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RESUMO

CRISÓSTOMO, Monique Teixeira. Os gêneros textuais sob uma perspectiva
linguística: uma abordagem crítica para o ensino de Língua Materna. Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2018.

A presente pesquisa buscou debater a importância do trabalho com os gêneros
textuais para um ensino de Língua Materna mais produtivo e reflexivo. Embora essa
discussão não seja recente, a escola parece, ainda, em vários momentos, silenciarse e não concretizar esse trabalho, ou realizá-lo de maneira insatisfatória. Diante
disso, realizamos uma profunda revisão de literatura, utilizando os pressupostos das
teorias sócio-interacionista e da Linguística Textual, valendo-nos de autores como:
Bakhtin (2003), Dolz e Schneuwly (2004), Marchuschi (2012), dentre outros. Depois
de perscrutar a teoria, em posse das relevantes considerações dos autores,
analisamos alguns documentos oficiais que regem a educação brasileira, tais como
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e Leis de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), a fim de entender de que maneira esses escritos dialogam com a teoria dos
gêneros. Posteriormente, realizamos um levantamento no Portal de periódicos da
CAPES, para quantificar o número de trabalhos produzidos no Brasil que abordam
os gêneros textuais no processo de ensino-aprendizagem de língua. Depois de
evidenciar os números, criamos três categorias que englobassem os textos de
acordo com os enfoques por eles abordados. Com os resultados obtidos,
evidenciamos que, apesar de as políticas linguísticas orientarem para um ensino de
língua pautado a partir dos gêneros, esse ensino ainda não se concretiza de forma
produtiva e eficaz na escola, pois muitos trabalhos analisados utilizam essa tão
importante teoria de maneira superficial e controversa.

Palavras-chave: Gêneros textuais; Ensino; Língua Materna;
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ABSTRACT

CRISÓSTOMO, Monique Teixeira. The textual genres from a linguistic perspective: an
approach to the critical teaching of native language. Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2018.

The main research aimed to discuss the importance of working up with the textual genres
for a more productive and reflective teaching of native language. Although this discussion
is not recent, quite often, the school still seems to be silent and do not realize this work, or
to do it in an unsatisfactory way. In this context, we have carried out a thorough review of
the literature, using the presuppositions of socio-interactionist and textual linguistics
theories, substantiating in authors such as Bakhtin (2003), Dolz and Schneuwly (2004),
Marchuschi (2012), among others. After examining the theory, having all the relevant
considerations of the authors, we have analyzed some official documents that rule
Brazilian education, such as National Curricular Parameters (PCNs) and Laws of
Education Guidelines and Bases (LDB), in order to understand these writings dialogue
with the theory of textual genres. Subsequently, we conducted a survey in the Portal of
journals of CAPES, to quantify the number of works produced in Brazil that approach the
textual genres in the teaching-learning process of language. After emphasizes the
numbers, we have created three categories that encompassed the texts according to the
approaches addressed by them. With the results obtained, we show that although the
linguistic policies lead to a language teaching based on the genres, this teaching still does
not materialize in a productive and effective way in the school, since some of the analyzed
many papers use this important theory superficially and in a controversial way.

Keywords: Textual genres; Teaching; Native language;
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INTRODUÇÃO

Na atualidade, muito ainda se tem discutido sobre um ensino de Língua
Materna (LM) mais eficaz e produtivo, que não valorize apenas seu aspecto
formal. Dessa maneira, um ensino de LM pautado nos gêneros textuais (GT)
como elemento norteador tem sido considerado eficaz, tanto pelas políticas
linguísticas como pelos documentos oficiais que subsidiam a organização da
educação de nosso país.
De acordo com os documentos oficiais que regem o ensino de LM, tais como
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Leis de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB), verifica-se que, a partir dos anos 80, houve um maior
questionamento ao ensino tradicional, principalmente no que se refere ao ensino
relacionado ao texto e à importância da escola para que os educandos
desenvolvam competências e habilidades linguísticas.
Nessa perspectiva, acompanhamos os novos debates surgidos em direção a
uma reconfiguração do ensino de Língua Materna, a partir do que a legislação e os
documentos oficiais passaram a contemplar, evidenciando a urgência de mudanças
no ensino de leitura e de produção de textos, passando a serem orientados através
da abordagem dos gêneros textuais.
No entanto, toda essa discussão vem sendo debatida com mais veemência a
partir da implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1998, e mesmo
assim ainda há uma dificuldade em se trabalhar com os gêneros textuais de forma
produtiva nas aulas de Língua Materna.
Sabemos que a maioria dos educadores acredita trabalhar de modo eficaz
com os GT em suas aulas, no entanto, a abordagem realizada ainda se dá de forma
prescritiva, em que apenas o aspecto formal dos gêneros textuais é valorizado,
deixando de privilegiar a sua funcionalidade.
Assim, apesar de toda essa discussão sobre a importância em se realizar um
ensino de LM mais produtivo e crítico, baseado no trabalho com os mais diversos
gêneros, a escola parece, em vários momentos, silenciar-se mediante tais
discussões. Não basta apenas apresentar e/ou trabalhar a estrutura dos GT, devese mostrar como eles estão presentes em nossas situações de comunicação, como
emergem mediante as necessidades comunicativas e como são de grande
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relevância para que se adquira a competência comunicativa tão almejada no
processo de ensino-aprendizagem de Língua Materna.
Dessa maneira, o quadro atual, no qual se insere o ensino de LM, nos leva a
evidenciar que a forma como tem sido processado esse ensino não tem produzido
os efeitos desejados. Muito ainda precisa de ser (re)pensado para se chegar a um
processo ensino-aprendizagem eficaz e produtivo.
Assim, podemos constatar que essa prática escolar em nosso país não vem
sendo realizada de modo efetivo e recorrente através de um exercício frequente e
produtivo de interação verbal, tanto na oralidade quanto na escrita. O último relatório
do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o primeiro um instrumento de
avaliação externa de âmbito nacional e o segundo internacional, apontam um
rendimento muito insuficiente quando se trata de Língua Portuguesa. O PISA, por
exemplo, traz apenas questões de leitura e interpretação textual, nenhuma questão
de gramática pura e, nessa avaliação, o Brasil encontra-se nas últimas posições no
ranking dos países. Essas avaliações nos mostram a urgência de inserir na escola o
ensino de Língua Materna através dos gêneros textuais.
No entanto, o professor pode fazer com que todo este processo seja diferente
e que se torne produtivo, mostrando-se disponível às mudanças, promovendo um
ensino significativo, que se contextualize com a realidade de seus alunos e
influencie em suas práticas sociais.
Dessa forma, para que se atinja esse ensino significativo, pautado no uso da
língua em seu funcionamento real, nos orientamos nas teorias sócio-interacionista e
na teoria da Linguística Textual (LT). Com a abordagem dessas teorias, o ensino de
LM a partir dos gêneros possibilita que o aluno adquira a competência comunicativa,
que saiba distinguir os variados gêneros existentes no processo comunicativo, que
saiba qual é mais adequado em determinada situação de comunicação, viabilizando,
assim, um ensino produtivo e pleno.

QUESTÃO-PROBLEMA:
Por que a teoria dos gêneros textuais é considerada eficaz para um ensino de
Língua Materna produtivo?
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TESE:
O ensino de Língua Materna deve ser pautado na perspectiva da teoria dos gêneros
textuais, para que a prática didático-pedagógica constitua-se em um processo que
desenvolva a capacidade comunicativa do aluno, dando-lhe condições adequadas
para suas atividades comunicativas, nas mais diferentes situações sociais de sua
vida.

OBJETIVOS

GERAL:
 Apresentar a teoria dos gêneros textuais como uma nova perspectiva de
ensino de Língua Materna produtivo.

ESPECÍFICOS:
 Mostrar a trajetória da adoção da teoria de gêneros como uma abordagem do
ensino de Língua Materna;
 Verificar, nos documentos oficiais, de que forma o texto e a teoria dos
gêneros textuais passaram a configurar uma exigência para o ensino de
Língua Materna;
 Compreender como o conhecimento da teoria dos gêneros textuais possibilita
uma prática pedagógica mais produtiva no ensino de língua.

HIPÓTESES
 A teoria dos gêneros textuais é uma perspectiva de ensino de Língua Materna
mais eficaz e produtivo.
 Essas teorias parecem não serem postas em prática no cotidiano escolar.
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METODOLOGIA

Muito se tem discutido a respeito da inserção dos gêneros textuais nas aulas
de LM como um elemento capaz de encaminhar um ensino mais produtivo e
integrado à realidade dos alunos, que faça com que eles se sintam imersos no
processo de ensino-aprendizagem. Assim, na tentativa de atingir os objetivos aqui
propostos, esta pesquisa é bibliográfica de cunho quanti-qualitativo, ressaltando a
teoria de autores que retratam a importância dos gêneros textuais no processo de
ensino-aprendizagem de Língua Materna. Na abordagem qualitativa, foi possível
observar como os gêneros possuem vários enfoques, mediante a teoria de cada
autor, como em Bakhtin, Dolz e Schneuwly e Marcuschi. Demonstramos como essas
teorias são apresentadas e discutidas nos documentos oficiais que regem o ensino
de Língua Materna no Brasil e se trazem, realmente, contribuições para o processo
de ensino-aprendizagem de língua.
Realizamos um estudo sobre a trajetória dos documentos oficiais que regem o
ensino brasileiro, desde a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação até os
Parâmetros Curriculares Nacionais, a fim de observar o enfoque dado por cada um
deles para o ensino de LM e como foram colocados em prática o que estava em
seus pressupostos.
Assim, a importância dessa pesquisa está em buscar entender como o ensino
de LM vem sendo tratado ao longo dos anos e se manifestando nos documentos
oficiais que regem o ensino brasileiro, para tentar encontrar as questões que não
contribuem para um processo eficaz e produtivo de língua e salientar como um
ensino de LM pautado nas teorias dos gêneros proporcionam esse aprendizado
mais produtivo e reflexivo.
Na abordagem quantitativa, analisamos 3.713 arquivos sobre gêneros
textuais do Portal de Periódicos da CAPES, a fim de perceber como se tem dado a
produção acadêmica e a reflexão desse tema para o ensino de LM ao longo dos
anos.
Assim, a estruturação desta tese deu-se em quatro capítulos.
No primeiro capítulo, intitulado As contribuições das teorias linguísticas para
as concepções de gêneros, mostramos como as teorias linguísticas podem
colaborar para a realização de um trabalho produtivo com o gênero no processo da
aprendizagem, enfocando as proposições dos seguintes autores: Bakhtin, Dolz e
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Schnewly e as de Marcuschi, que embasaram nossas discussões a respeito dos
gêneros e o ensino de Língua Materna.
No segundo capítulo, Afinal, o que são gêneros?, buscou-se definir texto e
discurso, elementos essenciais para a caracterização dos gêneros, apontar as
diferenças entre gênero textual ou de texto e gênero discurso ou do discurso, bem
como a importância de se trabalhar com os gêneros textuais nas aulas de Língua
Materna.
No terceiro capítulo, denominado O ensino de Língua Portuguesa e as
políticas educacionais, traçamos uma trajetória dos documentos que fazem parte
das políticas educacionais que regem o ensino de Língua Materna no Brasil,
analisando desde a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961 até
chegar aos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCNLP).
Para subsidiar o que foi abordado nas discussões a respeito das legislações
analisadas, foram discutidas as contribuições da Linguística para o ensino de Língua
Materna.
Por fim, no quarto e último capítulo, Análise dos dados, fizemos uma pesquisa
no Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior), que foi dividida em duas etapas.
Na primeira, pesquisamos quantos trabalhos sobre gêneros e ensino de
língua, distribuídos entre teses e artigos, foram realizados em nosso país até o ano
de 2017. Para isso, seguimos os seguintes passos: usamos dois filtros oferecidos
pelo portal no menu busca “Língua & Literatura” e “Educação”, visto que esses foram
os que se enquadravam nos objetivos propostos pela pesquisa. Posteriormente,
usamos três palavras-chave e foram encontrados os seguintes resultados: Gênero e
ensino de língua materna, com 251 resultados; Gêneros textuais, com 1.015
trabalhos e Gêneros do discurso e ensino, com 2.447 textos, totalizando 3.713
arquivos no Portal.
Vale ressaltar que esses trabalhos repetiam-se nos três filtros e que tivemos
que observar atentamente para excluir os que estavam duplicados. Desses 3.713
textos, apenas 213 tratavam de gêneros no que se referia ao ensino de Língua
Materna. Ressaltamos que realizamos a leitura de todos os resumos dos 3.713
textos encontrados, servindo como método para selecionar, ou não, os textos que
abordavam os gêneros. Já os 213 que se enquadravam nos objetivos propostos
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tiveram que ser vistos na íntegra, pois só pelos resumos não obtivemos as
informações necessárias para a denominação das categorias a serem criadas.
Em um segundo momento, criamos categorias para esses 213 textos
selecionados, com o intuito de identificar quais os enfoques por eles abordados e
quais os teóricos mais recorrentes ao se tratar do tema dos gêneros. As categorias
foram denominadas da seguinte forma: reflexão e prática docente; formação
docente; aprendizagem do aluno, que serão discutidas com mais profundidade no
quarto capítulo desta tese.
Para efetivar essas propostas, foram utilizados os pressupostos teóricos da
Linguística Textual e das teorias sócio-interacionista, valendo-se de diversos
teóricos, dentre eles: Bakhtin (2000), Dolz e Schnewly (2004), Gregolin (2007),
Marcuschi (2012, 2010, 2008, 2000), Rojo (2005) e Werneck (2009, 2003).

Justificativa

A presente pesquisa justifica-se na medida em que acreditamos que muitos
pontos precisam ser (re)pensados no trabalho com Língua Materna. Não se pode
aceitar que, após praticamente vinte anos da publicação dos Parâmetros
Curriculares Nacionais e da última Lei de Diretrizes e Bases que regem a educação
brasileira, o ensino de LM em nossas escolas ainda esteja arraigado ao ensino
tradicional.
Assim, vemos a importância em trabalhar com os GT nas aulas de Língua
Portuguesa, na busca por um processo ensino-aprendizagem mais eficaz e
produtivo, que leve o educando a adquirir a tão almejada competência comunicativa.
A importância de se trabalhar com os gêneros em sala de aula está vinculada
a estudar a língua em uso, em situação comunicativa, em sua total funcionalidade,
deixando-se de se privilegiar apenas as questões formais e valorizar, também, as
funcionais. Assim, Bezerra (2010) afirma que

o estudo de gêneros pode ter consequência positiva nas aulas de
Português, pois leva em conta seus usos e funções numa situação
comunicativa. Com isso, as aulas podem deixar de ter um caráter
dogmático e/ou fossilizado, pois a língua a ser estudada se constitui
de formas diferentes e específicas em cada situação e o aluno
poderá construir seu conhecimento na interação com o objeto de
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estudo, mediado por parceiros mais experientes (BEZERRA, 2010,
p.44).

