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RESUMO: A pesquisa que origina esse artigo teve como enfoque evidenciar a contribuição das 

metodologias ativas no desenvolvimento da oralidade dos educandos. O ensino de língua portuguesa 

no Brasil, ao longo da história, caracteriza-se em geral, pela priorização da variedade padrão escrita 

do idioma e pelo silenciamento, ou seja, deixa-se de lado a oralidade, habilidade relevante para o 

desempenho linguístico dos falantes. Neste sentido, faz-se necessário a interferência do professor, isto 

é, do reconhecimento e atuação da escola como espaço educativo formal da oralidade tanto quanto da 

escrita. Para tanto, além de evidenciar a utilização das metodologias ativas como propulsoras do 

protagonismo dos educandos enquanto construtores do seu conhecimento, buscou-se discutir a adoção 

dessas metodologias em sala de aula como alternativas potencializadoras do desenvolvimento da 

capacidade de expressão oral do aluno. Utilizou-se como metodologia investigativa a pesquisa 

bibliográfica exploratória, que consistiu na coleta de dados teóricos com base em periódicos que 

abordam a temática. Para a sustentação da investigação, a análise está fundamentada nos postulados 

de Marcuschi (1997), Oliveira (2015), bem como, no aporte legal para o ensino de língua portuguesa 

na educação básica com enfoque na oralidade. Neste sentido, identificou-se nos dados coletados, a 

necessidade de formações que preparem o educador para interagir nos atuais ambientes educacionais, 

atuando com as ferramentas didático-pedagógicas disponíveis, proporcionando ao aluno a 

apropriação e domínio da linguagem oral nos diversos contextos formais. Constatou-se que as 

metodologias ativas se apresentam como possibilidades para a consecução da aprendizagem 

significativa, sendo capazes de elevar a oralidade ao patamar privilegiado da escrita.  
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino da oralidade nas atividades de língua portuguesa na educação básica não é 

valorizado nem oportunizado tanto quanto o ensino da língua na modalidade escrita. Quando 

acontece, o trabalho oral é realizado de maneira rotineira, sem conteúdo e dissociado dos 

objetivos de aprendizagem. Outras vezes, o ensino oral é limitado à simples oralização do texto 

escrito, em atividades de leitura de textos em voz alta em sala de aula.  Esta prática alimenta o 

silenciamento, fazendo com que os aprendizes tenham dificuldades em se expressar oralmente, 

especialmente nos momentos mais formais que exigem o domínio do uso da linguagem. 
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Em paralelo a isso, observa-se que os métodos tradicionais de ensino, focados na 

transmissão ou no protagonismo unilateral do professor não favorecem a interação, 

contribuindo para que a postura passiva do aluno seja perpetuada a cada geração, desmotivando 

a aprendizagem de competências e habilidades atreladas à oralidade. 

Tendo em vista esse quadro, surge o questionamento: que caminhos deve o professor da 

educação básica percorrer, no intuito de favorecer o domínio da linguagem não só escrita como 

também oral pelo aluno, seja nos contextos comunicativos simples ou nos mais formais, 

formando cidadãos críticos, reflexivos e capazes de transformar sua realidade e a sociedade em 

que se insere por meio do uso da linguagem? 

Neste contexto, propõe-se a quebra de posturas e paradigmas consolidados na educação 

por meio da adoção de metodologias de ensino que possibilitem o protagonismo e autonomia 

do aluno no processo de construção de seu conhecimento, propiciando a aprendizagem 

significativa. 

De tal modo, a pesquisa buscou evidenciar que as metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem, enquanto ferramentas pedagógicas, podem contribuir para o ensino e 

desenvolvimento da capacidade de expressão oral dos alunos, de modo consciente e reflexivo.  

 

 

1 METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

O contexto histórico do sistema básico educacional brasileiro é marcado pelos métodos 

de ensino tradicionais, os quais são centrados na figura do docente enquanto detentor do 

conhecimento, responsável por transmiti-lo ao aluno. Esse contexto correspondia, 

historicamente, ao surgimento da escola como responsável por educar àqueles que deveriam 

assumir postos de trabalhos derivados da revolução industrial. 

