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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar aos professores de Língua Portuguesa no 
Ensino Médio do Estado do Paraná reflexões sobre o desenvolvimento oral dos alunos 
mediadas pela utilização de técnicas de oratória. Outro objetivo é mostrar a experiência 
resultante do projeto de Intervenção pedagógica realizada por meio do Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE 2008, promovido pela Secretaria de Estado da 
Educação do Estado do Paraná - SEED, em parceria com a Universidade Federal do Paraná 
e a Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória – FAFIUV. A 
escola é um excelente espaço para o conhecimento e o desenvolvimento das principais 
técnicas de apresentação em público. O discurso como prática social faz parte do conteúdo 
estruturante das Diretrizes Curriculares do Ensino Básico do Estado do Paraná. Sendo 
assim, acreditamos que a oralidade merece um estudo mais aprofundado, pois faz parte do 
nosso dia a dia. Tal tema pode ser melhor trabalhado em sala de aula, se os professores da 
língua materna conhecerem e dominarem as principais regras de comunicação. 
 
Palavras-chaves: Oralidade – Técnicas – Aulas 

 

Abstract 

This paper aims at presenting to teachers of Portuguese Language School in the State of 
Paraná reflections on the students' oral development mediated by using techniques of 
oratory. Another objective is to show the experience from the pedagogical intervention 
project conducted by the Program for Educational Development - PDE 2008, sponsored by 
the State Department of Education of the State of Parana - SEED, in partnership with the 
Federal University of Parana and the State College Philosophy, Science and Arts of the 
Victory - FAFIUV. The school is an excellent opportunity for knowledge and develop the 
main technical presentations. Speaking as a social practice is structuring of the content of 
the Curriculum Guidelines for Primary Education of the State of Paraná. Thus, we believe 
that oral deserves further study, as part of our everyday life. This issue can best be worked 
in the classroom, if teachers know their mother tongue and master the main rules of 
communication. 
 
Keywords: Spoken - Techniques – Lectures 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

1 Introdução 

 

O ensino de oratória nas aulas de Língua Portuguesa deve merecer a atenção e o 

empenho necessário de todos, pois dele resulta o sucesso ou o fracasso dos alunos 

(comunicadores) nos diversos setores, no qual estão atuando ou irão atuar. 

De acordo com Biber apud Fávero et el (1999, p.11): 

 

Certamente, em termos de desenvolvimento humano, a fala é o status 
primário. Culturalmente os homens aprendem a falar antes de ler e 
escrever. Todas as crianças aprendem a falar (excluindo-se as patologias): 
muitas crianças não aprendem a ler e a escrever. Todas as culturas fazem 
uso da comunicação oral; muitas línguas são ágrafas. De uma perspectiva 
histórica e da teoria do desenvolvimento, a fala é claramente primária. 

 

Quanto mais interação em sala de aula, maiores serão as chances dos alunos 

obterem compreensão e desenvolvimento oratórios e, consequentemente, comunicativos. O 

trabalho de oratória com os alunos pode oferecer a oportunidade de sucesso em suas 

atividades dentro e fora da escola.  

Fávero et al (1999, p.21) afirma que:  

 

A produção de um texto falado corresponde a uma atividade social que 
requer a coordenação de esforços de pelo menos dois indivíduos que tem 
objetivos em comum; o desenvolvimento do texto falado está diretamente 
ligado ao modo como a atividade é organizada entre os participantes. Essa 
organização resulta de decisões interpretativas, inferidas a partir de 
pressupostos cognitivos e culturais, tomadas durante o curso da 
conversação. 

 

Este trabalho reflexivo de incentivo à oralidade, a “priori”, deve partir do ambiente 

escolar, para só então estender e tornar-se uma prática efetiva na vida social do aluno. Para 

Milânez (1993) cabe ao professor de língua portuguesa escolher as metas em relação à 

oralidade em sala de aula, dando preferência a uma prática que proporcione a reflexão, ou 

seja, saber por que ensinar, que tipo de conteúdo ensinar, que variedade lingüística deve ser 

abordada, proporcionando, ainda, uma relativa auto-suficiência do aluno. 
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2 Implementação do Projeto PDE 

 

 Oito ações fundamentais para a implementação do projeto PDE que envolveram o 

tema “as contribuições das técnicas de oratória, nas aulas de língua portuguesa, para o 

desenvolvimento oral dos alunos” foram adotadas no Colégio Estadual São Cristóvão - 

CESC, de União da Vitória – PR. 

A primeira ação foi encontrar uma turma para receber orientações de oratória 

específica. Após realização de consultas entre as possíveis turmas e, conversando com o 

diretor do CESC Jair Brugnago, sua equipe pedagógica e com o professor orientador 

Éderson José de Lima, chegou-se a escolha definitiva.   

A opção foi pela turma da 3 ª série  do ensino médio, devido ao interesse que os 

alunos têm por falar em público numa futura graduação ou no mundo do trabalho. Na turma 

escolhida foi realizado um trabalho motivacional para que todos sentissem a importância do 

projeto e quais os benefícios que receberiam através do trabalho a realizar-se. 