Com isso, o aluno perceberá que o que definirá os gêneros será o modo
como a língua se manifesta, ou seja, relacionará essas manifestações com ações de
seu cotidiano. Para Marcuschi (2000, p. 2), “o ensino baseado nos gêneros promete
um aprendizado mais consistente e adequado”.
Desta forma, nós, enquanto educadores, precisamos refletir e buscar meios
para realizar um ensino mais produtivo em nossas aulas de LM, não nos prendendo
aos métodos e/ou recursos pedagógicos que nos fazem permanecer no ensino
tradicional, que se mostrou ineficaz, mediante os resultados que vem apresentando
em cada avaliação externa, como O PISA e o SAEB.
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1 A COLABORAÇÃO DE ALGUMAS TEORIAS LINGUÍSTICAS PARA O ESTUDO
COM OS GÊNEROS

A única forma adequada de expressão verbal
da autêntica vida do homem é o diálogo inconcluso.
A vida é dialógica por natureza.
(Mikhail Bakhtin)

Ao tratar do trabalho com gêneros textuais, muitas áreas da linguística se
interessaram em abordar o tema, devido à riqueza proporcionada pelos GT ao
contemplar os fenômenos linguísticos.
Nesta pesquisa, focaremos nossos olhares nas abordagens realizadas por
Bakhtin, Dolz e Schneuwly e Marcuschi. Esta escolha deu-se pelo fato de essas
teorias comungarem entre si e refletirem sobre a relevância dos gêneros em nossa
comunicação e a importância em trabalhá-los no processo de ensino-aprendizagem
de Língua Materna.

1.1 A teoria bakhtiniana
Mikhail Bakhtin e seu Círculo1 alcançaram um lugar de destaque na área que
engloba o pensamento linguístico e muito contribuíram sobre a questão da
linguagem para o pensamento contemporâneo. Há divergência no que tange às
autorias de alguns textos publicados pelos integrantes do Círculo, principalmente em
Freudismo, Marxismo e filosofia da linguagem e o Método formal nos estudos
literários.
Faraco (2009) coloca que toda essa situação aconteceu a partir de 1970 e
acrescenta que

Depois de trinta anos de silêncio, trabalhos de Bakhtin tinham sido
novamente publicados na Rússia em 1963 e 1965, fazendo seu
nome voltar a circular nos meios acadêmicos de sua terra natal.
Nessa conjuntura, o linguista Viatcheslav V. Ivanov, sem apresentar
1

Círculo de Bakhtin é a denominação dada por pesquisadores ao grupo de estudiosos russos que se
reuniam para refletir sobre a linguagem, no período de 1919 a 1929. O Círculo era formado por
diversos intelectuais da época, com as mais variadas formações e atuações (filósofo, pianista,
professores, dentre outros). No entanto, os três que mais se destacaram por abordar a linguagem
enquanto fenômeno social foram Mikhail M. Bakhtin, Valentin N. Voloshinov e Pavel N. Medvedev.
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argumentos efetivos, afirmou que o livro Marxismo e filosofia da
linguagem tinha sido escrito por Bakhtin e não por Voloshinov,
atribuição de autoria que se estendeu, em seguida, aos outros textos
mencionados e a alguns artigos também publicados sob a assinatura
de Voloshinov e Medvedev (FARACO, 2009, p. 11-12).

Além desta confusão de autoria com as obras do Círculo de Bakhtin, ocorre
também uma tumultuada desordem a respeito de suas publicações, uma vez que
não obedeceram a uma ordem cronológica, pois levaram mais de vinte anos para
serem publicadas. No Ocidente, ocorreu da mesma forma, as publicações também
não foram realizadas cuidadosamente, isso porque os textos, principalmente os de
Bakhtin, eram inacabados, dificultando a “apreensão de seu pensamento”
(FARACO, 2009). Faraco ressalta que o primeiro dos textos mais longos escritos por
Bakhtin “Para uma filosofia do ato” – 1919/1921 – foi o último a ser publicado e que
muitos de seus textos são manuscritos inacabados ou que se encontram em forma
de notas.
Os trabalhos realizados pelo Círculo bakhtiniano muito contribuíram para a
reflexão sobre um ensino de língua mais eficaz e produtivo a partir da década de
1980. Rodrigues (2005) aponta que

é como problematizador e interlocutor produtivo que podemos situar
o Círculo de Bakhtin na linguística aplicada, pois as suas ideias têm
impulsionado as discussões teóricas e os desenvolvimentos
pedagógicos na área de ensino de línguas a partir de meados da
década de 1980. Suas concepções vão ao encontro das discussões
teóricas da área, mesmo que o foco central de atenção do Círculo
não tenha sido o ensino/aprendizagem de línguas. Apesar disso, há
em seus textos considerações a respeito da temática que
surpreendem pela contemporaneidade (RODRIGUES, 2005, p.153).

Os estudos propostos por Mikhail Bakhtin abordam a língua enquanto um
fenômeno social, que se dá através da comunicação verbal concreta e nessa
comunicação evolui historicamente, pois é viva, dialógica, coletiva e não um sistema
linguístico abstrato. A linguagem era entendida pelo Círculo como um constante
processo de interação, mediado sempre pelo diálogo, e não apenas um sistema
autônomo. Assim, a personalidade do falante está sempre vinculada ao seu
discurso: “a atividade mental, suas motivações subjetivas, suas intenções, seus
desígnios conscientemente estilísticos, não existem fora de sua materialização
objetiva na língua” (BAKHTIN, 1992, p. 188).
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Antes das propostas do Círculo, os linguistas priorizavam a forma
(estruturalistas), estudavam a língua por sua engrenagem formal/mecânica e não
por sua dinâmica social2. O referido autor vem (re)construir a questão da língua
como um fenômeno social e enfatizar que a linguagem só pode ser entendida a
partir da fala em sociedade. Para Bakhtin, o formalismo é um cognitivismo abstrato,
pois não investiga a língua como um fenômeno social.

A abordagem linguística é, na concepção bakhtiniana, insuficiente
pelo fato de enfocar o enunciado exclusivamente como um fenômeno
da língua, como algo puramente verbal, desvinculado do ato de sua
materialização, indiferente às suas dimensões axiológicas.
Bakhtin posiciona seu modo de estudar a linguagem fora da
linguística propriamente dita, mas não a descarta nem recusa sua
relevância. A linguística é claramente apresentada como necessária
(como um conhecimento a que se deve recorrer), embora não
suficiente (a língua no mundo da vida tem dimensões constitutivas
que escapam da razão teórica da linguística) (FARACO, 2009, p. 25).

Desta forma, Bakhtin vem trazer um olhar enviesado sobre o estudo da
linguagem, pois não aceitava que a língua fosse vista apenas como um fenômeno
estrutural e mecânico, objetivando esse estudo a partir de seu uso em sociedade,
em que linguagem e sujeito estão implicados mutuamente. Logo, o formalismo só
pensava na engrenagem mecânica da língua, em seu funcionamento sem contexto,
deixando de valorizar a sua dinamicidade. “A língua vive e evolui historicamente na
comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da
língua nem no psiquismo individual dos falantes” (BAKHTIN, 1992, p. 124).
Percebe-se, pois, que a linguagem vista por Bakhtin está em constante
mudança e movimento, não sendo nada fixo e imutável, devendo ser entendida
como uma atividade e não como um sistema abstrato de signos (RIBEIRO, 2006). A
linguagem, segundo o autor, permeia a vida social e exerce um papel fundamental
na formação sociopolítica e nos sistemas ideológicos.
Assim, não há como falar em gêneros sob a perspectiva bakhtiniana sem
relacioná-los aos conceitos de enunciado e discurso, uma vez que estão
interligados.

2

Vale ressaltar que Bakhtin não se considerava um cientista, mas sim um filósofo, se colocando,
sempre, “fora de uma racionalidade propriamente científica e desenvolvia um modo de pensar mais
globalizante” (FARACO, 2009, p. 36).
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O enunciado pode ser visto como um ato singular, como um evento único que
não pode ser repetido (somente citado), sendo considerado como a materialidade
linguística, estando sempre ligado à situação de produção, devendo sempre ser
interligado à situação social em que está inserido e que é produzido. Todos esses
fatores fazem com que o enunciado ganhe sentidos diferentes se pronunciado várias
vezes. O uso da língua efetua-se através de enunciados (orais e escritos), concretos
e únicos, articulados pelos participantes de uma ou outra esfera da atividade
humana (RODRIGUES, 2005).
Ribeiro (2006), em consonância com a teoria bakhtiniana, aborda que

um enunciado acontece em um determinado local e em um tempo
determinado, é produzido por um sujeito histórico e recebido por
outro. Cada enunciado é único e irrepetível. A mesma frase,
exatamente a mesma, pronunciada em situações sociais diferentes,
ainda que pelo mesmo enunciador, não constitui um mesmo
enunciado e não pode constituir (RIBEIRO, 2006, p. 5).

Nesse âmbito, o conceito de enunciado dependerá do público-alvo, uma vez
que um mesmo texto poderá ter enunciados diferentes, de acordo com o interesse
de seus receptores. Ou seja, um texto que relate informações sobre a escola literária
do Romantismo, provavelmente, não terá o mesmo enunciado para um admirador da
literatura e para um profissional da área da Matemática. Assim, teremos o mesmo
texto, no entanto com enunciado diferente.
No enunciado, há uma interatividade entre os falantes, advindo de uma
memória discursiva, sendo sempre construído para alguém, tendo sempre um
destinatário; ele implica um ato de comunicação social, sendo a unidade real do
discurso. Segundo a teoria bakhtiniana, não há também enunciados neutros, visto
que emergem sempre em um contexto cultural, sendo que são produzidos para
alguém, com uma intenção comunicativa pré-definida, em que o dizer sempre
propaga valores. O nosso dizer remete, assim, como uma reação-resposta a outros
enunciados, dotados de sentidos e visões do mundo. Nesse sentido, embasado na
teoria bakhtiniana, Faraco (2009, p. 25) afirma que “todo enunciado emerge sempre
e necessariamente em um contexto cultural saturado de significados e valores e é
sempre um ato responsivo, isto é, uma tomada de posição neste contexto”.
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O enunciado existente, surgido de maneira significativa num
determinado momento social e histórico, não pode deixar de tocar os
milhares de fios dialógicos existentes, tecidos pela consciência
ideológica em torno de um dado objeto de enunciação, não pode
deixar de ser participante ativo do diálogo social (BAKHTIN, apud
CAVALCANTE FILHO; TORGA, 2012).

No processo enunciativo, há uma interatividade entre os sujeitos, em que o
receptor é um ser ativo que, ao ouvir e compreender um enunciado, adota uma
atividade

responsiva,

ou

seja,

pode atuar no ato enunciativo

opinando,

complementando, discutindo. É justamente esse retorno desejado por parte do
locutor, uma vez que almeja provocar uma resposta no outro, tentando influenciá-lo,
convencê-lo, sendo esta a principal particularidade do enunciado.
Para Ribeiro (2006),

as mesmas palavras podem participar de enunciados diferentes, as
mesmas figuras de retórica, uma mesma construção sintática. Tudo
isto fica no domínio da língua, do aparato técnico da linguagem. Mas
o que efetivamente identifica um enunciado é aquilo que ele
efetivamente diz, naquele momento, para aquele enunciatário, nas
condições específicas em que é produzido e recebido. Assim, uma
única e mesma palavra dicionarizada – repetível, portanto – pode
participar de enunciados diferentes. Basta que mudem as condições
de sua enunciação (RIBEIRO, 2006, p.7).

Com relação à palavra, Bakhtin (2003) aborda que elas são selecionadas
pelos envolvidos no ato comunicativo a partir das especificidades do gênero
discursivo a ser utilizado no momento, ganhando expressividade dentro do discurso.
Brait e Melo (2014), ao abordarem questões referentes ao enunciado na obra
bakhtiniana, apontam que

as noções de enunciado/enunciação têm papel central na concepção
de linguagem que rege o pensamento bakhtiniano justamente porque
a linguagem é concebida de um ponto de vista histórico, cultural e
social que inclui, para efeito de compreensão e análise, a
comunicação efetiva e os sujeitos e discursos nela envolvidos
(BRAIT; MELO, 2014, p.65).

Desse modo, o enunciado pode ser considerado como uma unidade concreta
da comunicação, em que sua realização se dará na comunicação verbal, emergindo
em um contexto cultural repleto de significados. O enunciado é o elemento que
interliga a língua com a vida, com a sociedade e, consequentemente, com a história.
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O enunciado, para Bakhtin, “não é a frase ou a oração enunciada, mas, se
quisermos manter uma analogia, o texto enunciado (texto + situação social de
interação = enunciado)” (RODRIGUES, 2005, p. 162).
As concepções de discurso e enunciado são abordadas de formas distintas
por Bakhtin, embora estejam interligadas. Para o autor,

a definição terminológica e a confusão em um ponto metodológico
central no pensamento linguístico são o resultado do
desconhecimento da real unidade da comunicação discursiva – o
enunciado. Porque o discurso só pode existir de fato na forma de
enunciações concretas de determinados falantes, sujeitos do
discurso. O discurso sempre está fundido em forma de enunciado
pertencente a um determinado sujeito do discurso, e dessa forma
não pode existir (BAKHTIN, 2003, p. 274).

Sendo assim, o discurso é visto como uma unidade de valores e
conhecimentos trazidos pelos indivíduos de seu meio social, em que o sujeito que o
enuncia demonstra um posicionamento, “é a língua em sua totalidade concreta e
viva” (2003, p. 181). Dessa forma, segundo a teoria bakhtiniana, um discurso é
sempre causado por um reflexo do mundo objetivo, do consciente de alguém, sendo
expresso por meio da língua.
Fernandes e Sousa (2011), defendendo as ideias de Bakhtin, corroboram que

o discurso são os valores e conhecimentos dos indivíduos, enquanto
sujeitos sociais. Esses valores e saberes só podem manifestar-se
através de enunciados, isto é, aquilo que é efetivamente dito em um
processo de enunciação concreta. O discurso e o enunciado estão
interligados e são, de acordo com a perspectiva adotada,
interdependentes.
A real unidade da comunicação discursiva é o enunciado, é aquilo
que pode ser visto ou ouvido; o enunciado é a materialidade
linguística, e como tal, pode ser repetido em várias outras situações
comunicativas. Porém, a cada vez que o enunciado for repetido,
ganhará outro sentido, pois estará inserido em outra situação, em
outro momento histórico, isto é, o sentido do enunciado está
irremediavelmente ligado à situação de produção, portanto, não há
como separá-los (FERNANDES; SOUSA, 2011, p.2).

