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RESUMO 

 
 

Este trabalho teve como proposta de investigação os licenciandos do Curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), e sua relação de 

domínio conceitual e prático dos Textos, Tipos e Gêneros Textuais. A partir da 

mudança de paradigmas no ensino de Língua Portuguesa, problematiza-se a ênfase dos 

Gêneros Textuais no ensino e de sua distinção em relação aos Tipos Textuais, pois se 

pressupõe que docentes do Ensino Fundamental I tenham domínio sobre o tema. Apesar 

de presente nos livros didáticos e nos currículos escolares, implícita ou explicitamente, 

o tema é paradoxalmente desconhecido tanto em sua forma conceitual como na prática 

pelos licenciandos e docentes dos anos iniciais que participaram da pesquisa. A 

confirmação deste fato se deu tanto na análise dos dados da pesquisa, coletados através 

de questionários, como foi verificada também em diferentes livros didáticos e técnicos, 

utilizados como aporte teórico, em que o assunto é tratado. A principal literatura 

utilizada foi abordagens teóricas sobre o tema com as propostas de Travaglia (2002), 

Marcuschi (2008), Santos (2012) e Carvalho e Souza (1995). Para efeito de verificação 

da hipótese do desconhecimento, foi realizada uma intervenção formativa, em diferentes 

turmas, mas todas com o mesmo conteúdo didático. Para realização desta comparação, 

foram elaborados instrumentos de coleta de dados a serem aplicados antes e após a 

intervenção. Entende-se que essa pesquisa poderá vir a contribuir para a melhoria da 

prática da escrita, em especial da narrativa e descritiva, mais utilizadas por esses 

profissionais da educação, inclusive junto aos seus alunos. Pretende-se também destacar 

a importância e diferença que cursos de formação complementar podem fazer no 

processo de formação docente, ressaltando que este processo deve ser contínuo, e não 

apenas continuado por um período isolado de tempo, pois o saber nunca está 

completamente formado, ele é construído com o acréscimo ininterrupto de 

conhecimento. 
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ABSTRACT 

 

 

This work was research proposal undergraduates of the Pedagogy Course of the 

State University of North Fluminense (UENF), and its relation to conceptual and 

practical domain of Texts, Textual Genres and Types. From the change of paradigms in 

teaching Portuguese Language, discusses the emphasis of Textual Genres in teaching 

and its distinction with Types Textual because it assumes that the elementary school 

teachers have mastery over the subject. Although present in textbooks and school, 

implicitly or explicitly curricula, the theme is paradoxically unknown both in its 

conceptual form and in practice for undergraduates and teachers of early years 

participating in the survey. Confirmation of this fact was given both the analysis of 

survey data, collected through questionnaires, as was also observed in different 

educational and technical, used as a theoretical framework, in which the subject is 

treated books. The main literature was used theoretical approaches to the topic with the 

proposed Travaglia (2002), Marcuschi (2008), Santos (2012) and Carvalho and Souza 

(1995). For the purpose of verifying the hypothesis of unknowing, a formative 

intervention was performed in different class sizes, but all with the same educational 

content. To perform this comparison tools for collecting data to be applied before and 

after the intervention were made. It is understood that this research will ultimately 

contribute to improving the practice of writing, especially narrative and descriptive, 

more used by these education professionals, including along with their students. It also 

aims to highlight the importance and difference that additional training courses can do 

the teacher training process. Underscoring that the training process should be 

continuous and not just by a single continuous period of time, because knowledge is 

never completely formed, it is built with the continuous increase of knowledge. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho teve como objeto de investigação os licenciandos do Curso de 

Pedagogia-Regular e Pedagogia-PARFOR
1
 da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense (UENF) e sua relação de domínio conceitual e prático dos Textos, Tipos e 

Gêneros Textuais. A partir da mudança de paradigmas no ensino de Língua Portuguesa, 

problematiza-se a ênfase dos Gêneros Textuais no ensino e de sua distinção em relação 

aos Tipos Textuais, pois se pressupõe que docentes do Ensino Fundamental I dominam 

os Tipos Textuais, sua estrutura e uso em relação aos Gêneros Textuais.  

A priori, o estudo dos Tipos Textuais é considerado simples e talvez por isso 

existam poucos trabalhos de investigação acadêmica a seu respeito. Contudo, como se 

explica o desconhecimento desse tema junto aos docentes? De outra forma, pode-se 

indagar: existe uma lacuna na produção de pesquisas sobre o ensino dos Tipos Textuais 

porque se pressupõe que a estrutura textual já é um conhecimento estabelecido?  

Dessa forma, entende-se que a temática ―Tipos Textuais‖, apesar de presente nos 

livros didáticos e nos currículos escolares, implícita ou explicitamente, é 

paradoxalmente desconhecida tanto em sua forma conceitual como na prática pelos 

licenciandos e docentes dos anos iniciais que participaram da pesquisa. Apesar de 

relativamente simples em termos de conhecimento estrutural da escrita, como pode ser 

visto nos resultados desta pesquisa, para muitos docentes a noção de Tipos Textuais não 

é clara, se misturando ao conceito de Gêneros Textuais. A confirmação deste fato se deu 

tanto na análise dos dados da pesquisa, coletados através de questionários, como foi 

verificada também em diferentes livros didáticos e técnicos, utilizados como aporte 

teórico, em que o assunto é tratado. 

Duas perguntas se impõem como questões de fundo que orientam essa pesquisa: 

Por que e como esse fenômeno acontece?  Por que esse fenômeno é ―invisível‖ ou 

considerado ―menor‖ pelos profissionais que trabalham com a Língua Portuguesa? 

Responder essas questões não é propósito da presente pesquisa, servem apenas de 

orientação para tornar ―visível‖ o fenômeno, objeto dessa pesquisa. 

                                                        
1 PARFOR – Plano Nacional de Formação de Professores - para professores: a) graduados não 

licenciados; b) licenciados em área diversa da atuação docente; e c) de nível médio, na modalidade 

Normal.  
2 Eficácia, no uso da linguagem, refere-se aos efeitos alcançados em relação ao que se pretende. Por 

exemplo: convencer o interlocutor por meio de um texto argumentativo, oral ou escrito; fazer rir por meio 

de uma piada; etc. (PCN, 1997, p. 21). 
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Considera-se que a distinção entre as noções de Tipo e Gênero Textual é o 

conhecimento mais básico sobre o qual pode se erguer o domínio progressivo da 

produção textual, principalmente, escrita. Portanto, é de fundamental importância a sua 

explicitação e domínio, o que supomos não vem ocorrendo. 

Dessa forma, foi interessante relacionar as possíveis variantes de explicação para 

essa falta de conhecimento entre licenciandos de Pedagogia da UENF. Porém, em todos 

os casos, durantes os minicursos, os licenciandos perceberam que há um 

desconhecimento que ocasiona o não domínio dos Tipos Textuais. Portanto, é sobre esse 

desconhecimento que se debruçará a investigação, em especial, para verificar se uma 

intervenção formativa específica sobre Tipos Textuais reduz esse desconhecimento ao 

mesmo tempo em que amplia o domínio de seu uso articulado com os Gêneros Textuais. 

Por conseguinte, a hipótese primária a ser testada afirma: o desconhecimento, 

ou a falta de consciência do desconhecimento dos Tipos Textuais é o elemento que 

justifica o fato de os docentes dos anos iniciais não dominarem o seu uso. Em 

consequência, como hipótese secundária questionamo-nos: se houver redução desse 

desconhecimento haverá maior domínio de uso na prática da escrita? E a que se deve 

esse desconhecimento? 

A partir da indagação acima, formula-se o objetivo geral deste projeto de 

pesquisa que é verificar o conhecimento dos licenciandos em Pedagogia da UENF sobre 

os Tipos e Gêneros Textuais e quais os efeitos de uma intervenção formativa composta 

de atividades para o domínio conceitual e prático dos Tipos Textuais e suas diferenças 

em relação aos Gêneros Textuais. Para efeito de verificação da hipótese do 

desconhecimento, a intervenção formativa se dará em dois grupos distintos – 

licenciandos de Pedagogia da UENF, que passaremos a chamar de alunos de Pedagogia, 

e licenciandos do PARFOR, que passaremos a chamar de alunos do PARFOR. Para 

cada grupo citado serão feitas intervenções com o mesmo conteúdo didático, o que 

possibilitará também uma comparação intragrupo. Para realização desta comparação, 

serão elaborados instrumentos de coleta de dados a serem aplicados antes e após a 

intervenção.  

A análise dos dados das duas formas comparativas não permitirá uma 

generalização dos resultados, entretanto entende-se que justificará a relevância da 

investigação sobre uma temática desprestigiada pela academia, haja vista a escassez de 

trabalhos científicos constatados em relação aos Tipos Textuais e práticas de ensino. 
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Entende-se que essa pesquisa poderá vir a contribuir para a melhoria da prática 

da escrita, em especial da narrativa e descritiva, mais utilizadas por esses profissionais 

da educação, inclusive junto aos seus alunos. Pretende-se também destacar a 

importância e diferença que cursos de formação complementar podem fazer no processo 

de formação docente, ressaltando que este processo deve ser contínuo, e não apenas 

continuado por um período isolado de tempo, pois o saber nunca está completamente 

formado, ele é construído com o acréscimo ininterrupto de conhecimento. 

Na primeira parte, buscamos elucidar teoricamente a questão dos novos 

paradigmas do Ensino de Língua Portuguesa. Neste primeiro momento, pareceu-nos 

importante situar o leitor acerca das especificidades do momento sócio histórico e a 

maneira como as propostas para o ensino de língua materna vêm sendo apresentadas. 

Na segunda parte, a intenção foi pontuar conceitualmente o que são textos a 

partir de definições apresentadas por Dubois et al (2007), Koch (2003), Antunes (2009), 

Marcuschi (2012), Travaglia (2002), entre outros, e a partir dessa definição apontar a 

importância de se conhecer e dominar a estrutura textual para se produzir um bom texto.   

Na terceira parte, a intenção foi delimitar conceitualmente o que os principais 

temas da pesquisa: Tipos e Gêneros Textuais, apresentando as principais abordagens 

teóricas sobre o tema com as propostas de Travaglia (2002), Marcuschi (2008), Santos 

(2012) e Carvalho e Souza (1995). Após breve esclarecimento da tese de cada autor, 

passamos a um olhar mais vagaroso em cada uma delas. Dentre estes, consideramos que 

o autor que apresenta a teoria de maneira mais clara e completa é Marcuschi (2008) 

quando enfatiza que Tipos e Gêneros Textuais não são dicotômicos, mas sim 

complementares. O autor ressalta ainda que em relação aos Tipos Textuais, raramente as 

definições são feitas de forma explícita. Finalizamos esta parte demonstrando ao leitor a 

conceituação, em alguns casos, incompleta ou contraditória, a respeito destes temas, 

inclusive nos livros didáticos e técnicos, conforme apresentados nos anexos da pesquisa. 

Na quarta parte, nos propomos a apresentar de forma mais específica a teoria dos 

Gêneros Textuais a partir dos seguintes autores: Marcuschi (2008, 2010, 2012), 

Travaglia (2000, 2002, 2008, 2013), Bakhtin (3003) e Rojo (2005). 

Na quinta parte da dissertação realizamos um breve apontamento da importância 

da formação docente, principalmente no que diz respeito à formação continuada. 

O detalhamento da metodologia foi apresentado na sexta parte desta dissertação. 

Nele fizemos uma descrição dos métodos de pesquisa utilizados, e também os critérios 

utilizados para a análise dos dados coletados. Como o trabalho foi realizado com 
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diferentes turmas de licenciatura em Pedagogia da UENF, acreditamos que registro do 

comportamento individual de cada uma delas poderia contribuir para elucidação de 

alguma possível dúvida.  

Na sétima parte, ao final deste percurso, apresentamos ao leitor os resultados 

obtidos a partir das análises dos dados e do comparativo feito entre as turmas de 

Pedagogia e do Parfor. Apresentamos também alguns dados que consideramos 

importantes, uma vez que a confusão acerca do tema Tipos e Gêneros Textuais não 

ocorre apenas entre os licenciandos, mas também entre autores de livros Didáticos e 

livros técnicos de Redação. 

Por último, apresentamos nossas considerações finais pontuando a necessidade 

de um novo olhar para esta temática e sua importância na formação do professor. 
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1. NOVOS PARADIGMAS PARA O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

De maneira geral, o ensino no Brasil, não só de Língua Portuguesa, mas de todas 

as disciplinas, é hoje um grande desafio para aqueles que estão em sala de aula 

independente do nível de atuação. No entanto, essa dificuldade, esse desafio, não está 

restrito aos profissionais que atuam em sala de aula, ele é um problema também dos 

pesquisadores que buscam encontrar soluções para melhorar as práticas de ensino. 

 

Os esforços pioneiros de transformação da alfabetização escolar 

consolidaram-se, ao longo de uma década, em práticas de ensino que 
têm como ponto tanto de partida quanto de chegada o uso da 

linguagem. Práticas que partem do uso possível aos alunos e 

pretendem provê-los de oportunidades de conquistarem o uso 
desejável e eficaz

2
. Em que a razão de ser das propostas de leitura e 

escuta é a compreensão ativa e não a decodificação e o silêncio. Em 

que a razão de ser das propostas de uso da fala e da escrita é a 

expressão e a comunicação por meio de textos e não a avaliação da 
correção do produto. Em que as situações didáticas têm como objetivo 

levar os alunos a pensarem sobre a linguagem para poderem 

compreendê-la e utilizá-la adequadamente (PCN, 1997, p. 21). 

 

Apesar de o aluno ter pleno domínio da fala quando chega à escola, o mesmo 

não se pode afirmar em relação ao seu domínio do uso da linguagem, escrita ou oral, e 

suas especificidades de acordo com cada contexto em que ela se realiza. O domínio da 

linguagem deve ser compreendido como uma habilidade, pois é através do domínio 

dessa ação que o sujeito vai se impor, como ser pensante e autônomo, na sociedade ou 

na comunidade onde vive. 

À falta de conhecimento, ou domínio, da Língua Portuguesa se associam as 

inúmeras dificuldades e fracassos enfrentados pela educação pública no Brasil. A 

responsabilidade por esse fracasso pode ser atribuída a dois fatores: primeiro à 

precariedade do ensino em que estão englobadas políticas e reformas pouco eficazes, 

como a falta de incentivo aos profissionais através de salários dignos, plano de carreira, 

infraestrutura física adequada ao ambiente escolar e suporte pedagógico de auxílio ao 

professor; a segunda parcela da responsabilidade é direcionada, no caso do Ensino 

Fundamental I, à ―persistência de uma prática pedagógica que, em muitos aspectos, 

ainda mantém a perspectiva reducionista do estudo da palavra e da frase 

                                                        
2
 Eficácia, no uso da linguagem, refere-se aos efeitos alcançados em relação ao que se pretende. Por 

exemplo: convencer o interlocutor por meio de um texto argumentativo, oral ou escrito; fazer rir por meio 

de uma piada; etc. (PCN, 1997, p. 21). 
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descontextualizada‖ (ANTUNES, 2003, p. 19), apesar de essa ser uma das questões 

levantadas até mesmo pelos PCN (1998, p. 29).  

 

O ensino da Língua Portuguesa tem sido marcado por uma 

sequenciação de conteúdos que se poderia chamar de aditiva: ensina-
se a juntar sílabas (ou letras) para formar palavras, a juntar palavras 

para formar frases e a juntar frases para formar textos. 

Essa abordagem aditiva levou a escola a trabalhar com ―textos‖ que só 
servem para ensinar a ler. ―Textos‖ que não existem fora da escola e, 

como os escritos das cartilhas, em geral, nem sequer podem ser 

considerados textos, pois não passam de simples agregados de frases. 

Se o objetivo é que o aluno aprenda a produzir e a interpretar textos, 
não é possível tomar como unidade básica de ensino nem a letra, nem 

a sílaba, nem a palavra, nem a frase que, descontextualizadas, pouco 

têm a ver com a competência discursiva
3
, que é questão central. 

Dentro desse marco, a unidade básica de ensino só pode ser o texto, 

mas isso não significa que não se enfoquem palavras ou frases nas 

situações didáticas específicas que o exijam. 

 

Assim como os PCN, alguns estudos da linguística textual demonstram a 

importância de se trabalhar com o texto, principalmente, de maneira contextualizada. O 

texto deve ser usado como objeto de ensino da língua, abandonando-se palavras ou 

frases soltas. Essa proposta teve início dentro das academias, e tem se disseminado, a 

curtos passos, até as escolas. A ideia não é deixar de ensinar gramática, mas trabalhá-la 

dentro dos textos.  

―Que o ensino de língua deva dar-se através dos textos é hoje um consenso tanto 

entre os linguistas teóricos como aplicados. Sabidamente, essa é, também, uma prática 

comum na escola e orientação central dos PCN‖ (MARCUSCHI, 2008, p. 51). Mas o 

problema não é a rejeição ou aceitação deste postulado, mas se isto é, ou como é 

colocado em prática.  

O que se percebe é que para muitos professores não há clareza sobre como se 

deve trabalhar o texto em sala de aula e, diante das dúvidas e incertezas, em muitas 

escolas, os docentes ainda continuam desenvolvendo um ensino voltado para 

concepções tradicionais da Língua Portuguesa. Desta forma pode se inferir que, 

primeiramente, criticou-se muito o ensino tradicional, baseado no estudo de regras e 

normas gramaticais, mas ao se propor o ensino da língua por meio da descrição das 

estruturas linguísticas e da linguística funcional, muitos professores se sentiram 

                                                        
3
 Competência discursiva, neste trabalho, é compreendida como a capacidade de se produzir discursos — 

orais ou escritos — adequados às situações enunciativas em questão, considerando todos os aspectos e 

decisões envolvidos nesse processo (PCN, 1997, p. 29). 
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inseguros e, às vezes, despreparados. Consequentemente, os resultados na sala de aula 

continuaram ruins.  

O professor precisa estar preparado para trabalhar a diversidade textual, pois 

―[...] o trabalho com textos não tem um limite superior ou inferior para a exploração de 

qualquer tipo de problema linguístico, desde que na categoria texto se incluam tanto os 

falados como os escritos‖ (MARCUSCHI, 2008, p. 51). De acordo com Marcuschi 

(2008, p. 51), ―com base em textos pode-se trabalhar‖: 

 

a) as questões do desenvolvimento histórico da língua; 

b) a língua em seu funcionamento autêntico e não simulado; 

c) as relações entre as diversas variantes linguísticas; 
d) as relações entre fala e escrita no uso real da língua; 

e) a organização fonológica da língua; 

f) os problemas morfológicos em seus vários níveis; 
g) o funcionamento e a definição de categorias gramaticais; 

h) os padrões de organização de estruturas sintáticas; 

i) a organização do léxico e a exploração do vocabulário; 
j) o funcionamento dos processos semânticos da língua; 

k) a organização das intenções e os processos pragmáticos; 

l) as estratégias de redação e questões de estilo; 

m) a progressão temática e a organização tópica; 
n) a questão da leitura e da compreensão; 

o) o treinamento do raciocínio e da argumentação; 

p) o estudo dos Gêneros Textuais; 
q) o treinamento da ampliação, redução e resumo do texto;  

r) o estudo da pontuação e ortografia; 

s) os problemas residuais da alfabetização. 

  
E muitos outros aspectos facilmente imagináveis, pois essa relação 

não é exaustiva, nem obedece a alguma ordem lógica de 

problematização (MARCUSCHI, 2008, p. 51). 

  

 Embora muitos professores, pesquisadores e instituições venham discutindo e 

buscando desenvolver alternativas que motivem e fundamentem uma reorientação do 

ensino de língua renovado, de modo a preparar os alunos para as exigências sociais que 

surgem a cada dia, aparentemente, essas tentativas ainda não estão surtindo efeitos na 

prática, talvez, por serem ações assistemáticas e isoladas. ―Sabemos que um problema 

do ensino é o tratamento inadequado, para não dizer desastroso, que o texto vem 

recebendo, não obstante as muitas alternativas e experimentações que estão sendo hoje 

tentadas‖ (MARCUSCHI, 2008, p. 52). Contudo, o problema, muitas vezes, não está na 

dificuldade de acesso aos textos, mas sim na maneira como ele é apresentado ao aluno. 
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Quanto a essa inadequação, sabe-se que os textos escolares, sobretudo 

nas primeiras series, padecem de problemas de organização linguística 

e informacional. Por vezes, eles carecem de coesão, formando um 
conjunto de frases soltas e, em outras, a têm em excesso causando 

enorme volume de repetições tópicas. Em qualquer dos casos, o 

resultado será, evidentemente, um baixo rendimento do aluno. De 
resto, os textos escolares revelam ignorância e descompasso em 

relação à complexidade da produção oral dos alunos. Ignoram que o 

aluno já fala (domina a língua) quando entra na escola 

(MARCUSCHI, 2008, p. 53). 
 

Consequentemente, percebe-se no discurso do professor e mesmo no contato 

indireto, no sentido de ser fora da sala de aula, com os alunos, um quadro de insucesso 

escolar e/ou educacional. Houve muitas mudanças nos materiais didáticos, ―já se cuida 

mais da presença de uma maior diversidade de gêneros, de um tratamento mais claro da 

compreensão. Mas é evidente [...] que nem tudo ainda é como se gostaria que fosse‖ 

(MARCUSCHI, 2008, p. 53). Grande parte dos alunos, mesmo após anos de estudo, 

apresentam pouco domínio da linguagem nas produções de textos, sejam elas escritas ou 

orais, o que afeta diferentes áreas de sua vida.  

 

Com enormes dificuldades de leitura, o aluno se vê frustrado no seu 

esforço de estudar outras disciplinas e, quase sempre, ―deixa‖ a escola 
com a quase inabalável certeza de que é incapaz, de que é 

linguisticamente deficiente, inferior, não podendo, portanto, tomar 

palavra ou ter voz para fazer valer seus direitos, para participar ativa e 
criticamente daquilo que acontece à sua volta. Naturalmente, como 

tantos outros, vai ficar à margem do entendimento e das decisões de 

construção da sociedade (ANTUNES, 2003, p. 20).  

 

Daí a importância de se trabalhar a língua e, principalmente, de se ensinar a 

Língua Portuguesa. É necessária uma melhor preparação dos alunos, para que estes se 

tornem leitores e escritores, não apenas para a escola, mas para a vida. É dessa forma 

que esses sujeitos poderão exercer sua cidadania de forma prática e consciente, e 

também tenham chance de ascensão social.  

Antes da criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), até dezembro de 

1996, o Ensino Fundamental esteve estruturado nos termos previstos pela Lei Federal nº 

5.692, de 11 de agosto de 1971. Essa lei estabeleceu como objetivo geral, tanto para o 

Ensino Fundamental I e II quanto para o Ensino Médio, proporcionar a formação 

necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades, preparando os educandos para o 

exercício consciente da cidadania bem como para exercer atividades de trabalho.  
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No entanto, a dita lei não especifica quais seriam essas ―atividades de trabalho‖, 

considerando que a Lei é de 1971, pode-se inferir que as ―atividades‖ seriam todas 

aquelas que proporcionassem um salário mínimo e que não exigisse qualquer 

especialidade, uma vez que este foi um período marcado pelo agravamento da repressão 

política, da censura aos meios de comunicação e pelas denúncias de tortura aos presos 

políticos. A Lei nº 5.692 também generalizou as disposições básicas sobre o currículo 

Fundamental e Médio, estabelecendo um núcleo comum obrigatório em âmbito 

nacional. Ainda assim, essa mesma lei manteve uma parte diferenciada, cujo objetivo 

era contemplar ―as peculiaridades locais, a especificidade dos planos dos 

estabelecimentos de ensino e as diferenças individuais dos alunos‖ (PCN, 1997, p. 13), 

deixando a cargo ―dos Estados a formulação das propostas curriculares que serviriam de 

base às escolas estaduais, municipais e particulares situadas em seu território, 

compondo, assim, seus respectivos sistemas de ensino‖ (PCN, 1997, p. 13).  

Em 1997, criaram-se, então os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Os 

PCN foram elaborados pela Secretaria de Ensino Fundamental (SEF), do Ministério da 

Educação (MEC), para orientar em todo o Brasil, o ensino, não apenas da Língua 

Portuguesa, mas de todas as disciplinas. Logo, eles se ―constituem um referencial de 

qualidade para a educação no Ensino Fundamental em todo o País‖ e sua função é: 

  

[...] orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema 

educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, 

subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, 
principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor 

contato com a produção pedagógica atual (PCN, 1997, p. 13). 

 

Os PCN são resultado de inúmeras discussões e tentativas de redirecionar a 

educação. Embora apresentem falta de clareza quanto à sua autoria, e algumas 

contradições teóricas, esse documento oficial representa um avanço no que diz respeito 

às políticas educacionais brasileiras. Diferente das Leis de Diretrizes e Bases, os PCN se 

constituem não apenas de grades curriculares e objetivos pré-estabelecidos, mas buscam 

apresentar diretrizes de orientação para o conteúdo mínimo dos currículos, para 

assegurar uma formação básica comum no sistema de ensino. É também objetivo dos 

PCN apresentar uma nova visão de ensino no que concerne à língua materna, a fim de 

modificar, ou melhorar, o sistema educacional brasileiro.  

 
Ensinar a escrever textos torna-se uma tarefa muito difícil fora do 
convívio com textos verdadeiros, com leitores e escritores verdadeiros 



20 

 

e com situações de comunicação que os tornem necessários. Fora da 

escola escrevem-se textos dirigidos a interlocutores de fato. Todo 

texto pertence a um determinado gênero, com uma forma própria, que 
se pode aprender. Quando entram na escola, os textos que circulam 

socialmente cumprem um papel modelizador
4
, servindo como fonte de 

referência, repertório textual, suporte da atividade intertextual
5
. A 

diversidade textual que existe fora da escola pode e deve estar a 

serviço da expansão do conhecimento letrado
6
 do aluno (PCN, 1997, 

p. 28). 

 

O principal objetivo na criação dos PCN é que ele funcionasse como elemento 

catalisador de ações na busca de uma melhoria da qualidade da educação brasileira, mas 

sem a intenção de resolver todos os problemas que afetam a qualidade do ensino e da 

aprendizagem no país. Os PCN apontam quais os conhecimentos e competências os 

alunos devem apreender em cada estágio de ensino, mas não qual o conteúdo e o 

método pelo qual esse conteúdo deve ser abordado. 