No Colégio Estadual São Cristóvão há 4 turmas de 3ª série, sendo duas pela manhã 

e duas à noite. Os alunos do noturno, infelizmente faltam em muitas aulas, fato que 

dificultaria a aplicação do projeto; as duas turmas da manhã têm freqüência mais regular, 

porém uma delas escolheu como professor conselheiro, o professor PDE que aplicaria seu 

projeto.  

Diante do exposto pelo professor orientando e pela equipe pedagógica, o professor 

orientador recomendou que a aplicação do projeto fosse na 3ª série B da manhã, pois era a 

turma que oferecia as condições necessárias para que o trabalho fosse feito sem 

interferência de outros professores e os resultados pudessem ser avaliados com mais 

exatidão. A turma escolhida não costuma faltar às aulas nem tem como conselheiro o 

professor PDE que aplicaria o projeto, fato pelo qual poderia inibir a turma.  

O próximo passo foi a elaboração de um diagnóstico de cada aluno da turma a ser 

trabalhada e de uma tabela de itens a serem observados sobre o comportamento de todos os 

participantes da experiência 

Era de fundamental importância o diagnóstico, pois assim seria possível saber o que 

os alunos participantes do projeto pensavam e sabiam a respeito da oratória. Também o que 

seria observado durante a aplicação do projeto é de suma importância para que garantisse a 
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confiabilidade nos resultados obtidos.  

A direção e a equipe pedagógica puderam constatar a seriedade do projeto PDE que 

seria implantado no Colégio Estadual São Cristóvão, por isso deram total apoio para sua 

implantação, pois a comunidade escolar merece receber projetos que beneficiem os alunos 

e contribuam para o crescimento dos mesmos. Os passos do projeto foram respeitados. Por 

isso as perguntas constantes do diagnóstico foram mantidas de acordo com que foram 

relacionadas no projeto. Quanto à tabela de itens que foram observados, deviam passar 

pelos que constam do diagnóstico, isto é “gostar de falar em público, opinião sobre 

comunicação, barreiras ao comunicar-se e desejo de falar em público”, entre outras. 

Lasswel apud Penteado (2001, p.15) propõe normas em benefício da efetividade da 

comunicação humana, segundo as quais devem ser considerados: 

 

1- quem? – o emissor e o papel que desempenha no momento comunicativo; 

2- diz o quê? – a mensagem objetiva; 

3- a quem? – o receptor, a sua importância, determinando o nível da linguagem a ser 

empregada; 

4- através de que meio? – a escolha do meio adequado e, 

5- com que finalidade – o assunto de que trata a mensagem. 

 

Penteado (2000, p. 13) considera que “a escolha do meio adequado pode, em certa 

circunstância, garantir o êxito da comunicação humana”. 

O papel dos professores de língua materna neste interstício é o de procurar 

aperfeiçoar seus conhecimentos retóricos, lingüísticos e discursivos e mediá-los entre 

alunos e comunidade; para isso precisam dominar algumas das técnicas de oratória, que 

acreditamos importantes no trabalho com a oralidade, tais como: postura, gestos, tom de 

voz, improviso, leitura em público, partes fundamentais de um discurso (abertura, 

desenvolvimento e conclusão), vocabulário adequado ao público, exposição clara e 

objetiva.  

O terceiro passo foi o sorteio de três alunos para acompanhamento descritivo 

completo e necessidade de anotar transcrever depoimentos de todos os participantes 

O critério de sorteio foi definido para que não houvesse preferência por nenhum 
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aluno e, para anotar todos os depoimentos o ideal era que as aulas fossem filmadas ou 

gravadas. 

O critério de escolha dos três alunos que foram observados por completo é delicado, 

mas foram acompanhados de preferência os que mais se consideravam tímidos ou aqueles 

que não queriam participar do projeto. O motivo dessa opção se refere ao desejo de 

constatar se o trabalho proporcionaria alguma mudança nesse aspecto. Quanto à filmagem 

ou gravação, acabaria sendo um instrumento inibidor, por isso foram anotados os 

depoimentos de voluntários em cada atividade e, foi registrado tudo para que nada se 

perdesse. 

Marcuschi (2002, p.21) enfatiza a modalidade oral como conteúdo a ser trabalhado 

na escola:  

 

A fala é uma atividade muito mais central do que a escrita no dia-a-dia da 
maioria das pessoas língua é uma expressão referente a uma, dentre tantas 
formas de manifestação concreta dos sistemas de comunicação humana 
desenvolvidos socialmente por comunidades lingüísticas. 

 

Através das práticas de oratória, o professor pode ajudar seus alunos a melhor 

identificarem e a interpretarem os discursos que ouvem por meio da publicidade, da 

religião, da política, da escola e de todos os setores da sociedade, não permitindo que os 

mesmos sejam facilmente persuadidos nem enganados, desenvolvendo assim seu senso-

crítico. Quanto mais os estudantes aprenderem a observar os argumentos usados nos 

diversos discursos orais, mais eles perceberão se tais argumentos são fortes ou fracos. Em 

outras palavras, os alunos desenvolverão a capacidade de observação dos argumentos 

usados pelos diversos comunicadores e por eles próprios. 