Atrelado ao conceito de enunciado e discurso, Bakhtin (2003) traz o conceito
de gêneros do discurso3. Para o autor, os gêneros do discurso são determinados
3

O Círculo de Bakhtin não formulou uma metodologia de análise de gêneros textuais, mas, sim,
estudou o gênero do discurso como um dos elementos do desenvolvimento da concepção dialógica
de linguagem (CASSETTARI, 2012, p. 10).

27

sócio-historicamente, constituídos em formas-padrão relativamente estáveis4 de um
enunciado. Estudar os gêneros é estudar a língua viva, em seu uso real na
comunicação. Sendo assim, o enunciado é construído sob a forma do gênero, em
que ambos se constituirão a partir da comunicação verbal.
Segundo a teoria bakhtiniana, toda a nossa comunicação – seja ela oral ou
escrita – se dá por meio de um gênero do discurso e, na maioria das vezes, não
temos dimensão de como é infindável o conjunto de gêneros que possuímos e que a
todo o momento utilizamos para nos comunicar.
Faraco (2009), embasado na teoria bakhtiniana, aborda que

Os gêneros não são enfocados apenas pelo viés estático do produto
(das formas), mas principalmente pelo viés dinâmico da produção.
Isso significa dizer que a teoria do Círculo assevera axiomaticamente
uma estreita correlação entre os tipos de enunciados (gêneros) e
suas funções na interação socioverbal; entre os tipos e o que
fazemos com eles no interior de uma determinada atividade social
(FARACO, 2009, p. 126).

A escolha por determinado gênero dá-se com nossa intenção comunicativa.
Tais gêneros nos são dados, conforme Bakhtin (2003, p.282), “quase da mesma
forma com que nos é dada a Língua Materna, que dominamos livremente até
começarmos o estudo da gramática”.
A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a
variedade virtual da atividade humana é inesgotável e cada esfera
dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que
vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera
se desenvolve e fica mais complexa (BAKHTIN, 2000, p. 280).

Percebe-se, pois, que o gênero discursivo, na perspectiva bakhtiniana, não
deve ser compreendido apenas como forma, mas que possa ser distinguido por sua
dimensão linguístico-textual. Esse gênero será constituído a partir da ligação
estabelecida com a situação social de interação comunicativa, ou seja, os indivíduos
utilizarão cada gênero específico de acordo com a esfera em que estão inseridos,
em uma situação real de comunicação.
4

Não devemos entender com essa noção do gênero como um tipo de enunciado que Bakhtin esteja
se referindo à noção de tipo como de sequências textuais, mas devemos entendê-lo como uma tipificação social dos enunciados que apresentam certos traços (regularidades) comuns, que se
constituem historicamente nas atividades humanas, em uma situação de interação relativamente
estável, e que é reconhecida pelos falantes (CAVALCANTE FILHO; TORGA, 2012).
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Os formalistas geralmente definem gênero como um certo conjunto
específico e constante de dispositivos com uma dominante definida.
Como os dispositivos básicos já tinham sido previamente definidos, o
gênero foi mecanicamente compreendido como sendo composto
desses dispositivos. Dessa forma, os formalistas não apreenderam o
significado real do gênero (MEDVEDEV, apud FARACO, 2003, p.
115).

Para Bakhtin (2003), os gêneros sofrem alterações de acordo com o momento
histórico, surgindo de acordo com as necessidades comunicativas e com cada
situação social, adquirindo, assim, suas características específicas e tornando-se
infindáveis. A partir desta heterogeneidade dos gêneros, Bakhtin os classificou em
primários e secundários.
Os gêneros primários podem ser entendidos como aqueles que se formaram
na comunicação verbal espontânea, cotidiana e informal – como um e-mail, uma
conversa com os amigos, um bilhete, dentre outros –, que sugerem uma
comunicação imediata e que servirão como base para a formação dos gêneros
secundários.
Já os gêneros secundários constituem-se a partir de situações de
comunicação mais complexas e evoluídas, geralmente mediados pela escrita –
como poemas, artigos científicos, dentre outros – e aparecendo em situações
comunicativas mais elaboradas e mais complexas. Para o autor, os gêneros
secundários são estruturados a partir de reelaborações dos primários. Sendo assim,
se uma conversa do dia a dia for relatada em um romance, ela perde suas
características imediatas e passa a integrar características narrativas, passando a
ser um acontecimento literário.
Para Bakhtin (2003), tanto os gêneros primários como os secundários são
formados pelos enunciados verbais, sendo que a diferença está no nível de
complexidade em que se apresentam. O autor propõe o quadro a seguir para
diferenciar as características de cada gênero.
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Quadro 1 – Gêneros primários e gêneros secundários
Gêneros Primários
Características relativamente estáveis

Gêneros Secundários
Características relativamente estáveis

- Esferas sociais não formalizadas e não
especializadas;
- São gêneros simples: carta pessoal,
bilhete, conversa ao telefone com amigos
ou familiares, etc;
- Gêneros orais ou escritos;
- Os gêneros primários que integram os
complexos, aí se transformam e adquirem
um caráter especial: perdem o vínculo
imediato com a realidade concreta e os
enunciados reais alheios para se tornarem
parte de um enunciado de gênero
secundário;
- Surgem das condições sociais de
comunicação do dia a dia.

Esferas
sociais
formalizadas
ou
especializadas;
- São complexos: romance, drama, os
gêneros da pesquisa científica, gêneros
jornalísticos;
- Surgem nas condições de um convívio
cultural mais complexo e relativamente mais
desenvolvido e organizado;
- Gêneros orais e escritos;
- No processo de sua formação eles
incorporam e reelaboram diversos gêneros
primários;
- Saturados por ideologias sistematizadas;
- Surgem de condições sociais de
comunicação especializada.

Fonte: Bakhtin (2003, p. 263)

Ao estudar os mais diversos gêneros, o ponto de partida de Bakhtin está em
estabelecer um vínculo entre o uso da linguagem e a atividade humana, em que as
esferas da atividade humana relacionam-se sempre com a utilização da linguagem e
esse emprego se efetuará em formas de enunciados. “Em outros termos, o que é
dito (o todo do enunciado) está sempre relacionado ao tipo de atividade em que os
participantes estão envolvidos” (FARACO, 2009, p. 126).
Fica, assim, claro que, para Bakhtin, os gêneros do discurso e
atividades são mutuamente constitutivos. Em outras palavras, o
pressuposto básico da elaboração de Bakhtin é que o agir humano
não se dá independentemente da interação; nem o dizer fora do agir.
Numa síntese, podemos afirmar que, nesta teoria, estipula-se que
falamos por meio de gêneros no interior de determinada esfera da
atividade humana. Falar não é, portanto, apenas atualizar um código
gramatical num vazio, mas moldar o nosso dizer às formas de um
gênero no interior de uma atividade (FARACO, 2009, p. 126-127).

Deste modo, nossos enunciados – sejam orais ou escritos – possuem
conteúdo temático, estilo e organização composicional próprios, que se relacionam
às condições específicas e às finalidades de cada domínio de atividade humana.
Cada gênero apresenta seu conteúdo temático determinado, seu objeto e sua
finalidade discursiva, uma unidade discursiva e uma orientação dialógica, sendo
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constituídos em uma esfera comunicativa, mediante a realidade sociocultural. Para
Bakhtin, o tema opera nos gêneros com o objetivo de adaptá-los às situações
interativas, proporcionando diferentes formas de compreender a realidade, é o tópico
do discurso como um todo. Sendo assim, “o conteúdo temático nada mais é do que
o conteúdo que pode ser tratado num determinado gênero discursivo, atendendo a
uma determinada necessidade, num determinado momento histórico de produção”
(ZIMMER; ROSA, 2015, p. 9).
O estilo está relacionado às escolhas dos recursos lexicais, fraseológicos e
gramaticais da língua, sendo que a existência de um estilo está relacionada à
existência de um gênero. Como já dito, os gêneros surgem mediante as mais
diversas situações de interação comunicativa e nas esferas das atividades humanas,
possuindo, assim, cada gênero o seu estilo. Segundo Bakhtin (2003, p.266), “em
cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem às condições
específicas de dado campo; é a esses gêneros que correspondem determinados
estilos”.
A organização composicional “são os procedimentos de orquestração,
disposição e acabamento do enunciado”, que estão relacionados ao aspecto formal
do texto. Nessa dimensão, leva-se em consideração a participação dos indivíduos
envolvidos na comunicação. Sendo assim, a organização composicional dos
gêneros está relacionada à estruturação e acabamento formal do enunciado e,
conforme o autor russo (2003, p. 301), a construção composicional está relacionada
a uma “forma padrão relativamente estável de estruturação de um todo”.
Para Bakhtin (2003),

Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e construção
composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e
todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera de
comunicação. Qualquer enunciado considerado isoladamente é,
claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora
seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que
denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003, p.305).

Percebe-se que vivemos imersos nos gêneros discursivos em nossas
interações comunicativas, pois nos relacionamos por meio dos mais diversos
gêneros existentes e o que constituirá cada gênero é a ligação estabelecida com
uma dada situação social de interação e não as suas características formais.
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Segundo Bakhtin (2000),

para falar, utilizamo-nos sempre dos gêneros de discurso, em outras
palavras, todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão
e relativamente estável de estruturação de um todo. Possuímos um
rico repertório dos gêneros do discurso orais (e escritos). Na prática,
usamo-los com segurança e destreza, mas podemos ignorar
totalmente a sua existência teórica (BAKHTIN, 2000, p.301).

Assim, ao nos comunicarmos, estamos sempre utilizando um determinado
gênero textual, visto que eles fazem parte de todos os atos comunicativos de nosso
cotidiano, servindo como instrumentos de comunicação.

1.2 A perspectiva de Joaquim Dolz e Bernard Schneuwly

Joaquim Dolz e Bernard Schneuwly são dois importantes pesquisadores suíços
que muito vêm contribuindo com uma teoria voltada para o ensino de línguas através
dos gêneros textuais. Os autores realizam trabalhos desde 1980, a fim de propor um
ensino de língua mais produtivo e reflexivo, a partir dos gêneros e de sequências
didáticas.
Para os teóricos, o ensino de língua deve ser pautado nos mais diferentes GT
(orais e escritos), pois são formas de funcionamento da língua, criados mediantes as
diversas esferas da sociedade. Sendo assim, são produtos sociais heterogêneos,
possibilitando inúmeras maneiras de construção na comunicação e não há, desse
modo, como trabalhar a linguagem sem ser através dos GT, pois sempre nos
comunicamos por meio deles.
O ensino de LM a partir dos GT torna-se, assim, significativo por trabalhar
habilidades que vão além das exigidas pelo ambiente escolar, desenvolve aptidões
para as mais diversas situações de interação comunicativa dos alunos, ligadas ao
seu contexto extraescolar. Dolz e Schneuwly mostram que, para entendermos o
processo de ensino e compreensão dos GT, é necessário conhecermos três
terminologias: práticas de linguagem, atividades de linguagem e gêneros de
linguagem.
Para os autores, as práticas de linguagem abordam as dimensões do
funcionamento da língua em atividades sociais em geral, sendo a linguagem o
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elemento mediador entre elas. Sendo assim, “as práticas de linguagem implicam
tanto dimensões sociais como cognitivas e linguísticas do funcionamento da
linguagem numa situação de comunicação particular” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004,
p.62). Para analisar tais práticas, são fundamentais as interpretações realizadas
pelos agentes da situação, considerando que elas dependerão da “identidade social
dos atores, das representações que têm dos usos possíveis da linguagem e das
funções que eles privilegiam, de acordo com sua trajetória” (DOLZ; SCHNEUWLY,
2004, p.62).
Desse modo, “estudar o funcionamento da linguagem como práticas sociais
significa, então, analisar as diferenciações e variações, em função de sistemas de
categorização sociais à disposição dos sujeitos observados” (DOLZ; SCHNEUWLY,
2004, p.62). É através dessas práticas sociais que os indivíduos são inseridos em
um meio social e por meio das atividades de linguagem que o falante constrói e
expõe suas ideias a seu interlocutor.
No que concerne às atividades de linguagem, Dolz e Schneuwly acreditam
que elas funcionam como elemento de mediação entre o sujeito e o meio social,
originando-se a partir de situações de comunicação em espaços sociais. Assim, uma
ação de linguagem consiste em produzir, compreender, interpretar e/ou memorizar
um conjunto organizado de enunciados orais ou escritos. Toda ação da linguagem
envolve várias capacidades da parte do sujeito: “adaptar-se às características do
contexto e do referente (capacidades de ação), mobilizar modelos discursivos
(capacidades discursivas) e dominar as operações psicolinguísticas e as unidades
linguísticas (capacidades linguístico-discursivas)” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p.
63).
É por meio dos gêneros que as práticas da linguagem materializam-se nas
atividades dos aprendizes, possibilitando a articulação entre as práticas de
linguagem e o aprendiz. Assim, os gêneros situam e fundamentam a possibilidade
de comunicação do falante, sendo por meio deles que as práticas de linguagens são
inseridas nas atividades dos falantes. Os gêneros são, portanto, a realização prática
da linguagem e funcionam como “modelo comum”, em que o receptor sempre
reconhece o gênero utilizado pelo enunciador no ato comunicativo. O gênero “tratase de formas relativamente estáveis tomadas pelos enunciados em situações
habituais, entidades culturais intermediárias que permitem estabilizar os elementos
formais e rituais das práticas de linguagem” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p.64).
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Para que o gênero seja definido como suporte de uma atividade de
linguagem, três dimensões são consideradas cruciais na perspectiva de Dolz e
Schneuwly:

1- os conteúdos e os conhecimentos que se tornam dizíveis por meio
dele;
2- os elementos das estruturas comunicativas e semióticas
partilhadas pelos textos reconhecidos como pertencentes aos
gêneros;
3- as configurações específicas de unidades de linguagem, traços,
principalmente, da posição enunciativa do enunciador e dos
conjuntos particulares de sequências textuais e de tipos discursivos
que formam sua estrutura. (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 64).

Mediante essa definição, o gênero atravessa a heterogeneidade das práticas
de linguagem e emerge certas regularidades em seu uso. Para Dolz e Schneuwly
(2004, p. 64), “são as dimensões partilhadas pelos textos pertencentes ao gênero
que lhe conferem uma estabilidade de fato, o que não exclui evoluções, por vezes,
importantes”. Mais uma vez, confirma-se que a aprendizagem da linguagem situa-se
entre as práticas e atividades de linguagem, sendo os gêneros instrumentos que
permitem aos indivíduos realizarem ações em situação particular, em que esses
gêneros são usados como meio de articulação entre os objetos escolares e as
práticas sociais, ou seja, é através dos gêneros que as práticas de linguagem são
inseridas nas atividades dos aprendizes.

