
Possibilidade de respostas dos grupos 
 
 

● Grupo 1: 
  
O professor dá ênfase em desfazer o mito sobre a fêmea do João de Barro ficar 
presa, devido ao fato do animal ser ciumento. Ele cita que os seus ninhos 
podem ser ocupados por abelhas, passando a falsa impressão de que há uma 
fêmea trancada naquele lugar. Comenta também que a ave pertence à família 
Furnarius rufus, restrita à região da América do Sul. Tem o comportamento de 
construir ninhos em formatos de fornos, desse acontecimento deriva seu nome. 
Vive próximo à habitações, fazendas e áreas rurais e alimenta-se de insetos. 

  
●  Grupo 2:   

  
Pontue que há uma introdução para provocar a atenção dos ouvintes 
relacionada à temática, no entanto o questionamento sobre a suposta fama 
atribuída ao pássaro é colocada na reportagem; só depois aparece o biólogo 
esclarecendo a questão. O pesquisador é didático e tenta exemplificar sua fala 
por meio do exemplo da goiaba, demonstrando que a ave não se alimenta da 
fruta e, sim, da larva contida dentro dela, assim como menciona que o nome 
Furnarius origina-se do formato do ninho do passarinho, que se assemelha ao 
forno. 
Não há um fechamento específico (conclusão) da exposição oral do estudioso. 
  
  

● Grupo 3: 
  

Os elementos citados não auxiliam no desenvolvimento oral do indivíduo, pois o 
tom de voz se mantém uniforme, não se alterando para destacar alguma 
informação mais importante. A gestualidade não é significativa, visto que o 
expositor está sentado e suas mãos não ressaltam com ênfase nenhum ponto 
do assunto. No entanto, há dois momentos marcados por um leve sorriso e 
descontração do pesquisador, são eles: lembrança de quando ele foi constatar o 
porquê da casa do João de Barro estar fechada e o fato da criança, 
supostamente, perguntar sobre os hábitos alimentícios do pássaro. 
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● Grupo 4:   
  

O orador apresenta um mapa para visualizar as regiões do Pantanal e Pampas, 
áreas da América do Sul de maior preferência do João de Barro, contribuindo 
para melhor entendimento da sua fala. Além do mais, a gravação da construção 
dos ninhos pelos passarinhos também é um ótimo recurso para confirmar o que 
estava sendo mencionado. 
  
 