De acordo com orientação (PCN, 1999, p. 67): 

 

 Ensinar língua oral deve significar para a escola possibilitar acessos a 
usos de linguagem mais formalizados e convencionais, que exijam 
controle mais consciente e voluntário da enunciação, tendo em vista a 
importância que o domínio da palavra pública tem no exercício da 
cidadania. 

 

O quarto passo foi a realização de diversas práticas de oratória através de uma 

Gincana da Comunicação 



6 
 

Com o objetivo de aplicar o projeto PDE sem causar constrangimento aos 

participantes, ao mesmo tempo em que houvesse diversão, aprendizagem, participação e 

trabalho em equipe, foi organizada uma Gincana da Comunicação, pois assim foi possível 

colocar as dinâmicas de oratória como parte das tarefas e, em vez de forçar os alunos a 

participarem, os próprios colegas incentivaram seus pares a participar das atividades 

propostas. 

Foi considerada positiva a idéia da Gincana para proporcionar a efetivação das 

práticas de oratória sem que os alunos se sentissem forçados ou constrangidos. O objetivo 

foi oportunizar ao aluno vivenciar diversas situações comunicativas.Bechara afirma 

(1987,p.14), “(...) tornar o aluno “poliglota” dentro de sua própria língua, para que possa 

optar pelo registro adequado a cada situação comunicativa”. 

Para Castilho (1998) a função da escola deve concentrar-se apenas no ensino da 

língua escrita, a pretexto de que o aluno já aprendeu a língua falada em casa. Através do 

presente projeto PDE pretende-se que a disciplina de Língua Portuguesa se concentre 

também na reflexão sobre a língua que falamos, deixando de lado a reprodução de 

esquemas classificatórios, para descobrir a importância da língua falada, mesmo para a 

aquisição da língua escrita. 

Com base nesses pressupostos, a sugestão é que os professores de português 

incluam em suas aulas diversos exercícios de oratória, visando desenvolver a capacidade 

auditiva de seus alunos, fazendo com que eles ouçam aos seus colegas e a si próprios, falem 

com mais desenvoltura e façam uso da comunicação. 

De acordo com Robbins (1994) o silêncio favorece que os pensamentos sejam 

organizados e encorajem as pessoas a expandirem suas idéias, reações ou sentimentos.  O 

ato de ler, escrever e falar são próprios da escola; o hábito de ouvir é desenvolvido 

informalmente.  

O passo cinco constou da observação do rendimento dos participantes do projeto e 

verificação de todos os pontos que comprovam ou não a hipótese proposta: “as 

contribuições das técnicas de oratória, nas aulas de língua portuguesa, poderão estimular a 

melhoria da comunicação oral dos alunos e, deverão ser colocadas, intensivamente, a cada 

série do ensino médio, durante pelo menos 15 (quinze) minutos hora/aula”. 

 Era importante que fosse mantido o foco no objetivo principal que é o 
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desenvolvimento da oralidade dos alunos, através das técnicas de Oratória. 

Os professores que buscam formas de melhor se comunicarem, ajudam seus alunos 

a desenvolverem sua oralidade. A prática da oralidade propicia aos estudantes apresentarem 

melhor suas leituras, comentários e exposições orais perante a classe. 

A sociedade está cada vez mais exigente no que tange a expressão oral. A grande 

competição e forte concorrência impostas pelo mundo moderno levam os indivíduos a 

buscarem uma melhor e mais rápida preparação, visando à conquista de um lugar de 

destaque em seus meios sociais e profissionais. 

“Reyzabal destaca algumas qualidades dos códigos plurais no amadurecimento 

pessoal e profissional: 

1 – descarregar controladamente as emoções; 

2 – apreciar as diferentes manifestações artísticas; 

3 – desfrutar as próprias produções artísticas; 

4 – adquirir confiança em si mesmo; 

5 – melhorar as habilidades comunicativas verbais, gestuais econográficas; 

6 – assegurar habilidade para a improvisação; 

7 – desenvolver a memória; 

8 – respeitar e valorizar os demais; 

9 – assumir as experiências complexas; 

10 – desbloquear a imaginação; 

11 – descobrir outros pontos de vista; 

12 – assumir responsabilidades; 

13 – aprender diferentes técnicas; 

14 – integrar-se em diferentes grupos de trabalho; 

)15 – valorizar a comunicação oral e escrita; 

16 – conduzir-se em situações conflitivas”. 

 

A sexta ação foi a organização de uma palestra em que os alunos pudessem 

conhecer melhor as Técnicas de Oratória 

Muitas técnicas de oratória foram repassadas aos alunos durante as dinâmicas 

realizadas em sala de aula. Foi elaborada uma palestra reunindo técnicas e sugestões de 
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oratória baseadas na experiência adquiridas em outros cursos de oratória. Essa palestra foi 

feita em três aulas e teve a participação ativa deles. Após a palestra, na própria gincana da 

comunicação, eles foram convidados a apresentarem-se diante dos colegas. Aí foi possível 

verificar se houve aproveitamento das sugestões. 

É muito importante o trabalho de orientação aos alunos para que se apresentem 

melhor em público, pois no próprio colégio surgem várias oportunidades de exercerem o 

seu poder de comunicar. Quanto maior for o uso da comunicação em diferentes contextos, 

melhores resultados obteremos em nossas atividades lingüísticas. 