A aprendizagem da linguagem se dá, precisamente, no espaço
situado entre as práticas e as atividades de linguagem. Nesse lugar,
produzem-se as transformações sucessivas da atividade do
aprendiz, que conduzem à construção das práticas de linguagem. Os
gêneros textuais, por seu caráter genérico, são um termo de
referência intermediário para a aprendizagem. Do ponto de vista do
uso e da aprendizagem, o gênero pode assim, ser considerado um
mega instrumento que fornece um suporte para a atividade, nas
situações de comunicação, e uma referência para os aprendizes
(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p.64).

Dolz e Schneuwly (2004) enfatizam que a escola sempre trabalhou com os
gêneros em sua missão de ensinar a ler, escrever e falar, pois toda forma de se
comunicar ocorre por meio de gêneros. Dessa forma, eles ocupam um papel
fundamental no processo de ensino-aprendizagem de Língua Materna. Os autores
afirmam que, no âmbito escolar, ocorre um desdobramento do gênero, em que ele
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deixa de ser apenas instrumento de comunicação e passa a ser também objeto de
aprendizagem, criando-se práticas de linguagem fictícias no processo da
aprendizagem. Tal desdobramento é dividido da seguinte forma: desaparecimento
da comunicação, a escola como lugar de comunicação e negação da escola como
lugar específico de comunicação.
Na primeira abordagem, ocorre uma inversão, em que a comunicação
praticamente desaparece em prol da objetivação, o gênero já não é mais ferramenta
de comunicação, transformando-se em expressão do pensamento, da experiência
ou da percepção. Por ser uma forma particular de comunicação entre docentes e
alunos, o gênero é tido como instrumento que não possui relação com uma situação
de comunicação autêntica. “Nessa tradição, os gêneros escolares são os pontos de
referência centrais para a construção, por meio dos planos de estudo e dos
manuais, da progressão escolar, particularmente no âmbito da redação/composição”
(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p.66).

Nesse desdobramento, sequências textuais estereotipadas (descrição,
narração e dissertação) constituem referência central e marcam o avanço da
progressão escolar, em que os gêneros passam a ser “produtos culturais da escola”
(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p.66) e têm a função de avaliar a capacidade de
escrita dos alunos. O ensino dos gêneros deve obedecer a uma sequência que inicia
com os que abordam uma realidade mais simples (descrição de objetos ou eventos
simples) e segue para aqueles que abordam uma realidade mais complexa
(pensamento).
No segundo desdobramento, a escola como lugar de comunicação, o espaço
escolar é tido como autêntico lugar de comunicação e as situações como ocasiões
de produção e recepção de textos. Assim, a produção de textos pelos alunos levará
ao surgimento de novos gêneros, considerados tipicamente escolares. No entanto,
não se leva em consideração o contexto extraescolar para o surgimento desses
gêneros, as situações comunicativas são restritas ao espaço escolar, deixando de
valorizar as situações relacionadas com a realidade sociocultural dos alunos: “na
prática em classe, os gêneros não são referidos a outros, exteriores à escola, que
poderiam ser considerados modelos ou fontes de inspiração” (SCHNEUWLY; DOLZ,
2004, p.67). O gênero é automaticamente gerado pelo ato comunicativo, não sendo

descrito nem ensinado, é aprendido por meio da prática escolar, não é valorizada,
por exemplo, a criação de gêneros orais pelos alunos, uma vez que se privilegia a
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escrita: “aprende-se a escrever, escrevendo, numa progressão que é, ela também,
concebida como natural, constituindo-se segundo uma lógica que depende tãosomente do processo interno de desenvolvimento” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004,
p.67).
Em negação da escola como lugar específico de comunicação, os autores
afirmam que os gêneros existentes no espaço extraescolar passam a fazer parte
desse local, não sendo considerado lugar particular de comunicação. O trabalho
com gêneros de diferentes espaços sociais mostrará que um não exclui o outro, mas
que se completam. “O que é visado é o domínio, o mais perfeito possível, do gênero
correspondente à prática de linguagem para que, assim instrumentado, o aluno
possa responder às exigências comunicativas com as quais ele é confrontado”
(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p.68).
Schneuwly e Dolz sugerem uma nova abordagem ao trabalhar com os
gêneros como objeto de ensino aprendizagem, devendo-se levar em consideração
os seguintes aspectos:

a) toda introdução de um gênero na escola é o resultado de uma
decisão didática que visa a objetivos precisos de aprendizagem, que
são sempre de dois tipos: trata-se de aprender a dominar o gênero,
primeiramente, para melhor conhecê-lo ou apreciá-lo, para melhor
saber compreendê-lo, para melhor reproduzi-lo na escola ou fora
dela; e, em segundo lugar, de desenvolver capacidades que
ultrapassam o gênero e que são transferíveis para outros gêneros
próximos ou distantes. Isso implica uma transformação, pelo menos
parcial, do gênero para que esses objetivos sejam atingidos e
atingíveis com o máximo de eficácia: simplificação do gênero, ênfase
em certas dimensões etc.;
b) pelo fato de que o gênero funciona num outro lugar social,
diferente daquele em que foi originado, ele sofre, forçosamente, uma
transformação. Ele não tem mais o mesmo sentido; ele é,
principalmente, sempre – nós acabamos de dizê-lo – gênero a
aprender, embora permaneça gênero para comunicar. (...) Trata-se
de colocar os alunos em situações de comunicação que sejam o
mais próximas possível de verdadeiras situações de comunicação,
que tenham um sentido para eles, a fim de melhor dominá-las como
realmente são, ao mesmo tempo sabendo, o tempo todo, que os
objetivos visados são (também) outros (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004,
p.69).

Ainda em consonância com os autores, uma via didática empregada para se
efetivar esse trabalho é chamada, por eles, de modelos didáticos de gêneros. Nesse
modelo, o conhecimento implícito do gênero é explicitado, referindo-se aos saberes
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formulados, tanto no domínio da pesquisa científica quanto pelos profissionais
especialistas. O trabalho com esses modelos didáticos será norteado por três
princípios:

princípio de legitimidade (referência aos saberes teóricos ou
elaborados por especialistas);

princípio de pertinência (referência às capacidades dos alunos,
às finalidades e aos objetivos da escola, aos processos de ensinoaprendizagem);

princípio de solidarização (tornar coerentes os saberes em
função dos objetivos visados) (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p.70).

A aplicação de nenhum desses princípios é independente da dos outros, é
justamente a ligação entre eles que constitui o objeto escolar. Os modelos didáticos
devem ser realizados para planejar o ensino, considerando a progressão da
aprendizagem, e duas características fazem parte desse modelo didático: “1. ele
constitui uma síntese com objetivo prático, destinada a orientar as intervenções dos
professores; 2. ele evidencia as dimensões ensináveis, com base nas quais diversas
sequências didáticas podem ser concebidas” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p.70).
O gênero é, então, considerado como “um megainstrumento que fornece um
suporte para a atividade nas situações de comunicação e uma referência para os
aprendizes” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 64). Assim, cabe à escola reconhecer e
trabalhar com os gêneros no processo da aprendizagem, propondo atividades
guiadas pelos mesmos, a fim de atingir a tão almejada competência comunicativa
por parte dos educandos. No entanto, muitas vezes eles exercem, unicamente, o
papel de uma ferramenta de ensino-aprendizagem de aspectos gramaticais formais
da língua, passando de objeto de estudo a apoio metodológico de aspectos
gramaticais. Dolz e Schneuwly (2004, p. 96) defendem que, para o gênero ser
trabalhado de maneira eficaz nas aulas de LM, compete ao professor

criar contextos de produção precisos, efetuar atividades ou
exercícios múltiplos de variados: é isso que permitirá aos alunos
apropriarem-se das noções, das técnicas e dos instrumentos
necessários ao desenvolvimento de suas capacidades de expressão
oral e escrita, em situações de comunicações diversas
(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p.96).

Ao oferecer atividades com os mais diversos gêneros, envolvendo o aprendiz
em situações cotidianas e concretas de uso da língua, o educador acaba por inseri-
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los em um autêntico lugar de comunicação, aproximando-os de textos não escolares
e permitindo que compreendam, de maneira efetiva, o funcionamento deles,
expondo as particularidades e características de cada um mediante a esfera
comunicativa. Assim, Schneuwly e Dolz (2004, p. 82) afirmam que “é possível
ensinar a escrever textos e exprimir-se oralmente em situações públicas escolares e
extraescolares”, se o professor proporciona um ambiente em que a diversidade de
gêneros for apresentada e trabalhada de forma eficaz com os estudantes, sendo
oferecidas múltiplas ocasiões de fala e escrita.
Os autores propõem, ainda, para o processo de ensino-aprendizagem de
Língua Materna, o trabalho com as sequências didáticas. Uma sequência didática é
“um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno
de um gênero textual oral ou escrito” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p.82). O objetivo
do trabalho com a sequência didática é auxiliar o aluno a dominar melhor um gênero
de texto, para que ele possa escrever e falar de maneira mais adequada em uma
dada situação comunicativa. Esse trabalho será realizado a partir de gêneros que o
educando ainda não domina, ou que apresenta dificuldades, a fim que de ele possa
ter acesso a novas práticas de linguagem.
Schneuwly e Dolz (2004, p. 83) apresentam o seguinte esquema para a
realização de uma sequência didática:

Figura 1 – Esquema de sequência didática

Fonte: Schneuwly e Dolz (2004)

Na apresentação da situação, é descrita de forma detalhada a tarefa de
expressão oral ou escrita que o aluno irá desenvolver, preparando-o para a
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produção inicial. O professor apresenta ao aluno, com detalhes, as características e
particularidades do gênero a ser trabalhado. É, no entanto, o momento em que “a
turma constrói uma representação da situação de comunicação e da atividade de
linguagem a ser executada” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p.84). Nesta etapa,
deverão ficar bem esclarecidos para os alunos os objetivos a serem trabalhados
com o gênero escolhido, sua finalidade e características e qual produto final que se
almeja alcançar. Assim, serão fornecidas aos aprendizes todas as informações
precisas para que se integrem ao projeto comunicativo e entendam melhor sobre a
tarefa proposta.
Em produção inicial, os educandos tentam elaborar o primeiro texto – oral ou
escrito, conforme o que lhe foi proposto – a fim de revelar as representações dessa
atividade para si mesmo e para o professor. Isso possibilita que o docente avalie
(sem dar nota) as habilidades que o aluno já possui sobre o gênero observado e que
passe a adequá-las nas atividades propostas pela sequência a ser trabalhada. Nesta
etapa, tem-se uma melhor visão sobre as dificuldades que serão encontradas pelos
alunos e o nível de conhecimento que eles têm sobre o gênero trabalhado.

Contrariamente ao que se poderia supor, a experiência nos tem
mostrado que esse encaminhamento não põe os alunos numa
situação de insucesso; se a situação de comunicação é
suficientemente bem definida durante a fase de apresentação da
situação, todos os alunos, inclusive os mais fracos, são capazes de
produzir um texto oral ou escrito que responda corretamente à
situação dada, mesmo que não respeitem todas as características do
gênero visado (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p.86).

Assim, essa produção inicial não tem de necessariamente ser uma produção
completa, podendo ser simplificada ou somente dirigida à turma, pode ser um
momento de simulação em classe do que será concretizado na produção final.
Desse modo, a produção inicial terá papel central como reguladora da sequência
didática para os alunos – permitindo que descubram o que já dominam sobre o
gênero e conscientizando de suas dificuldades – e, para o professor, as primeiras
produções constituirão em momento de observação em que poderá apurar, modular
e adaptar a sequência, adequando à realidade dos educandos. Dessa maneira, na
produção

inicial

está

o

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004).

primeiro

lugar

de

aprendizagem

da

sequência
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Nos módulos, serão trabalhados os primeiros problemas surgidos na
produção inicial, dando ao aluno instrumentos necessários para que sejam
superadas as dificuldades encontradas, trabalhando com atividades, de modo
sistemático e aprofundado, que abordam os problemas colocados pelos gêneros.
Para Schneuwly e Dolz (2004),

o movimento geral da sequência didática vai, portanto, do complexo
para o simples: da produção inicial aos módulos, cada um
trabalhando uma ou outra capacidade necessária ao domínio de um
gênero. No fim, o movimento leva novamente ao complexo: a
produção final (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 88).

É importante que em cada módulo o professor trabalhe com a turma, de forma
individual e coletiva, atividades diversificadas, envolvendo o gênero proposto,
possibilitando aos alunos o acesso, por vias diversas, às noções e aos instrumentos,
para que se aumente a chance de os discentes alcançarem sucesso na aquisição
desse gênero. O trabalho realizado nos módulos permite ao professor observar as
dificuldades e as descobertas obtidas pelos educandos ao longo da aprendizagem
do gênero.
Na produção final, após um estudo aprofundado com as características do
gênero trabalhado, o aluno finalizará a sequência proposta com a produção de um
texto, colocando em prática as noções e os instrumentos adquiridos nos módulos, e
o professor realizará, nesta fase, uma avaliação somativa5. O docente verificará
também se o aluno progrediu, se alcançou os objetivos propostos com o gênero
trabalhado e se ampliou suas capacidades linguísticas.
Percebe-se, então, que a finalidade da sequência didática é preparar o
educando para que consiga dominar sua

língua nas diversas situações

comunicativas em que estará inserido, “oferecendo-lhe instrumentos precisos,
imediatamente eficazes, para melhorar suas capacidades de escrever e de falar”
(SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p.93). Os autores frisam constantemente que, no
trabalho com a sequência didática, o docente deve levar em conta, sempre, a
5

Uma avaliação somativa assentada em critérios elaborados ao longo da sequência é mais objetiva,
mas mantém sempre uma parte de subjetividade. Em vez de considerar a avaliação como um
problema técnico de cotação, é preferível aceitar e assumir o caráter aproximativo inerente a qualquer
aplicação de escalas ou de grades (seja qual for o grau de complexidade). A avaliação é uma
questão de comunicação e de trocas. Assim, ela orienta os professores para uma atitude
responsável, humanista e profissional. Frisemos, ainda, que esse tipo de avaliação será realizado, em
geral, exclusivamente sobre a avaliação final.
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heterogeneidade dos aprendizes, o que fará disso um trabalho minucioso e
enriquecedor. Segundo Schneuwly e Dolz (2004),

as sequências didáticas apresentam uma grande variedade de
atividades que devem ser selecionadas, adaptadas e transformadas
em função das necessidades dos alunos, dos momentos escolhidos
para o trabalho, da história didática do grupo e da
complementaridade em relação a outras situações de aprendizagem
da expressão, propostas fora do contexto das sequências didáticas
(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p.93).

