciais.

Este estudo investigou como o professor das séries iniciais tem trabalhado os gêneros orais e apontou
para uma forma simplista e equivocada sobre os gêneros textuais, sobretudo com os orais. Propor
adaptações, no sentido de ofertar uma variedade de gêneros, inclusive mais formais e de explorar os
elementos dos demais eixos, como o da produção se faz necessários. Outro ponto a ser discutido diz
respeito ao campo social daqueles gêneros (ordem do narra, relatar, expor e argumentar), suas
semelhanças e diferenças, que não fora apresentado pela docente em questão. Essas atividades devem
facilitar de modo progressivo uma apropriação discente em que se percebam as finalidades de cada uso
dos gêneros textuais. Nesse sentido, conhecer o que os alunos já se deparam (gêneros primários) em seus
cotidianos serão ponto de partida para ampliar os repertórios de gêneros em sua prática pedagógica
(gêneros secundários) valorizado a língua oral como um bem sociocultural. Em outras palavras, preparar
os alunos para dominar a língua em situações variadas, fornecendo-lhes instrumentos eficazes e uma
representação clara de uso dos gêneros (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004).

Criar condições para que tudo isso aconteça seria romper com um ensino normativo onde se esquece de
que os gêneros estão presentes em nossas vidas, por isso merendo maior atenção em nossa prática
docente merecendo mais estudos, aprofundamentos e proposições metodológicas.
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