A palestra foi especialmente elaborada e apresentada aos alunos do projeto.  As três 

aulas foram realizadas com a participação dos alunos, quer seja através de perguntas ou, 

mesmo de leituras em voz alta. As aulas de Língua Portuguesa podem oferecer 

oportunidades para que os alunos conheçam, ampliem e desenvolvam as técnicas de 

oratória para melhor se comunicarem oralmente. 

Para que os alunos compreendam a oratória, é fundamental que os professores 

ampliem seus horizontes de conhecimentos sobre esse assunto e, principalmente através do 

domínio sobre o tema possam ajudar seus alunos a melhor se comunicarem. 

Ramos (1997) ao fazer uma reflexão sobre o porquê ensinar a língua materna é uma 

tarefa que apavora o recém-licenciado em Letras explica que o novo professor se vê 

obrigado a lidar com conteúdos muitíssimos diferentes daqueles com os quais lidou na 

graduação. Vê-se impingido a ensinar análise sintática, corrigir erros de concordância, 

regência, acentuação e pontuação em redações...não sobra espaço para a leitura crítica, para 

a leitura dramática de textos, para a discussão de temas de interesse mais direto, que levam 

o aluno a um melhor desempenho lingüístico. 

A ação sete foi marcada pela coleta de dados com todos os alunos participantes do 

projeto 

Após todas as atividades desenvolvidas foi necessário avaliar os resultados. Para 

tanto foi proposto que os alunos escrevessem livremente sobre a gincana, as orientações de 

oratória, a participação deles durante o projeto, se perceberam evolução e se, daqui para 

frente, quando surgir oportunidade de falar em público, qual seria a atitude deles. 

Os alunos fizeram livremente uma avaliação do resultado do projeto Era preciso que 

eles participassem ativamente do processo para que possa ser levada adiante a idéia das 
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técnicas de oratória nas aulas de português. 

Chegamos a uma etapa fundamental que é avaliação dos resultados. Para tanto os 

alunos expressaram livremente suas idéias, sendo que o professor orientando solicitou aos 

alunos que escrevessem suas opiniões sobre o projeto. 

De acordo com Ramos (1997) uma boa forma para os alunos escreverem bons 

textos é não fazer apenas atividade de descrição lingüística, é preciso  realizar tarefas de 

elaboração textual, as quais devem partir de situações da fala, para gradativamente, 

alcançar a produção escrita, trabalhar com diferentes gêneros discursivos, escolhendo-se 

aqueles mais recorrentes nos meios sociais dos alunos (fábulas, histórias em quadrinhos, 

resumo de novelas, propagandas, anúncios, cartas, bilhetes, receitas). 

A escola pode oferecer oportunidade para a prática da comunicação oral. Nela é 

possível produzirmos e desenvolvermos diversas formas de oralidade tais como a leitura em 

voz alta, o texto decorado, as homenagens,  os agradecimentos, o aviso, as mensagens e o 

improviso. 

O oitavo passo foi confrontar dados levantados pelo diagnóstico com as observações 

e a coleta de dados. 

 

3 Resultados Obtidos 

 

Consideramos de suma importância a elaboração dos resultados obtidos e o repasse 

para toda a comunidade escolar. É necessário oferecer espaço para que o projeto PDE saia 

dos limites da sala de aula e da escola e vá para todos os profissionais de rede estadual. 

É importante dedicar-se com carinho à elaboração dos resultados, fazer muita leitura 

e produzir um artigo científico que corresponda ao grande investimento feito pelo estado do 

Paraná. É hora de socializar todo esse importante trabalho do PDE. 

Foram definidas as datas para aplicação do projeto, ficando assim distribuída: 

22/04/09 = 20 minutos de uma aula; 

29/04/09 = 30 minutos de duas aulas; 

06/05/09 = 50 minutos de duas aulas; 

08/05/09 = 50 minutos de uma aula; 

13/05/09 = 100 minutos de duas aulas; 
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15/05/09 = 50 minutos de uma aula; 

22/05/09 = 50 minutos de uma aula; 

27/05/09 =100 minutos de duas aulas; 

29/05/09 = 50 minutos de uma aula; 

03/06/09 =100 minutos de duas aulas; 

10/06/09 =100 minutos de duas aulas; 

12/06/09 = 50 minutos de uma aula; 

24/06/09 =100 minutos de duas aulas; 

26/06/09 = 50 minutos de uma aula; 

Perfazendo um total de 900 minutos ou 15 horas, tendo sido utilizadas vinte e uma 

aulas. 

Na primeira aula, em 22 de abril de 2009, após  o convite oficial para os vinte e três 

alunos participarem do projeto e obter o sim dos mesmos, foi apresentado o conceito de 

oratória e qual sua importância. Houve distribuição para cada estudante de um formulário 

para que respondessem às questões constantes do diagnóstico previsto pelo projeto inicial 

desse trabalho: 

1 – Você gosta de falar em público? 

2 – Justifique sua resposta. 

3 – Qual sua opinião sobre comunicação? 

4 – Quais as barreiras que você encontra ao comunicar-se? 