Para que os alunos consigam dominar os mais diversos gêneros de texto, os
autores apontam que é necessário que o professor possibilite vários caminhos a
serem seguidos por seus discentes durante o percurso escolar, a fim de que
alcancem a competência linguística, sabendo interagir mediante as diversas
situações comunicativas. Os teóricos apresentam, ainda, um agrupamento de
gêneros textuais que podem ser adaptados a diversas situações diárias de ensino e
são reunidos em função de um certo número de regularidades linguísticas e de
transferências possíveis. Para que esses agrupamentos sejam realizados nas aulas
de LM, necessitam obedecer a três critérios:

1. correspondam às grandes finalidades sociais atribuídas ao ensino,
cobrindo os domínios essenciais de comunicação escrita e oral em
nossa sociedade;
2. retomem, de maneira flexível, certas distinções tipológicas, de
maneira como já funcionam em vários manuais, planejamentos e
currículos;
3. sejam relativamente homogêneos quanto às capacidades de
linguagem implicadas no domínio dos gêneros agrupados
(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 101).

A partir desses critérios, Schneuwly e Dolz (2004, p. 102) apresentam os
seguintes agrupamentos de gêneros:

41

Quadro 2 – Agrupamentos de gêneros
DOMÍNIOS SOCIAIS DE
COMUNICAÇÃO

CAPACIDADES DE
LINGUAGEM DOMINANTES

EXEMPLOS DE GÊNEROS
ORAIS E ESCRITOS
Conto maravilhoso
Cultura literária ficcional
NARRAR
Fábula
Lenda
Mimeses da ação através da Narrativa de aventura
criação de intriga
Narrativa de ficção científica
Narrativa de enigma
Novela fantástica
Conto parodiado
Relato de experiência vivida
Documentação e
RELATAR
Relato de viagem
memorização de ações
Testemunho
humanas
Representação pelo discurso Curriculum vitae
de experiências vividas, Notícia
situadas no tempo.
Reportagem
Crônica esportiva
Ensaio biográfico
Texto de opinião
Discussão de problemas ARGUMENTAR
Diálogo argumentativo
sociais controversos
Carta do leitor
Sustentação, refutação e Carta de reclamação
negociação de tomadas de Deliberação informal
posição.
Debate regrado
Discurso de defesa (adv.)
Discurso de acusação (adv.)
Seminário
Transmissão e construção
EXPOR
Conferência
de saberes
Artigo ou verbete de
Apresentação textual de enciclopédia
diferentes
formas
dos Entrevista de especialista
saberes
Tomada de notas
Resumo de textos
“expositivos” ou explicativos
Relatório científico
Relato
de
experiência
científica
Instruções de montagem
Instruções e prescrições
DESCREVER AÇÕES
Receita
Regulamento
Regulação
mútua
de Regras de jogo
comportamentos
Instruções de uso
Instruções
Fonte: Schneuwly; Dolz (2004, p. 102).

Esses agrupamentos não são estanques uns em relação aos outros, pois não
podem ser classificados de modo absoluto em um dos agrupamentos propostos.
Determinados gêneros são classificados em um agrupamento por apresentarem
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características comuns com outros gêneros, no entanto, não se pode afirmar que
eles pertençam a um agrupamento específico.
O agrupamento dos gêneros permite aos docentes trabalharem com diversos
gêneros, a fim de desenvolverem nos alunos os domínios sociais comunicativos e as
capacidades sociais que possuem. Esses agrupamentos oferecem ao professor um
instrumento de trabalho fundado teoricamente, a fim de facilitar na escolha dos
gêneros a serem trabalhados nas aulas de LM e sua organização em uma
progressão.
Diante de toda essa discussão, percebe-se a importância de se trabalhar com
os gêneros nas aulas de Língua Materna, visto que auxilia no desenvolvimento da
linguagem e é um excelente instrumento de trabalho para o professor, visando a um
ensino de língua integrado e contextualizado. Assim, será permitido que o educando
desenvolva a competência comunicativa, que saiba interagir nas mais diversas
situações de comunicação de seu cotidiano. Os passos apresentados pelos autores
facilitam a condução das aulas, visto que o docente passa a ter um referencial de
metodologia a seguir em suas aulas.

1.3 A perspectiva de Marcuschi

Luiz Antônio Marcuschi aborda, em suas pesquisas, a questão dos gêneros
textuais nas teorias linguísticas dos últimos anos, a fim de evidenciar como se dá o
trabalho com eles no ensino de Língua Materna. Para o autor, esse estudo dos
gêneros na linguística ocorre de maneira polêmica, pois muitos linguistas não
apresentam uma definição precisa dos gêneros, nem de outros termos com que eles
se interligam.
Na perspectiva de Marcuschi (2008), a análise dos gêneros requer uma
análise do texto e do discurso, exigindo uma descrição da língua e uma visão da
sociedade, a fim de responder questões ligadas à natureza sociocultural no uso da
língua. Estudar os gêneros é estudar a língua em seu cotidiano, nas mais variadas
situações de comunicação, sendo esses gêneros “forma de ação social”.
Segundo o autor, é importante salientar que é impossível nos comunicarmos
verbalmente que não seja por um gênero textual e, consequentemente, por um
texto, uma vez que toda manifestação verbal ocorre por meio de algum gênero.
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Logo, percebe-se que os GT compõem-se como ações sociodiscursivas para que,
assim, possam agir sobre o mundo e dizer sobre ele (MARCUSCHI, 2010).
O uso dos gêneros está ligado à utilização da língua, nas suas mais diversas
formas, ou seja, nas suas mais variadas construções emergentes do cotidiano. Os
gêneros surgem das ações sociais e culturais de uma dada comunidade linguística e
conforme a necessidade de comunicação de seus usuários, variando juntamente
com a língua, tornando-se heterogêneos.
Marcuschi aponta que gênero e tipo textual são termos interligados, mas que
possuem definições distintas. Tal distinção torna-se muito importante nos trabalhos
com a produção e a compreensão textual. O tipo textual refere-se à sequência
textual linguística em que o texto se apresenta, constando de aspectos lexicais,
sintáticos, tempos verbais e relações lógicas. Já os gêneros textuais são enunciados
produzidos

em

nossa

comunicação

diária,

apresentando

padrões

sociocomunicativos caracterizados pela composição funcional. Quando se conceitua
um texto como narrativo ou descritivo, por exemplo, não se está nomeando o
gênero, mas sim o predomínio de um tipo de sequência de base.
Segundo Marcuschi (2010),
(a) Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de
sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua
composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações
lógicas). Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia
de categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição,
descrição, injunção (p.23).
(b) Usamos a expressão gênero textual como uma noção
propositalmente vaga para referir os textos materializados que
encontramos em nossa vida diária e que apresentam características
sociocomunicativas
definidas
por
conteúdos,
propriedades
funcionais, estilo e composição característica. Se os tipos textuais
são apenas meia dúzia, os gêneros são inúmeros. Alguns exemplos
de gêneros textuais seriam: telefonema, sermão, carta comercial,
carta pessoal, romance, bilhete, reportagem jornalística, aula
expositiva, reunião de condomínio, notícia jornalística, horóscopo,
receita culinária, bula de remédio, lista de compras, cardápio de
restaurante, instruções de uso, outdoor, inquérito policial, resenha,
edital de concurso, piada, conversação espontânea, conferência,
carta eletrônica, bate-papo por computador, aulas virtuais e assim
por diante (MARCUSCHI, 2010, p.23-24).

Para uma melhor distinção e visibilidade, o autor ainda apresenta o seguinte
quadro sinótico.

44

Quadro 3 – Distinção entre tipos textuais e gêneros textuais
TIPOS TEXTUAIS
1. construtos teóricos definidos
propriedades linguísticas intrínsecas;

GÊNEROS TEXTUAIS
por 1.
realizações
linguísticas
concretas
definidas
por
propriedades
sociocomunicativas;

2. constituem sequências linguísticas ou 2.
constituem
textos
empiricamente
sequências de enunciados e não são textos realizados, cumprindo funções em situações
empíricos;
comunicativas;
3. sua nomeação abrange um conjunto
limitado
de
categorias
teóricas
determinadas por aspectos lexicais,
sintáticos, relações lógicas, tempo verbal;

4. designações teóricas
narração,
argumentação,
injunção e exposição.

3. sua nomeação abrange um conjunto
aberto e praticamente
ilimitado de
designações concretas determinadas pelo
canal, estilo, conteúdo, composição e
função;

dos tipos: 4. exemplos de gêneros: telefonema,
descrição, sermão, carta comercial, carta pessoal,
romance, bilhete, aula expositiva, reunião de
condomínio, horóscopo, receita culinária,
bula de remédio, lista de compras, cardápio,
instruções de uso, outdoor, inquérito policial,
resenha, edital de concurso, piada,
conversação espontânea, conferência, carta
eletrônica, bate-papo virtual, aulas virtuais
etc.

Fonte: Marcuschi (2010)

Desse modo, ficam claras as características que distinguem tipos e gêneros
textuais, mostrando, de forma sucinta, as diferenças entre os dois elementos. Para
Marcuschi (2008), essa distinção entre tipo textual e gênero não deve ser
considerada dicotômica, em que um nega a existência do outro, “pois eles são dois
aspectos constitutivos do funcionamento da língua em situações comunicativas da
vida diária (p.156)”, sendo complementares e integrados, formando o texto como um
todo. Os GT são, geralmente, determinados a partir dos objetivos dos falantes e da
natureza do tópico tratado, o que caracteriza uma questão de uso e não de forma.
Assim, os gêneros firmam-se em critérios externos (sociocomunicativos e
discursivos); já os tipos textuais em critérios internos (formais e linguísticos).
Ainda em consonância com o teórico, na organização interna do gênero, são
diversas as sequências tipológicas presentes, sendo que cada gênero apresenta
sequências mais comuns às suas características. Para exemplificar esta questão,
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Marcuschi analisa uma carta pessoal e destaca as várias sequências encontradas
nesse texto.
Quadro 4 – Sequências tipológicas
Sequências
Tipológicas
Descritiva
Injuntiva

Descritiva

Expositiva

Narrativa

Expositiva

Narrativa
Injuntiva
Expositiva

Injuntiva
Expositiva

Narrativa

Gênero Textual: carta pessoal
Rio, 11/08/1991
------------------------------------------------------Amiga A.P.
Oi!
--------------------------------------------------------Para ser mais preciso estou no meu quarto, escrevendo na escrivaninha,
com um Micro System ligado na minha frente (bem alto, por sinal).
--------------------------------------------------------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,
--------------------------------------------------------ontem mesmo (sexta-feira) eu fui e cheguei quase quatro horas da
madrugada.
--------------------------------------------------------Dançar é muito bom, principalmente em uma discoteca legal. Aqui no
condomínio onde moro têm muitos jovens, somos todos muitos amigos e
sempre vamos todos juntos. É muito maneiro!
--------------------------------------------------------C. foi três vezes à K.I.,
--------------------------------------------------------pergunte só a ele como é!
--------------------------------------------------------Está tocando agora o “Melô da Mina Sensual”, super demais!
Aqui ouço também a Transamérica e RPC FM.
--------------------------------------------------------E você, quais rádios curte?
--------------------------------------------------------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 do ET, vocês são muito maneiros! Meu
maior sonho é viajar, ficar um tempo por 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!
--------------------------------------------------------Agora, a minha rotina: às segundas, quartas e sextas-feiras trabalho de
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. 16:00 vou dar aula e fico até 17:30h. 17:40h às 18:30h faço
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natação (no T. também) e até 22:40h tenho aula. /...../ Ontem eu e Simone
fizemos três meses de namoro;
--------------------------------------------------------você sabia que eu estava namorando?
Injuntiva
--------------------------------------------------------Ela mora aqui no mesmo ((ilegível)) (nome do condomínio). A gente se
Expositiva
gosta muito, às vezes eu acho que nunca vamos terminar, depois eu acho
que o namoro não vai durar muito, entende?
--------------------------------------------------------O problema é que ela é muito ciumenta, principalmente porque eu já fui
Argumentativa afim da B., que mora aqui também. Nem posso falar com a garota que S.
já fica com raiva.
--------------------------------------------------------É acho que vou terminando
Narrativa
___________________________________________________________
escreva!
Injuntiva
Faz um favor? Diga pra M., A.P. e C. que esperem, não demoro a
escrever
Adoro vocês!
Um beijão!
--------------------------------------------------------Do amigo
Narrativa
P.P.
15:16h
Fonte: Marcuschi (2008, p. 156-157)

Pode-se, através do quadro anterior, afirmar que um mesmo gênero é
composto por uma variedade de sequências tipológicas, predominando no exemplo
dado as descrições e exposições, muito comuns para o gênero carta pessoal.
Assim, nota-se que há uma heterogeneidade tipológica nos gêneros textuais. No
entanto, para realizar uma atividade conforme a exemplificada por Marcuschi, no
quadro 4, é importante reconhecer as peculiaridades de cada tipo de texto.
Marcuschi (2010) apresenta as sequências que prevalecem em cada
categoria: na organização dos textos narrativos, é a sequência temporal; nos
descritivos, prevalecem as sequências de localização; os expositivos apresentam o
predomínio de sequências analíticas ou então explicitamente explicativas; os
argumentativos apresentam sequências contrastivas explícitas e, nos injuntivos, as
sequências imperativas.
No intuito de esclarecer ainda mais as observações a respeito das sequências
tipológicas, Marcuschi (2010, p. 29-30) apresenta uma matriz de critérios6, partindo
de estruturas linguísticas típicas dos enunciados que formam a base do texto.
6

Essa matriz de critérios foi elaborada por Werlich (1973) e aceita por Marcuschi para exemplificar
como ocorrem as sequências tipológicas. Werlich toma a base temática do texto representada ou
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Quadro 5 – Matriz de critérios

BASES TEMÁTICAS
1. Descritiva

2. Narrativa

3. Expositiva

4. Argumentativa

5. Injuntiva

EXEMPLOS
TRAÇOS LINGUÍSTICOS
“Sobre a mesa Este tipo de enunciado textual tem uma
havia milhares de estrutura simples, com um verbo
vidros.”
estático no presente ou imperfeito, um
complemento
e
uma
indicação
circunstancial de lugar.
“Os passageiros Este tipo de enunciado textual tem um
aterrissaram em verbo de mudança no passado, um
Nova York no circunstancial de tempo e lugar. Por
meio da noite.”
sua referência temporal e local, este
enunciado
é
designado
como
enunciado indicativo de ação.
(a) “Uma parte do Em (a) temos uma base textual
cérebro
é
o denominada de exposição sintética
córtex.”
pelo processo da composição. Aparece
(b) “O cérebro um sujeito, um predicado (no presente)
tem 10 milhões e um complemento com um grupo
de neurônios.”
nominal. Trata-se de um enunciado de
identificação de fenômenos.
Em (b) temos uma base textual
denominada de exposição analítica
pelo processo de decomposição.
Também é uma estrutura com um
sujeito, um verbo da família do verbo
ter (ou verbos como: “contém”,
“consiste”,
“compreende”)
e
um
complemento que estabelece com o
sujeito uma relação parte-todo. Tratase de um enunciado de ligação de
fenômenos.
“A obsessão com Tem-se aqui uma forma verbal com o
a
durabilidade verbo ser no presente e um
nas Artes não é complemento (que no caso é um
permanente.”
adjetivo). Trata-se de um enunciado de
atribuição de qualidade.
“Pare!”
Vem representada por um verbo no
“Seja razoável!”
imperativo. Estes são os enunciados
incitadores à ação. Estes textos podem
sofrer certas modificações significativas
na forma e assumir, por exemplo, a
configuração mais longa onde o
imperativo é substituído por um “deve”.
Por exemplo: “Todos os brasileiros na

pelo título ou pelo início do texto como adequada à formulação da tipologia. Assim, são desenvolvidas
as cinco bases temáticas textuais típicas que darão origem aos tipos textuais (o que foi utilizado para
a segmentação das sequências observadas na carta analisada no quadro 4 desta seção)
(MARCUSCHI, 2010, p. 29).
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idade de 18 anos do sexo masculino
devem comparecer ao exército para
alistarem-se”.
Fonte: Marcuschi (2010, p. 20-30)

Outro termo que merece definição é domínio discursivo, a fim de que não haja
dúvidas quanto à caracterização dos termos aqui discutidos. Em consonância com
Marcuschi (2010),
usamos a expressão domínio discursivo para designar uma esfera ou
instância de produção discursiva ou de atividade humana. Esses
domínios não são textos nem discursos, mas propiciam o surgimento
de discursos bastante específicos. Do ponto de vista dos domínios,
falamos em discurso jurídico, discurso jornalístico, discurso religioso
etc., já que as atividades jurídica, jornalística ou religiosa não
abrangem um gênero em particular, mas dão origem a vários deles.
Constituem práticas discursivas dentro das quais podemos identificar
um conjunto de gêneros textuais que, às vezes, lhes são próprios
(em certos casos exclusivos) como práticas ou rotinas comunicativas
institucionalizadas (MARCUSCHI, 2010, p. 24-25).