Nessa perspectiva, o aluno por sua vez, assume um papel passivo, limitando-se a 

absorver os conteúdos dados, sendo, posteriormente avaliado por sua capacidade de repetição, 

num foco de avaliação somente de estratégias cognitivas.  

Nota-se, porém, que na atual era da sociedade da informação não há mais espaço para 

o processo de ensino-aprendizagem baseado nesse modelo mecânico que gera no aluno 

desmotivação e desinteresse por não ser reconhecido como corresponsável no processo de 

construção do conhecimento. Neste sentido, é importante discutir alternativas que priorizem a 

interação, aprendizagem colaborativa, dialogicidade e autonomia enquanto fatores que 

possibilitam a aprendizagem significativa do educando. Hatano (1993, p.163) destaca que: 



   

 

 

 

  

arguir que o conhecimento é individualmente construído não é ignorar o papel das 

outras pessoas no processo de construção. Similarmente, enfatizar os papéis das 

interações sociais e/ou com os objetos na construção do conhecimento, não desmerece 

a crucial importância da orientação a ser dada pelo professor. 
 

Destarte, na tentativa de trilhar novos caminhos no que diz respeito a promover meios 

que permitam o docente atingir os objetivos educacionais no âmbito da educação básica, 

planejando-se levando em consideração a forma pela qual os alunos aprendem e reconhecendo-

os como corresponsáveis pela construção de sua aprendizagem, as metodologias ativas figuram 

como mecanismos propulsores.  

Cotta et al. (2012, p.788) conceituam as metodologias ativas de ensino e aprendizagem 

como: 

estratégias de ensino fundamentadas na concepção pedagógica crítico-reflexiva, que 

permitem uma leitura e intervenção sobre a realidade, favorecendo a interação entre 

os diversos atores e valorizando a construção coletiva do conhecimento e seus 

diferentes saberes e cenários de aprendizagem. 

 

Esse conceito indica que toda uma mudança na perspectiva educacional deve ser 

repensada, trazendo os alunos para o centro da discussão e do processo, dando voz e vez, para 

que possam ser responsáveis pela gestão de seu conhecimento. 

Conforme apontado por Oliveira et al. (2015), as metodologias ativas surgem 

reorganizando os processos de ensino-aprendizagem, modificando as estratégias, os materiais 

e os meios utilizados, redirecionando os papéis do educador e do educando neste processo. 

Desse modo, constituem-se em métodos de aprendizagem inovadores que possibilitam o 

pensamento crítico. Por meio de seu uso, é permitido ao docente confrontar a realidade do 

aluno, pela valorização das suas experiências e contribuições, às teorias disponíveis, 

promovendo a autonomia e instigando-o a refletir de modo crítico, mediante o levantamento de 

hipóteses, seguido da análise e seleção das possibilidades aplicáveis à problemática proposta.  

Essa contextualização e protagonismo discente deveras se fazem relevantes para que a 

aprendizagem se construa de maneira efetiva, indo ao encontro do pensamento de Freire (2001, 

p. 51), ao defender que “o conhecimento só pode ser desenvolvido na própria ação do 

indivíduo”. De tal modo, a fim de promover, por meio de sua prática docente, a aprendizagem 

significativa, o professor tem à sua disposição métodos inovadores dos quais pode lançar mão, 

auxiliando-o a atingir os objetivos educacionais propostos para a educação básica. 

Dentre as metodologias ativas disponíveis, relacionam-se algumas: 

 



   

 

 

 

 Peer Instruction (Aprendizagem por pares) – Este método parte da ideia de 

que os conteúdos são melhores compreendidos quando são discutidos. Requer 

que o aluno tenha acesso ao assunto antes de iniciar a aula, na qual o professor 

expõe de maneira breve o conteúdo e propõe questões que devem, a princípio, 

ser respondidas individualmente, de modo que os alunos não vejam as respostas 

uns dos outros. Em seguida, o professor estipula um tempo para que eles 

discutam as questões em grupo, buscando um consenso para a resposta correta. 

O nível ou percentual de acertos determinará a necessidade de novas 

explanações e discussões ou a passagem para novos conteúdos e questões. Tal 

metodologia promove a aprendizagem colaborativa e estimula a capacidade de 

argumentação e dialogicidade (CROUCH et al., 2007). 