5 – Você gostaria de receber aulas de oratória, isto é, como comunicar-se melhor? 

Em seguida, foi esclarecido que nenhum deles seria obrigado a participar das 

atividades que se seguiriam, fato este que muito os tranqüilizou, pois estavam, apesar de 

curiosos, muito preocupados com o que aconteceria naquelas aulas. 

Em 29 de abril de 2009, foi proposto um exercício de oratória que consiste em ouvir 

os outros e a si, chamado “telefone sem fio”. Constou de duas frases: “o zíper é do Alberto; 

ele é muito esperto...” e “eu comi com a colher do vizinho”. O objetivo era, através de 

sussurros de ouvido em ouvido, sem repetições, verificar se houve mudanças nas mesmas 

até chegar ao último ouvinte. Aconteceram diversas mudanças, as quais provocaram risos 

entre os presentes, finalizando com as seguintes frases: “O Roberto caiu na sala” e “o 

vizinho chorou”. Após essa atividade, foi pedido que os alunos comentassem as lições que 



11 
 

obtiveram. Eles disseram que: para falar bem, é necessário ouvir com atenção; é preciso 

ouvir bem e não se deixar levar por frases mal enunciadas; quem não está atento se 

comunica mal. Assim ficou claro a todos que ouvir é fundamental para quem deseja se 

comunicar bem. 

No dia 6 de maio de 2009, a atividade constou da repetição de frases ditas 

anteriormente pelo professor. Tais frases são chamadas de exercícios “trava-língua” e 

visam à melhoria da voz, através de volume, dicção e pronúncia. São elas: “o peito de 

Pedro é preto; é preto o peito de Pedro” e “a amarrada rata arranha a aranha e arranca o 

rabo da arraia, do Ratozildo e do Ratozaldo”. Após a repetição por alguns voluntários foi 

iniciado outro exercício, visando testar a memória dos presentes e, esperando que todos, ao 

mesmo tempo, repetissem as frases citadas, encaminhando para a declamação. A frase 

inicial foi “eu acordei bem cedo...”; após todos repetirem, foram acrescentadas outras, para 

que repetissem-nas desde o início, até que formasse “eu acordei bem cedo, fui tomar um 

bom banho de sol, de mar e ver as pessoas bonitas que circulavam por lá, mas de repente vi 

que o peito de Pedro é preto; era preto o peito de Pedro”. Logo em seguida foi solicitado 

que voluntários falassem o mesmo texto, não se importando com mudanças de palavras, 

mas procurando manter a idéia central. Treze alunos repetiram e, muitos espontaneamente, 

fizeram declamações, mudaram palavras, porém mantiveram a idéia que deveria ser 

transmitida. Ficou claro então, que para eles falarem em público, o importante é ter a idéia 

exata do que se quer dizer; as palavras não faltarão para quem tem idéias claras. Esses 

exercícios foram utilizados para mostrar a importância da execução das atividades voltadas 

para dar mais qualidade e potência de voz, desenvolver a memória e pôr vida no que é 

falado, isto é, através da declamação é possível mais facilmente convencer as pessoas, e  

adequá-las ao estilo de comunicação. 

A partir de 8 de maio de 2009, com o objetivo de aplicar o projeto PDE sem causar 

constrangimento aos participantes, ao mesmo tempo em que fosse criado um ambiente 

motivador de aprendizagem, participação e trabalho em equipe, foi proposta a organização 

de uma gincana da comunicação, pois através dela seria possível colocar as dinâmicas de 

oratória como parte das tarefas e, em vez de forçar os alunos a participarem, os próprios 

colegas incentivariam seus pares a executarem as atividades propostas. A equipe 

pedagógica mostrou-se favorável, dizendo que “a gincana vai ao encontro do que os alunos 
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querem e gostam. É próprio da juventude a alegria e a participação. Assim é possível unir o 

útil ao agradável”. A atividade escolhida para o PDE dessa data foi leitura em público. 

Cada equipe das cinco que foram organizadas escolheu um aluno para ler diante dos 

colegas um tema que consideraram importante. Os temas escolhidos foram: “amizade”, 

“inovação”, “namoro”, “informática” e “ENEM”. Antes de cada leitor se apresentar foram 

sugeridas algumas técnicas de oratória.  

Em seguida, todos fizeram leituras e mesmo com algum nervosismo,  os 

representantes dos grupos vieram e procuraram ler da maneira correta.  A atividade foi 

encerrada com destaque para a idéia de que é possível melhorar a leitura em público na 

medida em que praticarmos. 

Em 13 de maio de 2009 foi realizada a Declamação, seguida das seguintes tarefas: 

1 – apresentar uma imitação; 

2 – cada grupo deveria preparar uma “entrevista com Deus” de acordo com sua 

visão e criatividade; 

3 – todos os alunos do projeto encenariam um texto da peça teatral “O Contestado”. 