Percebe-se, pois, que os domínios discursivos emergem a partir dos vários
gêneros textuais existentes, instituindo práticas discursivas de acordo com cada
esfera da atuação humana em situações específicas de comunicação. Dessa forma,
percebe-se que o gênero está relacionado à realidade social dos indivíduos e com
as atividades humanas. Sendo assim, os domínios discursivos “referem-se às
esferas da atuação humana, os usos em situações específicas, seja pelo papel
profissional desenvolvido pelo autor, seja pela atuação dentro de um âmbito
específico da vida”. “Um sujeito, durante sua prática diária, pode desenvolver uma
série de papéis, atuando em diversos domínios discursivos, alterando a forma como
o texto é materializado” (CASSETTARI, 2012, p. 15). Marcuschi (2010) mostra que o
conceito de domínio discursivo pode ser comparado ao conceito que Bakhtin faz
sobre as esferas da atuação humana.
Ainda em consonância com Marcuschi (2010),

As definições aqui trazidas de gênero, tipo, domínio discursivo são
muito mais operacionais do que formais e seguem de perto a posição
bakhtiniana. Assim, para a noção de tipo textual, predomina a
identificação de sequências linguísticas como norteadora; e para a
noção de gênero textual, predominam os critérios de padrões
comunicativos, ações, propósitos e inserção sócio-histórica. No caso
dos domínios discursivos, não lidamos propriamente com texto e sim
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com formações históricas e sociais que originam os discursos
(MARCUSCHI, 2010, p. 158).

Os gêneros textuais são artefatos culturais construídos ao longo da história
pelos seres humanos. Assim, eles se modificam ao longo do tempo, podendo surgir
gêneros novos – mediante a evolução da sociedade em seus mais diversos
aspectos –, ou até mesmo cair em desuso. Para Marcuschi (2010, p.31), “a
apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, de inserção
prática nas atividades comunicativas humanas” e eles operam, em determinados
contextos, como formas de legitimação discursiva, visto que “se situam numa
relação sócio-histórica com fontes de produção que lhes dão sustentação muito
além da justificativa individual”.
Marcuschi (2008) discute, em sua teoria, sobre a intergenericidade dos
gêneros, propriedade de um gênero trazer em sua estrutura composicional
características de outro gênero, ou seja, um gênero assume o formato de outro (um
anúncio publicitário pode ser construído em forma de bula de remédio; um artigo
científico na forma de poema; dentre muitos outros). A intergenericidade não trará
dificuldade alguma para a interpretabilidade, “já que impera o predomínio da função
sobre a forma na determinação interpretativa do gênero, o que evidencia a
plasticidade e dinamicidade dos gêneros” (MARCUSCHI, 2008, p. 166). No entanto,
não se deve confundir a intergenericidade com a heterogeneidade tipológica, em
que um gênero pode realizar sequências de vários tipos.

(1) intergenericidade

→ um gênero com a função de outro

(2) heterogeneidade tipológica

→ um gênero com a presença de vários tipos.

Marcuschi (2008) aborda também sobre o suporte em que os gêneros são
veiculados. O suporte não é considerado neutro e o gênero não fica indiferente a
ele. O suporte é de grande importância para que os gêneros circulem na sociedade
e deve ter algum tipo de influência na natureza do gênero suportado, “mas isso não
significa que o suporte determine o gênero e sim que o gênero exige um suporte
especial” (p.174). O autor apresenta a seguinte definição para suporte:
entendemos aqui como suporte de um gênero um locus físico ou
virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de
fixação do gênero materializado com o texto. Pode-se dizer que
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suporte de um gênero é uma superfície física em formato específico
que suporta, fixa e mostra um texto (MARCUSCHI, 2008, p. 174).

Não se deve confundir o suporte com o contexto nem com a situação, nem
com o canal em si, nem com a natureza do serviço prestado. Para Marcuschi (2008),
ainda há uma certa confusão ao se definir suporte. Um exemplo disso é a
identificação do outdoor como um gênero textual, sendo que ele é um suporte
público que veicula vários gêneros, geralmente para publicidades. Assim, o autor
sugere que se trate o suporte na relação com os seguintes aspectos: domínio
discursivo, formação discursiva, gênero e tipo textual. Os textos realizam-se por
meio de algum gênero e esses podem conter diversas sequências tipológicas, são
produzidos em determinado domínio discursivo que, por consequência, encontra-se
dentro de uma formação discursiva, sendo fixados em suportes que atinjam a
sociedade.
São dois os tipos de suporte definidos pelo autor (2008): os convencionais e
os incidentais. Os convencionais são aqueles criados com a função específica de
portar ou fixar um texto (livro, jornal, revista, outdoor, dentre outros). Já os
incidentais operam como suportes ocasionais ou eventuais, tendo uma possibilidade
ilimitada de realizações na relação com textos escritos. O corpo humano pode ser
um exemplo de suporte incidental, em que as pessoas fazem tatuagens com
poemas, imagens ou declaração de amor para uma outra pessoa. Outro exemplo
são o de pessoas que usam em seus rostos slogans políticos em manifestações.
Sendo assim, não se pode classificar o corpo humano e um livro na mesma
categoria de suporte de textos. Os suportes incidentais (paredes, muros, troncos de
árvores, dentre outros) veiculam textos, mas não foram destinados para estes fins.
Assim, Marcuschi ressalta que a utilização adequada e o conhecimento de
cada estrutura textual auxilia na construção de textos mais coerentes, a fim de
atingir o objetivo da comunicação de modo eficaz e alcançar a competência
comunicativa.
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Afinal, o que são gêneros?

O gênero sempre é e não é o mesmo, sempre
é velho e novo ao mesmo tempo
[...]
O gênero vive do presente mas sempre recorda
o seu passado, o seu começo.
Bakhtin (2008, p.121).

Ao falarmos em gêneros textuais, por consequência nos referimos às noções
de língua e linguagem, uma vez que a concepção desses termos implica na maneira
de se pensar um ensino de Língua Materna mais crítico e reflexivo.
Nesta seção, discutiremos aspectos relevantes sobre os gêneros textuais,
como a definição de texto e discurso, gêneros de discurso e gêneros textuais,
gêneros textuais e ensino, dentre outros.

2.1 Definição de texto e discurso

Não se pode tratar de gêneros textuais sem abordar as concepções de texto e
discurso. São diversas as áreas das ciências que promovem estudos referentes a
estes conceitos. Algumas delas os concebem como termos distintos e outras como
termos equivalentes. Na presente pesquisa, trataremos dos dois termos como
objetos diferentes, no entanto interligados no funcionamento da língua.
A comunicação linguística e a produção discursiva não se dão em unidades
isoladas, tidas como meras estruturas. Elas são efetuadas em unidades maiores,
que são os textos, fenômenos linguísticos enunciativos que extrapolam a frase e que
constituem uma unidade de sentido. Essa unidade de sentido pode ser comparada a
um tecido – tendo em conta a tessitura estrutural na formação da unidade, a
superfície linguística –, que, “enquanto elemento comunicativo, estabelece uma
construção histórico-social, atuando como uma interpretação de mundo, uma
reconstrução ou ressignificação de uma realidade social” (CASSETTARI, 2012, p.7).
O texto é considerado uma estrutura concreta, que se realiza materialmente
por meio de um determinado gênero textual. Já o discurso caracteriza-se como uma
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realização concreta do texto. Ou seja, ele é o uso da palavra em atos de
comunicação.
Para Marcuschi (2010),
deve-se ter o cuidado de não confundir texto e discurso como se
fossem a mesma coisa. Embora haja muita discussão a esse
respeito, pode-se dizer que texto é uma entidade concreta realizada
materialmente e corporificada em algum gênero textual. Discurso é
aquilo que um texto produz ao se manifestar em alguma instância
discursiva. Assim, o discurso se realiza nos textos. Em outros
termos, os textos realizam discursos em situações institucionais,
históricas, sociais e ideológicas. Os textos são acontecimentos
discursivos para os quais convergem ações linguísticas, sociais e
cognitivas (MARCUSCHI, 2010, p. 25).

Assim, percebe-se que é através do texto que se chega ao discurso, sendo
por meio da linguagem e da realidade social do ser humano que se dá esse
discurso. Logo, quando há interação através da linguagem, significa que uma
atividade discursiva é realizada. Desse modo, percebe-se que nossa comunicação e
produção discursiva não ocorrem de formas isoladas. Elas são concretizadas em
unidades maiores, os textos, constituindo unidades de sentido. Segundo Cassettari
(2012, p. 18), “os textos são a materialização dos discursos, um fenômeno
linguístico enunciativo. Todo processo de interação verbal constitui-se através de
gêneros do discurso. Todo discurso é materializado por meio de textos, os quais são
veiculados em gêneros textuais”.
Para Gregolin (2007, p. 75), “todo discurso é polissêmico e, atravessado pela
polifonia, liga-se a um certo lugar ideológico. Ao enunciar, o sujeito se coloca em
uma posição ideologicamente marcada”.
Vale ressaltar que o texto está sempre em diálogo com outros textos, pois
resulta de uma atividade discursiva e, segundo Nicolau (2012, p. 82), “se organiza
em função de suas intenções comunicativas dentro de um determinado gênero, tipos
relativamente estáveis de enunciados historicamente determinado”.
Sendo assim, o texto deve ser a unidade de encontro nas práticas dos
processos do ensino de língua, uma vez que é “produto de uma história social e
cultural, único em cada contexto, porque marca o diálogo entre os interlocutores que
o produzem e os outros textos que o compõem. O homem é visto como um texto
que constrói textos” (Brasil, 2000, p. 18).
Marcuschi (2011) aborda alguns pontos relevantes a respeito de texto:
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1. o texto é visto como um sistema de conexões entre vários
elementos, tais como: sons, palavras, enunciados, significações,
participantes, contextos, ações etc.
2. o texto é construído numa orientação de multissistemas, ou seja,
envolve tanto aspectos linguísticos como não linguísticos no seu
processamento (imagem, música) e o texto se torna em geral
multimodal;
3. o texto é um evento interativo e não se dá como um artefato
monológico e solitário, sendo sempre um processo e uma
coprodução (coautorias em vários níveis);
4. o texto compõe-se de elementos que são multifuncionais sob
vários aspectos, tais como: um som, uma palavra, uma significação,
uma instrução etc. e deve ser processado com esta
multifuncionalidade (MARCUSCHI, 2011, p.80.).

Percebe-se, pois, que o texto está relacionado às ações sociais, linguísticas e
cognitivas, reconstruindo e refletindo o mundo, envolvendo os conhecimentos
individuais e coletivos dos que estão inseridos no processo da comunicação. O
discurso é uma atividade comunicativa, efetivado por sujeitos sociais, sendo
situados no espaço e no tempo, nos processos de interação em que estão inseridos.
Assim, o discurso pode ser considerado um elemento translinguístico, uma vez que
se forma a partir de atos comunicativos sociais concretos.

2.2 Gêneros textuais ou gêneros do discurso: concepções convergentes ou
divergentes?

Nos últimos anos, muitas pesquisas e discussões têm sido realizadas a
respeito do trabalho com gêneros nas aulas de Língua Materna. No entanto, há
divergências quanto ao emprego dos termos “gêneros do discurso” ou “gênero
discursivo” e “gênero textual” ou “gênero de texto”. Muitos autores os consideram
como termos equivalentes, sinônimos e outros como termos diferentes, antagônicos.
Para Marcuschi (2010), o importante não é estudar a distinção entre os termos, mas
sim a relação existente entre eles. No entanto, para outros teóricos a diferença vai
além da terminologia, baseando-se em uma diferença conceitual.
Marcuschi (2008), a respeito do uso dessas terminologias, posiciona-se da
seguinte maneira:
Não vamos discutir aqui se é mais pertinente a expressão “gênero
textual” ou a expressão “gênero discursivo” ou “gênero do discurso”.
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Vamos adotar a posição de que todas essas expressões podem ser
usadas intercambiavelmente, salvo naqueles momentos em que se
pretende, de modo explícito e claro, identificar algum fenômeno
específico (MARCUSCHI, 2008, p. 154).

Ainda para defender a ideia dos termos “gênero textual” e “gênero discursivo”
como sinônimos, Marcuschi (2008) acrescenta que

A tendência é ver o texto no plano das formas linguísticas e de sua
organização, ao passo que o discurso seria o plano do
funcionamento enunciativo, o plano da enunciação e efeitos de
sentido na sua circulação sociointerativa e discursiva envolvendo
outros aspectos. [...] São muito mais duas maneiras complementares
de enfocar a produção linguística em funcionamento (MARCUSCHI,
2008, p. 58).