 

 Problem Based Learning (Aprendizagem Baseada em Problemas) – Nesta 

metodologia, o professor assume o papel de tutor, propiciando o estudo 

autodirigido. São formadas equipes de alunos que apresentam seus 

conhecimentos prévios acerca do assunto abordado. A partir daí, os problemas 

relacionados aos conteúdos são identificados e o professor propõe os objetivos 

da aprendizagem, orientando os alunos na resolução, atuando como facilitador 

do processo de ensino-aprendizagem. Por meio dessa metodologia, os alunos 

são incentivados a buscar o conhecimento e aplicá-lo de modo contextualizado. 

Promove o trabalho em equipe, o protagonismo e a autonomia (SOUZA e 

DOURADO, 2015). 

 

 Problematização – Este método consiste em etapas a serem percorridas, que 

parte da observação, pelos alunos, de um problema detectado na realidade, com 

base no tema ou conteúdo proposto pelo docente. A partir da observação, o aluno 

é levado a identificar dificuldades, lacunas que serão problematizadas. Em 

seguida, são identificados pontos-chave que indicam as possíveis causas do 

problema e levam à reflexão sobre possíveis determinantes maiores do problema 

em estudo. Com os pontos-chave, os alunos são levados à etapa de investigação, 

buscando as informações necessárias acerca da resolução do problema. As 

análises dos dados obtidos levam à etapa de hipóteses de solução e, por fim, à 

aplicação à realidade, levando o aluno a refletir e intervir criticamente na 

realidade em que se insere. (BERBEL, 1998). 



   

 

 

 

 

 Flipped Classroom (Sala de Aula Invertida) – A proposta dessa metodologia 

é inverter o modelo tradicional, em que os conteúdos são ministrados na sala de 

aula e as atividades são realizadas em casa. Assim, estudando os conteúdos fora 

do ambiente escolar, seja por meio da leitura de textos, ou por aulas em vídeos, 

o educando traz as discussões, as dúvidas e apontamentos para a sala de aula, 

promovendo maior interação e internalização do conhecimento (BERGMANN 

e SAMS, 2012). 

 

 Mapas Conceituais – Refere-se à elaboração de representações gráficas por 

meio das quais pode-se observar de que forma o aluno organiza, hierarquiza, 

relaciona e integra os conceitos do conteúdo proposto. É útil para analisar de que 

modo o conhecimento cognitivo do aluno se apresenta. Promove o protagonismo 

e a aprendizagem pelo fato de exigir certo grau de domínio da temática proposta 

para se fazer as conexões às palavras-chave de modo coerente (PIMENTEL, 

2010). 

 

 Estudo de caso – Nesta metodologia é proposta uma situação para a qual o aluno 

deverá identificar o problema, analisando as evidências e partindo para a 

investigação. Nesse método, o discente é desafiado a desenvolver argumentos 

lógicos, a fim de avaliar e propor resoluções. Conforme aponta Otonelli et al. 

(2015, p.60),  

O estudo de caso precisa ser bem elaborado pelo professor para que os alunos sejam 

capazes de aplicar os conhecimentos ao imaginar uma situação prática, relacionar com 

outros conceitos, pensar estratégias e alternativas, realizar a atividade de modo 

colaborativo com os colegas, ser o sujeito do seu processo de aprendizagem. 

  

A figura 1 sintetiza as possibilidades das metodologias ativas e os caminhos percorridos 

para a consecução da construção do conhecimento. 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Metodologias ativas de ensino e aprendizagem 



   

 

 

 

 
Fonte: os autores 

 

A apropriação das metodologias ativas pelo docente em sala de aula pode apresentar 

benefícios importantes ao se pensar nos espaços de educação básica formal como âmbitos de 

formação de indivíduos críticos, capazes de intervir na realidade em que vivem, com enfoque 

na preparação para um posicionamento reflexivo e transformador. Cabe ressaltar, no entanto, 

que há desafios a serem enfrentados, uma vez que o campo da educação se apresenta resistente 

a inovações. Um desses desafios consiste numa formação inicial e continuada que contemple a 

análise e reflexão das metodologias ativas. 

Outrossim, a mudança de postura e aceitabilidade por parte dos alunos constitui-se um 

outro desafio à medida que se torna necessário o despertar da consciência crítica, pela qual 

deixam de ser espectadores meramente passivos das aulas tradicionais para se tornarem 

protagonistas do aprendizado. Demanda organização, compromisso, planejamento do tempo e 

responsabilidade.   