Dessa forma, a proposta dos PCN (1998, p. 23) é que ―[...] o sujeito deve ser 

capaz de utilizar a língua de modo variado, para produzir diferentes efeitos de sentido e 

adequar o texto a diferentes situações de interlocução oral e escrita‖. Assim, a escola, ou 

mais especificamente o professor responsável pelo ensino de Língua Portuguesa, 

deveria contribuir para que o aluno pudesse melhor desenvolver suas capacidades 

discursivas em diferentes ambientes e situações cotidianas, tornando-o um cidadão ativo 

na comunidade.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                        
4 Isto é, funcionam como modelos a partir dos quais os alunos vão se familiarizando com as 

características discursivas dos diferentes gêneros (PCN, 1997, p. 28).  
5 A intertextualidade é constitutiva do processo de produção e compreensão de textos. Implica as 

diferentes maneiras pelas quais um texto, oral ou escrito, é dependente do conhecimento de outros textos 

previamente existentes para poder ser produzido e compreendido (PCN, 1997, p. 28).  
6 Conhecimento letrado é aquele construído nas práticas sociais de letramento (PCN, 1997, p. 28). 
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2. MAS O QUE SÃO TEXTOS AFINAL?  
 

Se o que as pessoas querem dizer umas as outras não são palavras nem frases 

isoladas, mas textos, sejam eles verbais ou não verbais, logo, existe uma busca de 

palavras, frases, ideias e argumentos que melhor exponham aquilo que se deseja 

comunicar. De acordo com Dubois et al (2007, p. 586) ―chama-se texto o conjunto dos 

enunciados linguísticos submetidos à análise: o texto é então uma amostra de 

comportamento linguístico que pode ser escrito ou falado‖. Contudo, de acordo com 

Antunes (2009, p. 50), ―algumas distorções do fenômeno linguístico, sobretudo aquelas 

acontecidas dentro das salas de aula, impediram que essa evidência fosse percebida‖. 

Desta forma, de acordo com a autora, por causa dessas ―distorções, chegou-se a crer que 

textos são apenas aqueles escritos, ou aqueles literários, ou aqueles mais extensos (uma 

palavra só nunca poderia constituir um texto!)‖.  

O trabalho de produção de um texto envolve escolha e utilização não só de 

recursos linguísticos, mas de fatores responsáveis pelo conjunto de características que 

fazem com que um texto seja um texto, e não apenas uma sequência de palavras, e, para 

isso, é necessário sensibilidade e reflexão por parte do autor.  

De acordo com Koch (2003, p. 16), o conceito de texto depende ―das 

concepções que se tenha de língua e de sujeito‖. Para a autora, existem três concepções 

de texto. São elas: 

 

Na concepção de língua como representação do pensamento e de 

sujeito como senhor absoluto de suas ações e de seu dizer, o texto é 

visto como um produto – lógico – do pensamento (representação 
mental) do autor, nada mais cabendo ao leitor /ouvinte senão ‗captar‘ 

essa representação mental, juntamente com as intenções (psicológicas) 

do produtor, exercendo, pois, um papel essencialmente passivo. 

Na concepção de língua como código – portanto, como mero 

instrumento de comunicação – e de sujeito como (pré)determinado 

pelo sistema, o texto é visto como simples produto  da codificação de 

um emissor a ser decodificado pelo leitor/ouvinte, bastando a este, 
para tanto, o conhecimento do código, já que o texto, uma vez 

codificado, é totalmente explícito. Também nesta concepção o papel 

do ―decodificador‖ é essencialmente passivo. 

Já na concepção interacional (dialógica) da língua, na qual os sujeitos 

são vistos como atores/construtores sociais, o texto passa a ser 

considerado o próprio lugar da interação e os interlocutores, como 
sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se constroem e são 

construídos. Desta forma há lugar, no texto, para toda uma gama de 

implícitos, dos mais variados tipos, somente detectáveis quando se 



22 

 

tem, como pano de fundo, o contexto sociocognitivo dos participantes 

da interação (Grifos nossos). 

 

Em Marcuschi (2012, p. 22), encontram-se definições de textos, imanente ao 

sistema linguístico 

 

a) Zellig S. Harris: Um texto (discurso) compõe-se de uma 

sequência de expressões ou sentenças ligadas, podendo ir 
desde sentenças de uma só palavra até uma obra em vários 

volumes. 

b) Roland Harweg: Texto é uma sucessão de unidades 

linguística, constituída por uma cadeia pronominal 
ininterrupta. 

c) Irena Bellert: Um texto é uma sequencia de sentenças S1 S2, 

...Sn de tal modo que a interpretação semântica de cada 
sentença Si (para 2 ≥ i ≥ n) depende da interpretação da 

sequência S1 ... Si1. 

d) Harald Weinrich: Texto é uma sequência ordenada de signos 
linguísticos entre duas interrupções comunicativas 

importantes. 

 

E também algumas definições de texto relativas aos critérios temáticos e 

transcendentes ao texto 

 

a) Janos S. Petöfi: Uma sequência de elementos linguísticos, 
escritos ou falados, organizada como um todo, com base em 

algum critério qualquer (geralmente extralinguístico), resulta 

num texto. 
b) Teun van Dijk: O texto é uma estrutura superficial governada 

por uma estrutura semântica profunda motivada, ou seja, um 

conjunto ordenado de sentenças da estrutura profunda. 
c) Siegfried Schmidt: Texto é qualquer expressão de um 

conjunto linguístico num ato de comunicação (no âmbito de 

um jogo-de-ação comunicativo), sendo tematicamente 

orientado e preenchendo uma função comunicativa 
reconhecível, ou seja, realizando um potencial ilocutivo 

reconhecível. 

d) M. A. K. Halliday e R. Hasan: Um texto é uma unidade em 
uso, não é uma unidade gramatical, tal como uma frase ou 

uma sentença; e não é definido por sua extensão. (...) Um 

texto é, melhor dizendo, uma unidade semântica: não uma 

unidade de forma e sim de sentido. 
 

Logo, diante de tantas possibilidades de conceituação do que vem a ser um texto, 

nesta pesquisa, consideraremos texto, de acordo com a proposta de Antunes (2009, p. 

51), que grosso modo, engloba todas as proposições apresentadas.  
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O texto envolve uma teia de relações [de palavras], de recursos, de 

estratégias, de operações, de pressupostos, que promovem a sua 

construção, que promovem seus modos de sequenciação, que 
possibilitam seu desenvolvimento temático, sua relevância 

informativo-contextual, sua coesão e sua coerência (...). 

 

De acordo com Travaglia (2002), a comunicação, seja ela oral ou escrita, ocorre 

por meio de textos, em um determinado contexto ou situação comunicativa. E cada um 

desses textos possuem características próprias, em sua estrutura e composição, que 

fazem com que tenhamos que contemplar vários aspectos como: a) seleção e 

organização das informações, ideias, objetivos, conceitos, etc.; b) a estrutura do texto, 

de acordo com o seu propósito comunicativo, bem como do conhecimento que se 

pressupõe que seus interlocutores tenham, para que a comunicação se estabeleça; c) a 

organização das ideias e a sequência linguística, que atenderá e auxiliará com as 

estratégias argumentativas em todos os planos da língua (fonológico, morfológico, 

lexical, frasal, etc.). 

 

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 (ROJO, 2000, p. 14). 

 

 É a partir dessa corrente de pensamento que se verifica a importância de se 

conhecer mais detalhadamente o que vem a ser esses critérios de criação e produção dos 

textos, bem como a importância de sua estrutura e funcionamento, para melhor atender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

seus objetivos comunicativos.  

 

Toda educação verdadeiramente comprometida com o exercício da 

cidadania precisa criar condições para o desenvolvimento da 
capacidade de uso eficaz da linguagem que satisfaça necessidades 

pessoais — que podem estar relacionadas às ações efetivas do 

cotidiano, à transmissão e busca de informação, ao exercício da 
reflexão. De modo geral, os textos são produzidos, lidos e ouvidos em 

razão de finalidades desse tipo. Sem negar a importância dos que 

respondem a exigências práticas da vida diária, são os textos que 

favorecem a reflexão crítica e imaginativa, o exercício de formas de 
pensamento mais elaboradas e abstratas, os mais vitais para a plena 

participação numa sociedade letrada (PCN, 1997, p. 25). 
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Desta forma, a escrita, como qualquer atividade humana, exige, para ser bem 

executada, o domínio de algumas habilidades, dentre estas, estão: o domínio das regras 

gramaticais da língua, da tipologia textual, do objetivo comunicativo, da função social 

do texto, entre outras, para que se consiga estabelecer uma comunicação entre os 

interlocutores. Mas faz-se necessário ressaltar que os textos não são unicamente as 

realizações escritas. Os textos também podem ser orais ou não verbais. 
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3. OS TIPOS E GÊNEROS TEXTUAIS: conceitos em consenso?  
 
 

3.1 Os Tipos Textuais: convergências e divergências conceituais 

 

No que concerne aos Tipos Textuais parece haver um apagamento em relação ao 

seu conhecimento conceitual, e mesmo à sua importância na construção dos textos por 

parte dos professores. Existe uma grande cobrança em relação ao conteúdo 

programático dos livros didáticos e sobre o ensino e o trabalho com os Gêneros 

Textuais. Isso, muitas vezes, faz com que o trabalho com Gêneros Textuais seja mais 

enfatizado e o ensino dos Tipos Textuais, muitas vezes, seja deixado em segundo plano.  

Desconsidera-se que os Gêneros Textuais surgem a partir da necessidade de 

comunicação dos falantes, e que sua base são os Tipos Textuais. Segundo Bakhtin 

(1992), ―a atividade comunicativa e a constituição dos gêneros, se baseiam em uma 

forma padrão e relativamente estável de estruturação dos enunciados‖, ou seja, nos 

Tipos Textuais. Via de regra, são os Tipos Textuais que possuem ―uma forma padrão e 

relativamente estável‖. Logo, são os Gêneros Textuais que se modificam e surgem 

modificados de acordo com a necessidade comunicativa dos interlocutores. 

A seguir, faremos a revisão de cinco autores que tratam o tema Tipos Textuais.  

 

3.1.1 Concepções de Travaglia 

 

Os estudos a respeito da tipologia textual e suas definições causam certa 

incompatibilidade de ideias mesmo entre os estudiosos da língua. Logo, não é de se 

estranhar que causem tantas incertezas nos professores, em especial naqueles que 

lecionam apenas no Ensino Fundamental I, cuja formação não contempla estudos 

aprofundados sobre o ensino de língua materna.  

Como afirma Travaglia (2002, p. 202), ―quando se trata de texto, tem se 

encontrado pouco ou, mais frequentemente, nenhum trabalho mais estruturado no 

ensino com tipologia textual‖. Ou seja, próprio autor reconhece a pouca literatura a 

respeito deste tema, e esta é ainda mais escassa quando relacionada ao processo de 

ensino.  

Para Travaglia (op. cit., p. 202), a maneira estrutural e classificatória é 

considerada a melhor forma de ensino dos tipos textuais. O autor apresenta uma visão 

taxionômica da tipologia textual:  
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[...] a taxionomia dos elementos da língua, que é importante e 

fundamental na constituição das teorias linguísticas, termina se 
revelando pertinente para o ensino na medida em que os diversos tipos 

e/ou subtipos representam recursos diversos que funcionam 

diferentemente na constituição dos textos, como marcas linguísticas 
que contêm pistas e instrumentos de sentido.  

 

Para justificar a importância do ensino taxionômico e sistemático da língua no 

que diz respeito ao trabalho com texto, o autor ainda faz alguns apontamentos do que 

considera mais relevante como: 

 

[...] se nós nos comunicamos por textos e, portanto, a competência 

comunicativa depende necessariamente da capacidade de usar 
adequadamente os textos para comunicar (...), então, se queremos 

desenvolver a competência comunicativa, temos de desenvolver, na 

verdade, a capacidade de produção e compreensão de textos; 
 

E se os textos são de diferentes tipos porque esses tipos se instauram 

devido à existência de diferentes modos de interação ou interlocução 

comunicativa; então, o trabalho com textos e com diferentes tipos de 
textos é fundamental para o desenvolvimento da competência 

comunicativa (...). Uma vez que cada tipo de texto é apropriado para 

um determinado tipo de interação ou interlocução comunicativa [...] 

(TRAVAGLIA, op. cit., p. 202). 
 

De acordo com a proposta do autor, cada tipo de texto é apropriado para um 

determinado tipo de interação específica. Desta forma, restringir o conhecimento do 

aluno a apenas alguns tipos de texto é o mesmo que delimitar seus recursos 

comunicativos. Assim, o professor poderia estar, em alguns casos, delineando ou 

tolhendo o desempenho comunicativo do sujeito, aumentando sua eficiência em lidar 

com algumas situações comunicativas específicas, mas tornando-o limitado ou pouco 

capaz de realizar outras.  

Mas para trabalhar com os textos de forma sistemática, de acordo com a 

proposta de Travaglia (2002), o professor precisaria tomar duas atitudes: realizar o 

levantamento do aporte teórico sobre o assunto para saber qual direção seguir e, definir 

que Tipos Textuais seriam mais necessários para trabalhar com os alunos. Ainda 

segundo o autor existe uma ampla diversidade de textos e estes se adequam aos mais 

diversos contextos interacionais de comunicação e cada uma dessas situações é única e 

necessita de diferentes tipos de textos em função dos diferentes contextos em que 

ocorrem. Assim, pode-se considerar que ―cada tipo de texto instaura uma forma de 
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interação, um modo de relação entre os interlocutores. Portanto, o próprio dizer é 

tipificante e não podemos fugir a isto (op. cit., p. 203)‖. 

No entanto, para este trabalho, é a classificação dos Tipos Textuais que é 

considerada como mais relevante. Alguns dos critérios utilizados pelo autor para definir 

o ―estabelecimento de tipologias diferentes e conhecidas‖ são: 

 

a) a perspectiva do produtor do texto em relação ao objeto do dizer 
quanto ao fazer/acontecer ou quanto ao conhecer/saber e sua 

inserção no tempo e/ou no espaço ou não. Esta perspectiva 

estabelece os tipos que normalmente têm sido nomeados de 
descritivo, dissertativo, injuntivo e narrativo (p. 206); 

b) a perspectiva do produtor do texto dada pela imagem que o 

mesmo faz do recebedor como alguém que concorda ou não com 

o que ele diz. Aqui aparecem o discurso da transformação, 
quando o produtor vê o recebedor como alguém que não 

concorda com ele, o que cria os textos argumentativos stricto 

sensu, e o discurso da cumplicidade, em que o produtor vê o 
recebedor como alguém que concorda com ele. Nesse caso temos 

o texto que não é argumentativo stricto sensu; 
c) a perspectiva em que o produtor faz uma antecipação no dizer 

(texto preditivo) ou não (texto não preditivo); 
d) a perspectiva dada pela atitude comunicativa de 

comprometimento ou não, o que resulta nos textos do mundo 

comentado (comprometimento) ou narrado (não 

comprometimento) (TRAVAGLIA, op. cit., p. 206). 

 
Para Travaglia (op. cit., p. 210), ―o tipo é sempre definido pela relação entre 

propriedades e as marcas formais‖. Segundo o autor, os tipos citados nos itens a, b e c, 

acima, são essenciais no ensino de língua materna, ―não só por serem fundamentais, 

mas também por serem pertinentes no que respeita à composição dos textos em geral‖. 

O autor distingue as ―perspectivas em que podem se colocar os formuladores de texto 

para quatro tipos de textos considerado fundamentais na composição/formulação de 

textos e a natureza das informações que devem aparecer na formulação de cada um‖ 

(TRAVAGLIA, op. cit., p. 30). 

A partir desta premissa, o autor destaca ―as propriedades essenciais dos tipos 

fundamentais da tipologia dada pela perspectiva a (descrição, dissertação, narração e 

injunção)‖, conforme apresentado no quadro 1: 

 

 

 

 

 



28 

 

Quadro 1: Definição de Tipos Textuais por Travaglia 

Características 

das tipologias 

 

Objetivo e temática (Propriedades) Marcas linguísticas de destaque 

Descrição O que se quer é caracterizar, dizer 

como é. 

 

Interlocutor como o voyeur do 

espetáculo. 

Pode haver ou não coincidência entre 
o tempo da enunciação e o 

referencial, podendo o da enunciação 

ser posterior, simultâneo ou anterior. 
 

Dissertação Busca-se o refletir, o explicar, o 

avaliar, o conceituar, expor ideias 

para dar a conhecer, para fazer saber, 
associando-se à análise e à síntese de 

representações. 

 

Interlocutor como ser pensante, que 

raciocina. 

Pode haver ou não coincidência entre 
o tempo da enunciação e o 

referencial, podendo o da enunciação 

ser posterior, simultâneo ou anterior. 
 

Injunção Diz-se a ação requerida, desejada, 

diz-se o que e/ou como fazer; incita-

se à realização de uma situação. 
 

Interlocutor como aquele que realiza 

aquilo que se requer, ou se determina 

que seja feito, aquilo que se deseja 
que seja feito ou aconteça. 

O tempo referencial é sempre 

posterior ao da enunciação 

 

Narração O que se quer é contar, dizer os 

fatos, os acontecimentos, entendidos 

como os episódios, a ação em sua 

ocorrência. 
 

Interlocutor como o assistente, o 

espectador não participante, que 

apenas toma conhecimento se inteira 

do(s) episódio(s) ocorrido(s). 
Pode haver ou não coincidência entre 

o tempo da enunciação e o 

referencial, podendo o da enunciação 
ser posterior, simultâneo ou anterior. 

 

Fonte: L. C. Travaglia. Língua portuguesa uma visão em mosaico, p. 210, 2002. 

 

Em relação aos itens b e c, apesar de tê-los caracterizando como essenciais ao 

ensino de língua materna, o autor afirma que ―suas propriedades são mais restritas ao 

que já é especificado pela perspectiva de cada tipologia‖.  

Ainda nessa perspectiva, Travaglia (op. cit., p. 29) afirma ―que o elemento 

tipológico sobredetermina ou determina‖ alguns aspectos na formulação de um texto, 

tais como: 
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1 – a seleção de informações de uma dada natureza para constituir o 

texto e sua distribuição por ‗partes ou categorias‘ de 

superestrutura
7
 do tipo de texto em uso; 

2 – a constituição/formulação de uma estrutura esquemática básica a 

que a Linguística Textual chama de ‗superestrutura‘ e que é 

própria do tipo de texto que será produzido; 
3 – elementos composicionais de formulação da sequência 

linguística, advindos da correlação entre marcas e propriedades 

próprias do elemento tipológico em formulação e que configuram 

as características de superfície linguística de cada tipo de texto. 
 

 

A figura 1, esquema da narrativa, representa a complexidade de uma estrutura 

tipológica, e nela pode se observar cada uma dos aspectos de formulação do texto, 

conforme citado nos itens 1, 2 e 3 acima. Desta forma, cada tipo de interação prevê um 

determinado elemento tipológico, de acordo com a informação a ser transmitida, que, de 

acordo com o autor, depende da perspectiva em que o enunciador se coloca.  

 
 

 
Figura 1: Esquema de narrativa 

Fonte: Travaglia, 2002, p. 31 
 
 

                                                        
7 De acordo com Travaglia (1991, p. 1291) ―A superestrutura é uma estrutura global que é característica 
de um tipo de texto. É uma espécie de esquema (modelo cognitivo global) formal e abstrato, de caráter 

convencional e, portanto, dependente da cultura. Normalmente envolve uma sequência esquemática e 

características de linguagem, de recursos retóricos ou estilísticos. [...] constituída por partes (que 

representam categorias esquemáticas da superestrutura) que podem ter ou não uma ordem fixa e posições 

determinadas, ser ou não recursivas e ser obrigatórias ou opcionais. Todos estes elementos são dados por 

regras de formação da superestrutura que os hierarquizam‖. 
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Contudo, é necessário pontuar que segundo o mesmo autor, as tipologias se 

―cruzam, ou seja, um texto pode ser classificado com diferentes tipologias, pois poder 

pertencer a tipos diversos de tipologias distintas. Exemplo: narrativo literário (em verso 

– epopeia, poema heroico, etc. – ou em prosa – romance, novelas, contos, crônicas, 

fábulas, apólogos) (TRAVAGLIA, 2002, p. 204)‖. 

O autor também menciona a diversidade tipológica e suas diferentes aplicações, 

de acordo com os fins de análise e/ou prática. Para isso, são necessários alguns critérios 

que o autor enumera: 

 

a) referência à existência de instituições: textos políticos, jurídicos, religiosos, 

científicos, jornalísticos, etc.; 

b) domínios do saber: textos médicos, filosóficos, linguísticos, históricos, etc.; 

c) objetivo de ensinar: textos didáticos e não-didáticos; 

d) funções da linguagem: textos poéticos, referenciais, conativos8, fáticos9, 

metalinguísticos, emotivos;  

e) dimensão estética: textos literários e não literários; 

f) verificabilidade: textos factuais e ficcionais; 

g) o arranjo dos elementos linguísticos: textos em prosa e em verso; 

h) etc. 

 

Travaglia (2002) aponta ainda algumas questões sobre a conjugação tipológica. 

De acordo com o autor, dificilmente são encontrados Tipos Textuais puros. Um 

exemplo deste fato é o manual de instruções que pode ser classificado como um texto 

injuntivo, mas, no entanto ele também traz informações descritivas sobre o 

equipamento. No entanto de acordo com a proposta taxonômica de Travaglia (2002), 

encontra-se neste texto a presença de várias tipologias, como a descrição, a injunção e a 

predição. Para o autor um texto se define como de ―um tipo por uma questão de 

dominância, em função do tipo de interlocução que se pretende estabelecer e que se 

estabelece, e não em função do espaço ocupado por um tipo‖ na constituição desse 

                                                        
8 Função Apelativa ou Conativa: O conativo é uma modalidade verbal que indica tentativa de realização 

do processo; esse é um sentido que tinha o imperfeito do indicativo latino e que ainda é atestado em 

línguas românicas. Em certas línguas, o conativo pode ser expresso por afixos específicos. R. Jakobson 
usa o termo função conativa para designar a função imperativa ou injuntiva da língua (DUBOIS et al, 

2007, p. 135). 

 
9
 Função Fática: é a função da linguagem através da qual o ato de comunicação tem por fim assegurar ou 

manter o contato entre o falante e o destinatário. Palavras como alô ou você está me escutando? Se 

vinculam essencialmente à função fática (DUBOIS et al, 2007, p. 275). 
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texto. Outro exemplo é o intercâmbio dos tipos que pode ser encontrado, por exemplo, 

―em descrições e comentários dissertativos feitos por meio de narração‖ 

(TRAVAGLIA, 2002, p. 204). 

A definição de Travaglia sobre a tipologia textual se resume, grosso modo, à 

interação entre interlocutores que compartilham situações comunicativas e contextos 

que podem sofrer diversas variações. Essas variações podem, segundo o autor, estar 

ligadas às perspectivas do produtor do texto em relação ao objeto da fala, do 

acontecimento, do conhecimento compartilhado pelos interlocutores, e também pelo 

momento sócio histórico da comunicação/diálogo. E todas essas variantes afetam a 

compreensão e aceitação da mensagem pelo receptor, que pode ou não concordar com o 

assunto abordado, ou mesmo com a maneira como este foi abordado. É a partir dessas 

possibilidades de transformação do discurso que ocorre o posicionamento do receptor. 

O comportamento do receptor estabelecerá a utilização de um determinado tipo de 

texto. 

Contudo, a classificação desses tipos de texto não foi suficiente, pois ―[...] 

observamos que as classificações das tipologias existentes misturam, com frequência, 

numa mesma tipologia, ‗elementos tipológicos‘ (...). Daí a necessidade de diferenciar e 

hierarquizar esses três ‗elementos tipológicos‘ (...) (TRAVAGLIA, 2002, p. 205)‖. 

Desta forma, o autor propõe identificar estes três elementos tipológicos pelos termos: 

tipo, gênero e subtipo.  

 

Tipo de texto – pode ser identificado e caracterizado por instaurar um 

modo de interação, uma maneira de interlocução, segundo 

perspectivas que podem variar, constituindo critérios para o 
estabelecimento de tipologias diferentes. 

Gênero de texto – se caracteriza por exercer uma função social 

específica. As funções sociais dos gêneros, embora sejam 

‗pressentidas‘ e vivenciadas, quase sempre são de fácil explicitação 
(...). A correspondência é um gênero identificável pela função social 

de permitir a troca de informações por um veículo específico. 

Subtipo de texto – se define e caracteriza por aspectos formais de 
estrutura e da superfície linguística e/ou por aspectos de conteúdo.  

Um tipo pode ter subtipos e gêneros, os gêneros de um tipo podem ser 

de um ou outro subtipo do tipo, conforme o caso. Os gêneros também 
podem ter subtipos. (...) Observa-se que o tipo narração tem dois 

subtipos: história e não história e vários gêneros, que se subdividem 

por esses dois subtipos: a) não história (ata, notícia, relatório, etc.); b) 

história (romance, novela, conto, crônica, apólogo, fábula, parábola, 
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piada, lenda, mito, fofoca, caso, biografa, notícia, epopeia, heroico, 

poema herói-cômico, poema burlesco, etc.). 

 

Não é objetivo deste trabalho defender que o estudo estruturalista, propedêutico  

ou taxonômico tenha mais ou menos qualidade em relação ao processo de ensino-

aprendizagem. Busca-se, mais especificamente, pontuar a importância de um sistema de 

ensino mais programático, que ensine ao aluno o conhecimento básico para a criação de 

um texto. É necessário que o aluno conheça a estrutura composicional do texto antes de 

dar início a sua escrita, pois é esse conhecimento básico que irá dar-lhe confiança para 

construir um texto e, a partir disso, buscar traçar da melhor forma seu objetivo 

comunicativo. Quando se apreende o conceito e características de cada estrutura 

tipológica torna-se mais clara a utilização dos diversos gêneros e seus propósitos. 

No que diz respeito ao ensino dos Tipos Textuais, acredita-se haver um 

paradoxo entre o conhecimento conceitual e prático do tema. Por, aparentemente, se 

tratar de um assunto considerado simples, os professores acreditam dominar o assunto, e 

as dúvidas só surgem no contexto de uso. O problema, é que nessa hora, quando o aluno 

questiona as diferenças, os professores são lacônicos em suas respostas ou simplesmente 

respondem de maneira vaga e ampla, deixando que a dúvida permaneça com o aluno.  