Assim, o autor adota uma concepção de gênero considerando os aspectos
textuais e discursivo por ele exercido, preferindo usar os dois termos como
sinônimos.
Já de acordo com os estudos realizados por Rojo (2005), esses dois
conceitos são abordados por bases teóricas distintas, mas ambas fundamentam-se
na teoria bakhtiniana. De acordo com Rojo,
[...] a primeira – teoria dos gêneros do discurso – centrava-se

sobretudo no estudo das situações de produção dos enunciados ou
textos e em seus aspectos sócio-históricos e a segunda – teoria dos
gêneros de textos – na descrição da materialidade textual (Rojo,
2005, p. 185).

De acordo com a autora supracitada, as pesquisas que adotam a teoria dos
gêneros textuais ou de texto investigam os elementos da materialidade relacionados
à estrutura ou forma composicional, que são conhecimentos ligados à Linguística
Textual (tipos, protótipos, sequências típicas etc.). Já os que optam pela teoria dos
gêneros discursivos abordam os aspectos da materialidade linguística determinados
pelos parâmetros da situação de enunciação – “sem a pretensão de esgotar a
descrição dos aspectos linguísticos ou textuais, mas apenas ressaltando as ‘marcas
linguísticas’ que decorriam de/ produziam significações e temas relevantes no
discurso” (ROJO, 2005, p. 186).
No entanto, para Rojo (2005), todas essas teorias que designam os gêneros
textuais apresentam pontos em comum, sendo os quatro principais:
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● 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 compatibilizar 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, finalmente,
● todas mencionam a obra e estabelecem uma aproximação – não
isenta de repulsão e, logo, polifônica – com o discurso bakhtiniano
(ROJO, 2005, p.192-193).

Assim, percebe-se que, embora os estudos sobre os gêneros textuais possam
estar embasados na teoria de Bakhtin, eles ainda têm suas teorias enraizadas nos
estudos da Linguística Textual.
Já as teorias que têm como base a teoria dos gêneros discursivos
apresentam as seguintes características:

Dito de outra maneira, aqueles que adotam a perspectiva dos
gêneros do discurso partirão sempre de uma análise em detalhe dos
aspectos sócio-históricos da situação enunciativa, privilegiando,
sobretudo, a vontade enunciativa do locutor – isto é, sua finalidade,
mas também e principalmente sua apreciação valorativa sobre seu(s)
interlocutor(es) e tema(s) discursivos –, e, a partir desta análise,
buscarão as marcas linguísticas (formas do texto/enunciado e da
língua – composição e estilo) que refletem, no enunciado/texto,
esses aspectos da situação. [...] Assim, talvez o analista possa
chegar a certas regularidades do gênero, mas estas serão devidas
não às formas fixas da língua, mas às regularidades e similaridades
das relações sociais numa esfera de comunicação específica (ROJO,
2005, p. 199).

Desse modo, embora as duas abordagens busquem como referência a teoria
de Bakhtin e seu Círculo, apresentam diferenças em relação ao foco abordado por
cada uma delas.
Vale ressaltar que, nessa pesquisa, na maioria das vezes, optaremos pelo
termo “gênero textual”, que não é sinônimo de “gênero do discurso”. No entanto, tal
escolha deve-se ao fato de que é o termo mais utilizado e encontrado nas esferas do
ambiente escolar e do ensino de Língua Materna.
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2.3 Gêneros textuais e ensino

A partir da publicação dos PCN, houve um maior debate sobre a importância
de se trabalhar com os mais variados gêneros de textos, produzidos pelos alunos
em seu cotidiano, no ambiente escolar. Dessa maneira, lentamente vem sendo
mudada a forma de se trabalharem os conteúdos linguísticos nas aulas de Língua
Materna, que tinham, até então, como prioridade o trabalho com as regras
gramaticais.
Ainda de acordo com os PCN, a base para um ensino de LM eficaz deve ser
buscada a partir do trabalho com o texto, com o intuito de que o educando seja
capaz de desenvolver a competência linguística/discursiva, ou seja, “o sujeito 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”
(1998, p. 23).
Assim, trabalhar o ensino de língua a partir de unidades estratificadas dos
conteúdos não torna o processo da aprendizagem eficaz, uma vez que o ensino será
descontextualizado e não levará o educando à reflexão dos fenômenos linguísticos.
Desse modo, para que haja um ensino mais produtivo, crítico e reflexivo sobre os
fenômenos decorrentes de nossa Língua Materna, a base principal para o processo
de ensino-aprendizagem é o texto, a partir dos diversos gêneros textuais.
Antunes (2009) defende que a base para um ensino produtivo de LM deve ser
a partir do texto e traz a seguinte reflexão:

É evidente que, se não se consegue descobrir o texto e suas
regularidades, também não se descobre a língua na sua dimensão
funcional de atividade interativa. Daí que continua, em grande parte
das escolas, a experiência inócua e frustrante de um estudo de
língua que parece esgotar-se em exercícios de classe e deveres de
casa, que pouco ou nada tem de discursivos, de textuais, de
interativos, de funcionais. Na verdade, como se tem apregoado,
literariamente ou não, uma é a língua que se fala; outra a que se
estuda na escola (às vezes nem parece língua!) (ANTUNES, 2009,
p.53).

Torna-se, pois, importante o conhecimento e compreensão dos diversos
gêneros, uma vez que possibilitam que exerçamos ações linguísticas sobre a
realidade, em que nossas capacidades discursivas serão ampliadas e refletidas no
mundo.
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Assim, Bakhtin (2003) postula que
quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os
empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a
nossa individualidade (onde isso é possível e necessário), refletimos
de modo mais flexível e sutil a situação singular da comunicação; em
suma, realizamos de modo mais acabado o nosso projeto de
discurso (BAKHTIN, 2003, p. 285).

A partir dessa abordagem, evidenciamos a necessidade de se trabalhar com
os GT em sala de aula, a fim de que o exercício com a LM seja mais produtivo e
reflexivo para o educando, indo muito além de um ensino pautado no formalismo das
regras gramaticais. Um ensino de língua realizado de forma descontextualizada e
estanque, que descarta a variedade discursiva, leva à abstração da aprendizagem,
enfraquecendo o vínculo existente entre a língua e a vida (BAKHTIN, 2003).
Sabemos que os gêneros textuais não são estruturas fixas e estáveis, pois se
manifestam de acordo com as situações de uso da língua, podendo sofrer mudanças
mediante esse contexto de interação comunicativa. Assim, Koch (2008) corrobora
que
como qualquer outro produto social, os gêneros textuais não são
formas fixas, mas estão sujeitos a mudanças, decorrentes das
transformações sociais, de novos procedimentos de organização e
acabamento da arquitetura verbal, bem como de modificações
conforme o lugar atribuído ao ouvinte (KOCH, 2008, p. 58).

Os gêneros textuais surgem a partir das mais variadas práticas sociais que
usamos na linguagem, que se fazem presentes nas comunidades discursivas em
que o falante está inserido, sendo uma prática sociodiscursiva. Dessa maneira, o
ensino de língua pautado no trabalho com os GT estaria relacionado a estudá-la
como um fato social, como um fenômeno que se modifica de acordo com o uso, com
as diversas situações de comunicação e não como um mecanismo isolado.
Logo, cabe ao educador buscar atividades que mais se aproximem da
realidade de seus alunos, explorar os GT que mais utilizam em seu cotidiano, a fim
de tornar o processo da aprendizagem algo concreto e produtivo. É importante que o
professor traga para a sala de aula a diversidade dos gêneros e que os relacione
com o ambiente sociocultural dos educandos, com o intuito de que eles ampliem
suas competências textual e comunicativa.
Para Koch (2008),
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dominar um gênero consistiria no próprio domínio da situação
comunicativa, domínio esse que se pode dar por meio do ensino das
aptidões exigidas para a produção de um gênero determinado. O
ensino dos gêneros seria, pois, uma forma concreta de dar poder de
atuação aos educadores e, por decorrência, aos seus educandos.
Isso porque a maestria textual requer – muito mais que os outros
tipos de maestria – a intervenção ativa de formadores e o
desenvolvimento de uma didática específica (KOCH, 2008, p. 61).

Percebe-se, pois, que um ensino voltado para o trabalho com os GT só
acrescenta na formação dos educadores, como na dos alunos, uma vez que se
valoriza a língua em real situação de comunicação, em seus mais diversos usos,
pois, como elucida Marcuschi (2008), não nos comunicamos sem utilizar um
determinado gênero.
Koch (2008) enfatiza que

as diversas práticas de linguagem podem ser relacionadas, no
ensino, por meio dos gêneros – vistos como formas relativamente
estáveis tomadas pelos enunciados em situações habituais,
entidades culturais intermediárias que permitem estabilizar os
elementos formais e rituais das práticas de linguagem. Os gêneros
ligados a cada uma dessas práticas são um termo de referência
intermediário para a aprendizagem, uma “megaferramenta” que
fornece um suporte para a atividade nas situações de comunicação e
constitui uma referência para os aprendizes (KOCH, 2008, p. 62).

Trabalhar com os gêneros nas aulas de LM é tornar o processo de ensinoaprendizagem significativo, possibilitando que o educando adquira a competência
comunicativa, um dos principais objetivos a ser cumprido no ensino de Língua
Materna, postulados pelas políticas educacionais e linguísticas que regem o ensino
do nosso país.
Segundo Antunes (2002), há várias vantagens de se trabalhar com os GT,
mas as principais são:

a) a apreensão dos "fatos linguísticos-comunicativos" e não o estudo
de "fatos gramaticais", difusos, virtuais, descontextualizados,
objetivados por determinações de um "programa" previamente fixado
e ordenado desde as propriedades imanentes do sistema linguístico;
b) a apreensão de estratégias e procedimentos para promover-se
adequação e eficácia dos textos, ou o ensino da língua com o
objetivo explícito e determinado de ampliar-se a competência dos
sujeitos para produzirem e compreenderem textos (orais e escritos)
adequados e relevantes;
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c) a consideração de como esses procedimentos e essas estratégias
refletem-se na superfície do texto, pelo que não se pode,
inconsequentemente, empregar quaisquer palavras ou se adotar
qualquer sequência textual;
d) a correlação entre as operações de textualização e os aspectos
pragmáticos da situação em que se realiza a atividade verbal;
e) ampliação de perspectivas na compreensão do fenômeno
linguístico, superando-se, assim, os parâmetros demasiados
estreitos e simplistas do "certo" e do "errado", como indicativos da
boa realização linguística (ANTUNES, 2002, p.71).

Assim, o que importa não é somente ensinar as regras gramaticais de um
determinado idioma e sim a forma como ele se manifesta em cada situação de uso,
mostrar que toda língua possui variedades e o que definirá seu uso é o contexto
sociocomunicativo. O trabalho com os gêneros textuais permite, pois, que o
educando perceba que a língua se modifica, que é variável e não homogênea. A
partir dessa abordagem, o aluno passa a (re)pensar sobre os fenômenos linguísticos
e a desenvolver sua competência textual e comunicativa.
Trabalhar com os GT em suas aulas seria uma forma de o docente (re)pensar
sua proposta de trabalho com LM, uma vez que os gêneros textuais determinam-se
de acordo com o uso efetivo da língua, mediante suas variedades linguísticas e as
questões socioculturais. Diante desse contexto, para Koch (2004), os gêneros
podem servir como
[...] modelos sociocognitivamente construídos, a partir da vivência em
sociedade, que representam os conhecimentos, propósitos,
objetivos, perspectivas, expectativas, opiniões e outras crenças dos
interlocutores sobre a interação em curso e sobre o texto que está
sendo lido ou escrito, bem como sobre propriedades do contexto, tais
como tempo, lugar, circunstância, condições, objetos e outros fatores
situacionais que possam ser relevantes para a realização adequada
do discurso (KOCH, 2004, p.162).

Logo, percebe-se, mais uma vez, que a caracterização dos GT está
influenciada pelo contexto social, pela cultura da comunidade linguística. Assim, os
gêneros estão repletos de estratégias convencionais para se atingir um determinado
objetivo linguístico.
Para Marcuschi (2008, p.150), “cada gênero textual tem um propósito
bastante claro que o determina e lhe dá uma esfera de circulação”, pois “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”.
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Desse modo, o trabalho com os GT é um meio de se explorar a
interdisciplinaridade na escola, uma vez que envolve os âmbitos social e cultural,
não possuindo uma estrutura rígida para sua caracterização e por envolver as
variedades linguísticas.
Ainda em consonância com Marcuschi (2008),

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 nem como estruturas rígidas, mas
como formas culturais e cognitivas de ação social corporificadas na
linguagem, somos levados a ver os gêneros como entidades
dinâmicas, cujos limites e demarcação se tornam fluidos
(MARCUSCHI, 2008, p. 151).