As imitações constaram de um bêbado, um louco, um professor, um apaixonado e 

um caipira. Interessante é que nas apresentações nenhum aluno deixou de participar tanto 

representando quanto assistindo com atenção. A “entrevista com Deus” foi apresentada 

com muita criatividade, sendo que quatro grupos optaram por representarem um aluno, de 

joelhos, rezando e, Deus respondendo através da voz, sem aparecer o ator que o 

representava; outro grupo apresentou “Deus” numa versão mais moderna, conversando 

normalmente com um jovem, inclusive usando gírias. Na cena do Contestado, escrita por 

Romário Borelli, cada aluno recebeu uma frase de um mesmo personagem, jagunço. 

Inicialmente foi feito um comentário rápido, explicando que a cena mostraria um jagunço, 

morador na divisa dos estados do Paraná e de Santa Catarina, contando sobre a luta armada, 

por disputa de terra. Em razão das falas dessa cena serem em linguagem coloquial do 

sertanejo que vivia na época de 1915, foi pedido para que todos os alunos, após terem 

realizado duas leituras de reconhecimento do texto todo, fato que provocou inúmeros risos, 

fizessem a terceira e a quarta leituras, procurando viver realmente o personagem, criando 

expressões corporais e faciais.  

O teatro é uma das melhores maneiras para alguém desinibir-se dentro da 
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comunicação, pois envolve trabalho com o corpo todo. Um bom comunicador deve utilizar 

todo o seu corpo para bem expressar suas idéias. 

No dia 15 de maio de 2009, foi dado continuidade aos trabalhos teatrais, dando 

ênfase às expressões faciais e corporais. Nessa aula foram propostas as seguintes tarefas da 

gincana: 

1 – casal para dançar; 

2 – fantasia; 

3 – concurso do silêncio. 

           Três grupos optaram por dançarem com todos os seus integrantes, inclusive pediram 

para se apresentarem no palco do salão nobre do Colégio. As fantasias foram muito 

criativas. Dois grupos apresentaram a dança e a fantasia juntas. O concurso do silêncio foi 

proposto para incentivar a comunicação não verbal. Foi uma atividade considerada difícil e 

divertida de acordo com os comentários dos participantes .Após essa aula, os alunos 

pediram para continuar nas próximas aulas o silêncio. Se alguém usasse a voz para se 

comunicar, perderia pontos da gincana. Com essas atividades ficou evidente a necessidade 

de comunicação além da voz e das palavras.  

Todos perceberam a importância da comunicação corporal e da expressão facial. 

No dia 22 de maio de 2009, demos continuidade à dramatização de textos teatrais, 

agora pedindo aos grupos que representassem o vovô e a vovó, um repórter, a mamãe e o 

papai, um bebê e, fizemos a competição do sorriso. 

          Continuamos a competição do silêncio, na qual todos colaboraram. Cada personagem 

foi apresentado muito bem, mesmo considerando o nervosismo e a timidez de alguns 

alunos. A competição do sorriso constou de cinco alunos que ficaram lado a lado, diante 

dos colegas, sendo que quem sorrisse era desclassificado. Três alunos sorriram 

rapidamente. Os dois finalistas conseguiram manterem-se sérios, mesmo sendo colocados 

frente a frente, não sorriram, por isso mereceram o empate. Foram reforçadas as idéias de 

comunicação com a voz, através do silêncio, dos gestos, do olhar, do sorriso, enfim do 

corpo todo. 

Em 27 de maio de 2009, trabalhamos a narração de histórias diante dos colegas. 

Foram chamados grupos de cinco voluntários para inventarem estórias durante cinco 

minutos, procurando manter uma seqüência e dar coesão às falas. Tal fato, na maioria das 
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vezes, não ocorreu, principalmente por esquecerem ou trocarem os nomes dos personagens 

e suas ações. O objetivo desse exercício era mostrar a importância de ordenar as nossas 

falas, nas apresentações em público, evitando esquecimento ou repetições. Foi apresentada 

a idéia de seguir, em qualquer apresentação em público, os passos básicos: abertura, 

desenvolvimento e conclusão. Para Polito (2002) um discurso deve conter três importantes 

passos: início, meio e fim. 

Em 29 de maio de 2009, dedicamos a aula para a transmissão de mensagens aos 

colegas, com ou sem papel. Após termos combinado qual seria o tempo necessário para que 

cada grupo se preparasse (cinco minutos), foi deixado livre para que escolhessem entre 

preparar uma homenagem, um agradecimento ou uma mensagem aos colegas. Todos 

optaram pela mensagem e levaram por escrito suas tarefas. Estavam nervosos por não 

estarem acostumados a fazer esse tipo de exercício, porém merece registro o fato de que 

todos participaram ativamente da elaboração dos trabalhos. Houve também um fator 

surpresa, pois ao saber que uma das alunas estava aniversariando, foi solicitado  voluntários 

para homenageá-la e, três alunos foram até a frente e fizeram uma bela e comovente 

homenagem. 