Em resumo, segundo Travaglia (2002, p. 210), o ensino dos Tipos Textuais, 

mais do que os Gêneros Textuais, precisa ser trabalhado no ensino de língua materna 

―não só por serem fundamentais, mas também por serem pertinentes no que respeita à 

composição dos textos em geral‖, uma vez que ―o tipo é sempre definido pela relação 

entre propriedades e as marcas formais‖. O autor considera que os principais Tipos 

Textuais a serem trabalhados são os: descritivos, dissertativos, injuntivos e narrativos.    

 

3.1.2 Concepções de Marcuschi  

 

De acordo com Marcuschi (2008), e até certo ponto também parece ser uma 

proposta dos PCN uma vez que estes não abordam a temática da tipologia textual, o 

trabalho com Tipos Textuais é relativamente limitado. Isso pode gerar alguns problemas 

como, por exemplo, especificar o que são textos narrativos, já que na realidade estes se 

apresentam de formas diferentes, ou seja, em diferentes gêneros. Para Marcuschi 

(2008), são os gêneros que possuem características concretas. O autor afirma ainda que  

 



33 

 

[...] não é difícil constatar que nos últimos dois séculos as novas 

tecnologias, em especial as ligadas à área da comunicação, 

propiciaram o surgimento de novos Gêneros Textuais. Por certo, não 
são propriamente as tecnologias per se que originam os gêneros e sim 

a intensidade dos usos dessas tecnologias e suas interferências nas 

atividades comunicativas diárias. [...] Daí surgem formas discursivas 
novas, tais como editoriais, artigos, de fundo, notícias, telefonemas, 

telegramas, tele mensagens, teleconferências, videoconferências, 

reportagens ao vivo, cartas eletrônicas (e-mail), bate-papos virtuais 

(chats), aulas virtuais (aulas chats) e assim por diante (MARCUSCHI, 
2010, p. 20). 

 

Há de se considerar que novos gêneros são criados de acordo com a necessidade 

comunicativa dos falantes e com os avanços tecnológicos que surgem cotidianamente, 

cada qual com sua função social e característica específica. Contudo, todos eles 

obedecem a alguma estrutura de escrita, elas podem sofrer algumas adequações, ou 

mesmo serem híbridas, como, por exemplo, uma videoconferência que tem caráter 

expositivo. Devido ao propósito comunicativo de seu uso, a videoconferência pode 

englobar concomitantemente, o caráter expositivo, e também características 

argumentativas, ambas as características estruturais são reconhecidas em qualquer 

gênero textual.  

Desta forma, vale ressaltar que o conhecimento e utilização adequada de cada 

estrutura textual pode tornar o texto mais coerente, atingindo assim o objetivo 

comunicativo de uma maneira mais consistente, o que auxilia no desenvolvimento da 

competência comunicativa do falante. 

A partir dessa conceituação, Marcuschi (2008, p. 154) aponta para uma distinção 

entre Gêneros Textuais e Tipologias Textuais. O autor propõe que ―vejamos de maneira 

mais sistemática como devemos entender os termos que estamos usando, já que eles 

raramente são definidos de modo explícito‖ (grifo nosso). 

 

Tipo textual designa uma espécie de construção teórica {em geral 

uma sequência subjacente de textos} definida pela natureza linguística 
de sua composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, 

relações lógicas, estilos}. O tipo caracteriza-se muito mais como 

sequências linguísticas (sequências retóricas) do que como textos 
materializados; a rigor são modos textuais. Em geral, os Tipos 

Textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas 

como narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. O 
conjunto de categorias para designar Tipos Textuais é limitado e sem 

tendência a aumentar. Quando predomina um modo num dado 

concreto, dizemos que esse é um texto argumentativo ou narrativo ou 

expositivo ou descritivo ou injuntivo. 
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Apesar de propor esse conceito, o autor afirma que ―não devemos imaginar que 

a distinção entre Gênero e Tipo Textual forme uma visão dicotômica, pois eles são dois 

aspectos constitutivos do funcionamento da língua em situações comunicativas da vida 

diária‖ (MARCUSCHI, 2008, p. 156). A proposta do autor é que não se deve encarar 

Tipos e Gêneros Textuais como dicotômicos, mas sim como complementares, ou seja, 

um não existe sem o outro, não se pode analisá-los isoladamente, pois eles formam o 

texto como um todo. 

No quadro 2, o autor apresenta com exemplos o que ele considera os Tipos 

Textuais mais utilizados: descrição, injunção, exposição, narração e argumentação. 

Diferentemente dos outros autores, Marcuschi cria um quadro identificando os Tipos 

Textuais, em uma carta pessoal, conforme se pode ver a seguir. 
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Quadro 2: Definição de Tipos Textuais por Marcuschi 

Sequências 

tipológicas 

 

Gênero textual: carta pessoal 

Descritiva Rio, 11/08/1991 

Injuntiva Amiga A. P. 

Oi! 

Descritiva Para ser mais preciso estou no meu quarto, escrevendo na escrivaninha, com um 

Micro System ligado na minha frente (bem alto, por sinal). 

Expositiva Está ligado na Manchete FM – ou rádio dos funks – eu adoro funk, principalmente 

com passos marcados. 

Aqui no Rio é o ritmo do momento... e você, gosta? Gosto também de house e dance 

music, sou fascinado por discotecas! Sempre vou à K.I, 

Narrativa ontem mesmo (sexta-feira) eu fui e cheguei quase quatro horas da madrugada. 

Expositiva Dançar é muito bom, principalmente em uma discoteca legal. Aqui no condomínio 

onde moro têm muitos jovens, somos todos muito amigos e sempre vamos todos 

juntos. É muito maneiro! 

Narrativa C. foi três vezes à K. I., 

Injuntiva Pergunte só a ele como é! 

Expositiva Está tocando agora o ―Melô da Mina Sensual‖, super demais! 

Aqui ouço também a Transamérica e RPC FM. 

Injuntiva E você, quais rádios curte? 

Expositiva Demorei um tempão pra responder, espero sinceramente que você não esteja 

chateada comigo. Eu me amarrei de verdade em vocês aí, do Recife, principalmente a 

galera da ET, vocês são muito maneiros! Meu maior sonho é viajar, ficar um tempo 

aí, conhecer legal vocês todos, sairmos juntos... Só que não sei ao certo se vou 

realmente no início de 1992. Mas pode ser que dê, quem sabe! /.........../ 

Não sei ao certo se vou ou não, mas fique certa que farei de tudo para conhecer vocês 

o mais rápido possível. Posso te dizer uma coisa? Adoro muito vocês! 

Narrativa Agora, a minha rotina: às segundas, quartas e sextas-feiras trabalho e 8:00 às 17:00h, 

em Botafogo. De lá vou para o T., minha aula vai de 18:30 às 10:40h. Chego aqui em 
casa quinze para meia-noite. E às terças e quintas fico 050 em F. só de 8:00 às 

12:30h. Vou para o T.; às 13:30 começa o meu curso de Francês (vou me formar ano 

que vem) e vai até 15:30h. 16:00h vou dar aula e fico até 17:30h. 17:40h às 18:30h 

faço natação (no T. também) e até 22:40h tenho aula. /............/ Ontem eu e Simone 

fizemos três meses de namoro; 

Injuntiva Você sabia que eu estava namorando? 

Expositiva Ela mora aqui mesmo no ((ilegível)) (nome do condomínio). A gente se gosta muito, 

às vezes eu acho que nunca vamos terminar, depois eu acho que o namoro não vai 

durar muito, entende? 

Argumentativa O problema é que ela é muito ciumenta, principalmente porque eu já fui afim da B., 

que mora aqui também. Nem posso falar com a garota que S. já fica com raiva. 

Narrativa É acho que vou terminando 

Injuntiva escreva! 

Faz um favor? Diga pra M., A. P. e C. que esperem não demoro a escrever  

Adoro vocês! 

Um beijão! 

Narrativa Do amigo 

P. P. 

15:16h 

Fonte: Marcuschi, 2008, p. 156 

 

 No quadro 2, Marcuschi (2008, p. 158) identifica as sequências tipológicas 

ressaltando que estudos com este formato possibilitam a verificação não só das 
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estruturas textuais, como também da retórica utilizada em cada gênero. O autor afirma 

ainda que ―esse tipo de análise pode ser desenvolvida com todos os gêneros e, de 

maneira geral, vai-se notar que há grande heterogeneidade tipológica nos Gêneros 

Textuais‖. 

 Contudo, há de se ressaltar que para a realização de tal atividade proposta pelo 

autor, em primeiro lugar, é necessário que se conheçam as características de cada tipo 

textual, ainda que esse conhecimento seja restrito aos tipos mais utilizados como a 

narração, dissertação, descrição, por exemplo. A relevância deste estudo está no fato de 

que como o autor afirma os Tipos Textuais, ―raramente são definidos de modo 

explícito‖ (MARCUSCHI, 2008, p. 154), desta forma, é necessário que o ensino deste 

conteúdo seja retomado de maneira a contribuir na melhoria da produção textual dos 

alunos. 

 

3.1.3 Concepções de Santos  

 

Segundo Santos (2012), ainda permanece o ensino tradicional dos Tipos 

Textuais de maneira dicotômica em relação aos Gêneros Textuais. Proposta essa que, 

como afirma Marcuschi (2008, p. 156), não deveria ser praticada, uma vez que estes são 

―complementares e integrados‖.  

 De acordo com Santos (op. cit., p. 35), ainda permanece uma tradição escolar no 

ensino de textos através da classificação tipológica ao invés do ensino dos Gêneros 

Textuais, atitude que segundo a autora está sofrendo uma mudança, que pode ser 

percebida nos livros didáticos a partir da criação dos PCN, ou seja, após 1998. A mesma 

autora também afirma que ―ainda é comum que professores abordem as tipologias como 

sinônimos de textos, o que é um grave equívoco: os textos são predominantemente 

organizados conforme uma tipologia, porém em geral mais de uma aparece na 

constituição deles‖. Um exemplo do que a autora afirma são os romances, que apesar de 

serem, na maior parte, constituídos por narrativas, possuem muitos trechos descritivos. 

Segundo a autora, para que haja compreensão da mensagem contida em um 

texto é necessário que ele seja lido em sua totalidade, ou seja, ―identificando a que 

gênero ele pertence e, também, que tipologia textual predomina na sua construção‖.  

Conforme quadro 3, Santos (op. cit., p. 35) ―propõe uma classificação das 

tipologias textuais que pode ser usada pelos professores e seus alunos‖. Para a autora, 

essa seria uma possibilidade de classificação mais ―prática e produtiva‖, uma vez que 
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em se tratando da conceituação dos Tipos Textuais, não há um consenso entre os 

pesquisadores da área de Letras e Educação, nem entre os autores de livros didáticos. 

  

Quadro 3: Tipologia textual, nomenclatura simplificada e adaptada proposta por Santos (2007) 

Características 

das tipologias 

 

Objetivo e temática Marcas linguísticas de destaque 

Descrição Identificar, localizar e qualificar 

seres, objetos, lugares, apresentando 
características físicas ou 

―psicológicas‖. 

Substantivos, adjetivos e advérbios 

(modo e intensidade, 
principalmente); verbos no presente 

ou pretérito imperfeito do indicativo. 

 

Narração Relatar fatos, acontecimentos, ações, 
numa sequência temporal. 

Verbos, advérbios e conjunções 
(tempo, lugar...); verbos no presente 

ou pretérito perfeito do indicativo. 

 

Exposição Discutir, informar ou expor um 
tema, numa organização lógica, 

mostrando relações de causa/efeito, 

contraposição etc. 

Operadores discursivos (conjunções, 
preposições e expressões 

denotativas), modalizadores (ex.: 

talvez, sem dúvida, provavelmente 
etc.), verbos no presente do 

indicativo. 

 

Argumentação Defender ponto de vista, opinião, 
por meio de argumentos, numa 

organização lógica, mostrando 

relações de causa/efeito, 

contraposição etc. 

Operadores discursivos (conjunções, 
preposições e expressões 

denotativas), modalizadores (ex.: 

talvez, sem dúvida, provavelmente 

etc.), verbos no presente do 
indicativo. 

 

Injunção Dar ordens, apresentar regras e 

procedimentos a serem seguidos. 

Verbos com valor imperativo 

(mesmo que não estejam no modo 
imperativo, mas no infinitivo, por 

exemplo), pronomes (você, vocês). 

 

Fonte: Análise e produção de textos. L. W. SANTOS, 2012, p. 37. 

 

A autora ressalta, ainda, que em muitos dos livros didáticos, mesmo os mais 

recentes ―não aparece a tipologia injuntiva; em outros, a narração se divide em narração 

propriamente dita (com personagens, enredo, clímax) e relato (sequência de ações, sem 

complicação de enredo) [...]. Contudo, Santos (2012, p. 35), se baseou na proposta de 

―classificação de Marcuschi pelo seu caráter didático e simplificado, que facilita o 

trabalho do professor‖. 

 

3.1.4 Concepções de Carvalho e Souza 
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Carvalho e Souza (1995) consideram que mesmo com os avanços tecnológicos, 

a comunicação escrita ainda permanece uma atividade atual na sociedade e na maioria 

das atividades desenvolvidas pelo homem. Em seu trabalho, Carvalho e Souza (1995, p. 

111) ressaltam que os Tipos Textuais se referem às ―modalidades de comunicações 

escritas‖ e que as principais são: ―a narração, a dissertação e a descrição‖, conforme 

quadro 4: 
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Quadro 4: Definição de Tipos Textuais por Souza 

Características 

das tipologias 

 

Objetivo e temática 
Contexto em que insere os 

tipos 

Narração O que caracteriza um texto narrativo é a presença de 

uma sequência de se sucedem através do tempo e do 

espaço. A estrutura de um texto narrativo pode estar 

organizada da seguinte maneira: 

- presença de um narrador, que pode estar dentro ou 

fora daquilo a ser narrado; 

- uso do verbo na 1ª pessoa com o intuito de criar 

situações subjetivas. Neste caso o próprio narrador é 

uma personagem de seu texto;  

- uso do verbo na 3ª pessoa. Neste caso, o narrador 

não faz parte da história; 
- presença de um ou mais personagens, além da 

personagem-narrador. 

 

As principais modalidades 

de comunicação escritas 

são: a narração, a 

dissertação e a descrição. 
Vale enfatizar que essas 

três modalidades textuais 

geralmente não ocorrem 
isoladas. Assim, num 

romance ou mesmo num 

conto, embora predomine a 
narração, frequentemente 

encontraremos as 

modalidades descritiva e 

narrativa. Descrição A descrição, ao contrário da narração, apresenta um 

aspecto estático. O objetivo do texto descritivo é 

bastante semelhante àquilo obtido com a fotografia. 

É necessário que o leitor veja as imagens mentais 

que lhe foram descritas pela linguagem. A descrição 

compreende três modalidades:  

- a informativa (a linguagem utilizada é referencial. 

Nessa modalidade só há lugar para os aspectos 

denotativos das palavras, tendo-se a preocupação de 

serem eliminadas situações ambíguas e procurando 

manter um nível satisfatório de concisão. Podem-se 
descrever objetos, pessoas, animais, paisagens, 

gravuras, cenas, lugares, etc.). 

- a pessoal (existe uma conjugação de aspectos 

denotativos com os de natureza conotativa). 

- a ambiental (há uma revelação objetiva ou 

subjetiva da maneira pela qual o autor exterioriza o 

que sente e o que vê, sem ser necessariamente uma 

fotocópia do que viu. Assim elementos conotativos 

e denotativos podem estar conjugados ou não). 

 

Dissertação É a exposição de ideias ou pensamentos por meio de 

argumentos para a defesa ou crítica de determinada 

posição sustentada diante de um tema. Este se 
caracteriza, portanto, por obedecer a duas 

exigências básicas: a exposição e a argumentação 

simultâneas daquilo que o autor pensa a respeito de 

determinado assunto. O autor situa um tema e 

discute-o, lança sua tese e conclusões, procurando 

convencer o leitor a aderir seu ponto de vista. Em 

razão disso, esse tipo de texto pode ser denominado 

também de expositivo-argumentativo, englobando 

não só a dissertação, mas também trabalhos 

científicos ou acadêmicos, como a monografia, a 

dissertação de mestrado, etc. [...]. 
 

Fonte: Compreensão e produção de textos. Carvalho e Souza, pag. 111, 1995. 
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Logo, apesar de a tipologia textual ter sua estrutura considerada ―estável‖, o uso 

ou análise de um determinado texto, em situações de produção, circulação e/ou recepção 

alterada, mesmo que ainda seja o mesmo texto, pode passar a pertencer a um gênero 

textual diferente.  
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4. ALGUMAS DEFINIÇÕES DO QUE SÃO OS GÊNEROS TEXTUAIS  
 

Seguindo a mesma proposta da sessão anterior, sobre os Tipos Textuais, não 

iremos aqui detalhar cada um dos Gêneros Textuais, importa-nos apenas apontar que ―o 

estudo dos gêneros não é novo, mas está na moda‖, como afirma Marcuschi (2008, p. 

147). E ao que se pode perceber, este estudo tem ganhado espaço e cada vez mais 

importância em relação à pesquisa dos Tipos Textuais. 

De acordo com Travaglia (2008, p. 183), ―gênero se caracteriza por exercer uma 

função sócio comunicativa específica‖. Contudo, o autor ressalta que o uso do termo 

―gênero‖ é por ele utilizado com um conceito diferente de muitos outros na teoria 

linguística da classificação dos textos.  

Diferente inclusive da proposta de gêneros discursivos de Bakhtin (2003) em 

que estes resultam em formas-padrão ―relativamente estáveis‖ de um enunciado, 

determinadas sócio historicamente, através da qual os sujeitos se comunicam e 

escrevem. Para o autor, mesmo em uma conversa informal, o discurso é moldado pelo 

gênero em uso. Segundo Bakhtin (2003, p. 282), os gêneros discursivos surgem ―quase 

da mesma forma com que nos é nos é dada a língua materna, a qual dominamos 

livremente até começarmos o estudo da gramática‖. O que Bakhtin (2003) classifica de 

gêneros discursivos, Travaglia (2008) denomina categoria de texto.  

Essa diferença na conceituação de Tipos de Gêneros mais uma vez reforça as 

convergências e divergências conceituais a respeito dessa temática. Logo, se os próprios 

autores criadores das teorias e conceituações não entram em consenso, isso só 

demonstra que, de fato, o problema existe e afeta aos professores de Língua Portuguesa. 

Segundo Travaglia (2002, p. 205)  

 
Gênero de texto - se caracteriza por exercer uma função social 

específica. As funções sociais dos gêneros, embora sejam 

‗pressentidas‘ e vivenciadas, quase sempre não são de fácil 

explicitação (...). A correspondência é um gênero identificável pela 
função social de permitir a troca de informações por um veículo 

específico. 

 

Para exemplificar a categorização dos gêneros e suas respectivas funções sócio 

comunicativas o autor cria um quadro (reproduzido no quadro 5). Desta forma, 

Travaglia demostra que diferentes gêneros podem exercer uma mesma função. 
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Quadro 5: Funções sócio comunicativas de gêneros caracterizados por atos de fala 

 Grupos de gêneros Função básica comum 

01 Aviso, comunicado, edital, informação, 

informe, participação, citação 
 

Dar conhecimento de algo a alguém 

02 Acórdão, acordo, convênio, contrato, 

convenção 

 

Estabelecer concordância 

03 Petição, memorial, requerimento, 
abaixo-assinado, requisição, solicitação 

 

Pedir, solicitar 

04 Alvará, autorização, liberação Permitir 

05 Atestado, certidão, certificado, 

declaração 

 

Dar fé da verdade de algo 

06 Ordem de serviço, decisão, resolução Decidir, resolver 

07 Convite, convocação, notificação, 
intimação 

 

Solicitar a presença 

08 Nota promissória, termo de 

compromisso, voto 
 

Prometer 

09 Decreto, decreto-lei, lei, resolução Decretar ou estabelecer normas 

10 Mandado, interpelação Determinar a realização de algo 

11 Averbação, apostila Acrescentar elementos a um documento, 
declarando, corrigindo, ratificando 

 

Fonte: TRAVAGLIA, 2008, p. 184 

 

Contudo, comparando a definição da função básica comum aos Gêneros 

Textuais do ―grupo 1 - Dar conhecimento de algo a alguém‖ (Quadro 5), por exemplo, 

ela converge com o objetivo da ―Narração - O que se quer é contar, dizer os fatos, os 

acontecimentos, entendidos como os episódios, a ação em sua ocorrência‖ (Quadro 1) 

(TRAVAGLIA, 2002, p. 210). Essa comparação entre o conceito de cada elemento 

demonstra a linha tênue que os separa ou define. Logo, um profissional que não seja 

especialista da área de Letras pode sentir dificuldade em perceber a diferença entre o 

conceito do Tipo Textual Narrativa e dos Gêneros Textuais que são escritos com essa 

estrutura.  

Segundo Rojo (2005), em relação às teorias dos gêneros, os trabalhos que 

apresentaram a nomenclatura Gêneros Textuais apoiam-se nos traços da composição e 

da materialidade linguística dos textos do gênero em questão, valendo-se de um plano 
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descritivo que trabalha com noções da Linguística Textual, incorporando, assim, a 

composição dos textos no gênero. Desse modo, há uma descrição  

 

[...] textual, quando se trata da materialidade linguística do texto; ou 

mais funcional/contextual, quando se trata de abordar o gênero, não 
parecendo ter sobrado muito espaço para a abordagem da significação, 

a não ser no que diz respeito ao ‗conteúdo temático‘ (ROJO, 2005, p. 

189). 

 

Em suas ponderações, Rojo (2005), após apresentar os aspectos da teoria dos 

Gêneros Textuais, ressalta quatro características similares entre elas: 

 

 [...] todas se aproximam de uma definição wittgensteiniana de 

gênero como família de textos, sendo que famílias podem ser 
reconhecidas por similaridades (no dizer de Wittgenstein, por 

formatos). Essas similaridades podem se dar no nível do texto 

(e aqui, faz-se referência  às formas do texto – textuais/de 
composição; linguísticas/de estilo – ou do contexto ou 

situação/condição de produção – e aqui, faz-se referência a 

função, finalidade ou critérios pragmáticos/utilitários; 

 [...] todas buscam compartilhar análises textuais/da 

textualidade com as descrições de (textos em) gêneros, seja 
por meio de sequências e operações textuais (Adam, 

Marcuschi), seja por meio dos tipos de discurso (Bronckart); 

 [...] todas remetem a uma certa leitura pragmática ou 

funcional do texto/situação de produção; e, por fim, 

 [...] todas mencionam a obra e estabelecem uma aproximação 

– não isenta de repulsão e, logo, polifônica – com o discurso 

bakhtiniano (ROJO, 2005, p.192-193, grifos da autora). 

 

De acordo com Rojo (2005), apesar de fundamentados na teoria bakhtiniana, 

muitas vezes, ao analisar os Gêneros Textuais percebe-se que estes têm suas teorias 

arraigadas, em grande parte, nos estudos da Linguística Textual. Em função disso, esta 

teoria estaria mais voltada a uma descrição da materialidade linguística no gênero, como 

família de textos, buscando em outros gêneros análogos, regularidades que o estruturem 

como tal, para, depois, colocá-lo em relação funcional com aspectos da situação 

enunciativa. Os Gêneros Textuais representam a diversidade de textos que ocorrem nos 

ambientes discursivos de nossa sociedade, os quais são materializações linguísticas de 

discursos textualizadas, com suas estruturas relativamente estáveis. 

O trabalho com leitura de Gêneros Textuais diversos tem como finalidade a 

formação de leitores competentes e, consequentemente, a formação de bons escritores, 

pois a condição de se produzir textos eficazes tem sua origem na prática de leitura e 
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capacidade de intertextualização, entre outras atividades. ―A leitura, por um lado, nos 

fornece a matéria prima para a escrita: o que escrever. Por outro, contribui para a 

constituição de modelos: como escrever‖ (PCN, 1997, p. 40). 

Estudar a leitura de Gêneros Textuais e, consequentemente, a produção textual é 

importante para que se possa identificar como se dá a interação entre professores, 

alunos/leitores e textos, no contexto de sala de aula.  

Existem diversas pesquisas sobre o ensino da língua materna nas séries iniciais, 

mas muitas questões ainda não foram respondidas. O estudo dos gêneros, sobretudo na 

educação brasileira, tem mostrado a importância de se trabalhar com a diversidade 

textual em sala de aula, pois  

 

[...] o estudo dos Gêneros Textuais é hoje uma fértil área 

interdisciplinar, com atenção especial para a linguagem em 
funcionamento e para as atividades culturais e sociais. Desde que não 

concebamos os gêneros como modelos estanques, mas como formas 

culturais e cognitivas de ação social (MARCUSCHI, 2008, p.151).  

 

Logo, o conhecimento sobre os diferentes Gêneros Textuais é uma ferramenta 

imprescindível de socialização para a inclusão funcional dos indivíduos nas atividades 

sociais em que se inserem, principalmente para os alunos do Ensino Fundamental I, uma 

vez que estes indivíduos estão passando por uma transição da primeira para a segunda 

fase do Ensino Fundamental. 

A referência a Gêneros Textuais remete diretamente a textos orais ou escritos 

que fazem parte de nossa vida nos diferentes âmbitos sociais, em que estamos inseridos. 

São textos definidos por sua composição, estilo e, principalmente por seus propósitos 

comunicativos. Tomando como base essa perspectiva, pode-se dizer que a partir do 

momento em que a linguagem começa a se preocupar com o texto, tem início o 

pensamento e a reflexão sobre a questão do gênero, na tentativa de identificar e 

organizar os textos com os quais as pessoas se defrontam no cotidiano, para melhor 

compreendê-los. A escolha do gênero não deve ocorrer de maneira aleatória, é 

necessário em primeiro lugar definir quais os objetivos comunicativos, o contexto sócio 

histórico e, principalmente, para qual perfil de sujeito o texto está sendo construído.  