Por sua vez, o docente pode adotar uma prática reflexiva, analisando de que formas os 

alunos aprendem, orientando-se para planejar suas ações de modo que seja um facilitador do 

processo de ensino-aprendizagem, provocando a reflexão e conduzindo eficazmente os 

métodos. Nesse sentido, apresenta-se relevante propor que os espaços de formação continuada 

fomentem o uso das metodologias ativas para que possam ser aplicadas na educação básica de 

modo satisfatório. 

 

2 O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO DESENVOLVIMENTO DA 

ORALIDADE 

O ensino da língua portuguesa no sistema educacional brasileiro tem priorizado, ao 

longo do tempo, a variedade padrão escrita do idioma, em detrimento da oralidade, 



   

 

 

 

caracterizada pela capacidade de transmissão oral dos conhecimentos armazenados, habilidade 

relevante para o desempenho linguístico do falante nos diversos contextos. 

Marcuschi (1997, p. 126) descreve a oralidade como sendo “uma prática social que se 

apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais que vão desde o mais informal ao mais 

formal e nos mais variados contextos de uso”, o que sugere a necessidade de se conhecer e fazer 

uso desta modalidade da língua a fim de se exercitar a habilidade linguística de modo adequado 

à situação comunicativa a qual o falante encontra-se exposto.    

Embora os Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua Portuguesa (PCN-LP) 

destaquem a importância do domínio da linguagem nas modalidades oral e escrita para a 

participação social efetiva, há ainda uma distorção quanto à visão da relevância do ensino da 

oralidade na escola, enquanto prática social interativa, depreendendo-se erroneamente que não 

é papel da escola ensinar o aluno a falar, alegando-se que tal competência se adquire antes 

mesmo de sua entrada nos espaços educativos. 

A oralidade fica reduzida à fala cotidiana e informal, resumindo-se a bate-papos e 

conversas do dia a dia, deixando os educandos à margem do conhecimento e domínio dos 

diversos espaços de linguagem oral formal, a saber: entrevistas, discursos, debates, exposições, 

seminários, dramatizações, entre outros.  À parte dessa modalidade, o aluno desde a tenra idade 

não é incentivado a expressar, defender seus pontos de vista, produzir e partilhar conhecimentos 

oralmente; estando, assim, em desconformidade com o indicado no Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (1998, vol. 3, p. 120):  

a aprendizagem oral possibilita comunicar ideias, pensamentos e intenções de diversas 

naturezas, influenciar o outro e estabelecer relações interpessoais. Seu aprendizado 

acontece dentro de um contexto. Quanto mais as crianças puderem falar em situações 

diferentes, mais poderão desenvolver suas capacidades comunicativas de maneira 

significativa. 

 

Diante disso, não é incomum nos depararmos com sujeitos que mesmo após a formação 

escolar apresentem dificuldade ao fazer uso da língua, tendo em vista que não foram preparados 

a contento ou passaram por professores ou espaços escolares que não valorizavam o ensino da 

oralidade como elemento importante de sua formação.    

Consoante preconizam os PCN-LP, a oralidade deve, pois, estar contemplada na 

organização das atividades e conteúdos trabalhados em sala de aula, manifestada pela produção 

de textos orais, bem como pela atividade de escuta, para que seja exercitada no aluno a 

capacidade de compreensão, reflexão e interpretação de textos orais, contribuindo para sua 

formação enquanto ser participativo, ativo e crítico na sociedade.  

Fica evidente, portanto, que o professor de língua portuguesa do ensino básico deve 

explorar em sala de aula o trabalho com a oralidade de modo contextualizado e com objetivos 



   

 

 

 

e técnicas bem definidos, a fim de propiciar aprendizagem significativa, contribuindo para o 

desenvolvimento do domínio desta modalidade da língua, tão relevante para o desempenho do 

sujeito falante.  

Faz-se necessário que as atividades que abordem a oralidade contemplem desde 

situações coloquiais e mais informais, que já são de conhecimento do aluno, às situações mais 

estruturadas e formais, no intento de demonstrar o modo de funcionamento da língua oral nos 

diversos contextos, fazendo com que o discente consiga identificar as peculiaridades e 

colocações de cada situação e saiba aplicá-las, quando necessário. 