No dia 3 de junho de 2009, nos dedicamos à fala de improviso através dos seguintes 

temas: Paz, silêncio, pé, piscar de olhos, amor, liberdade, dentadura, pescoço, amizade, 

jeitinho, sonhos, beijo, sabedoria, rebeldia e vida. Foi sugerido que entre 1 minuto até três 

minutos, cada um fosse a frente e falasse livremente, sem ler, procurando observar todas as 

orientações feitas em relação à oratória no decorrer dos nossos encontros. Lembrou-se que 

ninguém seria obrigado a falar.  A maioria foi a frente e falou, apenas cinco preferiram não 

falar. Sendo que os que não falaram, já haviam se apresentado muito bem em aulas 

anteriores. Os dezoito que falaram, se apresentaram muito bem e foram aplaudidos pelos 

colegas. Solicitou-se o comentário dos alunos. Cada um deles manifestou o desejo de 

continuar com as atividades e, mesmo os que não fizeram a atividade, disseram que 

participariam das próximas.                                                                                                                   

Em 10 de junho de 2009, foi dado continuidade ao projeto PDE, através da gincana 

da comunicação.  

Nessa data ficou evidenciada a idéia de que todo improviso deve ser breve, para não 

correr o risco de falar algo indevido. Quando formos a algum evento, pensar “...se eu fui 
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convidado a falar o que direi...”. Tendo um plano antecipado, não seremos tomados de 

surpresa ao sermos convidados a falar. Mesmo que não sejamos convidados a falar, o fato 

de estarmos preparados nos acalma e dá segurança. 

No dia 12 e 24 de junho de 2009, deu-se início à palestra, no salão nobre do 

Colégio, reunindo técnicas e sugestões de oratória, com base em experiência em cursos 

ministrados anteriormente. Essa palestra foi feita em três aulas e teve a participação ativa 

deles.  

Na hora em que o professor combinou o tempo para os trabalhos em grupo, através 

da gincana da comunicação, houve muita maturidade por parte dos alunos; todos 

participaram ativamente; mesmo sem ser pedido, todos fizeram anotações dos temas 

repassados. Houve entrosamento durante os trabalhos e um clima agradável em todos os 

encontros. 

Nos momentos de exposição teórica todos acompanharam atentamente, fizeram 

questionamentos e comentários. Os alunos procuraram fazer o melhor possível. 

Durante as leituras em público, dramatizações e apresentações diversas, houve 

tremedeiras, nervosismo, vozes fracas e monótonas, gaguejos, porém ninguém deixou de se 

apresentar. Aconteceu, também no decorrer das falas diante dos colegas, muitas repetições 

de palavras: “né, daí, e, tipo assim...”, falta de gestos ou gestos exagerados, postura 

incorreta, olhares para cima, para baixo e para os lados. No entanto se destacou a boa 

vontade de todos em buscar fazer o melhor, bem como procurar seguir, ao máximo 

possível, as sugestões feitas pelo professor. 

Nas perguntas feitas, visando ao levantamento diagnóstico, destacaram- se as 

seguintes respostas: para as duas primeiras questões: “Você gosta de falar em público?” e 

“Justifique sua resposta.”, obteve-se nove “sim”, quatorze “ mais ou menos”. Entre as 

justificativas predominou: timidez, condicionamento de acordo com o ambiente e 

quantidade de público, susto ao ser convidado a falar repentinamente, nervosismo, falta de 

prática, medo de errar, insegurança e falta de assunto. Não houve nenhum aluno que 

dissesse que não gostava de falar em público. 

Para a pergunta: “Qual sua opinião sobre comunicação?”, todos responderam que 

ela é muito importante, por isso precisam desenvolvê-la. A quarta pergunta: “Quais as 

barreiras que você encontra ao comunicar-se?”, tivemos o seguinte quadro: 
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Nervosismo                                                       14 alunos 

Timidez                                                               5 alunos 

Medo de errar                                                     3 alunos 

Gaguejo ao falar                                                 3 alunos 

Exagero nos gestos                                            2 alunos 

Não se fazer entender pelo público                    2 alunos 

Falta de vocabulário adequado                          2 alunos 

Insegurança                                                        2 alunos 

Medo da rejeição pela platéia                             2 alunos 

Falta de experiência                                           1 aluno 

Respiração incorreta ao falar                              1 aluno 

Não conseguir olhar para o público                    1 aluno 

Riso fora de hora                                                 1 aluno 

 

Plenamente justificadas são as respostas para a última questão: “Você gostaria de 

receber aulas de oratória, isto é como comunicar-se melhor?”; vinte e dois disseram que 

“sim”, pois esse é um desejo do ser humano, que foi criado para se comunicar com os 

outros e com o mundo. Interessante é que somente um aluno respondeu que “não, pois ele 

acreditava que não precisava”; no entanto esse aluno, na coleta de dados, afirmou que “ter 

aulas de oratória foi muito vantajoso, pois antes pensava que a oratória não tinha muita 

importância... pensava que era só ficar em pé, parado e, falar...aprendi que não... é por isso 

que foram muito boas as aulas...”. Ressalta-se que esse aluno foi um dos que mais 

participou das atividades propostas.  

Os alunos “A, B e C”, escolhidos anteriormente para merecerem acompanhamento 

especial, tiveram participação excelente durante os trabalhos, destacando se no momento 

em que fizeram leitura diante dos colegas, encenações através das quais procuraram torná-

las reais, por meio dos gestos e das expressões faciais, adaptando inclusive suas vozes. Tal 

fato demonstra que os alunos, sendo estimulados, podem despertar suas aptidões artísticas. 