A indicação de diferentes Gêneros Textuais para a prática de leitura e produção 

de textos, orais e escritos, abre perspectivas para o tratamento da linguagem como ação 

social. Contudo, o autor precisa adequar o gênero e a linguagem utilizada ao leitor em 

potencial. Essa prática evidencia a necessidade de se desenvolver com os alunos 
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práticas sócio interacionais, mediadas pela linguagem, que vão instrumentalizá-los para 

os usos efetivos dos propósitos comunicativos no seu meio social. A análise dos 

diferentes Gêneros Textuais proporciona e favorece a aprendizagem da leitura, 

interpretação e da escrita dos textos.  

Todas as formas de comunicação são pautadas em determinado gênero 

linguístico, seja ele formal ou informal. Mas qual seria o real motivo de se estudar os 

gêneros?  

 
[...] cada gênero textual tem um propósito bastante claro que o 

determina e lhe dá uma esfera de circulação. [...] todos os gêneros têm 

uma forma e uma função, bem como um estilo e um conteúdo, mas 

sua determinação se dá basicamente pela função e não pela forma 

(MARCUSCHI, 2008, p.150).  

 

De acordo com Bazerman (2011, p. 106), cada pessoa, através da comunicação 

por Gêneros Textuais, aprende mais sobre suas possibilidades pessoais, desenvolve 

habilidades comunicativas e compreende melhor o mundo com que está se 

comunicando. Assim, cada pessoa se torna apta a participar das situações comunicativas 

em que está inserida dentro de uma comunidade, entendendo e se fazendo entender de 

maneira clara e objetiva. Pensando no âmbito educacional, trabalhar com os gêneros é 

proporcionar a construção do conhecimento e viabilizar a oportunidade de 

aprendizagem em sala de aula, podendo transferir o conhecimento construído para o 

contexto social, ou seja, a vida do aluno fora da escola. Além disso, o conhecimento 

sobre Gêneros Textuais proporciona aos alunos situações de comunicação mais 

próximas à sua realidade cotidiana, de forma que a leitura e escrita de diferentes textos 

façam sentido para eles, é essencial para que possam dominá-las.  

O domínio dos diversos gêneros cria autonomia, pois ao serem veiculados em 

outro lugar fora daquele em que circulam habitualmente, os textos acabam por sofrer 

transformações, passando de gênero de comunicação a gênero de aprendizagem. Assim, 

ao trabalhar com os gêneros na escola, é necessário fazer com que o aluno perceba que 

pode utilizá-los em suas atividades diárias e sociais. Isso ocorre porque todas as formas 

de comunicação são pautadas nas necessidades de seus usuários, independente do 

ambiente onde serão usadas. De acordo com Marcuschi (2008. p. 154), os Gêneros 

Textuais podem ser definidos da seguinte forma: 
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Gênero textual refere os textos materializados em situações 

comunicativas recorrentes. Os Gêneros Textuais são os textos que 

encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões 
sociocomunicativos característicos definidos por composições 

funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados 

na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. 
Em contraposição aos tipos, os gêneros são entidades empíricas em 

situações comunicativas e se expressam em designações diversas, 

constituindo em princípio listagens abertas. Alguns exemplos de 

Gêneros Textuais seriam: telefonema, sermão, carta comercial, carta 
pessoal, romance, bilhete, reportagem, aula expositiva, reunião, de 

condomínio, notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de 

remédio, lista de compras, cardápio de restaurante, instruções de uso, 
inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada, conversação 

espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-papo por computador, 

aulas virtuais e assim por diante. Como tal, os gêneros são formas 
textuais escritas ou orais bastante estáveis, histórica e socialmente 

situadas. 

 

De acordo com o autor, quando se trata de gênero, o mais importante é a função 

que cada um exerce e não apenas a forma. Os gêneros, de certa forma, traduzem as 

várias formas de interlocução entre indivíduos de comunidades diferentes, mas que 

vivem numa mesma sociedade.  

Porém, ao fazer um paralelo entre as definições, novamente encontra-se uma 

linha tênue entre estes conceitos que não são de fácil interpretação para um leitor com 

pouco conhecimento entre o assunto. A partir dessa comparação, pode-se perceber que 

novamente os autores definem os conteúdos de uma forma muito próxima. 

 

Quadro 6: Comparação entre Tipos e Gêneros textuais na perspectiva de Marcuschi (2008) 

Tipos Gêneros 

designa uma espécie de construção teórica 

{em geral uma sequência subjacente de 
textos}  

 

definida pela natureza linguística de sua 

composição {aspectos lexicais, sintáticos, 
tempos verbais, relações lógicas, estilos}.  

 

 
O tipo caracteriza-se muito mais como 

sequências linguísticas (sequências retóricas) 

do que como textos materializados; a rigor 

são modos de organização textual. 

refere os textos materializados em situações 

comunicativas recorrentes.  
 

Os Gêneros Textuais são os textos que 

encontramos em nossa vida diária e que 

apresentam padrões sociocomunicativos 
característicos definidos por composições 

funcionais,  

 
objetivos enunciativos e estilos concretamente 

realizados na integração de forças históricas, 

sociais, institucionais e técnicas. 

 

Fonte: Marcuschi (2008, p. 155) 

 



47 

 

Ao se pesquisar textos e Gêneros Textuais, parece imprescindível postular 

alguns pontos convergentes e divergentes em relação à teoria de gêneros, sejam eles 

textuais ou discursivos. Entre as décadas de 1950 e 1960, houve um desenvolvimento da 

linguística que deu origem, segundo (MARCUSCHI, 2008, p. 38), às chamadas 

―tendências hifenizadas ou genitivas, isto é, as denominações de caráter eminentemente 

interdisciplinares do tipo‖: 

 

 linguística-de-texto, 

 análise-do-discurso, 

 análise-da-conversação, 

 sociolinguística, 

 psicolinguística, 

 etnografia-da-comunicação, 

 etnometodologia, e assim por diante. 

 

Essas novas correntes do século XX representavam novas perspectivas aos 

estudos linguísticos, buscando uma vertente mais pragmática
10

, que incluísse o contexto 

de uso da língua. Desta forma, faz-se importante ressaltar que a Linguística Textual, 

linha de pesquisa utilizada neste trabalho, tem pouco mais de 40 anos. Logo, talvez seja, 

justamente, por esse caráter tão jovem, que algumas delimitações, ou mesmo definições, 

a respeito dos gêneros, discursivos e textuais, ainda permaneçam caminhando por uma 

linha muito tênue.  

Contudo, nesta pesquisa, cujo foco principal é o paradoxo entre o conhecimento 

e o uso dos Tipos Textuais, a trajetória conceitual sobre gêneros discursivos e textuais 

será descrita para situar o leitor a respeito de sua importância, e, não necessariamente, 

qual a pertinência ou o melhor argumento utilizado por cada autor. Neste trabalho, 

propõe-se pontuar a materialidade linguística no gênero, seja ele discursivo
11

 ou 

textual
12

.  

Em uma análise criteriosa, o que se percebe é que os PCN propõem que se 

trabalhe a diversidade textual, mas suas propostas estão centradas nos gêneros 

discursivos, em especial, nas teorias de Bakhtin: 

 

                                                        
10 O termo ―Pragmática‖ nesta pesquisa tem o sentido de prática, relativo ao uso e não da corrente 
Linguística Pragmática. 
11 Gênero discursivo de acordo com a proposta de Bakhtin (2003), uma esfera da atividade humana, de 

classificação dos textos de acordo com as instâncias discursivas, por exemplo: discurso jurídico, discurso 

jornalístico, discurso religioso. 
12 Gênero textual de acordo com a proposta de Marcuschi (2008) tem como foco o funcionamento da 

língua (do texto) e das atividades culturais e sociais. 
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Todo texto se organiza dentro de um determinado gênero
13

. Os vários 

gêneros existentes, por sua vez, constituem formas relativamente 

estáveis de enunciados, disponíveis na cultura, caracterizados por três 
elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional. 

Pode-se ainda afirmar que a noção de gêneros refere-se a ―famílias‖ de 

textos que compartilham algumas características comuns, embora 
heterogêneas, como visão geral da ação à qual o texto se articula, tipo 

de suporte comunicativo, extensão, grau de literariedade, por exemplo, 

existindo em número quase ilimitado (PCN, 1997, p. 23). 

 

Contudo, em nenhum momento encontramos a menção aos Tipos Textuais nos 

PCN, ou seja, pospõe-se o estudo dos textos, da diversidade textual, mas não há 

referências ao estudo básico de estrutura dos textos. Será que estes deixaram de ser 

necessários, ou pressupõe-se um conhecimento prévio do tema, mesmo para os leitores 

em formação?  

Este problema está cada vez mais tomando proporções alarmantes, o Governo do 

Estado de Minas Gerais, por exemplo, criou um material de apoio para os professores 

alfabetizadores, baseados nos PCN, denominado Caderno de Orientações para a 

organização do Ciclo Fundamental Inicial de Alfabetização. O grande problema é que 

assim como os PCN, a menção à produção da escrita orienta apenas na vertente da 

utilização dos Gêneros Textuais e suas funções, conforme Anexo 3. Novamente o 

estudo da tipologia textual é deixado de lado em prol do estudo dos gêneros. 

À luz dessa perspectiva, faz-se necessário estudar e analisar o uso da diversidade 

textual. De acordo com os PCN (1997),  

 

[...] desde o primeiro ciclo é preciso que os alunos leiam diferentes 

textos que circulam socialmente. A seleção do material de leitura deve 

ter como critérios: a variedade de gêneros, a possibilidade de o 

conteúdo interessar, o atendimento aos projetos de estudo e pesquisa 
das demais áreas, o subsídio aos projetos da própria área (PCN, 2007, 

p. 70).  

 

Dessa forma, pode-se perceber que é objetivo dos Parâmetros Curriculares que 

os alunos tenham contato e conhecimento de textos com conteúdos diversos. O uso de 

diferentes gêneros nas salas de aula influencia na maneira de produzir, expressar e 

comunicar ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e 

privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. Além de 

                                                        
13 O termo ―gênero‖ é utilizado aqui como proposto por Bakthin e desenvolvido por Bronckart e 

Schneuwly (PCN, 1997, p. 23). 
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auxiliar também no uso de diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimentos. 

 

Os gêneros são determinados historicamente. As intenções 

comunicativas, como parte das condições de produção dos discursos, 
geram usos sociais que determinam os gêneros que darão forma aos 

textos. É por isso que, quando um texto começa com ―era uma vez‖, 

ninguém duvida de que está diante de um conto, porque todos 
conhecem tal gênero. Diante da expressão ―senhoras e senhores‖, a 

expectativa é ouvir um pronunciamento público ou uma apresentação 

de espetáculo, pois sabe-se que nesses gêneros o texto, 

inequivocamente, tem essa fórmula inicial. Do mesmo modo, podem-
se reconhecer outros gêneros como cartas, reportagens, anúncios, 

poemas, etc. (PCN, 1997, p. 23). 

 

Os PCN, no entanto, referem-se, quase sempre, à diversidade textual nos termos 

bakhtinianos, ou seja, dos gêneros discursivos, conforme se pode ler a seguir: 

 

A importância e o valor dos usos da linguagem são determinados 
historicamente segundo as demandas sociais de cada momento. 

Atualmente exigem-se níveis de leitura e de escrita diferentes e muito 

superiores aos que satisfizeram as demandas sociais até bem pouco 
tempo atrás — e tudo indica que essa exigência tende a ser crescente. 

Para a escola, como espaço institucional de acesso ao conhecimento, a 

necessidade de atender a essa demanda, implica uma revisão 
substantiva das práticas de ensino que tratam a língua como algo sem 

vida e os textos como conjunto de regras a serem aprendidas, bem 

como a constituição de práticas que possibilitem ao aluno aprender 

linguagem a partir da diversidade de textos que circulam socialmente 
(PCN, 1997, p. 25). 

  

De acordo com Bakhtin (2003), a atividade comunicativa e a constituição dos 

gêneros, se baseiam em uma forma padrão e relativamente estável de estruturação dos 

enunciados, mesmo com o infinito repertório dos gêneros discursivos, oral e escrito. Os 

gêneros discursivos são usados pragmaticamente pelos seres sociais com segurança e 

destreza, mas sua existência teórica, muitas vezes, é ignorada, e sua importância é 

deixada em segundo plano.  

Os gêneros discursivos surgem de acordo com a necessidade comunicativa dos 

falantes. Da mesma maneira, surgem os Gêneros Textuais, estes são respaldados nas 

práticas sociais, na dinâmica da vida social e cultural, e podem sofrer variações em suas 

unidades temáticas, forma composicional e estilo.  

A competência discursiva dos falantes/ouvintes permite que eles sejam capazes 

de discernir o que é adequado ou inadequado de acordo com o contexto social em que 
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está inserido. Para a autora, essa competência estimula a diferenciação de determinados 

gêneros de textos, portanto, há o conhecimento, pelo menos indutivo, de estratégias de 

construção e interpretação de um texto. Assim, pode-se considerar que os Gêneros 

Textuais são a materialização das várias práticas sociais que norteiam a sociedade e 

consequentemente são indispensáveis a ela.  

A discussão da existência, ou não, de distinção conceitual entre Gêneros do 

Discurso ou Discursivos e Gêneros de Texto ou Textuais é alvo de constantes 

discussões. Rodrigues (2004) aponta que em relação às questões teóricas e 

metodológicas de Gêneros do Discurso na teoria bakhtiniana, os termos Gêneros do 

Discurso e Gêneros Textuais, podem se mostrar como não equivalentes. De acordo com 

Rojo (2005), isso ocorre porque tanto os conceitos de Gêneros Textuais quanto de 

Gêneros Discursivos são propostas embasadas em diferentes releituras da teoria de 

Bakhtin. Logo, pode-se considerar que a teoria de Bakhtin é usada como base de 

fundamentação para ambas as vertentes. 

Já para os adeptos à vertente discursiva, ou de Gêneros do Discurso, Rojo (2005) 

aponta que estes apresentam base enunciativa e focam, principalmente, no estudo das 

situações de produção dos enunciados e em seu entorno sócio histórico.  

 

 

4.1 Ensino dos Tipos e Gêneros Textuais: um problema conceitual ou didático? 

 

Nas sessões anteriores, foram discutidas as questões conceituais a respeito dos 

Tipos e Gêneros Textuais. A importância dessa discussão deve-se principalmente ao 

fato de que no dia a dia escolar grande parte dos professores tem acesso às informações 

sobre esse e outros conteúdos a serem trabalhados em sala de aula principalmente 

através dos livros didáticos, devido a sua maior facilidade de acesso. Considerando essa 

realidade, fez-se necessário verificar como esses dois conceitos são apresentados nos 

livros didáticos. Para esse tema, foram selecionados aleatoriamente três livros 

específicos para o ensino de Redação (Anexo 1) e três livros didáticos com todos os 

conteúdos de Língua Portuguesa (Anexo 2). 

Além da falta de unidade entre os teóricos já citados (Marcuschi, Travaglia, 

Santos, Carvalho e Souza), também foram encontradas inconsistência de informação e 

confusão conceitual em livros didáticos de alguns autores como Terra e Nicola (2003), 

Fiorin e Platão Savioli (2003), Martos (1988), Carneiro (2001), Pereira (2004). Também 

se percebeu que alguns autores não utilizam a classificação de tipologia textual, apenas 
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tratam diretamente os temas Narração, Dissertação, Argumentação e assim por diante, 

como pode ser visto no Anexo 1.  

A confusão chega ao ponto de Terra e Nicola (op. cit., p. 91) denominarem os 

Tipos Textuais de Gêneros ―Assim podemos afirmar que todo texto se estrutura a partir 

de características gerais de um determinado gênero (texto narrativo, descritivo, 

dissertativo, instrucional, informativo; a correspondência pessoal ou comercial; a 

poesia; etc.)‖. Pereira (2004) também denomina os Tipos narrativos e informativos de 

gêneros literários, na primeira parte do livro destinada ao estudo de Literatura; e 

exposição de ideias e texto persuasivo, na terceira parte do livro destinada ao estudo de 

Redação conforme pode ser visto no Anexo 2.  

Após a verificação da posição de alguns autores em relação ao conceito de Tipos 

Textuais, ou à falta de um consenso em relação a essa classificação, pode-se dizer que 

apesar de ser encarado, por alguns, como um conteúdo relativamente simples, não foi 

encontrada uma forma clara de se fazer a transposição didática desse conteúdo. Desta 

forma, será mesmo que este é um tema assim tão simples, ou que pode realmente ocupar 

um lugar secundário da alfabetização? Para se escrever palavras e frases, não é 

necessário, em primeiro lugar, aprender as vogais e em seguida o alfabeto? Então, por 

que para se aprender a escrever textos o ensino das estruturas básicas têm sido deixados 

de lado, ou às vezes omitido? 

Corroborando essa ideia encontramos nas palavras de Santos (2012, p. 35), uma 

afirmativa de que estes conceitos não são claros para os próprios educadores:  

 

A tradição escolar costuma enfatizar a análise das tipologias textuais, 
em vez de focar nos gêneros. Essa atitude vem mudando nos livros 

didáticos mais recentes, mas ainda é comum que professores abordem 

as tipologias como sinônimos de textos, o que é um grave equívoco: 
os textos são predominantemente organizados conforme uma 

tipologia, porém em geral mais de uma aparece na constituição deles. 

 

Ainda nas palavras de Santos (op. cit., p. 37) ―é na análise, mesclando 

características dos Gêneros Textuais e das tipologias, observando como se constituem 

os textos e que aspectos coesivos se destacam, que podemos integrar leitura e produção 

textual‖. Para a autora essa é a única maneira de fazer com que o texto deixe de ser algo 

abstrato, com a função de ser um objeto de avaliação do professor para tornar-se uma 

forma de expressão, de manifestação de ―ideias, emoções, desejos e descobertas dos 

alunos‖.  



52 

 

Desta forma, pode-se inferir que um dos motivos da falta de consistência na 

transposição didática deste conhecimento para a sala de aula é a falta de unidade, de 

homogeneidade em relação ao conceito e classificação deste tema. Ainda que no Ensino 

Fundamental I, por exemplo, os textos mais trabalhados sejam os descrit ivos e 

narrativos, muitas vezes, os professores têm dificuldades em apontar as características 

de cada um, pela sua própria falta de conhecimento e falta de unidade entre os autores. 

Até o momento, temos que tanto as questões dos conceitos quanto nas questões 

didáticas não há consenso de distinção conceitual e a aplicação didática dos Tipos 

Textuais. Foi, portanto, a partir dessa problemática que decidimos realizar uma 

intervenção empírica de modo a verificar se e como se manifesta o conhecimento sobre 

os Tipos e Gêneros Textuais entre licenciandos da UENF, tanto no curso de Pedagogia-

Regular (daqui em diante denominado apenas Pedagogia), quanto no Curso de 

Pedagogia-Parfor (daqui em diante denominado apenas Parfor). 
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5 FORMAÇÃO DOCENTE FRENTE ÀS DEMANDAS DE ENSINO 
 

De acordo com Antunes (2009), é necessário um novo sistema de ensino que 

fuja das nomenclaturas e classificações, pois esse tipo de ensino cria no aluno uma 

aversão do estudo de língua portuguesa, como se ela fosse ―inaprendível‖, ou cria-se 

uma ―disseminação hegemônica da ideologia da incompetência‖, como se eles não 

fossem capazes de aprender a falar ou escrever de forma correta. ―É curioso que essa 

consciência de que são linguisticamente incompetentes os alunos só desenvolvem 

quando passam a frequentar a escola‖ (ANTUNES, op. cit., p. 34). 

Apesar dos muitos esforços de pesquisadores, sabe-se que não existe uma 

metodologia de ensino que seja cem por cento eficiente, ou sequer encontrou-se algo 

que chegasse próximo disso. Contudo, sabe-se que existem diferentes formas de ensinar, 

logo, os tipos de ensino podem ser classificados de três formas: o prescritivo, o 

descritivo e o produtivo (TRAVAGLIA, 2000). Vale ressaltar que ao se trabalhar com 

língua materna, consideramos neste trabalho, que o ensino produtivo é o que melhor 

atende ao processo de ensino-aprendizagem de maneira dialética. 

 

O ensino prescritivo objetiva levar o aluno a substituir seus 

próprios padrões de atividade linguística considerados 

errados/inaceitáveis por outros considerados 
corretos/aceitáveis. É, portanto, um ensino que interfere com as 

habilidades linguísticas existentes. É ao mesmo tempo 

prescritivo, pois a cada ―faça isso‖ corresponde a um ―não faça 
aquilo‖. Esse tipo de ensino está diretamente ligado à primeira 

concepção de linguagem e à gramática normativa e só 

privilegia, em sala de aula, o trabalho com a variedade escrita 

culta, tendo como um de seus objetivos básicos a correção 
formal da linguagem.  […] atende aos objetivos de: a) levar o 

aluno a dominar a norma culta ou língua padrão; b) ensinar a 

variedade escrita da língua.  
 

O ensino descritivo objetiva mostrar como a linguagem 

funciona e como determinada língua em particular funciona. 
Fala de habilidades já adquiridas sem procurar alterá-las, 

porém mostrando como podem ser utilizadas. Nesse tipo de 

ensino, a língua materna tem papel relevante por ser o que o 

aluno mais conhece. Trata-se de todas as variedades 
linguísticas. Sua validade tem sido justificada afirmando-se que 

o falante precisa saber algo da instituição linguística de que se 

utiliza, do mesmo modo que precisa saber de outras instituições 
sociais, para melhor atuar em sociedade. […] atende aos 

objetivos de: a) levar ao conhecimento da instituição social que 

a língua representa: sua estrutura e funcionamento, sua forma e 

função; b) ensinar o aluno a pensar, a raciocinar, a desenvolver 
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o raciocínio científico, a capacidade de análise sistemática dos 

fatos e fenômenos que encontra na natureza e na sociedade.  

 
O ensino produtivo objetiva ensinar habilidades linguísticas. 

Quer ajudar o aluno a entender o uso de sua língua materna de 

maneira mais eficiente [...].  
(TRAVAGLIA, 2000, p. 38).  

 

Quando o professor não reflete sobre suas ações profissionais e não busca por 

melhorias e atualização, ele apenas repete um conhecimento pré-concebido e, 

possivelmente, desatualizado. Daí a importância da reflexão, da busca constante de se 

elevar o nível da qualidade educacional através da melhoria profissional e da aquisição 

e atualização do conhecimento. Os processos cognitivos são resultado da reflexão sobre 

um determinado tema, e não apenas de uma repetição taxionômica dos elementos. 

Alguns fatores que afetam a qualidade da aprendizagem são, por exemplo, a falta de 

comprometimento entre os envolvidos no processo (alunos, pais, professores, direção); 

e a qualidade do currículo (ou falta de qualidade).   

Mas, então, qual o motivo de se trabalhar a língua, se quando o aluno chega à 

escola ele já é um falante plenamente competente? De acordo com Marcuschi (2008), 

trabalhar o ensino de Língua Portuguesa é auxiliar o aluno a desenvolver sua 

competência comunicativa.  

A importância em se trabalhar a Língua Portuguesa está em ensinar ao aluno 

todos os recursos que ela oferece, bem como explorar ―entrosamento entre língua e 

cidadania – o que implica a relação direta entre escola e sociedade‖, é ―[...] considerar a 

dimensão social e política do ensino da língua, ou o ensino da língua como meio e 

possibilidade de a escola atuar na formação, cada vez mais consciente e participativa, do 

cidadão‖ (ANTUNES, op. cit., p. 33). É levar ao aluno o conhecimento sobre as 

possibilidades de articulação da língua e como isso pode trazer benefícios para sua vida 

pessoal e profissional. Ter pleno domínio do uso da língua pode ser considerado como 

ter mais chances de atuação na sociedade e, principalmente, possiblidade de inércia 

social.  

 

Toda educação verdadeiramente comprometida com o exercício da 

cidadania precisa criar condições para o desenvolvimento da 

capacidade de uso eficaz da linguagem que satisfaça necessidades 
pessoais — que podem estar relacionadas às ações efetivas do 

cotidiano, à transmissão e busca de informação, ao exercício da 

reflexão. De modo geral, os textos são produzidos, lidos e ouvidos em 
razão de finalidades desse tipo. Sem negar a importância dos que 
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respondem a exigências práticas da vida diária, são os textos que 

favorecem a reflexão crítica e imaginativa, o exercício de formas de 

pensamento mais elaboradas e abstratas, os mais vitais para a plena 
participação numa sociedade letrada (PCN, 1997, p. 25). 

 

Ainda por essa vertente, Lopes (1984, p. 245, apud, MARCUSCHI, 2008, p. 55) 

questiona: ―o que tem a escola de muito específico a oferecer no domínio do 

desenvolvimento da competência de comunicação, se as crianças já se comunicam de 

forma suficiente e eficaz, sem intervenção da escola?‖. Em resposta a este 

questionamento, Marcuschi (2008, p. 55) faz duas observações: 

 

 Em primeiro lugar, há aqui um deslocamento da função da 

escola como voltada exclusivamente para o ensino da escrita. 
Seu papel exorbita essa fronteira e se estende para o domínio 

da comunicação em geral. Envolve também o trabalho com a 

oralidade. Evidente que não se trata de ensinar a falar, mas de 

usar as formas orais em situações que o dia a dia nem sempre 
oferece, mas que devem ser dominadas. Além da escrita e da 

oralidade, estão ainda envolvidas, no trato da língua materna, 

questões relativas a processos argumentativos e raciocínio 
crítico. 

 Em segundo lugar, deve-se ter muito cuidado com a noção de 

competência comunicativa que não se restringe a uma dada 

teoria da informação ou da comunicação, mas que deve levar 
em conta os parâmetros mais amplos de etnografia da fala, 

uma análise das interações verbais, produções discursivas e 

atividades verbais e comunicativas em geral sem ignorar a 

cognição. É nesse contexto que se situa a questão gramatical e 
todo o trabalho com a língua. Trata-se de valorizar a reflexão 

sobre a língua, saindo do ensino normativo para um ensino 

mais reflexivo. 

 

Ambas as colocações se aplicam a qualquer conteúdo a ser ensinado, em se 

tratando de estudos linguísticos. De acordo com Antunes (2009), pesquisas apontam 

que, salvo algumas exceções, ainda prevalece nas aulas de Língua Portuguesa um 

ensino muito estático, sem apresentar as mudanças, as variações, sem interlocutores, 

sem intenções e por isso descontextualizada da realidade. 