Tal necessidade exige que os docentes busquem preparação, aprimoramento e novos 

métodos de ensino que lhes permitam trabalhar de modo assertivo a oralidade, concebendo seu 

ensino como um elemento importante na formação do aluno e como um direito que lhe deve 

ser assegurado.  

 

3 METODOLOGIA  

 

A fim de investigar o uso das metodologias ativas como alternativas efetivas no 

desenvolvimento da oralidade nos educandos, optou-se pelo método de pesquisa qualitativo, a 

partir de levantamento bibliográfico na literatura científica vigente. Para tanto, a fim de analisar 

de que modo a temática vem sendo concebida, selecionou-se as revistas científicas na área de 

Letras e Linguística – qualisadas na indicação A1. A seleção resultou em noventa e cinco 

revistas, dentre as quais quarenta e quatro são produzidas no veículo impresso e cinquenta e 

uma publicadas nas plataformas online. Optou-se, então, para esta pesquisa pelas revistas com 

publicação online. 

. 

Quadro 1: Quantidade de artigos indicando oralidade e metodologias ativas 

Nome do periódico 
Indicação do 

Qualis 

Quantidade de artigos indicando 

oralidade e/ou metodologias ativas 
ALFA - REVISTA DE 

LINGUÍSTICA UNESP ONLINE 

A1 01 

CODAS A1 01 

COLOMBIAN APPLIED 

LINGUISTICS JOURNAL 

A1 04 

DOCUMENTAÇÃO DE 

ESTUDOS EM LINGÜÍSTICA 

TEÓRICA E APLICADA 

 

A1 

01 

LANGUAGE & 

COMMUNICATION 

A1 01 

LANGUAGE SCIENCES 

(OXFORD) 

A1 17 



   

 

 

 

LINGUAGEM & ENSINO 

(UCPEL) 

A1 04 

LINGUAGEM EM (DIS)CURSO A1 01 

LITERARY AND LINGUISTIC 

COMPUTING 

A1 01 

PROFILE A1 10 

REVISTA BRASILEIRA DE 

LINGUISTICA APLICADA 

A1 02 

TRABALHOS EM 

LINGUÍSTICA APLICADA 

A1 02 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Foram analisados os artigos publicados nos últimos cinco anos, buscando as palavras-

chave oralidade e metodologias ativas. A busca resultou em vinte e dois artigos relacionados a 

interações orais e vinte e três que abordam metodologias inovadoras de ensino e aprendizagem. 

Constatou-se a carência de pesquisas que abordem a promoção do desenvolvimento da 

capacidade de expressão oral no ensino de língua portuguesa, sendo esta mais estimulada 

quando se trata do ensino de línguas estrangeiras. Não houve resultado que correlacionasse a 

utilização das metodologias ativas como métodos eficazes na promoção do desenvolvimento 

oral do aluno, justificando-se e legitimando, assim, a relevância da pesquisa.  

 

4 METODOLOGIAS ATIVAS APLICADAS AO ENSINO DA ORALIDADE  

 

A fim de propiciar a inserção do sujeito falante nas práticas sociais pelo uso da 

linguagem oral nos mais diversos contextos comunicativos, é relevante promover o ensino da 

oralidade no âmbito da educação básica. Logo, é necessário que os docentes busquem 

alternativas que lhes permitam trabalhar a oralidade em sala de aula de maneira eficaz. 

Neste sentido, apresentam-se as metodologias ativas de ensino e aprendizagem como 

mecanismos propulsores do ensino da oralidade, haja vista que os métodos tradicionais de 

ensino não contemplam a interação, dialogicidade e participação ativa, elementos estes 

imprescindíveis ao desenvolvimento da linguagem oral.  

Expõe-se a seguir três metodologias ativas apontadas como estratégias que podem ser 

exploradas pelo professor de língua portuguesa no ensino da oralidade. 