Durante as diversas encenações, os três alunos fizeram vários comentários sobre os temas. 

Tal situação comprova que os vários assuntos trabalhados na escola podem ganhar mais 
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interesse e vida, quando os estudantes são convidados a participar dos mesmos; o teatro é 

uma das formas mais positivas, pois além de informar, ele ajuda a unir a turma e 

desenvolve a oratória. Inclusive ensina a se apresentar em público, quebrando o 

nervosismo, a timidez e demais obstáculos. 

Destaca-se a alegria que tomou conta da sala, durante todas as atividades e, a visível 

tentativa de superação das barreiras da comunicação, isto é, cada um tentou fazer o melhor, 

libertando-se dos bloqueios diversos, tais como voz baixa ou monótona, insegurança e falta 

de assunto. 

A repetição das frases “trava-língua” e de outros textos bem como das leituras e 

apresentações diante dos colegas foram acompanhados de rostos levemente corados e com 

manifestações de nervosismo. Também, ficou evidente a dificuldade dos alunos em falar 

olhando para o público; muitos olharam para cima, para baixo ou para os lados. Outro 

problema grave são as repetições exageradas dos chamados vícios de linguagem: “né, daí, e 

tipo assim, então” e outros. Igualmente foi verificado a falta de gestos adequados ou o 

exagero nos gestos por parte de vários alunos, incluindo o fato de que não apresentaram 

uma postura correta. A sala de aula é um ambiente adequado para combater tais problemas, 

propiciando aos estudantes oportunidades para a prática de oralidade. 

Os trabalhos em equipe, através da gincana da comunicação, mostraram um alto 

grau de maturidade por parte dos alunos, pois eles combinaram com o professor o horário 

para prepararem suas apresentações e, souberam utilizar o tempo com sabedoria. As 

apresentações foram bem feitas, embora tenha acontecido gaguejos, vozes fracas e 

monótonas, acompanhadas de muita tremedeira. Certamente, se fizessem tais atividades 

mais vezes, as fariam com mais segurança. O nervosismo demonstrado por eles é natural, 

mas o mais importante é que nenhuma equipe deixou de se apresentar. 

Na fala de improviso a dificuldade, como era de se esperar, foi maior, pois  a 

maioria não está acostumada a fazer isso nas aulas. Portanto se faz necessário que todos os 

professores se habituem a pedir a opinião de seus alunos  e lhes ofereçam oportunidades 

para falar em público. A sala de aula é o campo ideal para essa modalidade de treinamento. 

Todos os que falaram conseguiram transmitir a idéia principal, não fugiram do assunto e 

foram compreendidos pelos seus colegas. Aqueles que não falaram, já tinham se 

apresentado bem nas aulas anteriores. Por isso considerou-se válido o esforço e o trabalho 
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dos alunos. 

Nas avaliações feitas por escrito e oralmente, os comentários foram favoráveis e 

embora a maioria tenha mencionado que ficou um pouco nervosa, durante as atividades, 

demonstrou que as aulas foram úteis. Foram solicitados novos trabalhos desse gênero.  As 

práticas de oratória, nas aulas de língua portuguesa, são necessárias, desde que bem 

planejadas e obedeçam a um critério de acordo com a idade dos alunos, seus interesses e a 

série em que estudam. 

 

 

4 Considerações Finais 

 

São muitas as contribuições das técnicas de oratória, nas aulas de língua portuguesa, 

para o desenvolvimento oral dos alunos. A inclusão de práticas de oratória oferece plenas 

condições para que os estudantes despertem e desenvolvam suas habilidades e capacidades 

de bem comunicarem-se. 

Os alunos ficam motivados e libertam-se de muitas “amarras comunicativas”, 

timidez, nervosismo, falta de assunto, complexos, medo e insegurança de falar em público, 

a partir do momento em que o professor não caracteriza as atividades em sala de aula, como 

sendo imposições, mas como propostas e sugestões. 

O estudante não pode ser obrigado a falar diante dos seus colegas; seu professor, 

respeitando sua liberdade, deve estimulá-lo e incentivá-lo, tornando o ambiente mais 

agradável, descontraído e participativo. 

Para mostrar a importância e conseguir melhorias na comunicação oral de seus 

alunos, o professor deve estar bem preparado para aplicar as técnicas e sugestões de 

oratória em suas aulas, pois precisará enfrentar resistência de alunos, que não estão 

acostumados e, até mesmo, de colegas professores, que não gostam ou não aceitam tais 

métodos, provavelmente por nunca terem participado de um treinamento nessa área. 

Confirmo nesse trabalho a importância de ser dado o primeiro passo quanto à 

inclusão de práticas de oratória, no ensino da Língua Portuguesa. Reconheço que há 

necessidade de dar continuidade ao tema e convido os demais colegas, inclusive de outras 

áreas, para que ajudem a levar essa idéia em frente. 
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Os trabalhos desenvolvidos comprovaram plenamente a idéia de que as técnicas de 

oratória no ensino da língua portuguesa podem estimular a melhoria da comunicação oral 

dos alunos, devendo ser colocadas, intensivamente, a cada série, durante pelo menos 15 

horas aulas, desde que planejadas antes e respeitem suas idades e interesses.    
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