 

O interesse de pedagogos sobre a educação raramente se relaciona à 

linguagem praticada, em classe, por alunos e professores. Em geral, a 
preocupação recai sobre os conteúdos e técnicas pedagógicas. 

Sabemos, todavia, que nenhuma técnica será eficiente, se, entre aluno 

e professor, não houver adequado entrosamento linguístico, a partir do 
qual a interação entre interlocutores se realiza. Esse não é um 

problema simples de ser resolvido, pois, se de um lado o professor não 

deve praticar o nível de linguagem extremamente diferente daquele do 
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aluno, de outro, também não deve adaptar-se perfeitamente ao nível 

do aluno, o objetivo da escola é oferecer ao educando a possiblidade 

de adquirir outros dialetos e praticar outros níveis de linguagem, 
diferentes do seu de origem (LEITE, 2011, p. 55).  

 

Ao se trabalhar a língua, somos sempre lembrados que é necessária a valorização 

da oralidade, do conhecimento que o aluno traz consigo para a sala de aula. Mas 

trabalhar a oralidade não é simplesmente deixar o aluno falar da maneira que quiser, ou 

permitir que ele crie uma falsa ideia de que seu modo de falar é certo ou errado. Os 

professores devem mostrar aos alunos que existe uma norma padrão e, também, que 

existem diferentes variedades linguísticas. Mas o mais importante que os alunos 

precisam compreender é que cada uma delas têm um ambiente e contexto em que 

podem e devem ser utilizadas.  

 

A questão não é falar certo ou errado, mas saber qual forma de fala 

utilizar, considerando as características do contexto de comunicação, 
ou seja, saber adequar o registro às diferentes situações 

comunicativas. É saber coordenar satisfatoriamente o que falar e como 

fazê-lo, considerando a quem e por que se diz determinada coisa. É 
saber, portanto, quais variedades e registros da língua oral são 

pertinentes em função da intenção comunicativa, do contexto e dos 

interlocutores a quem o texto se dirige. A questão não é de correção da 

forma, mas de sua adequação às circunstâncias de uso, ou seja, de 
utilização eficaz da linguagem: falar bem é falar adequadamente, é 

produzir o efeito pretendido (PCN, 1997, p. 26). 

 
 

 É importante que o professor tenha em mente que o mais importante é promover 

o conhecimento de maneira mais prática, mais próxima à realidade do aluno, de maneira 

que essa possa ser levada para a sala de aula. O professor precisa ter consciência que o 

mais importante não é apenas dominar a nomenclatura, os termos técnicos acerca do 

conteúdo, mas de fato ter conhecimento sobre o tema que se vai ensinar, pois só assim 

ele terá formas diferentes de apresentar o conteúdo, mudando seu discurso ou mesmo 

sua metodologia quando perceber que não está atingindo seus interlocutores, ou seja, 

seus alunos. O mais importante não é ensinar a língua, ―mas os usos da língua e formas 

não corriqueiras de comunicação escrita e oral. O núcleo do trabalho será com a língua 

no contexto da compreensão, produção e análise textual‖ (MARCUSCHI, 2008, p. 55). 

Corroborando essa proposta, os PCN afirmam que: 
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Não basta deixar que as crianças falem; apenas o falar cotidiano e a 

exposição ao falar alheio não garantem a aprendizagem necessária. É 

preciso que as atividades de uso e as de reflexão sobre a língua oral 
estejam contextualizadas em projetos de estudo, quer sejam da área de 

Língua Portuguesa, quer sejam das demais áreas do conhecimento. A 

linguagem tem um importante papel no processo de ensino, pois 
atravessa todas as áreas do conhecimento, mas o contrário também 

vale: as atividades relacionadas às diferentes áreas são, por sua vez, 

fundamentais para a realização de aprendizagens de natureza 

linguística. A produção oral pode acontecer nas mais diversas 
circunstâncias, dentro dos mais diversos projetos: 

 

• atividades em grupo que envolvam o planejamento e realização de 
pesquisas e requeiram a definição de temas, a tomada de decisões 

sobre encaminhamentos, a divisão de tarefas, a apresentação de 

resultados; 
• atividades de resolução de problemas que exijam estimativa de 

resultados possíveis, verbalização, comparação e confronto de 

procedimentos empregados; 

• atividades de produção oral de planejamento de um texto, de 
elaboração propriamente e de análise de sua qualidade; 

• atividades dos mais variados tipos, mas que tenham sempre sentido 

de comunicação de fato: exposição oral, sobre temas estudados apenas 
por quem expõe; descrição do funcionamento de aparelhos e 

equipamentos em situações onde isso se faça necessário; narração de 

acontecimentos e fatos conhecidos apenas por quem narra, etc. Esse 

tipo de tarefa requer preparação prévia, considerando o nível de 
conhecimento do interlocutor e, se feita em grupo, a coordenação da 

fala própria com a dos colegas — dois procedimentos complexos que 

raramente se aprendem sem ajuda. (PCN, 1997, p. 39). 

 

Trabalhar a ―língua materna parte do enunciado e suas condições de produção 

para entender e bem produzir textos‖ (MARCUSCHI, 2008, p. 55), sejam eles orais ou 

escritos. E trabalhar a oralidade é valorizar a fala, mas sem exaltar o coloquialismo. É 

uma das maneiras que temos de trabalhar a variação linguística, de mostrar como a 

língua é viva, mas que existe uma norma padrão a ser seguida. Pode-se utilizar a 

variante do aluno como um exemplo de que a língua está em constante mudança, mas 

sem marginalizá-lo. Com isso, tem-se a possibilidade de trabalhar a variação de maneira 

didática e com a participação dos interlocutores e usuários, mais importantes no 

contexto escolar, os alunos. 

 

5.1 Formação docente e as novas tendências para o ensino-aprendizagem  

 

É um problema quando profissionais da educação estão mais interessados em 

cumprir o programa antes que o semestre acabe do que em ajudar os estudantes a 

adquirirem conhecimento sobre o conteúdo que está sendo ensinado. É importante que o 
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professor se preocupe não apenas com o aprendizado do aluno, mas também com o fato 

de o aluno não estar aprendendo, pois dessa forma ele pode alterar sua metodologia ou 

seu discurso, fazendo com que o aluno apreenda o que está sendo ensinado. Às vezes, 

uma simples mudança no vocabulário pode afetar significativamente a compreensão do 

aluno. 

O professor do Ensino Fundamental I, sujeitos/objetos de análise desta pesquisa, 

pode ser considerado o primeiro contato que a criança tem com a vida escolar. Apesar 

de muitas crianças passarem pela Educação Infantil, é no Fundamental I que ocorre o 

início do seu processo de alfabetização.  

 

Há boas razões para afirmar que a aquisição da primeira língua é a 
maior façanha que podemos realizar durante toda a vida; e nós a 

realizamos em uma idade em que dificilmente poderíamos fazer 

qualquer outra coisa. 
[...] outra observação importante é que a aquisição da primeira língua 

parece ser possível somente até uma certa idade, a idade-limite (cutoff 

age), depois da qual ela não é mais possível [...]. As crianças que não 

puderam ser expostas a uma língua durante esse período crucial são 
crianças-selvagens (feral children) [...]. 

[...] o principal passo dado pelo estudo da aquisição da linguagem 

consistiu em perceber que a aquisição da linguagem não é meramente 
um processo passivo em que a criança absorve fragmentos da língua 

que cruzam seu caminho. Trata-se, ao contrário, de um processo ativo: 

as crianças aproveitam as ―dicas‖ disponíveis e as usam para construir 
suas próprias regras gramaticais, as quais crescem em complexidade à 

medida que a aquisição avança. Essa conclusão é fortemente 

confirmada pela observação da aquisição que acontece em 

circunstâncias anormais, como o caso das crianças surdas que 
aprendem uma língua de sinais ou das crianças que só ouvem um 

pídgin e rapidamente o transformam num crioulo (DUBOIS et al, 

2007, p. 34). 

 

Logo, estes profissionais serão, até certo ponto, responsáveis pela formação do 

sujeito como autor e leitor. É nesta fase que a criança mais desenvolve seu processo 

cognitivo de aquisição de conhecimentos de maneira geral, desde formação do caráter 

até os princípios morais, e, em especial, a ―competência e a performance
14

‖ sobre a 

língua materna
15

,  

                                                        
14 No início dos anos de 1960, o linguista americano Noam Chomsky lançou uma teoria parecida com a 

do suíço Ferdinand Saussure, de langue e parole, ―Chomsky argumentou que cada um de nós tem uma 

competência linguística abstrata, que é independente dos erros que às vezes cometemos, e argumentou, 

além disso, que esclarecer em que consiste essa competência é, ou deveria ser, o principal interesse da 

teoria linguística. Os erros ele os relegou a um domínio bem diferente, o da performance, que ele 

considerou como sendo o tema específico de uma disciplina bem diferente, supostamente mais voltado 
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Daí a importância da formação dos docentes do Fundamental I, as crianças 

constroem suas regras gramaticais aproveitando as ―dicas‖ daqueles que fazem parte de 

seu cotidiano, e os professores são os principais referenciais de ―dicas‖ da norma 

padrão, em muitos casos, não utilizada no ambiente familiar. 

Em relação ao ensino de língua, no texto de Introdução, os PCN (1997, p. 18) 

enumeram lacunas no que se refere à práxis dos professores quanto ao tradicionalismo 

do ensino de Língua Portuguesa:  

 

• a desconsideração da realidade e dos interesses dos alunos;  

• a excessiva escolarização das atividades de leitura e de produção de 
texto;  

• o uso do texto como expediente para ensinar valores morais e como 

pretexto para o tratamento de aspectos gramaticais;  
• a excessiva valorização da gramática normativa e a insistência nas 

regras de exceção, com o consequente preconceito contra as formas de 

oralidade e as variedades não-padrão;  

• o ensino descontextualizado da metalinguagem, normalmente 
associado a exercícios mecânicos de identificação de fragmentos 

linguísticos em frases soltas;  

• a apresentação de uma teoria gramatical inconsistente – uma espécie 
de gramática tradicional mitigada e facilitada.  

 

Quando se pensa em uma sala de aula, para muitos, logo vem à cabeça a imagem 

de cadeiras enfileiradas e quadro e giz. Aparentemente, pouca coisa mudou desde a 

época que o Brasil era colônia portuguesa, cujos jesuítas foram os primeiros modelos de 

educadores. É inegável que muito dessa cultura, do perfil de colonizado, ainda está 

arraigada em grande parte dos alunos brasileiros, pois eles demonstram ―medo‖ de se 

manifestar e expor suas opiniões em sala de aula. Em contrapartida, existem muitos 

professores enfrentando uma realidade escolar completamente fora dos padrões do que 

seria proposto por uma política escolar tradicionalista, convivendo cotidianamente com 

a tecnologia e com um perfil de alunos muito mais impetuosos e atuantes dentro de sala. 

Para alguns professores, esta é uma situação bastante desconfortável, pois estes ainda se 

veem como uma autoridade incontestável em sala de aula, principalmente para aqueles 

que estão iniciando sua vida profissional. 

Ser educador nos dias atuais, principalmente com os alunos tão expostos às 

tecnologias e a informação, é uma tarefa hercúlea, uma vez que o estudante já chega à 
                                                                                                                                                                   

para o estudo do funcionamento dos nervos e músculos do que com o estudo da linguagem enquanto tal‖ 

(DUBOIS et al, 2007, p. 58). 
15

 Aqui se considera a aquisição da linguagem em termos amplos, não apenas em relação ao aprendizado 

da fala, mas dos códigos linguísticos, ou seja, da gramática da língua. Aquisição da linguagem é ―o 

processo pelo qual a criança aprende sua língua materna‖ (DUBOIS et al, 2007, p. 34). 
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escola numa situação onde é obrigado a ouvir o professor. Por isso é necessário que o 

educador se prepare, lapide suas habilidades, reveja sua didática e atualize sua 

metodologia, pois muitas vezes, o aluno considera que tem condições de estudar ou 

mesmo ler o material sozinho, não percebendo a importância da presença do professor. 

Contudo, não basta empenho apenas do professor, pois enfrentar uma sala de 

aula com quarenta e cinco, cinquenta alunos, não é uma tarefa nada fácil, ainda mais 

quando esse ambiente é composto por sujeitos com diferentes índoles, pertencentes a 

diferente classe social e formação familiar. Faz-se necessário ressaltar que é importante 

que a família, independente de como ela é constituída
16

, esteja presente na escola, 

acompanhamento o desempenho do aluno, para que junto à escola, possa preparar da 

melhor maneira o comportamento das crianças para a vida em sociedade. 

 

Sendo composta por uma complexa e dinâmica rede de interações que 

envolvem aspectos cognitivos, sociais, afetivos e culturais, a família 

não pode ser definida apenas pelos laços de consanguinidade, mas sim 
por um conjunto de variáveis incluindo o significado das interações e 

relações entre as pessoas (PETZOLD, 1996). A própria concepção 

científica dela evidencia o entrelaçamento das variáveis biológicas, 
sociais, culturais e históricas que exercem grande influência nas 

relações familiares, constituindo a base para as formas 

contemporâneas dela. Os laços de consanguinidade, as formas 

legais de união, o grau de intimidade nas relações, as formas de 

moradia, o compartilhamento de renda são algumas dessas 

variáveis que, combinadas, permitem a identificação de 196 tipos 

de famílias, produto de cinco subsistemas resultantes da concepção 
ecológica de micro, meso, exo, macro e cronossistema (PETZOLD, 

1996). (DESSEN et al. 2007, p. 23) (grifo nosso). 

 

O papel da escola realmente é educar, mas a formação do caráter e da índole de 

uma criança é formada pela família. A escola tem o papel de formar cidadãos críticos 

ideologicamente, seres sociais e com pensamento autônomo. Mas é dever da família 

participar e ser atuante no processo de educar que é realizado na escola. Contudo na 

realidade cotidiana, principalmente nas classes menos abastadas, percebe-se uma 

distância, entre os conceitos de educação e as práticas de cuidar e educar, que são 

desenvolvidas pela escola e pela família.  

O professor é um educador por excelência, ele precisa ser pontual, criativo, 

dinâmico, ousado, ou seja, são inúmeras as qualidades necessárias a este profissional e, 

para que ele alcance seus objetivos, é preciso ainda estar em constante processo de 

                                                        
16 Conceito de constituição da família proposto por Petzold (1996), In: A Família e a Escola como 

contextos de desenvolvimento humano (DESSEN et al. 2007, p. 23).  
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aprendizado e procurando sempre fazer o melhor. Mas isso não significa ser melhor 

apenas profissionalmente, mas também consigo mesmo, no tratamento com seus pares, 

na sua relação em sala de aula, na dedicação à sua atualização profissional. Não é 

necessário tentar ser perfeito, mas sim ser o melhor possível na atividade que se propôs 

a desenvolver.  

A formação acadêmica ou a titulação não cria um educador, o sujeito sai da 

academia com um documento que afirma que ele está autorizado a lecionar em uma 

determinada área, mas este sujeito só se torna um educador quando ele se descobre 

como tal. Quando o ato de ensinar se torna imanente a ele, é uma predisposição de 

transmitir seus saberes, buscando a melhor maneira de instruir seus alunos, técnica essa 

que vai sendo ampliada, desenvolvida e aperfeiçoada no dia a dia. Entretanto, não 

existem muitos profissionais com este perfil, pois isto demanda trabalho, dedicação, 

pesquisa e principalmente formação continuada.  

Não é raro que, além de ensinar o conteúdo programático, o educador também 

tem sido responsável, muitas vezes, por ―atuar como psicólogo‖ e ainda ―formador de 

sujeitos de boa índole‖. Essas são atribuições que não competem a este profissional. É 

papel do professor mostrar ao aluno que o aprendizado depende de seu empenho 

intelectual, fomentando a atividade cognitiva dos alunos, apontando que as diferenças 

na forma de pensar e conceber um fato social também são produtivos. 

Existe, no entanto a questão dos ―novos educadores‖ que são os profissionais 

que acabaram de sair da academia e tem uma bagagem teoria do processo ensino-

aprendizagem, mas muitas vezes não têm noção da realidade que vão encontrar na sala 

de aula. Essa é uma barreira que precisa ser transposta, mas para isso, este novo 

profissional precisa conhecê-la e ser preparado para saber como lidar com a diversidade 

social e os vários problemas causados por tal em sala de aula.  

Os currículos dos cursos de licenciaturas em geral sofrem modificações de 

acordo com as necessidades percebidas por cada instituição, mas de maneira geral, a 

carga horária de algumas disciplinas como ―psicologia da educação‖ e ―fundamentos da 

educação‖ nas licenciaturas é insuficiente para capacitar o professor a lidar com a 

realidade em sala de aula, elas aulas apontam apenas os conceitos, a teoria, sobre como 

lidar com os problemas, mas na prática a realidade é quase sempre diferente do que é 

ensinado nos livros e, nesse momento, o professor se perde não sabendo que direção ou 

atitude tomar.  
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Vale ressaltar que no curso de pedagogia, por exemplo, além da mesma 

dificuldade supracitada, depois de começarem a atuar em sala de aula, esses 

profissionais ainda precisam trabalhar as disciplinas específicas como língua portuguesa 

e matemática, apesar disso, as matrizes dos cursos englobam, quase sempre, apenas a 

metodologia de ensino dessas disciplinas, mas não o conteúdo em si. Ou seja, os 

profissionais do Ensino Fundamental I precisam trabalhar língua portuguesa, 

matemática, geografia, história e ciências, mas o único conhecimento específico que ele 

têm a respeito dessas matérias é o que adquiriram no ensino médio, pois a graduação 

apenas irá respaldá-lo em como o método de trabalhar esses conteúdos, mas não o 

conteúdo em si. 

 

Quanto mais penso sobre a prática educativa, reconhecendo a 

responsabilidade que ela exige de nós, tanto mais me convenço do 
dever nosso de lutar no sentido de que ela seja realmente respeitada. O 

respeito que devemos como professores aos educandos dificilmente se 

cumpre, se não somos tratados com dignidade e decência pela 
administração privada ou pública da educação (FREIRE, 2011, p. 93). 

 

Concluir a graduação é apenas uma das etapas do longo processo de formação 

docente. Ser um educador, de certa forma, independe da formação acadêmica ou até 

mesmo da escolaridade. É uma qualidade inata, é a vontade do sujeito em transmitir 

seus saberes, mesmo que seja de vida e experiências vivenciadas. Não se aprende a ser 

um educador, essa qualidade vai sendo desenvolvida aperfeiçoada no dia a dia, na 

curiosidade da ampliação do saber acadêmico ou não, no entanto, isso requer 

observação, curiosidade, criatividade, versatilidade.  

Para o profissional que atua em sala de aula nada se inventa, tudo se recria. Mas 

é preciso combater a mera reprodução de práticas de ensino, sem espírito crítico ou 

esforço de mudança, ou seja, o simples aproveitamento de um plano de aula, apenas 

para não ter que preparar outro, o aprender contínuo é essencial em nossa profissão. No 

entanto, apenas ler sobre as novas teorias pedagógicas não é suficiente para se manter 

atualizado. ―A indagação reflexiva analisa as causas e consequências da conduta 

docente, superando os limites didácticos e da própria aula‖ (GARCIA, 1995, p. 55).  

É nessa hora que o profissional reflexivo precisa demonstrar o seu valor e o seu 

método de trabalho. Refletir não é apenas pensar, é uma ação, é buscar novas maneiras 

de realizar uma tarefa, um novo método de trabalho, visando melhorar o desempenho 

pessoal e de seus alunos. É preciso se atualizar, testar novas metodologias ou todo 
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trabalho se resume à loucura. Uma das máximas de Einstein se resume justamente a 

isso: 'Insanidade é fazer sempre a mesma coisa várias e várias vezes esperando obter um 

resultado diferente'.  

 

A reflexão é, na actualidade, o conceito mais utilizado por 

investigadores, formadores de professores e educadores diversos, para 

se referirem às novas tendências da formação de professores. A sua 
popularidade é tão grande que se torna difícil encontrar referências 

escritas sobre propostas de formação de professores que, de algum 

modo, não incluam este conceito como elemento estruturador 
(GARCIA, 1995, p. 55). 

 

Contudo, o desenvolvimento pessoal e profissional depende muito do contexto e 

do ambiente em que atuamos. O aperfeiçoamento e a tentativa de implantação de novas 

práticas de ensino são resultado de um momento de reflexão interativa entre os 

profissionais daquele ambiente. É uma tentativa, uma busca amiúde de tentar encontrar 

respostas para problemas educativos vivenciados naquele contexto.  

Todo professor deveria ver a escola tanto como lugar onde ele ensina ou como 

aprende. No entanto muito pouco esforço será feito nesta direção se as condições 

materiais como: salariais e de infraestrutura, que são os quesitos básicos para se 

sobreviver numa sociedade capitalista, não forem devidamente asseguradas. O debate 

sobre a formação docente e aperfeiçoamento ou formação continuada das licenciaturas é 

uma tema indissociável das políticas de melhoria das escolas e da própria valorização da 

carreira docente.  

Contudo, mesmo amparadas por leis e diretrizes, as instituições de ensino não 

têm como preparar o profissional de Ensino Fundamental I para a diversidade de 

realidades e situações que ele terá de enfrentar em seu cotidiano. Estes profissionais, 

sejam com formação acadêmica ou técnica, são preparados para ser um educador, 

todavia, o profissional se constituirá como tal a partir de suas próprias experiências. É 

durante a prática cotidiana que esses profissionais complementam, atualizam e 

aprimoram seus conhecimentos, muitas vezes apenas teóricos, e aprendem a lidar com 

as provações que ocorrem diariamente no ambiente escolar, mas que não são simuladas 

na academia. De acordo com a perspectiva da epistemologia contemporânea, a prática 

docente não se constitui apenas na aplicação da teoria aprendida na formação inicial, 

mas principalmente na prática cotidiana. 
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O processo da Alfabetização começa bem antes do momento em que a 

criança entra na escola, pois até então ela já passou pelo que os 

autores da linha histórico-cultural denominam de ―pré-história da 
escrita‖ (VYGOTSKY, 1988, p.56-57). 

 

De acordo com Magda Soares (2004), o indivíduo é letrado quando ele possui 

capacidade não apenas de ler e escrever, mas de relacionar essas práticas de leitura e de 

escrita no meio em que vive, através da articulação da fala, da retórica, para impor sua 

posição social na comunidade que pertence.  A mesma autora, em seu livro 

―Letramento: um tema em três gêneros‖, afirma que ―nosso problema não é apenas 

ensinar a ler e a escrever, mas é, também, e, sobretudo, levar os indivíduos – crianças e 

adultos – a fazer uso da leitura e da escrita, envolver-se em práticas sociais de leitura e 

de escrita‖ (SOARES, 2004, p.18).  

Considerando-se que as crianças em processo de alfabetização vivem em uma 

sociedade letrada onde a língua escrita encontra-se efetivamente presente nas atividades 

do dia a dia, é necessário que estes alunos, como propõem os PCN, possuam capacidade 

crítica e reflexiva a respeito dos assuntos que os cercam. Logo, o antigo método de 

ensinar a língua, baseado na análise de palavras e frases, deve ser abandonado.  

 

A busca da qualidade impõe a necessidade de investimentos em 
diferentes frentes, como a formação inicial e continuada de 

professores, uma política de salários dignos, um plano de carreira, a 

qualidade do livro didático, de recursos televisivos e de multimídia, a 
disponibilidade de materiais didáticos. Mas esta qualificação almejada 

implica colocar também, no centro do debate, as atividades escolares 

de ensino e aprendizagem e a questão curricular como de inegável 

importância para a política educacional da nação brasileira. (PCN, 
1997, p. 13) 

 

De acordo com Marcuschi (2001, p. 42), o ensino da língua materna através da 

abordagem do conceito de Gêneros Textuais (textos falados e escritos) é muito mais 

produtivo e didático.  

 

O gênero tem existência concreta expressa em designações diversas, 

constituindo, em princípio, conjuntos abertos. Podem ser 

exemplificados em textos orais e escritos tais como: telefonema, 
sermão, [...], e-mail, artigo científico, tirinha de jornal, piada, etc.  

 

Entretanto, na maioria das escolas brasileiras, a didática utilizada pelos 

professores ainda não aborda e trabalha nas salas de aula a extensa variedade dos 

Gêneros Textuais presentes no cotidiano da sociedade e limita-se a ensinar apenas 
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gêneros de maior prestígio como o conto e o romance, devido ao preconceito contra a 

língua falada, que é considerada por muitos como ―errada‖. 

 

O estudo dos Gêneros Textuais é hoje uma fértil área interdisciplinar, 

com atenção especial para a linguagem em funcionamento e para as 
atividades culturais e sociais. Desde que não concebamos os gêneros 

como modelos estanques, mas como formas culturais e cognitivas de 

ação social (MARCUSCHI, 2008, p. 151).  

 

Logo, o conhecimento sobre os diferentes Gêneros Textuais é uma ferramenta 

imprescindível de socialização para a inclusão funcional dos indivíduos nas atividades 

sociais em que se inserem, é também uma ferramenta bastante produtiva para se 

trabalhar temas diversos incluindo, no caso de ensino de Língua Portuguesa, por 

exemplo, o preconceito linguístico, a oralidade, a intertextualidade, a ambiguidade, os 

efeitos de humor, os textos não verbais, entre outros. 

Adotando o paradigma reflexivo, temos procurado contemplar a relação 

teoria/prática na formação docente, mobilizando, de forma concomitante, o saber 

conceitual, relacionado com o conhecimento científico do saber objeto de formação, e o 

saber sobre ensino. 

Em relação ao saber conceitual sobre produção de texto, cabe ao professor 

formador prover o docente em formação com o conhecimento das orientações teórico-

metodológicas advindas do saber construído na ciência linguística sobre esse objeto. 