 

 Sala de aula invertida – esta estratégia propicia ao aluno trazer para a sala de 

aula discussões, dúvidas e propostas acerca do tema trabalhado, permitindo que 

o docente explore o uso da oralidade nesta metodologia. Utilizando este método, 



   

 

 

 

o docente poderá se planejar para formatar as discussões sobre a temática 

proposta dentro de um contexto comunicativo, como por exemplo, o debate, ato 

comunicativo em que os falantes envolvidos defendem seus argumentos, 

apresentando diferentes pontos de vista, exercitando ainda a atividade de escuta 

e reflexão, elementos importantes para se dominar a oralidade. 

 Aprendizagem por pares – trata-se de uma metodologia que oportuniza o 

desenvolvimento da habilidade oral especialmente naqueles alunos que 

apresentam dificuldades para se comunicar, seja por timidez ou outros fatores, 

uma vez que esta metodologia permite se trabalhar em grupos menores, fazendo 

com que os discentes se sintam mais confortáveis para a discussão. Este método 

permite que as discussões sejam realizadas valorizando o conhecimento de cada 

aluno, dando-lhes a oportunidade de se expressarem e manifestarem seus 

conhecimentos. 

 

 Problematização – nesta metodologia, passando pelas etapas de observação da 

realidade a partir do objeto de estudo proposto, reflexão, investigação e 

levantamento de hipóteses para resolução do problema, é possível que o 

professor, de forma conscienciosa, elabore a aula sob os moldes de atividades 

que privilegiem o uso da oralidade dos estudantes. Como exemplo, tem-se a 

proposição de seminários, nos quais é exigido domínio do assunto que será 

abordado e a preparação do texto oral, para que o aluno o exponha de modo 

seguro, desenvolvendo, assim, de forma orientada e intencional suas habilidades 

comunicativas. 

 

O uso de metodologias inovadoras no ensino, como é o caso das metodologias ativas, 

além de contribuir para a construção da aprendizagem significativa acerca de todo e qualquer 

componente curricular a ser trabalhado, pode promover o deliberado e formal desenvolvimento 

da oralidade, motivando o aluno a desenvolver a competência comunicativa em suas diversas 

formas. A interação, dialogicidade e capacidade argumentativa suscitadas por tais metodologias 

contribuem para que o discente sinta-se seguro para expressar-se oralmente nos diversos 

contextos a que seja exposto em sua trajetória de indivíduo social. 

Aliados ao uso de tais métodos de ensino, o docente pode empregar, em sala de aula, 

ferramentas tecnológicas, tais como computador, smartphones, câmeras para produção e 



   

 

 

 

gravação de vídeos, internet, entre outros recursos que podem ser explorados na produção das 

atividades, gerando nos alunos autonomia, motivação e interesse.  

Ademais, é essencial que o professor tenha claros os objetivos educacionais, orientando 

e direcionando o aluno a assumir uma postura ativa diante de sua aprendizagem.  

   

CONSIDERAÇÕES  

 

Durante o levantamento bibliográfico, notou-se que o ensino da oralidade na educação 

básica é mais investigado e privilegiado quando se aborda a aprendizagem de língua estrangeira, 

constatando-se uma carência de estudos que valorizem ou priorizem o desenvolvimento da 

língua oral ainda no ensino da língua materna.  

No entanto, cabe à escola e, sobretudo, ao professor de língua portuguesa, ensinar ao 

aluno a utilizar a linguagem oral nas diversas situações comunicativas, especialmente nas mais 

formais, proporcionando a apropriação e domínio da linguagem oral nos diversos contextos 

sociais, objetivando sua inserção na sociedade como indivíduo capaz de interagir e utilizar as 

diversas linguagens de modo crítico e criativo. 

As metodologias ativas, quando bem direcionadas, apresentam-se como alternativas 

favoráveis à consecução da aprendizagem significativa, promovendo a autonomia e a 

preparação de um indivíduo autônomo e reflexivo, sendo, especialmente, úteis no 

desenvolvimento da oralidade dos estudantes. 

Verificou-se, portanto, a relevância do tema abordado nesta pesquisa, apontando as 

metodologias ativas como elementos propulsores da oralidade enquanto competência 

comunicativa. Logo, é relevante mencionar a necessidade de formações continuadas que 

preparem o educador para interagir nos atuais ambientes educacionais, atuando com os métodos 

e ferramentas didático-pedagógicas disponíveis, no desafio de elevar a oralidade ao patamar 

privilegiado da escrita.  
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