Nesse sentido, um saber necessário ao profissional de ensino de produção de texto 

escrito, no atual estágio dos estudos da área, é a compreensão da natureza enunciativa 

da escrita, presente em numerosas reflexões teóricas que tematizam a relação entre a 

linguagem, a sociedade e a interação, do que tem resultado um conjunto de noções 

necessárias à explicação do ato de produzir texto.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares (1997), é necessário que a escola 

―garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e 

participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na 

sociedade em que vivem‖ (PCN, 1997, p. 27). Mas de acordo com Paulo Freire: 

 

A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é 

vir a ser. Não ocorre em data marcada. É nesse sentido que uma 

pedagogia da autonomia tem que estar centrada nas experiências 
estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em 

experiências respeitosas da liberdade (FREIRE, 2011, p. 105). 
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A escola deveria ser um espaço de experiências e desenvolvimento de práticas 

dialógicas, libertadoras, democráticas, que incentivasse o aluno a debater sobre 

alternativas, para melhoria da sociedade e da condição humana, deveria ser um espaço 

capaz de resgatar o interesse pela cidadania, organização e recriação da vida em 

sociedade de uma forma mais humanística. Portanto, faz-se necessário que o professor 

passe a ver o aluno como fonte de saber, uma vez que o professor pode transformá-lo 

em produtor. Não se deve debilitar e desperdiçar o conhecimento do aluno, mas sim 

transformar a ociosidade em exposição de conhecimento, por exemplo, o aluno deve 

suscitar e responder questões acerca de um determinado assunto. 

Mas o que ocorre se o professor não tem conhecimento a respeito do conteúdo 

que ele precisa trabalhar? A resposta é que ele não terá como desenvolver plenamente 

suas atividades. A priori pode-se dizer que a falta de clareza didática existe por causa da 

pouca clareza teórica adquirida pelo profissional de educação. Mas como afirma 

Marcuschi (2008), não é raro que alguns conteúdos não sejam definidos de maneira 

explícita. 

Contudo, o professor formador se vê frente a um dilema, uma vez que é difícil 

priorizar o conteúdo curricular em prol de outro. Logo, as lacunas de conhecimento 

teórico pragmático de muitos conteúdos como os Tipos Textuais se tornam um axioma 

acadêmico no curso de pedagogia. 

Mas com isso, não estamos afirmando que esse é um problema apenas do curso 

de pedagogia, mas que este foi o curso selecionado para nossa pesquisa, cujo propósito 

foi verificar como os Licenciandos de Pedagogia e do Parfor da UENF estão saindo da 

academia. A escolha do curso de Pedagogia foi devido ao fato de que, na maior parte 

das vezes, estes são os profissionais responsáveis pela formação do sujeito como autor e 

leitor, por trabalharem com a alfabetização das crianças. Além disso, o primeiro contato 

das crianças com a educação formal escolar é realizado através desses profissionais.  

Os primeiros passos intelectuais, em termos de conteúdo específico, são 

orientados por estes profissionais, pois até então, muitas crianças recebiam orientação 

familiar, em relação a comportamento, desempenho e atitudes morais. O letramento que 

ocorre antes de a criança entrar na escola é orientado para o comportamento no 

cotidiano social. Apenas quando a criança entra no ambiente escolar, esse letramento 

vai ser redirecionado para a educação em termos de alfabetização. 
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6 OS MINICURSOS NA LICENCIATURA DE PEDAGOGIA E PARFOR: 

formação docente como metodologia de pesquisa 
 

 

A metodologia científica é um tema recorrente na produção acadêmica nas mais 

diversas áreas. A recorrência dessa temática aponta a importância do tratamento 

metodológico no trabalho educacional. A metodologia empregada no presente trabalho 

é de natureza qualitativa. Assim, para a elaboração de um instrumento de análise para a 

produção dos estudantes, recorri ao trabalho de Oliveira (2007) que trata da análise da 

Metodologia da Mediação
17

 Dialética
18

 (M.M.D.), uma proposta metodológica que leva 

em consideração a concepção crítica de mundo dos sujeitos envolvidos.  

A figura 2 representa a proposta da M.M.D., que serviu como base de 

construção desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Esquema da Metodologia da Mediação Dialética 
Fonte: Arnoni (2007). 

 

                                                        
17 A mediação é uma categoria de análise do método dialético, ela é ―[...] concebida como uma totalidade, 

na qual se articulam o fundamento (método), a metodologia (operacionalização desse método) e a lógica 

que norteiam esses processos. A mediação é precedida de uma ação da qual somente o professor se ocupa 

ao realizar o planejamento da aula – com a seleção e preparo do conteúdo de ensino - , resultando, a 
seguir, no momento em que a aula se desenrola, na mediação estabelecida entre o professor, que realiza o 

ofício do ensino – compreendido por nós como a relação que se desenvolve com o conhecimento - , e o 

aluno, que realiza a aprendizagem – por nós concebida como a relação entre ele e o conhecimento‖ 

(OLIVEIRA, 2007, p. 19). 
18 A dialética refere-se ao processo de raciocínio, uma metodologia de pensamento, ―o fundamento 

racional de todo o saber, de todo o conhecimento‖ (OLIVEIRA, 2007, p. 33). 

http://alb.com.br/arquivo-morto/edicoes_anteriores/anais16/sem03pdf/sm03ss16_09.pdf
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De acordo com essa proposta, a ação de ensinar é intrínseca ao ato de aprender. 

Para que isso de fato se concretize, é necessário realizar a transposição do saber 

científico em conteúdo didático, para que este seja ensinável (papel do professor), e 

assimilável (aprendizagem do aluno), mas também preservando o saber científico. É um 

processo de ensino-aprendizagem, cujo foco principal são as diferentes maneiras de 

expressar o saber, divididos em imediato e mediato. O saber imediato é aquele 

subjetivo, que o aluno traz consigo sobre o conceito científico; já o saber mediato é o 

saber científico que se pretende ensinar a este aluno. 

Esse complexo processo é uma busca de verificar a problematização de 

situações capazes de gerar contradições, entre o ponto de partida e o de chegada, na 

tentativa de criar possibilidade de aprendizagem por compreensão, pela elaboração de 

conceitos cognitivos ou conhecimento apreendido. 

Nessa proposta metodológica, o método constitui-se na ―trajetória teórica que 

expressa uma visão de mundo‖ e a metodologia é a ―operacionalização do método, ou 

seja, o método ocupa-se dos fundamentos filosóficos que norteiam uma proposta 

pedagógica‖ (OLIVEIRA, 2007, p. 22). Desta forma, as etapas de elaboração da 

presente pesquisa são: 

 

1ª Etapa: Planejamento 

a. Seleção dos fundamentos teóricos 

b. Organização metodológica 

c. Elaboração do plano de aula (no caso desta pesquisa, do minicurso aplicado). 

2ª Etapa: Desenvolvimento 

3ª Etapa: Avaliação 

 

 De acordo com Oliveira (2007, p. 136), ―A aula como prática educativa é 

composta de ações que precedem e sucedem o momento de ‗sala‘, conferindo-lhe o 

caráter processual e histórico‖. Seguindo essa vertente, o presente trabalho se 

desenvolveu analisando o conhecimento prévio de cada aluno, bem como o 

conhecimento construído ao longo do processo, na tentativa de articular a ―metodologia, 

o método e a lógica‖.  A utilização de métodos e da metodologia é uma prática que pode 
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ser considerada relativamente usual, contudo, o uso a lógica
19

 não é uma prática 

recorrente em sala de aula.   

 O principal objetivo da utilização desta metodologia foi criar um caráter 

interdisciplinar de conhecimentos, em que a construção do saber se deu através da busca 

da superação dos conceitos pré-estabelecidos para a construção de um saber pragmático. 

Foi uma tentativa de se colocar em prática o conhecimento já existente sobre o tema 

proposto, sintetizando os conceitos formais e sedimentando o saber até então 

inconsistente. Foi uma tentativa de demonstrar a fragilidade sobre o conhecimento em 

termos de conceitos científicos e criar possiblidades de fazer uma transposição didática 

dos mesmos para que essas saiam das salas de aula da Academia e entrem porta adentro 

nas escolas. Logo os principais objetivos da proposta são: ―a) Gerar contradições entre o 

ponto de partida (saber imediato) e o ponto de chegada desses processos (saber 

mediato); b) Promover a superação do saber imediato no mediato; c) Possibilitar a 

elaboração de sínteses pelos alunos (aprendizagem)‖ (ARNONI, 2008, p. 340). 

 Um dos critérios de análise dos dados foi verificar o conhecimento conceitual, 

científico acerca dos Tipos Textuais – lógica formal – e também o pragmático, que 

seriam os exemplos sobre o tema – lógica dialética. Isso se justifica, pois de acordo com 

Oliveira (2007, p. 24) ―Apesar de o conhecimento ser o objeto de trabalho do professor, 

ele quase sempre desconhece as questões que envolvem a teoria do conhecimento‖, 

aparentemente, desconsidera-se que são essas teorias ―que norteiam o seu trabalho 

educativo, em relação às questões dos limites, possibilidades, meios de acesso ao 

conhecimento e sua validação‖. 

 Desta forma, ao pensarmos na função do professor de transmitir ou mediar o 

conhecimento, percebe-se um paradoxo entre a função de transmitir conhecimento e a 

falta de conhecimento conceitual. Nas palavras de Oliveira (2007, p. 24), ―[...] tendo o 

conhecimento como seu objeto de trabalho, como podem os professores torná-lo 

ensinável se desconhecem os princípios da lógica formal
20

 que norteiam a produção de 

conhecimento científico?‖. Desta forma, como os professores podem ensinar os Tipos 

Textuais se desconhecem a sua diferença conceitual em relação aos Gêneros Textuais? 

                                                        
19 ―[...] o conhecimento é essencialmente reflexivo, e esta reflexividade possibilita que o conhecimento 

humano se torne objeto de conhecimento, esforço esse que em nossa cultura recebeu o nome de lógica‖ 
(OLIVEIRA et al, 2007, p. 37). 
20 Refere-se à lógica forma clássica proposta por Aristóteles: 1 - Principio da não contradição (entre duas 

proposições contraditórias uma delas é falsa); 2 - Princípio do terceiro excluído (de duas proposições 

contraditórias uma delas é verdadeira); 3 - Principio da identidade (todo objeto é idêntico a si mesmo, ex. 

um peixe não passa duas vezes pelo mesmo rio)  (D‘OTTAVIANO, 1992, p. 71, apud OLIVEIRA, 2007, 

p. 21). 
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 Essa verificação foi feita por meio da aplicação de dois questionários iguais. Um 

aplicado antes de o minicurso ser ministrado e o outro após a conclusão deste. Desta 

forma, avaliamos o conhecimento dos sujeitos da pesquisa em relação aos tipos e 

Gêneros Textuais com o objetivo de verificar se havia desconhecimento conceitual do 

conteúdo. 

 Conforme a proposta da M.M.D., na primeira etapa elaboramos o material 

didático para o minicurso: conceitos e exemplos de textos; conceitos e exemplos de  

Tipos Textuais, percebemos a falta de unicidade em relação à conceituação de tipologia 

textual, o que de certa maneira, corrobora para o desconhecimento, ou falta de 

conhecimento consistente a respeito do tema; e conceitos e exemplos de Gêneros 

Textuais. Durante o minicurso, também foram apresentadas algumas maneiras de se 

trabalharem estes conceitos em conjunto, uma vez que conforme Marcuschi (2008) tipos 

e Gêneros Textuais não são dicotômicos, mas sim complementares, um não existe sem o 

outro.  

 O minicurso tinha duração de quatro horas e consistia em apresentar, através de 

uma aula expositiva, de forma objetiva e abrangente, o conceito e diferentes exemplos 

de textos, dos Tipos Textuais, dos Gêneros Textuais e algumas propostas de como se 

trabalhar a temática. Desta forma, vale ressaltar que não houve treinamento, nem 

exercícios de fixação, apenas nos concentramos em pontuar a diferença conceitual sobre 

Tipos e Gêneros Textuais, principalmente através de exemplos escritos e orais. O efeito 

disso se deu por meio da manifestação dos alunos em relação à exposição do minicurso, 

demostrando satisfação e reconhecendo que havia muitas dúvidas, mas que houve 

possibilidade de construção de conhecimentos. 

 Por se tratar de uma pesquisa de cunho qualitativo, foram utilizados 

questionários, uma vez que estes podem ser aplicados a um grande número de pessoas 

ao mesmo tempo, o que era o caso em um minicurso. Além disso, conforme Selltiz et al 

(1974, p. 268), ―A natureza impessoal do questionário – frases padronizadas, ordem 

padronizada das perguntas, instruções padronizadas para o registro das respostas – 

assegura certa uniformidade de uma situação de mensuração para outra‖, logo, o uso 

dos questionários justifica-se também pelo objetivo de comparação do conhecimento 

acerca do tema, antes e depois do minicurso.  

 O conteúdo das perguntas foi ―dirigido principalmente para a verificação de 

‗fatos‘‖, ou seja, procurando ―diretamente pessoas que estejam em condições para 

conhecê-los‖ (SELLTIZ et al, 1974, p. 268), no caso desta pesquisa, futuros professores 
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alfabetizadores e professores já atuantes (Parfor). Pressupõe-se que se estes licenciandos 

pretendem alfabetizar crianças, para isso é necessário que eles saibam o que são textos, 

quais são os tipos e gêneros de textos eles pretendem utilizar em suas aulas. 

 O questionário aplicado foi semiestruturado, com o objetivo de, através das 

perguntas abertas, não induzir ou ativar a memória acerca do conteúdo abordado. Dessa 

forma, cada um dos sujeitos da pesquisa poderia responder livremente qual o seu 

conhecimento sobre o assunto. Para a análise de dados estas respostas foram 

categorizadas de acordo com a proximidade semântica de cada uma a respeito do tema 

tratado. 
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7 COMPARANDO CONHECIMENTOS SOBRE TIPOS E GÊNEROS 

TEXTUAIS: cursos de Pedagogia e Parfor 

 

O minicurso foi preparado para ser aplicado com uma duração de quatro horas, 

mas em algumas turmas o tempo foi excedido, pois os participantes interagiram mais, 

fazendo perguntas e tirando dúvidas sobre o assunto apresentado e também sobre 

assuntos relacionados. Foi aplicado em seis turmas do curso de Pedagogia da UENF, 

sendo quatro turmas de Pedagogia e duas turmas do Parfor. O quadro 7 apresenta as 

características das turmas. 

 

Quadro 7: Turmas participantes da pesquisa 

PEDAGOGIA 

Período Quantidade de alunos 

por turma 

Quantidade de alunos 

participantes da 

pesquisa 

Quantidade de alunos 

que responderam aos 

dois questionários 

1
o
 36 16 9 

3
o
 21 12 8 

5
o
 21 14 9 

7
o
 11 6 6 

Subtotal 89 48 32 

 

PARFOR 

Período Quantidade de alunos 

por turma 

Quantidade de alunos 

participantes da 

pesquisa 

Quantidade de alunos 

que responderam aos 

dois questionários 

2
o
 23 9 5 

5
o
 22 18 11 

Subtotal 45 27 16 

 

 

TOTAL 

 

134 

 

75 

 

48 

Fonte: dados da Secretaria do Curso de Pedagogia - UENF 

 

Para ingressar na Universidade, a turma de Pedagogia passou por um processo 

de seleção tradicional, atualmente realizado através do Sistema de Seleção Unificada 

(SISU), gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), no qual instituições públicas 

de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional de 

Ensino Médio (Enem). O curso é noturno, duração 4 anos, 30 vagas anuais. O curso 
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visa formar profissionais para atuar não somente na docência da educação básica 

(ministrando aulas na Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Ensino 

Médio Normal e Educação Profissional), como também na Gestão, Supervisão e 

Orientação da Educação. O profissional licenciado em Pedagogia poderá atuar também 

em experiências educativas realizadas em empresas ou outros contextos não escolares.  

O PARFOR é um Programa do Governo que visa a Formação de Professores: 

―a) graduados não licenciados; b) licenciados em área diversa da atuação docente; e 

c) de nível médio, na modalidade Normal‖ (artigo 11, inciso III do Decreto nº 6.755, 

2009). De acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) o principal objetivo do PARFOR é  

 

Induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de 

qualidade, para professores em exercício na rede pública de educação 
básica, para que estes profissionais possam obter a formação exigida 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e 

contribuam para a melhoria da qualidade da educação básica no País. 

 

Desta forma, pode-se afirmar que o PARFOR destina-se aos professores da 

Educação Básica atuantes na rede pública de ensino sem formação adequada à LDB. 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em cursos de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 

nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 

médio, na modalidade normal. (Artigo 62, lei 9394/96).  

 

Apesar de ser destinado aos professores da Educação Básica atuantes na rede 

pública, este programa abrange situação de docentes sem primeira graduação, 

licenciados que atuam fora de sua área de formação e bacharéis que não são licenciados. 

Logo, o PARFOR permite o acesso à universidade não apenas para os professores 

atuantes na Educação Básica, mas também a todos aqueles que já possuem algum Curso 

Superior. De certa maneira, a continuação da formação do magistério na modalidade 

Normal, a nível médio indica que o Estado parece não estar incentivando formar seus 

professores em nível Superior, uma vez que permanece o oferecimento de vagas de 

professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental por parte 

dos concursos públicos ofertados pelas Prefeituras Municipais do Estado. 
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No caso específico de Campos dos Goytacazes, o maior município do interior 

do Estado do Rio de Janeiro, existe um número considerável de instituições escolares 

que oferecem o curso de formação de professores a nível Médio, tanto escolas públicas 

quanto privadas. Em contrapartida, a cidade possui diversas instituições de Ensino 

Superior que oferecem cursos de Licenciatura, incluindo o Curso de Pedagogia. 

Especificamente, o Curso de Pedagogia, é oferecido em uma instituição pública (UENF) 

e em quatro instituições privadas do Município, além da oferta de alguns cursos na 

modalidade à distância. Em relação ao Parfor, as três universidades públicas existentes 

em Campos dos Goytacazes aderiram ao Plano Nacional de Formação de Professores na 

modalidade Presencial.  

Apesar de o Parfor ser uma iniciativa muito interessante, já que no Brasil ainda 

existem professores que lecionam sem possuir o Nível Superior, o Estado do Rio 

continua a formar um número considerável de alunos em suas escolas estaduais, a nível 

Médio, o que aponta para um descompasso entre as políticas de formação docente do 

Governo Federal e do Governo do Estado do Rio, já que estas políticas parecem não 

―combinar‖. Contudo, nosso foco não são as políticas públicas, mas sim apontar que 

esses professores precisam de formação continuada para complementar sua formação 

inicial. 

 

7.1 Perfil de comportamento e participação das turmas 

 

CURSO PEDAGOGIA 

 

1
o
 Período Pedagogia 

  A turma do 1º período de Pedagogia é composta de 36 alunos, dos quais apenas 

16 compareceram no dia do minicurso. A turma não foi avisada que ao invés de aula 

regular com o professor regente haveria uma atividade extracurricular, logo, o número 

de alunos que compareceu à aula naquele dia não teve influência do fato de haver ou 

não um minicurso. O mesmo ocorreu em todas as outras turmas. 

 Contudo, destes 16, apenas 9 concluíram a atividade. Antes de dar início ao 

minicurso a turma foi avisada que a participação não era obrigatória, neste momento 

três pessoas desistiram da participação, afirmando que precisavam preparar uma 

apresentação de trabalho ou estudar para uma prova de outra disciplina. 
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3
o
 Período Pedagogia 

 A turma do 3º período de Pedagogia é composta de 21 alunos, dos quais apenas 

12 participaram da pesquisa. Contudo, destes 12, apenas 8 concluíram o minicurso. 

Antes de dar início ao minicurso a turma foi avisada que a participação não era 

obrigatória, neste momento três pessoas desistiram da participação, afirmando que 

precisam preparar uma apresentação de trabalho ou estudar para uma prova de outra 

disciplina.  

 Em seguida, foi explicada aos alunos qual seria a proposta do minicurso, assim 

como foi solicitado a eles que respondessem ao primeiro questionário a respeito do 

conteúdo do minicurso. Ao entregarem todos os questionários foi iniciada a 

apresentação do conteúdo para os 12 alunos que optaram por participar do minicurso.  

 No meio da apresentação entraram em sala mais 4 alunos. Foi pedido a estes que 

respondessem ao questionário do lado de fora da sala, enquanto isso a apresentação ao 

restante da turma, que havia chegado no horário, foi finalizada. A turma não foi avisada 

que no lugar de uma aula regular com o professor regente haveria um minicurso, logo, o 

número de alunos que foi à aula naquele dia não teve influência do fato de haver ou não 

um minicurso. 

 Quando finalizei a apresentação para a ―primeira turma‖, pedi a eles que 

respondessem ao segundo questionário, porém, nesta hora, alguns alunos saíram de sala, 

pois foi o momento em que a ―segunda turma‖, composta por aqueles que haviam 

chegado atrasados, entraram novamente em sala, com o primeiro questionário 

respondido. O ―transito‖ de alunos figurou-se num bom momento para os que não 

estavam interessados em responder ao segundo questionário saírem furtivamente. Como 

eu já havia mencionado que a participação não era obrigatória, não me senti no direito 

de insistir para que eles respondessem ao segundo questionário. Diante deste cenário, 

dos 8 alunos da ―primeira turma‖ que responderam e assistiram ao minicurso, apenas 5 

responderam ao segundo questionário. O mesmo ocorreu com a ―segunda turma‖ dos 4 

alunos que responderam ao questionário fora da sala, apenas três alunas participaram do 

―segundo‖ minicurso, pois reiniciei todo o conteúdo para elas, e responderam ao 

segundo questionário.  

 Ainda em relação aos questionários, nesta turma ocorreu um fato diferente, ao 

responderem o segundo questionário, eles me perguntaram se poderiam deixar as 

perguntas que consideravam que a resposta seria a mesma em branco. Neste momento 

pedi a eles que colocassem ―idem‖ para eu ter certeza que eles consideravam a mesma 
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resposta do questionário anterior e não que deixassem a resposta em branco, pois isso 

alteraria os dados obtidos.  

 Este comportamento, de certa maneira, vai de encontro ao comportamento da 

turma do 1
o
 Período Pedagogia e também do 2

o
 Período Pedagogia PARFOR, ou seja, 

aparentemente, as turmas dos anos iniciais, seja do regular ou do PARFOR, apresentam 

menor comprometimento e interesse por atividades extracurriculares, ou que não serão 

avaliadas pelo professor regente. Um comportamento bastante comum em alunos do 

Ensino Fundamental, ou seja, da realidade que a maior parte dos alunos da turma da 

Pedagogia Regular acabou de vivenciar, uma vez que esta é a primeira graduação deles 

e a média de idade é de 19 anos. Contudo, a mesma ação não era esperada das alunas da 

turma do PARFOR, já que destas, por já estarem inseridas no ambiente de trabalho, 

esperava-se maior interesse, pois seria uma possibilidade de aprender e/ou tirar dúvidas 

sobre um conteúdo que elas utilizam cotidianamente. 

 Em relação à participação e ao interesse no conteúdo apresentado, não foram 

todos os alunos que quiseram participaram do minicurso, no entanto, os que decidiram 

participar demonstraram interesse e tiraram dúvidas ao longo da apresentação do 

material. 

 

5
o
 Período Pedagogia  

 A turma é composta por 21 alunos, mas no dia do minicurso apenas 14 estavam 

presentes e destas, só 9 responderam aos dois questionários. Diferente das turmas 

iniciais, 1º e 3º períodos, os alunos do 5º período demonstraram maior interesse em 

participar do minicurso. Foram bastante participativos e fizeram muitas colocações e 

perguntas durante a apresentação do conteúdo. Os alunos davam muitos exemplos 

contestando a teoria e outros para confirmar o que estava sendo proposto. Essa 

contribuição foi muito significativa no sentido da construção do conhecimento em 

conjunto. 

 

7
o
 Período Pedagogia 

A turma é composta por 11 alunos, todavia no dia do minicurso apenas 6 

estavam presentes na aula, mas todos  responderam aos dois questionários. Foi a turma, 

inicialmente, menos interessada no minicurso. Muitos alegaram não ter intenção em 

atuar em sala de aula, mas sim na área administrativa. No entanto, entre os presentes, 

todos permaneceram até o fim do minicurso. No início, o consenso maior foi de que o 
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conteúdo abordado era muito simples e não contribuiria para uma possível atuação em 

sala de aula. Após responderem o primeiro questionário, alguns dos presentes notaram 

que os conceitos não eram assim tão claros como imaginavam.  

 Ao longo do minicurso dúvidas e perguntas foram surgindo, bem como a 

solicitação de exemplo de aplicação do conteúdo abordado. Ao final do minicurso a 

turma respondeu o segundo questionário, aparentemente, de maneira mais dedicada, e 

comentaram que mais minicursos deveriam ser aplicados, pois ali eles perceberam que, 

mesmo em relação aos conteúdos mais simples, muitas vezes as dúvidas só surgem 

quando questionados sobre um determinado assunto. 

Apesar do pouco interesse no tema antes de iniciarmos a aula, durante o 

minicurso os alunos se mostraram bastante participativos e interagiram fazendo muitas 

perguntas e observações. Este foi um comportamento característico das turmas em fase 

final de curso, uma vez que muitos alunos das turmas dos períodos iniciais, ao saberem 

que a atividade não valeria ponto, preferiram não participar. 

 

 

CURSO PARFOR 

 

2
o
 Período  

Esta turma era composta por 23 alunos, dos quais apenas 9 compareceram no dia 

do minicurso. Das 9 presentes apenas 5 responderam aos dois questionários. Antes de 

dar início aos minicursos havia uma hipótese de que os discentes do PARFOR teriam 

menos dificuldades com o conteúdo por já atuarem em sala de aula e, por isso, seriam 

consequentemente menos participantes durante a exposição do conteúdo. No entanto, 

uma diferença que percebemos em relação às turmas foi que as categorias Pedagogia e 

Parfor não se concretizaram no que tange ao interesse no minicurso. As semelhanças se 

deram no nível de ingresso no curso. As turmas dos períodos iniciais 1º e 3º Pedagogia e 

2º Parfor apresentaram semelhanças relativas à menor participação e interação durante o 

minicurso. Já as turmas dos períodos finais 5º e 7º Pedagogia e, 5º e 6º Parfor foram 

mais interessados, participantes, apresentaram dúvidas tanto em relação ao conteúdo 

apresentado, como outros assuntos relacionados. Isso pode ser percebido inclusive nas 

respostas dos questionários, que nas turmas dos períodos finais foram mais completas e 

com menos questões em branco. 
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 Para este fato temos duas hipóteses: a primeira é que os alunos dos períodos 

iniciais estão menos preocupados com conteúdo apresentado, pois acabaram de ter a 

disciplina ―Leitura E Produção de Textos I‖ que aborda assunto bastante parecido com o 

que foi mostrado no minicurso. Isso, no entanto, não foi suficiente para que eles 

demonstrassem conhecimento do conteúdo, como pode ser percebido nas respostas dos 

questionários. A segunda hipótese é que os alunos dos períodos finais já estão mais 

maduros no que diz respeito à aquisição de conhecimento, dando importância não 

apenas ao conteúdo ―que cai na prova‖, mas também a outros que podem beneficiá-los 

em sua formação profissional. Mas isso não deveria ter ocorrido com as alunas do 2º 

período do Parfor, visto que elas já são profissionais atuantes. Contudo, serve para 

demostrar que existe a possibilidade de traçar um perfil de alunos que estão ingressando 

no curso e os que já estão se formando, critério que nesta pesquisa teve mais destaque 

do que categorizá-los em já atuantes e não atuantes na profissão. 

 Outra semelhança entre as turmas iniciais e finais foi a participação no 

minicurso. Em todas as turmas, antes de dar inicio eu explicava que se tratava de uma 

pesquisa para o meu mestrado e que a participação não era obrigatória. Na turma do 2º 

período do Parfor quatro alunas desistiram de assistir, sem sequer saber qual era o 

assunto. No 1º e 3º período da pedagogia o mesmo ocorreu, e sete e quatro alunos 

desistiram, respectivamente. O mesmo não ocorreu com as turmas do 5º e 6º do Parfor, 

e 5º e 7º do Regular. Ao contrário das turmas iniciais, houve o caso de duas alunas 

pediram para participar do minicurso, mesmo tendo chegado bastante atrasadas.  

 

5
o
 Período  

Esta turma era composta 22 alunos, mas apenas 18 alunas participaram do 

minicurso e destas só 11 responderam aos dois questionários. O tempo de duração do 

minicurso nesta turma foi seis horas, ultrapassando em duas horas o tempo 

preestabelecido. As alunas fizeram perguntas relacionadas a Gêneros Textuais como, 

por exemplo, ―qual a diferença entre crônica e novela‖. Algumas também relataram não 

compreenderem muito bem o conceito de ―função ou papel social dos Gêneros 

Textuais‖. Algumas das discentes afirmaram ainda que ―sabem quais são os tipos e os 

Gêneros Textuais, mas às vezes têm dúvidas para explicar a diferença entre eles para os 

alunos ou ficam em dúvida ao fazer algum exercício do livro didático‖.  

Neste momento propus fazermos um exercício oral sobre as partes da narrativa. 

Pude perceber que ali, naquele momento, em que eu havia há pouco explicado sobre o 
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conteúdo, elas ainda apresentavam dúvidas e ficaram inseguras em responder, 

principalmente no momento de identificar o tipo de narrador. No entanto, ao 

finalizarmos o exercício, mesmo oral, elas conseguiram ―visualizar‖ sobre o que eu 

estava explicando. Eu já havia mostrado exemplos, mas ao realizarmos a atividade, elas 

conseguiram, cada uma a seu modo, entender o conceito do que eu estava falando. O 

que permitiu isso foi a colocação da teoria em prática.  

Elas prestaram atenção e participaram do exercício tirando as dúvidas e algumas 

alunas afirmaram que seria interessante se houvesse outros cursos como este, 

explicando mais minunciosamente alguns conteúdos que elas têm dúvidas, incluindo 

―sobre os tipos e Gêneros Textuais, um minicurso com exercícios para colocar a teoria 

em prática‖. Isso demonstra que existe demanda de interesse por minicursos de 

conteúdo específico. Se essa prática fosse aplicada seria bom tanto para os discentes da 

graduação que teriam a possibilidade de apreender, ou simplesmente reativar a 

memória, sobre conteúdos que elas trabalham ou vão trabalhar em sala de aula, bem 

como troca de conhecimento entre os próprios alunos da graduação.  

Os alunos de graduação de outras áreas das licenciaturas poderiam preparar 

minicursos como estes uns para os outros. Seria uma forma de troca de conhecimento 

entre as áreas, bem como a colocação da interdisciplinaridade, proposta pelos PCN 

colocadas em prática. É também uma excelente oportunidade de alunos da pós-

graduação colocarem suas teorias em prática e também de ver as dúvidas reais, do dia a 

dia de profissionais em formação em também de outros que já são atuantes, 

transformando as pesquisas em objetos que possam auxiliar de maneira mais 

significativa a sociedade, objetivo maior das pesquisas de pós-graduação. 

 O pensamento inicial era de que as discentes do PARFOR teriam menos 

dificuldades em relação ao conteúdo por possuírem tempo de experiência em sala de 

aula. Contudo, o que notei foi que as alunas, em especial as dos períodos finais, foram 

as mais interessadas, com mais dúvidas e ávidas pelas informações que lhe foram 

apresentadas. Demonstraram, de certa maneira, uma carência de conhecimento do 

assunto, afirmando categoricamente que possuíam muitas dúvidas e que não tinham 

certeza da diferença entre os tipos e os Gêneros Textuais. Encarei essa atitude como 

uma demonstração de humildade e boa vontade em se aperfeiçoar, buscar aprender e se 

atualizar como profissional, pois, ao admitir que não tinham certeza do conteúdo 

apresentado, apesar de esse ser um tema considerado tão simples, elas admitiram que 

não possuíam domínio pragmático da teoria, apesar de trabalhar cotidianamente com 
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textos. Isso demonstra porque ainda hoje, em muitos casos, o ensino de língua continua 

seguindo a vertente tradicionalista das classificações. 

A partir da análise dos questionários, pôde-se perceber que, apesar de os Tipos 

Textuais trabalhados mais detalhadamente no minicurso terem sido o descritivo e o 

narrativo, nas respostas dos alunos, pôde-se verificar que todos os Tipos Textuais foram 

citados e não apenas os que foram trabalhados mais especificamente. Com isso, 

inferimos que eles não se prenderam apenas ao conteúdo apresentado de maneira mais 

aprofundada, mas ao conteúdo de maneira geral. 

 

 

7.2 O que conhecem licenciandos e professores sobre os Textos, Tipos e Gêneros 

Textuais: análise de resultados 

 

Conforme Oliveira (2007), se o objeto de trabalho dos professores é o 

conhecimento, como podem estes ensinar se desconhecem o conteúdo? Diante desse 

questionamento, nos propusemos a verificar qual o conhecimento dos professores do 

que vem a ser um ―texto‖.  

O objetivo era verificar se, por trabalharem com alfabetização, ou seja, com 

sujeitos que estão ainda em fase de aquisição de conhecimento da leitura, se esses 

licenciandos são conscientes que não apenas os textos escritos são textos de fato. A 

importância dessa verificação está no fato de textos não verbais proporcionarem o 

trabalho com uma vasta e rica fonte de reflexão, ajuda o aluno a pensar, inferir, refletir 

sobre algo que pode não estar explícito. 

Vale ressaltar que em todas as perguntas analisadas a mesma resposta pode 

pertencer a duas categorias diferentes, de acordo com seu conteúdo semântico. Gostaria 

também de enfatizar que a pesquisa foi de cunho qualitativo, logo a quantidade de 

ocorrências é secundária, nosso foco foi o conteúdo dessas ocorrências. 

Na primeira pergunta do questionário foi solicitado que os alunos respondessem 

qual o conceito de texto, Tipos Textuais e Gêneros Textuais, respectivamente. Para 

facilitar a compreensão da análise os gráficos serão apresentados separadamente para 

cada item. 
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7.2.1 Conceito de texto 

 

A primeira pergunta do questionário foi aberta, foi solicitado aos participantes 

da pesquisa que respondessem o que entendiam por ser um texto. 

 

 

 

7.2.1.1 Visão geral do conhecimento das duas turmas sobre texto 

 

Por se tratar de uma questão aberta, foi necessária uma categorização semântica 

das respostas. Em relação ao conceito do que são textos os critérios de categorização 

usados para a tabulação dos dados se dividiram conforme demonstrado no quadro 8: 

 

 

Quadro 8: Distribuição percentual em relação ao conceito de texto (ANTES) 

Distribuição percentual quanto ao significado de Texto (*n= 77) 

 

Categorias n % 

Referência à noção de totalidade (conjunto, sequência, unidade) 25 32,5 

Referência à noção de relação (sentido, coerência, coesão) 13 16,9 

Referência à noção de função (transmissão, comunicação) 20 26,0 

Referência a categorias de textos (tipos, estilo) 7 9,1 

Não sabe não respondeu 12 15,6 

Total 77 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

*corresponde ao número total de respostas obtidas 

 

Os gráficos a seguir serão apresentados sempre no mesmo padrão. Primeiro uma 

visão geral das respostas, englobando as turmas de Pedagogia e do Parfor e, em seguida, 

serão apresentados os gráficos com os dados de cada grupo. Desta forma podemos 

comparar o desempenho de cada grupo individualmente e verificar se os resultados do 

grupo do Parfor, por se tratar de profissionais já atuantes em sala de aula, tem alguma 

diferença em relação ao grupo de Pedagogia. 

O Gráfico 1 representa a totalidade das respostas em relação à categorização do 

conhecimento sobre textos, antes do minicurso e o Gráfico 2 depois de o minicurso ser 

aplicado.  
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Gráfico 1: Conceito de Tipos Textual (n=77)         Gráfico 2: Conceito de Tipos Textual (n=71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A importância na verificação do conhecimento a respeito do conceito de texto, 

conforme posto por Antunes (2009) está no fato de que, em algum momento nas salas 

de aula, houve algum tipo de distorção no fenômeno linguístico, que levou alguns 

professores a acreditar que textos são apenas as ocorrências escritas, ou aqueles 

literários, ou aqueles apenas os extensos, logo, uma palavra só ou uma imagem não 

eram consideradas um texto. 

 

 

7.2.1.2 Comparando o conhecimento sobre texto entre o curso de Pedagogia e do 

Parfor 

 

O pensar sobre o que vem a ser um texto assim como os Tipos Textuais, em 

algum momento passou a ser considerado tão óbvio que, em grande parte, deixou-se de 

fazer a distinção entre os mesmos. E como pode ser percebido nas análises dos 

questionários, esse é um tema cujo conhecimento não é consistente entre os 

licenciandos, apesar da sua aparente obviedade. Mas como se pode ensinar a ler e 

produzir textos se não há um conhecimento conceitual do que ele se constitui 

(OLIVEIRA, 2007). Não há uma metodologia que dê conta de realizar uma transposição 

didática de um conhecimento que não existe ou é incipiente. 

Os gráficos 3 e 4 representam a comparação do desempenho das turmas de 

Pedagogia apresentando os dados de antes e depois de o minicurso ser aplicado. 

Percebemos que antes do minicurso, nas turmas de Pedagogia, que a maior parte das 

ocorrências se deu na categorização de totalidade 42%, o texto visto como conjunto, 

31% 

18% 27% 

10% 

14% 
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Totalidade
Relação
Função
Categoria
NS NR

27% 

18% 
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sequência, unidade de palavras. As ocorrências relativas à Função corresponderam a 

25% das respostas e, Relação 21%. Apenas 9% dos licenciandos não souberam ou não 

responderam.  

Depois do minicurso houve uma mudança considerável nas respostas, que 

ficaram divididas entre Função 29%, Relação e Totalidade com 27% e 26%, 

respectivamente.  

 

Gráfico 3: Texto remete à... (n=57)                     Gráfico 4: Texto remete à... (n=49) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Nas turmas do Parfor, representadas nos gráficos 5 e 6, antes do minicurso, 

houve uma maior incidência de alunos que categorizaram textos em relação à Função 

35% e aqueles que não souberam ou não quiseram responder, também 35%, a terceira 

categorização com maior ocorrência foi a de Categoria, com 25% das respostas. 

Depois do minicurso, houve uma mudança considerável nas respostas. A maior 

incidência foi de Totalidade, no final o número subiu de 0 para 27% e Função que subiu 

de 35% para 50% das respostas. Devemos ressaltar que nas turmas do Parfor, após o 

minicurso, o número de respostas NS/NR caiu de 35% para 18%.  

 

Gráfico 5: Texto remete à... (n=20)                     Gráfico 6: Texto remete à... (n=22) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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  Analisando os dados do antes e depois do minicurso, compreendemos que este 

pode ser considerado como uma maneira de complementar a formação dos licenciandos 

paralelamente às disciplinas obrigatórias. Não foi objetivo deste minicurso, preencher 

qualquer tipo de lacuna na formação dos licenciandos, mas sim, buscar uma 

metodologia que oportunizasse a esses futuros e já atuantes profissionais uma maneira 

de construir e complementar os conhecimentos tão necessários à sua formação e prática 

pedagógica. 

 

7.2.2 Conceito de Tipo Textual 

 

Na primeira questão, também foi solicitado aos alunos que definissem com suas 

palavras o que entendiam por Tipos Textuais. Novamente vamos apresentar os gráficos 

7 e 8 com as respostas gerais, englobando as duas turmas, e em seguida faremos a 

análise individualmente.  

 

 

7.2.2.1 Visão geral das duas turmas sobre Tipos Textuais 

 

Em relação ao conceito de Tipos Textuais os critérios de categorização se 

dividiram conforme apresentado no quadro 9: 

 

Quadro 9: Distribuição percentual quanto ao conceito de Tipos Textuais (ANTES) 

Distribuição percentual quanto ao conceito de Tipos Textuais (n= 49) 

 

Categorias n % 

Referência à estrutura, estilos, denominação dos Tipos Textuais 9 18,4 

Referência ao objetivo, intenção dos Tipos Textuais 2 4,1 

Uso de exemplos de Tipos Texto 9 18,4 

Uso de exemplos de Gêneros texto ao invés de Tipos 5 10,2 

Não sabe, não respondeu 24 49,0 

Total 49 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Os dados dos Gráficos 7 e 8 representam os resultados gerais obtidos da 

tabulação dos dados de antes e após o minicurso ser aplicado. 

O paralelo dos gráficos nos permite visualizar a diferença de resultados, 

conforme proposto pela M.M.D., temos os resultados do ponto de partida, com o saber 

imediato; e a síntese cognitiva a respeito do tema, que seria o ponto de chegada, após a 
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problematização e sistematização do conteúdo. O ponto de chegada representa a síntese 

do saber apreendido.  

No gráfico 7, de antes do minicurso, as respostas ficaram divididas de maneira 

equilibrada entre Estrutura 19% e Exemplos de Tipos Textuais com 18%. Mas é 

necessário ressaltar que 49% das respostas correspondem a alunos que não sabiam ou 

não responderam a questão. Houve também uma parcela relativamente significativa, 

10% dos licenciandos que responderam com exemplos de Gêneros Textuais, o que eles 

entendiam serem os Tipos Textuais. Isso demostra o quanto a questão relativa a esta 

temática não é clara. 

No gráfico 8, depois do minicurso a maior incidência de respostas ficou dividida 

entre Estrutura 45% e Exemplos de Tipos Textuais com também 34%. Em relação à 

Estrutura houve um aumento de 18% para 45% nas respostas e em relação aos 

Exemplos de Tipos Textuais de 18% para 34% das respostas. Em relação aos alunos que 

não sabiam ou não responderam à questão, a redução foi de 49% para 15% das 

respostas. 

 

Gráfico 7: Conceito de Tipos Textual (n=49)        Gráfico 8: Conceito de Tipos Textual (n=53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa                                              

  

Analisando os gráficos fica claro que houve uma redução do desconhecimento 

do assunto e um aumento significativo em relação ao saber conceitual. Observamos que 

apesar de uma quantidade considerável de licenciandos 19%, não dominarem o conceito 

técnico, muitos utilizaram exemplos para responder à questão, ou seja, aparentemente 

desconhecem o termo técnico, mas possuem conhecimento da aplicação do conceito, 

representado pelas respostas dadas que continham exemplos. Como afirma Travaglia 

(2002, p. 202) ―quando se trata de texto, tem se encontrado pouco ou, mais 
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frequentemente, nenhum trabalho mais estruturado no ensino com tipologia textual‖, 

talvez esse seja um dos motivos do desconhecimento dos alunos em relação ao conceito, 

mas apesar disso, conhecem os exemplos. 

 

 

7.2.2.2 Comparando o conhecimento sobre Tipos Textuais entre as duas turmas  

 

Ao analisarmos os Gráficos por grupos podemos ver a diferença de concepção 

dos licenciandos das turmas de Pedagogia e do Parfor. A verificação do conhecimento 

sobre o conceito de Tipos Textuais nas Turmas de Pedagogia antes do minicurso maior 

ocorrência, 50% foram de alunos que não responderam ou não sabiam responder. Mas, 

depois do minicurso, esse número foi reduzido para 20%, um número ainda alto, o que 

comprova a persistente ―confusão‖ em relação ao tema.  

Em relação à ―confusão‖ de acordo com Marcuschi (2008) Tipos e Gêneros 

Textuais não são dicotômicos, mas sim complementares, apesar disso, existem muitos 

estudos sobre Gêneros Textuais, não porque esse seja um assunto novo, mas está na 

moda; já em relação aos Tipos Textuais, estes raramente têm suas definições feitas de 

forma explícita. 

Contudo, os alunos que responderam que o conceito de Tipos Textuais está 

relacionado à estrutura, estilos, denominação dos Tipos Textuais aumentou de 23% para 

57% depois do minicurso. E aqueles que talvez tenham ficado em dúvida em relação ao 

termo técnico, mas construíram suas respostas corretamente dando exemplo de Tipos 

Textuais aumentou de 10% para 17%, conforme pode ser percebido nos gráficos 9 e 10.  

 

Gráfico 9: Conceito de Tipo Textual (n=30)         Gráfico 10: Conceito de Tipo Textual (n=35)               

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Nos gráficos 11 e 12 temos os resultados referentes às turmas do Parfor. 

Parecido com, o que houve nas turmas de Pedagogia, antes do minicurso a maior 

ocorrência, 47%, foi de alunos que não responderam ou não sabiam responder a respeito 

do assunto. No entanto, depois do minicurso, esse número foi reduzido para de 47% 

para apenas 6%, muito mais significativo que nas turmas de Pedagogia.  

Os alunos que responderam que o conceito de Tipos Textuais está relacionado à 

estrutura, estilos, denominação dos Tipos Textuais antes do minicurso foi de 10% e 

depois do minicurso esse número subiu para 22%.  

O número mais significativo foi em relação à utilização de exemplos para 

responder a respeito do conhecimento que eles tinham sobre o tema. Antes do 

minicurso esse número representava 32%, depois do minicurso subiu para 67%, ou seja, 

praticamente dobrou demonstrando que o conhecimento foi apreendido. Talvez não o 

conhecimento técnico, científico, mas ao menos o prático. 

Nas turmas do Parfor não houve ocorrências de exemplificação de Gêneros 

Textuais para responder acerca dos Tipos Textuais, fato notável em relação à turma de 

Pedagogia. 

Contudo, na turma do Parfor, apesar de terem respondido menos sobre o 

conceito propriamente dito, houve uma diminuição significativa da falta de 

conhecimento do tema, de 47% para 6%. O aumento de respostas que dizem respeito 

aos exemplos de Tipos Textuais demostra que os termos técnicos talvez sejam uma 

dificuldade, contudo o conhecimento prático, que seria a classificação dos textos foi 

aprendido. O número de acertos em relação ao conceito subiu de 10% para 22%. E o de 

exemplos de 32% para 67%.  

 

Gráfico 11: Conceito de Tipo Textual (n=19)       Gráfico 12: Conceito de Tipo Textual (n=18)                     

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Faz-se necessário ressaltar que tanto para os conceitos de Tipos Textuais, como 

para o de Gêneros Textuais os alunos utilizaram categorias muito próximas de 

conceituação, quase sempre levando em consideração a ―forma de se construir um 

texto‖. Este fato só reforça nossa hipótese de que a falta de consistência na conceituação 

de fato existe é um problema. Essa proximidade nas respostas poderá ser verificada no 

Quadro 12, mais adiante, de comparação semântica da categorização dos Tipos e 

Gêneros Textuais.  

Em função dessas evidências, acreditamos que a melhor forma de analisar se as 

categorizações conceituais utilizadas pelos alunos eram coerentes com seu 

conhecimento através da análise dos gráficos relativos à exemplificação de cada tema.  

 

7.2.3 Exemplificação de Tipos Textuais 

 

Também foi solicitado aos alunos que estes exemplificassem três Tipos e três 

Gêneros Textuais. O objetivo desta questão foi de verificar se o conhecimento 

conceitual dos alunos acerca dos Tipos Textuais era, em alguns casos, inconsistentes por 

desconhecimento dos termos técnicos ou se de fato esses licenciandos não possuíam 

conhecimento do que são os Tipos Textuais.  

 

 

7.2.3.1 Visão geral das duas turmas sobre exemplos de Tipos Textuais 

 

Em relação à exemplificação de Tipos Textuais os critérios de categorização 

ficaram divididos conforme apresentado no quadro 10: 

 

Quadro 10: Distribuição percentual quanto à exemplificação de Tipos Textuais (antes) 

Distribuição percentual quanto à exemplificação de Tipos Textuais  

(n= 55) geral 

Categorias n % 

Uso de exemplos de Tipos Textuais 19 34,5 

Uso de exemplos de Gêneros ao invés de Tipos Textuais 16 29,1 

Não sabe, não respondeu 20 36,4 

Total 55 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Através da análise das respostas relativas à exemplificação verificamos que, de 

maneira geral, conforme Gráficos 13 e 14, de fato, existe uma ―confusão‖ na 
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classificação dos que são Tipos e o que são Gêneros Textuais. Essa ―confusão‖ pode 

estar ligada ao fato de que os Tipos Textuais dificilmente serem encontrados isolados ou 

puros, como um manual de instrução, por exemplo, que pode conter trechos injuntivos, 

mas também descritivos (TRAVAGLIA, 2002). 

 

Gráfico 13: Exemplos de Tipos Textuais (n=55)     Gráfico 14: Exemplos de Tipos Textuais (n=49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Antes dos minicurso 29% das respostas dadas eram exemplos de Gêneros 

Textuais, sendo que foi solicitado que eles exemplificassem Tipos Textuais. O número 

relativo à exemplificação de Tipos Textuais 35% foi muito próximo ao de gêneros, 

reforçando nossa hipótese de que existe uma confusão tanto conceitual quanto prática 

sobre o tema. Mas o número de maior destaque 36% se refere aos licenciandos que não 

souberam ou não quiseram responder.  

Apesar de o número de Tipos Textuais serem relativamente limitados, a 

―confusão‖ em compreender o que são os Tipos e Gêneros Textuais possa estar ligada 

ao fato de que os Tipos Textuais aparecem em gêneros diferentes, por exemplo, os 

textos narrativos, se apresentam de formas diferentes, ou seja, em diferentes gêneros 

(MARCUSCHI, 2002). 

Depois do minicurso 70% das respostas foram corretas ao exemplificarem os 

Tipos Textuais. Apesar da redução do número de respostas de 29% para 18%, citando 

Gêneros Textuais ao invés de Tipos, esse número ainda é considerado muito alto. O 

número de respostas de pessoas que não souberam ou não quiseram responder também 

caiu de 36% para 12%, mas também é considerado bastante alto. O que reforça a 

dificuldade de compreensão ou discernimento sobre o tema. 
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7.2.3.2 Comparando o conhecimento de Exemplos de Tipos Textuais entre Pedagogia e 

Parfor 

 

Ao analisarmos os gráficos 15 e 16 percebemos que nas turmas de Pedagogia 

houve um melhor desempenho quando solicitados a exemplificar os Tipos Textuais. A 

exemplificação de Tipos subiu de 38% antes do minicurso, para 82% depois do 

minicurso.  

O número de licenciandos que não sabiam ou não quiseram responder caiu de 

32% antes, para apenas 3% depois da aplicação do minicurso. Estes dados demonstram 

que as turmas da Pedagogia tiveram um melhor desempenho em relação à compressão 

do tema proposto. 

 

Gráfico 15: Exemplos de Tipos Textuais (n=34)     Gráfico 16: Exemplos de Tipos Textuais (n=33)                

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Nas turmas do Parfor o número não foi tão significativo. Apesar de já atuarem 

em sala de aula, o discernimento entre os Tipos e Gêneros Textuais, aparentemente, não 

ficou claro para as turmas, conforme Gráficos 17 e 18.  

Houve um aumento de exemplos corretos (antes) de 28% para 44% (depois), 

mas os números não foram tão significativos. Muitas respostas ainda permaneceram em 

branco assim como foram citados Gêneros Textuais ao invés de Tipos 25% mesmo 

depois do minicurso.  
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Gráfico 17: Exemplos de Tipos Textuais (n=21)    Gráfico 18: Exemplos de Tipos Textuais (n=16)                

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Contudo, ao compararmos o desempenho dos dois grupos percebemos que o 

curso de Pedagogia teve um melhor desempenho em relação à síntese deste 

aprendizado. Houve um aumento de exemplificação correta de 38% para 82%. Nas 

turmas do Parfor esse número subiu de 28% para 44% . 

 

 

7.2.4 Conceito de Gêneros Textuais 

 

Quando passamos ao conceito de Gêneros Textuais o diagnóstico sobre o 

conhecimento do tema fica muito parecido com o de Tipos Textuais. O quadro 12 a 

seguir apresenta um paralelo da categorização conceitual das respostas apontando a 

aproximação semântica entre elas. 

 

 

7.2.4.1 Visão geral das duas turmas sobre Gêneros Textuais 

 

Em relação à conceituação de Gêneros Textuais os critérios de categorização se 

dividiram conforme quadro 11: 
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Quadro 11: Distribuição percentual quanto à conceituação de Gêneros Textuais (antes) 

Distribuição percentual quanto ao conceito de Gêneros Textuais (n= 50) 

geral 

 

Categorias n % 

Referência a como compor, trabalhar, elaborar produzir o texto 7 14,0 

Uso de exemplos de Gêneros Textuais 6 12,0 

Referência a Formas, estilos, denominação do texto 10 20,0 

Uso de exemplos de Tipos Textuais ao invés de Gêneros 3 6,0 

Não sabe, não respondeu 24 48,0 

Total 50 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Ao analisar a categorização feita pelos licenciandos percebemos que houve uma 

proximidade semântica em relação às duas conceituações dos Tipos e Gêneros Textuais, 

conforme o comparativo do quadro 12. Isso demonstra e confirma que a falta de 

explicitação e consistência conceitual, gera inconsistência no conhecimento e nos usos 

dos Tipos e Gêneros Textuais. 

 

Quadro 12: Comparativo semântico de categorização de Tipos e Gêneros Textuais 

Categorização de Tipos Textuais Categorização de Gêneros Textuais 

Referência à estrutura, estilos, 
denominação dos Tipos Textuais 

Referência a como compor, trabalhar, elaborar 
produzir o texto 

Referência ao objetivo, intenção dos Tipos 

Textuais 

Referência a Formas, estilos, denominação do 

texto 

Uso de exemplos de Tipos Texto Uso de exemplos de Gêneros Textuais 

Uso de exemplos de gêneros texto ao invés 

de Tipos 

Uso de exemplos de Tipos Textuais ao invés 

de Gêneros 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Em função dessa proximidade semântica de categorização, definimos que a 

melhor forma de verificar o conhecimento das turmas a respeito destes temas foi através 

da análise de exemplificação. Se os exemplos forem categorizados de maneira correta, 

pode-se considerar que há conhecimento prático, de aplicação em sala de aula e talvez 

falte apenas conhecimento dos termos técnicos. No entanto, se a categorização for 

incorreta, confirma-se o fato da falta de conhecimento ou confusão tanto em relação ao 

conceito como à aplicação do conteúdo. 

Em termos gerais em relação ao conhecimento sobre Gêneros Textuais, antes do 

minicurso, quase 48% dos participantes não quiseram ou não souberam responder a 
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respeito do tema. Mas depois do minicurso esse número foi reduzido de 48% para 

apenas 2%. Uma mudança muito significativa. 

 

 
Gráfico 19: Conceito de Gênero Textual (n=50)         Gráfico 20: Conceito de Gênero Textual (n=49)      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Ao analisarmos o gráfico 19, referente aos dados de antes do minicurso ser 

ministrado, se somarmos o número de respostas relativas ao conceito 14% e aos 

exemplos 12%, apenas 26% dos participantes tinham algum conhecimento sobre o que 

são os Gêneros Textuais.  

Contudo, ao realizarmos a mesma operação com os dados do Gráfico 20, de 

depois de o minicurso ser aplicado a soma desse mesmo número subiu de 26% para 

74%. Ou seja, pode-se afirmar que houve aquisição de conhecimento sobre o tema. 

 

 

7.2.4.2 Comparando o conhecimento sobre conceito de Gêneros Textuais entre 

Pedagogia e Parfor 

 

A análise dos gráficos 21 a 24 será a fim de identificar as diferenças e as 

semelhanças nos dados relativos ao conhecimento sobre o conceito de Gêneros Textuais 

entre as turmas da Pedagogia e do Parfor. 

Em relação ao conceito dos que são Gêneros Textuais, as turmas de Pedagogia 

apresentaram maior índice de conhecimento em relação ao Parfor. Antes do minicurso, 

21% dos licenciandos de Pedagogia utilizaram o conceito de Gêneros Textuais para 

responder à questão, enquanto nenhum licenciando do Parfor respondeu utilizando o 

conceito, conforme gráficos 21 e 23, respectivamente.  
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Porém para a mesma questão, os licenciandos que responderam à questão 

exemplificando os Gêneros Textuais foram de 9% nas turmas de Pedagogia e 19% nas 

turmas do Parfor, conforme gráficos 21 e 23, respectivamente. A partir desses dados, 

pressupõe-se que há falta de conhecimento dos termos técnicos, mas em contrapartida, 

existe o conhecimento prático sobre o tema. 

Depois o minicurso houve uma melhoria considerável em relação à 

compreensão do conceito de gêneros. Nas turmas do curso de Pedagogia houve um 

aumento de 21% para 70%, conforme gráficos 21 e 22, respectivamente. Em relação ao 

uso de exemplos para demostrar o conhecimento sobre o tema não houve aumento na 

quantidade de respostas, que permaneceu em 9%. 

 

Gráfico 21: Conceito de Gêneros Textuais (n=34) Gráfico 22: Conceito de Gêneros Textuais (n=33)              

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Já nas turmas do Parfor, depois do minicurso o número da utilização de 

conceituação de Gêneros Textuais foi de 0% (zero) para 25% conforme os gráficos 23 e 

24, respectivamente. Mas devemos ressaltar que mesmo em relação ao uso da 

exemplificação para demostrar o conhecimento sobre o tema houve um aumento na 

quantidade de respostas, de 9% para 38%. 
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Gráfico 23: Conceito de Gêneros Textuais (n=16)       Gráfico 24: Conceito de Gêneros Textuais (n=16)               

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Estes dados demonstram que de fato existe um desconhecimento tanto 

conceitual como prático acerca dos Tipos e Gêneros Textuais, apesar de que, conforme 

afirma Marcuschi (2008), esses assuntos não são dicotômicos, mas sim 

complementares.  

Mesmo com o consenso entre os autores de que os Tipos Textuais mais 

utilizados são os: narrativos, descritivos e dissertativos; ainda assim, pode-se perceber o 

desconhecimento do assunto entre esses licenciandos, apesar de alguns já atuarem como 

alfabetizadores, ou seja, já trabalham textos narrativos, descritivos e dissertativos em 

sala de aula. 

 Mas conforme Oliveira (2007) se o ato de ensinar é seu ―objeto‖ de trabalho, 

como podem os professores praticá-lo se desconhecem o conteúdo com que vão 

trabalhar? Aparentemente a resposta nos é dada por Antunes (2009), quando a autora 

que em algum momento houve uma distorção do fenômeno linguístico em relação ao 

que seria considerado um texto, fazendo com que, para alguns, textos são apenas as 

ocorrências escritas, literárias e/ou extensos. Provavelmente o mesmo ocorreu com o 

conceito de Tipos e Gêneros Textuais, que conforme afirma Marcuschi (2008), os Tipos 

Textuais quase sempre não são definidos de forma explícita e clara. 

 

 

7.2.5 Exemplificação de Gêneros Textuais 

 

Assim como foi solicitado aos alunos que exemplificassem três Tipos Textuais, 

também foi solicitado que eles exemplificassem três Gêneros Textuais. O objetivo era 

também o de verificar se o conhecimento prático dos alunos sobre os Gêneros Textuais 
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era, em alguns casos, inconsistentes, ou se era apenas desconhecimento dos termos 

técnicos para a classificação deste tema. 

 

 

7.2.5.1 Visão geral das duas turmas sobre exemplos de Gêneros Textuais 

 

Em relação à exemplificação de Gêneros Textuais os critérios de categorização 

se dividiram da seguinte conforme quadro 13: 

 

Quadro 13: Distribuição percentual quanto à exemplificação de Gêneros Textuais (antes) 

Distribuição percentual quanto à exemplificação de Gêneros Textuais 

(n= 50) geral 

Categorias n % 

Uso de exemplos de Gêneros Textuais 26 52,0 

Uso de exemplos de Tipos ao invés de Gêneros Textuais 5 10,0 

Não sabe, não respondeu 19 38,0 

Total 50 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Ao analisarmos as respostas cujo comando foi ―Cite três exemplos de Gêneros 

Textuais‖, percebemos que, tal qual ocorreu com a mesma pergunta feita em relação aos 

Tipos Textuais, os licenciandos não tinham muito claro quais os exemplos de texto que 

se encaixavam nesta classificação. 

 

Gráfico 25: Exemplos de Gêneros Textuais (n=50)    Gráfico 26: Exemplos de Gêneros Textuais (n=48) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Antes do minicurso apenas 52% dos licenciandos exemplificaram corretamente 

os Gêneros Textuais, 10% deles classificaram os Tipos como Gêneros Textuais e 38% 

não souberam ou não responderam. 
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Depois do minicurso houve uma mudança significativa nestes dados. O número 

de exemplificações corretas em relação aos Gêneros Textuais subiu de 52% para 88%. 

O número de classificações de Tipos como Gêneros Textuais caiu de 10% para 8%.  

O número de licenciandos que não souberam ou não responderam caiu de 38% 

para 4%, demonstrando que se houver uma explanação do conteúdo de forma didática e 

construção do conhecimento de maneira dialética as confusões e o conhecimento 

incipiente podem ser bastante reduzidos. 

 

 

7.2.5.2 Comparando o conhecimento de Exemplos de Gêneros Textuais entre os cursos 

de Pedagogia e do Parfor 

 

No curso de Pedagogia antes do minicurso 65% dos licenciandos 

exemplificaram corretamente os Gêneros Textuais, 15% deles classificaram os Tipos 

como Gêneros Textuais e 20% não souberam ou não responderam.  

Depois do minicurso, o número de exemplificações corretas em relação aos 

Gêneros Textuais subiu de 65% para 88%.  

O número de classificações de Tipos como Gêneros Textuais caiu de 15% para 

9%. E o número de licenciandos que não souberam ou não responderam caiu de 20% 

para apenas 3%. 

 

Gráfico 27: Exemplos de Gêneros Textuais (n=34)      Gráfico 28: Exemplos de Gêneros Textuais (n=32)                

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Na turma do Parfor antes do minicurso 25% desses licenciandos exemplificaram 

corretamente os Gêneros Textuais. Nenhum deles classificou os Tipos como Gêneros 

Textuais. E expressivos 75% não souberam ou não responderam.  

Depois do minicurso, o número de exemplificações corretas em relação aos 

Gêneros Textuais subiu de 25% para 88%.  

O número de classificações de Tipos como Gêneros Textuais subiu de 0% para 

6% (essa percentagem corresponde a apenas 1 aluno, de um total de 16).  

E o número de licenciandos que não souberam ou não responderam caiu 

substancialmente, de 75% para apenas 6%, demonstrando que de fato houve 

aprendizado e esclarecimentos sobre o tema. 

 

Gráfico 29: Exemplos de Gêneros Textuais (n=16)      Gráfico 30: Exemplos de Gêneros Textuais (n=16)                     

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Vale ressaltar que ao analisarmos as respostas, antes do minicurso ser aplicado, 

por categoria de curso, nota-se que foi no Parfor que houve a maior incidência de 

respostas em branco ou incorretas (75% corresponde a 12 dos 16 alunos que 

responderam à questão). Dado a ser considerado preocupante, uma vez que estes são os 

participantes da pesquisa que já atuam em sala de aula.  

De acordo com as análises pode-se afirmar que após o minicurso ser aplicado, 

aparentemente, o conteúdo foi apreendido pelos licenciandos, já que quase 90% dos 

participantes responderam corretamente. Este número corresponde tanto aos 

licenciandos do curso de Pedagogia quanto aos do Parfor. 

Como foi explicitado seção de análise dos dados, a noção a respeito da temática 

Tipos e Gêneros Textuais não está clara entre os licenciandos da UENF. Estes 

resultados provêm de uma pesquisa qualitativa e local, mas perante toda a ―confusão‖ 

tanto entre os teóricos, como nos livros didáticos, pensamos que, provavelmente, o 

conflito conceitual consequentemente deve se refletir na prática. Desta forma, podemos 
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inferir que é bastante difícil para os professores ensinar e praticar produção textual se 

desconhecem o conteúdo com que vão trabalhar.  E, aparentemente, no que diz respeito 

a esta temática, o desconhecimento ou a falta de conhecimento, não se restringe apenas 

aos sujeitos analisados na UENF e, nem tão pouco, apenas aos alfabetizadores.   

  

 

7.2.6 A “confusão” conceitual não ocorre apenas entre licenciandos 

 

Além dos resultados obtidos com os questionários, ―descobrimos‖ que a 

confusão a respeito dos Tipos e Gêneros Textuais não se restringe apenas aos 

licenciandos. A falta de consistência conceitual sobre estes conteúdos também é 

encontrada nos livros didáticos e técnicos, conforme pode se ver a seguir. 

 

 

Figura 3: Sumário do Livro Didático 1 

Fonte: Sumário do Livro Didático ―Linguagem, Códigos e suas Tecnologias‖ 
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Pode-se perceber nos capítulos 3, 4 e 7 um não comprometimento do autor, ao 

não classificar as tipologias textuais. Nos capítulos 3 e 4 ele denomina a dissertação e 

argumentação como estrutura do texto e, em seguida, no capítulo 7 ele denomina a 

descrição, narração e carta argumentativa como outras modalidades de texto. Ou seja, 

além de não utilizar a nomenclatura de Tipos Textuais para a descrição e narração, ele 

ainda inclui um gênero textual na mesma categoria do capítulo. 

Na figura 4 encontramos um problema ainda mais grave, quando o autor 

denomina os Tipos Textuais de Gêneros, conforme pode ser visto no capítulo 6 do 

sumário do livro. 

 

Figura 4: Sumário do Livro Didático 2  

Fonte: Sumário do Livro Didático ―Práticas de linguagem – Leitura e Produção de textos‖ 

 

Também foram encontradas as mesmas ―confusões‖ em livros técnicos, 

específicos para o ensino de Redação. Assim como apontado no livro didático da figura 
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3, a figura 5 nos permite ver no sumário do livro ―Para entender o texto – Leitura e 

Redação‖, de Platão & Fiorin, que os autores também não se comprometeram em 

classificar a narrativa como um Tipo Textual. 

 

 

Figura 5: Sumário do Livro Técnico 1  

Fonte: Sumário do Livro Técnico ―Para entender o texto: leitura e redação‖ 

 

As figuras 6 e 7 a seguir complementam, com o livro ―Texto em construção: 

interpretação de texto‖ de Agostinho Dias Carneiro, a total confusão feita em relação à 

classificação dos Tipos Textuais. Além de denominar os tipos mais conhecidos 

descritivo, narrativo e dissertativo de organização discursiva, o autor cria novas 

categorias do que ele considera que seja os tipos textuais:   
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Figura 6: Livro Técnico 2 - Descrição, Narração e Dissertação como organização discursiva  

Fonte: Livro Técnico ―Texto em construção: interpretação de texto‖ 
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Figura 7: Livro Técnico 2 - Nova proposta de tipologia textual  
Fonte: Livro Técnico ―Texto em construção: interpretação de texto‖ 

 

Diante destas constatações é inegável que mesmo os profissionais que buscam se 

inteirar do assunto, mas que não pertencem à área de Letras terão dificuldades em 

apreender o conhecimento sobre essa temática e, consequentemente, transmiti-la a seus 

educandos. 

Essa pesquisa é mais um apontamento que a formação continuada precisa 

fomentar uma autonomia intelectual e não apenas criar profissionais que ficam a mercê 

das necessidades do mercado da educação. É preciso demonstrar que além da 

preocupação com a formação moral dos cidadãos, os alunos, é preciso se preocupar 

também com a formação profissional dos educadores e, principalmente, com a formação 

continuada deste profissional para que ele tenha possibilidade de preencher alguma 

lacuna de sua formação inicial.  
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8 CONCLUSÃO 
 

 

Esta pesquisa buscou verificar o saber conceitual e prático dos licenciandos da 

UENF, do Curso de Pedagogia e do Parfor sobre Textos, Tipos e Gêneros Textuais. 

Ressaltamos que as abordagens teóricas que apresentamos a respeito dos Tipos e 

Gêneros Textuais constituem-se em um recorte temporal e parcial. 

Sabemos que o número de sujeitos analisados em nossa pesquisa foi pequeno e 

que talvez um número maior de questionários respondidos pudessem nos permitir uma 

visão mais ampla, e que outras nuances do conhecimento do tema poderiam ter sido 

percebidas ou levantadas. Reconhecemos que o campo de pesquisa também foi bastante 

restrito.  

Contudo, posto que nosso problema inicial era a questão da ênfase no ensino 

dos Gêneros Textuais e de sua distinção em relação aos Tipos Textuais, pressupondo-se 

que docentes do Ensino Fundamental I dominavam este assunto tanto em relação ao 

conceito como na prática. No entanto, constatamos que no recorte analisado a realidade 

não é essa, ou seja, para os sujeitos pesquisados a distinção entre Tipos e Gêneros 

Textuais não é clara, nem no conceito e, muitas vezes, nem na prática.  

Os resultados obtidos com esta pesquisa vêm a confirmar a hipótese primária de 

que existe falta de consistência de conhecimento acerca do que são os Tipos e os 

Gêneros Textuais. Logo, comprovou-se que os conhecimentos a respeito deste tema não 

é um saber concreto para estes licenciandos. Apesar de estes apresentarem uma maior 

taxa de acerto no que diz respeito à exemplificação dos tipos textuais.  

A partir dos resultados obtidos, aparentemente, houve uma redução das dúvidas 

e desconhecimento sobre as características dos Tipos e Gêneros Textuais. Mas, 

infelizmente, não houve tempo hábil para responder à hipótese secundária: se houver 

redução desse desconhecimento haverá maior domínio de uso na prática da escrita? Essa 

será respondida em trabalhos futuros. 

O objetivo geral foi verificar o conhecimento dos licenciandos de Pedagogia da 

UENF sobre os Tipos e Gêneros Textuais e quais os efeitos de uma intervenção 

formativa composta de atividades para o domínio conceitual e prático dos Tipos 

Textuais e suas diferenças em relação aos Gêneros Textuais. Nosso objetivo foi 

alcançado através da proposta metodológica que se deu pela aplicação de minicursos e 

questionários semiestruturados comparativos. Essa proposta nos permitiu contato direto 

com os sujeitos participantes. A experiência dos minicursos permitiu compreender um 
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pouco melhor o grau de desconhecimento e as principais dúvidas dos licenciandos em 

relação ao tema. Foi também em função da metodologia utilizada, pelo contato com os 

sujeitos e suas dúvidas e críticas que ―descobrimos‖ a confusão conceitual e 

classificatória mesmo entre os autores de materiais didáticos e técnicos. 

A partir da análise comparativa dos dados evidenciamos que de fato há uma 

parcela de desconhecimento ou ―confusão‖ a respeito dos Tipos e Gêneros Textuais. 

Contudo, como apontado na revisão bibliográfica, e no material do anexo, mesmo os 

especialistas da área não entram em consenso a respeito deste conteúdo.  

Dessa forma, foi interessante relacionar as possíveis variantes de explicação para 

essa falta de conhecimento entre licenciandos de Pedagogia da UENF. Porém, em todos 

os casos, durantes os minicursos, os licenciandos perceberam que há um 

desconhecimento que ocasiona o não domínio dos Tipos Textuais. Portanto, nosso foco 

foi sobre esse desconhecimento, em especial, para verificar se uma intervenção 

formativa específica sobre Tipos Textuais reduziria esse desconhecimento ao mesmo 

tempo em que ampliaria o domínio de seu uso articulado com os Gêneros Textuais. 

Em relação ao desempenho das turmas ao se comparar, como foi feito, o perfil 

dos graduandos do curso de Pedagogia e do Parfor, os resultados dos licenciandos em 

Pedagogia foram relativamente melhores do que daqueles que cursam o Parfor. Uma 

possível explicação é de que estes são mais jovens e cursaram o ensino médio, cujo 

conteúdo analisado nesta pesquisa provavelmente foi trabalhado mais recentemente. 

Entretanto, certamente há outras explicações que outras pesquisas interessadas no tema 

poderão dar conta. 

Existe uma crítica ao ensino tradicionalista, ensino este, cuja maior parte, senão 

todos, os licenciados do Parfor cursaram. Apesar de já serem profissionais atuantes em 

sala de aula, existe um déficit de conhecimento no que diz respeito aos Tipos e Gêneros 

Textuais. Ao se pensar que estes profissionais atuam cotidianamente ―ensinando‖ estes 

conteúdos sem distinção, foi preocupante ver que o desconhecimento de fato existe e 

ainda pensar em como estes profissionais podem ensinar um assunto que, a princípio, 

não dominam.  

Esta pesquisa também nos permitiu constatar que existe a preocupação de se 

trabalhar os Gêneros Textuais e, muitas vezes, os Tipos Textuais são deixados em 

segundo plano, desconsiderando-se que na verdade eles são a base da construção 

textual. O estudo sobre uma melhor didática de apresentação e trabalho com os Tipos 

Textuais pode indicar novos caminhos de ensino da produção de textos, incentivando os 
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alunos a desenvolverem conscientemente suas habilidades linguísticas, pois para se 

escrever um bom texto é necessário conhecer também as suas regras estruturais.  

Consideramos que essa pesquisa apresenta uma estratégia que contribui para a 

melhoria da prática da escrita, em especial da narração e descrição, mais utilizadas por 

esses profissionais da educação, inclusive junto aos seus alunos. Vale também destacar 

a importância e diferença que cursos de formação complementar/continuada podem 

fazer no processo de formação docente. O processo de formação profissional deve ser 

contínuo, e não apenas continuado por um período isolado de tempo, pois o saber nunca 

está completamente formado, mas é construído com o acréscimo ininterrupto de novas 

indagações. 
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Anexo 1 – Livros específicos de Redação que não classificam os Tipos Textuais. 

 

 

 

O autor não se 

compromete em 
denominar a 

estrutura narrativa 

de Tipo Textual.  
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O autor cria 

uma nova 

classificação 
para o que 

seriam os Tipos 

Textuais, 

chamando-os 
de 

―organização 

discursiva‖. 
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O autor apresenta 

uma nova 
proposta de 

classificação dos 

Tipos Textuais, 
fugindo da 

classificação 

tradicional 

conhecida. 
Isso só faz gerar 

mais confusão 

entre as teorias. 
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O autor 

simplesmente 

apresenta os 
Tipos Textuais, 

mas não os 

classifica, não se 

comprometendo 
com a 

classificação e 

nem se refere a 
eles como como 

estrutura do texto. 
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Anexo 2 – Livro didáticos denominando os Tipos Textuais de Gêneros. 

 

 
 

 

Aqui o autor se 

refere aos Tipos 

Textuais como 
estrutura, mas não 

utiliza a 

Classificação de 

Tipos. 
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No capítulo 

destinado ao 

estudo dos 

gêneros, o autor 
utiliza os Tipos 

Textuais como 

conteúdo. 
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Neste volume único 

do Ensino Médio 

encontramos apenas 

os Gêneros Literários, 

na parte destinada ao 

estudo de Literatura. 

Na parte destinada à 

Redação não há 
nenhuma referência 

ao estudo da estrutura 

do Texto, ou seja, aos 

Tipos Textuais, 

conforme figura XX, 

a seguir. 



121 

 

 

 

 

Novamente o tipo 

textual aparece 

descaracterizado 

Aqui o estudo dos 
Tipos Textuais aparece 

na parte do livro, 

destinada à Redação, 

mas não há nenhuma 

referência ao estudo da 

estrutura do Texto, ou 

seja, aos Tipos 

Textuais. 
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Anexo 3 - Orientações para a organização do Ciclo Inicial de Alfabetização – 

Alfabetizando Caderno 2: Governo do Estado de Minas Gerais 
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Apêndice – Questionário utilizado nos minicursos 

 

 

                         MINICURSO 
(Re)lembrando os Tipos Textuais 

 
 

Entrevistado:_____________________________________________________________  

Data______________    Idade: ____      Sexo: (   ) Masculino     (   ) Feminino  Curso: 

___________________________________ Período: ______ 
 

 

1 - Escreva o que você entende por: 

Texto................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Tipos de textuais ............................................................................................................................ 

........................................................................................................................ ................................. 

Gêneros textuais.............................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................... 

 

2 - Cite 3 exemplos de: 

Gêneros textuais............................................................................................................................ 

Tipos de textos............................................................................................................................. .. 

 

3 - Dê exemplos das práticas de leitura mais comuns na sala de aula do Ensino 

Fundamental I: 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

4 - O que você entende por intertextualidade? 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

5 - Você já atuou/atua em sala de aula como professor(a) regente? Se sim, quais tipos de 

recursos você utilizou/utiliza para trabalhar os textos em sala de aula? 

............................................................................................................................. .............................

.......................................................................................................................................................... 

 

6 - Você considera que trabalhar a intertextualidade é importante para o processo ensino-

aprendizagem?  Justifique. 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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7 - Dê exemplos de textos verbais e textos não verbais 

............................................................................................................................. .............................

.......................................................................................................................................................... 

 

8 – Na sua opinião, quais as maiores dificuldades de se trabalhar textos não verbais com 

alunos do anos iniciais da Educação Fundamental?  

.......................................................................................................................................... ................

.......................................................................................................................................................... 

 

9 - Com que frequência você acha que o aluno do Ensino Fundamental I precisa trabalhar 

produção de texto durante a semana? 

(   ) 1 dia   (   ) 2 dias   (   ) 3 dias   (   ) todos os dias (   ) Não precisa ser toda semana 
 

10 - Nos exercícios de contação de história você costuma trabalhar mais textos: 

(   ) descritivos    (   ) narrativos    (   ) NS/NR 

 

11 - Para você, trabalhar gêneros textuais é: (o número de alternativas marcadas fica a seu 

critério): 

(   ) ter um instrumento de para auxiliar na formação crítica e perceptiva dos alunos. 
(   ) a mesma coisa que trabalhar os tipos textuais. 

(   ) uma barreira, pois você tem dificuldades de entender as diferenças entre eles. 

(   ) desenvolver a capacidade de intertextualização dos alunos. 
(   ) confuso, pois os alunos acham que só os textos narrativos são textos de verdade. 

(   ) bom apenas para mostrar aos alunos a diferença entre textos verbais e não verbais. 

 

12 - Em relação aos gêneros textuais, cite 3 que você acha mais fácil trabalhar com os 

alunos. Justifique cada um: 

............................................................................................................................. .............................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

13 – Descreva a imagem ao lado:  

 
 

............................................................................................................................. .............................

..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................

.......................................................................................................................................................... 

 

 

14 – Ao realizar um exercício de interpretação de texto, em relação aos comandos abaixo, 

como você explicaria aos alunos o que eles significam: 

Compare: ..................................................................................................................................... 

Justifique: ......................................................................................................................... 

Exemplifique:..................................................................................................................... 
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15 - Você acredita que os alunos podem aprender toda e qualquer matéria dada na escola? 

Justifique. 

(   ) Sim 
(   ) Não 

(   ) Depende da matéria 

............................................................................................................................. .............................

.......................................................................................................................................................... 

  

16 - Você ACREDITA que eles podem aprender todas as matérias, porque: 
(   ) Eles são inteligentes. 

(   ) Eles são esforçados. 

(   ) Você é uma boa professora e tem facilidade de explicar a matéria. 
(   ) Você muda a didática de ensino sempre que a que está sendo utilizada não está funcionando 

bem. 

 

17 - Escreva com suas palavras um texto narrativo que costuma usar nas aulas 

............................................................................................................................. .............................

..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................

..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................

............................................................................................................................................... 
 