Observa-se, pois, que é impossível quantificar todos os GT existentes, pois
eles se classificam mediante as diversas situações de uso efetivo da língua, ou seja,
de acordo com suas variedades linguísticas e seu uso. Assim, tornam-se
heterogêneos devido às inúmeras possibilidades de uso e de interação
sociocomunicativa.
De acordo com Schneuwly e Dolz (2004), o trabalho com o GT na escola é
fundamental, uma vez que funciona como meio de articulação entre as práticas
sociais e os objetos escolares, mais precisamente no domínio do ensino da
produção de textos orais e escritos. Assim, na inquietação em querer explorar a
escrita, a escola trabalha com os gêneros, no entanto se restringe a ensinar os
aspectos estruturais e formais desses textos. O que se pretende ao abordar os GT
em sala de aula é justamente o inverso, deve-se preocupar com a função que estes
gêneros exercem e não meramente com a forma/estrutura que eles apresentam.
Percebe-se, também, que os currículos de muitas escolas adotam cada vez
mais o trabalho com os gêneros textuais, privilegiando um ensino de LM mais
produtivo. No entanto, há um distanciamento muito grande entre o que é proposto e
o que é efetivado na prática da sala de aula, em que a abordagem dos GT ainda se
dá de forma tradicional, privilegiando o aspecto formal e não valorizando os
aspectos funcionais.
Os PCN trouxeram muitas contribuições para o ensino de Língua Materna e
para os profissionais que dele fazem parte. No entanto, embora priorizem que o
ensino de LM deve ser pautado a partir do trabalho com os GT, ainda não orientam
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como fazê-lo na prática, não oferecem situações concretas de como realizar um
ensino eficaz e produtivo de língua.
Para Antunes (2009), quando o professor admite trabalhar com os gêneros
como referência em suas aulas de LM, acarreta as seguintes implicações
pedagógicas:
● Os textos, orais e escritos – suas regularidades, suas normas e
suas convenções de ocorrência – passariam a ser o objeto de estudo
das aulas de língua [...]. Poderia ter fim, portanto, o monopólio da
gramática e a velha prática de fazer do texto, apenas, o espaço para
encontrar as classes de palavras que os alunos precisam aprender a
reconhecer e classificar.
● Os textos assumiriam sua feição concreta, particular, de realização
típica, uma vez que seriam identificados como sendo, cada um, de
determinado gênero.
● Recobraria pleno sentido também o estudo detalhado das
estruturas de composição dos textos, ou sua forma composicional
[...] Todo texto se concretiza numa determinada forma de construção,
que engloba certas sequências de elementos.
● Na perspectiva dos gêneros, ainda, as regras gramaticais
ganhariam seu caráter de funcionalidade, uma vez que seriam
exploradas de acordo com as particularidades de cada gênero. O
estudo dos pronomes, de cada uma de suas subclasses, por
exemplo, atenderia ao que é comum acontecer em cada gênero;
assim os pronomes de tratamento seriam estudados quando se
estivesse explorando as especificidades das cartas e de outros tipos
de comunicação interpessoal e, não, a partir de da sequência das
classes de palavras.
● Além disso, as atividades de compreensão superariam o simples
cuidado de entender o texto, ou a semântica de seu conteúdo, para
atingirem os propósitos comunicativos com que foi posto em
circulação.
● O estudo dos gêneros permitiria aos alunos perceber como a
elaboração e a compreensão de um texto resultam da conjunção de
fatores internos à língua e de fatores externos a ela; externos, porque
ancorados numa situação social que envolva uma prática de
linguagem.
● Esses e outros objetivos fariam com que os conceitos de “certo” e
de “errado” – formas quase exclusivas de se avaliar na escola uma
decisão linguística – cedessem lugar a outras referências,
reveladoras da relação entre língua e contexto, entre um interlocutor
e outro, entre dizer e fazer. [...] É preciso que tenhamos olhos para
ver outras coisas nos textos além de somente sua correção
gramatical.
● Outra implicação do estudo dos gêneros seria que as habilidades
propostas, tanto para a fala quanto para a escrita, contemplariam a
variedade da interação verbal que, de fato, marca a vida das pessoas
nos diferentes grupos sociais.
● [...] As dificuldades de produção e de recepção dos textos seriam
mais facilmente atenuadas e, progressivamente, superadas. A
familiaridade dos alunos com a diversidade dos gêneros os deixaria
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aptos a perceberem e a internalizarem as regularidades típicas de
cada um desses gêneros, além de favorecer a capacidade de alterar
os modelos e criar outros novos.
● [...] Os gêneros textuais permitem que se aprenda o funcionamento
da língua como parte de muitas e diferentes relações históricosociais; por isso mesmo, um funcionamento complexo e heterogêneo
(ANTUNES, 2009, p. 59-61).

Desse modo, o trabalho com os GT deve ir muito além de estudar as diversas
formas e estruturas como um determinado texto se apresenta, mas sim estudar
como este texto exerce uma função em determinada situação de comunicação.
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3 O ensino de Língua Portuguesa e as políticas educacionais

A língua, na sua atualização, representa e
reflete a experiência em ação, as emoções,
desejos, necessidades, a visão de mundo,
valores, ponto de vista. A linguagem verbal é
encontro e luta, é corpo a corpo que não
admite passividade (PCN Ensino Médio/MEC2000, p.21).

O presente capítulo tem por finalidade evidenciar como as políticas
linguísticas concebem o ensino de Língua Portuguesa e qual a sua contribuição para
o processo de ensino-aprendizagem de Língua Materna.
Sabemos, enquanto educadores, que, apesar de muitas mudanças positivas
ocorridas no campo das políticas linguísticas já terem ocorrido, ainda há um
distanciamento entre a prática docente e a legislação. Tal situação se dá por
inúmeros fatores, que serão discutidos ao longo do capítulo.
Para Brzezinski (2010), no que tange o cenário educacional de nosso país,
vivemos em dois mundos antagônicos: o mundo oficial e o mundo vivido. O mundo
oficial é regido pelas leis que embasam a educação, criado por uma elite
dominadora e que se distancia da realidade vivida pelos envolvidos no processo
educacional. Já o mundo vivido está relacionado à prática, às lutas dos educadores,
à formação para o exercício da cidadania.
Assim, Brzezinski (2010) afirma que

este mundo real na sociedade brasileira, sob minha perspectiva, é
aquele construído na luta dos educadores, travada desde os anos
1980, para resistir e tentar modificar as práticas autoritárias de traçar
políticas educacionais consentâneas com interesses apenas dos que
detêm o poder econômico e político em nosso país. Destaco ainda
que o mundo vivido tem como prática a defesa da cidadania e que se
coloca, dialeticamente, como um movimento mais vigoroso a cada
vez que aparenta ter sido desmobilizado pelos golpes desferidos pelo
mundo oficial. Este, por sua vez, é considerado por mim como aquele
em que, com aporte nos princípios, políticas e práticas neoliberais,
vem saudando a globalização excludente como sinal inquestionável
de desenvolvimento sustentável, de modernidade, de qualidade de
vida no planeta, reafirmando a parceria com elites dominadoras e
com o capital estrangeiro que ditam normas para as políticas
públicas brasileiras determinadas pelo Estado Mínimo Nacional
(BRZEZINSKI, 2010, p. 187).
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Para uma melhor discussão da evolução das políticas linguísticas e sua
contribuição no ensino de LM, abordaremos pontos relevantes sobre o assunto, tais
como: as Leis de Diretrizes e Bases da Educação, os Parâmetros Curriculares de
Língua Portuguesa e as contribuições da Linguística para o Ensino de Língua
Materna no Brasil.

3.1 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961

A tramitação da Lei n.º 4024/1961 durou dez anos na Câmara dos Deputados
e treze anos no Senado Federal (no período de 1947 a 1961), sendo promulgada em
20 de dezembro de 1961. Todo esse trâmite ocorreu a partir de um conflito de
interesses, envolvendo de um lado os liberais escolanovistas (que lutavam pela
escola pública e pela centralização do processo educativo pela União), de outro lado
os católicos que defendiam a escola privada e a não interferência do estado na
educação (MARCHELLI, 2014).
A criação da presente lei tinha o objetivo de promover mudanças no ensino da
época, a fim de modernizar o sistema educacional vigente. No entanto, os propósitos
abordados pela lei foram colocados de maneira que abrangesse a educação
genericamente, apresentando pouca objetividade na prática educacional.
Com a lei, as instituições privadas ganharam mais liberdade e passaram a
receber financiamento do Estado, visto que a educação poderia ser dada no lar,
conforme regia o artigo 2º, da presente lei: “A educação é direito de todos e será
dada no lar e na escola”, “À família cabe escolher o gênero de educação que deve
dar a seus filhos” (BRASIL, 1961, p. 2). Deste modo, o governo oferecia aos pais
que escolhiam a opção de educação no lar, um financiamento para os estudos de
seus filhos.
Para Lira (2010, p. 3),

a Lei de Diretrizes e Bases, promulgada em dezembro de 1961,
embora tivesse sido objeto de intenso debate, acabou representando
uma vitória das forças conservadoras, ao possibilitar que recursos
públicos fossem destinados às escolas particulares, viabilizando o
processo de intensificação da privatização do ensino nas décadas
posteriores.
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Este período histórico trouxe a organização do empresariado ligado à
educação e modificações na sua atuação, processo fundamental
para que o texto final da lei tivesse uma predominância privatista,
consolidando as diretrizes na educação brasileira: uma legislação
rígida feita de cima para baixo, indiferente às desigualdades sociais e
sem a menor preocupação de resolvê-las, com currículos de
conteúdo classista afastados da realidade, uma burocracia ministerial
rotineira e um forte lobby dos proprietários de estabelecimentos de
ensino junto aos órgãos decisórios (LIRA, 2010, p. 3).

Assim, percebe-se que, com os financiamentos oferecidos aos pais para a
educação no lar, o governo privilegiava as classes com maior poder aquisitivo,
deixando as menos favorecidas em desigualdade no sistema de ensino.
O ensino proposto pela LDB de 1961 era composto pela educação préprimária, ensino primário, educação de grau médio (ministrado em dois ciclos:
ginasial e colegial) e ensino superior. De acordo com o artigo 44, § 1º, “o ciclo
ginasial terá a duração de quatro séries anuais e o colegial, de três no mínimo”
(BRASIL, 1961, p. 12).
A educação pré-primária era destinada aos menores de sete anos de idade,
podendo ser ofertada em escolas maternais ou “jardins de infância”. O ensino
primário tinha por objetivo “o desenvolvimento do raciocínio e das atividades de
expressão da criança, e a sua integração no meio físico e social” (BRASIL, 1961,
p.7), com duração de no mínimo quatro séries anuais, ministrado em língua nacional
e obrigatório a partir dos sete anos de idade. No ensino primário, conforme exposto
no artigo 26, parágrafo único, “os sistemas de ensino poderão estender a sua
duração até seis anos, ampliando, nos dois últimos, os conhecimentos do aluno e
iniciando-o em técnicas de artes aplicadas, adequadas ao sexo e à idade” (BRASIL,
1961, p. 8). Aos que iniciaram os estudos após a idade exigida, seriam ofertadas
classes especiais ou cursos supletivos referentes a seu nível de desenvolvimento.
A educação de grau médio tinha por finalidade a formação do adolescente e
dar continuidade ao ensino primário. O ensino médio seria “ministrado em dois
ciclos, o ginasial e o colegial, e abrangerá, entre outros, os cursos secundários,
técnicos e de formação de professores para o ensino primário e préprimário”
(BRASIL, 1961, p.9). O curso ginasial teria duração de quatro anos e o colegial de
três anos. Em cada ciclo do grau médio, eram oferecidas disciplinas e práticas
educativas, obrigatórias e optativas.
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O ingresso em um dos cursos do ensino de grau médio dava-se mediante
aprovação em uma avaliação de desempenho por parte do aluno, como elucidado
no artigo 36 da presente lei:

Art. 36. O ingresso na primeira série do 1° ciclo dos cursos de ensino
médio depende de aprovação em exame de admissão, em que fique
demonstrada satisfatória educação primária, desde que o educando
tenha onze anos completos ou venha a alcançar essa idade no correr
do ano letivo (BRASIL, 1961, p. 10).

O Conselho Federal de Educação era responsável por indicar até cinco
disciplinas e práticas educativas, obrigatórias e optativas, para o ensino de grau
médio. Com isso, a complementação das obrigatórias era responsabilidade dos
Conselhos Estaduais, que também escolhiam quais seriam as optativas adotadas
pelos estabelecimentos de ensino, que as delegavam aos professores. Dessa forma,
davam aos docentes mais uma árdua tarefa, levando a uma maior utilização dos
livros didáticos em suas aulas.
O ensino superior, conforme exposto pelo artigo Art. 66, tinha “por objetivo a
pesquisa, o desenvolvimento das ciências, letras e artes, e a formação de
profissionais de nível universitário” (BRASIL, 1961, p. 16). Sendo assim, o ensino
superior compreendia os cursos de graduação, pós-graduação, especialização,
aperfeiçoamento e extensão.
No que se refere ao ensino de Língua Materna, a disciplina “Português”
deveria ser ministrada em todas as séries do ensino primário até a última do
colegial. O ensino era baseado na expressão escrita, pautados na gramática
tradicional e na Literatura, compreendendo a língua como expressão do
pensamento.
Para Fernandes (2014, p.16),

essa concepção postulava que as expressões formuladas de
maneira clara e coesa adivinham da possibilidade de se construir
pensamentos imbuídos de uma lógica; a qual seria subjacente a um
tipo de raciocínio. Mesmo após a promulgação da referida Lei, a
centralidade do ensino mantinha-se a mesma: promover
metodologias que visassem trabalhar as tradições gramaticais,
retóricas e poéticas, por intermédio do respaldo da gramática
tradicional ou prescritiva.
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Como a maioria dos alunos que frequentavam as escolas eram de classes de
poder aquisitivo mais elevado, a norma culta era considerada padrão e de prestígio.
Assim sendo, o que fugia à norma culta deveria ser desconsiderado pelos sistemas
de ensino e tido como “erro”.
As atividades escolares eram baseadas nas regras ortográficas, em
exercícios mecânicos e de repetição, pois acreditava-se que essas regras seriam
melhor internalizadas pelos alunos e que eles se apropriariam de forma eficaz da
língua. Consequentemente, os educandos seriam usuários “exemplares” de seu
idioma e não cometeriam nenhum tipo de “erro”.
Deste

modo,

qualquer

outra

variedade

linguística

existente

era

desconsiderada, visto que somente a norma culta era aceita e tida como única pelos
documentos oficiais existentes. Logo, quem não dominava esta variedade estava à
mercê da sociedade, sendo discriminado, sendo julgado incapaz de pensar e
raciocinar de forma coerente e lógica. Assim, parecia haver duas línguas: a ensinada
pela escola, entendida como certa, e a usada pelo falante em suas interações
cotidianas, desconsiderada pela escola.
Ainda em consonância com Fernandes (2014),
como, na década de 1960, o ensino de língua ainda se embasava na
preeminência da gramática prescritiva, apesar de ter havido uma
“democratização” do ensino, no qual alguns alunos de classes
desfavorecidas economicamente passavam a frequentar as escolas,
o ensino se revelava dogmático, criando a ideia da existência de
“duas línguas”: a da camada privilegiada, que era ensinada nas
escolas, e a da camada popular. Nota-se, portanto, que o ensino de
Língua Materna não se embasava na noção de oralidade e nas
possíveis formas de variação da fala, pois se acreditava que o uso
em conformidade às regras impostas pela gramática é que se
demonstrava como emprego legítimo da língua (FERNANDES, 2014,
p. 17).

Percebe-se que a língua era tida como homogênea, sem levar em
consideração suas variações e a oralidade e que ela emerge a todo momento. Com
esta concepção, a língua passa a ser elemento de discriminação das classes que
não a dominam, que não conhecem e utilizam a norma culta empregada pelas
classes dominantes. Vale lembrar que a norma padrão, culta, foi uma escolha social
e não linguística; a opção foi simples, o que era usado pelas classes dominantes foi
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considerado correto, enquanto todo o resto recebeu o estigma de marginal e
“errado”.
Para Fernandes (2014),

A concepção de língua como expressão do pensamento propunha,
nesse sentido, a visão de um sujeito dono de suas vontades, dotado
de um caráter individualista, capaz de criar representações mentais,
cuja finalidade é fazer com que seu interlocutor internalize-as da
mesma forma como foram produzidas.
Nesse sentido, a linguagem seria a tradução do que o pensamento
conseguiu construir. O objetivo de tal concepção é que o indivíduo
consiga expressar, na fala, sua capacidade de pensar logicamente,
sendo essa lógica construída por meio de uma sistematização de
regras oferecidas pelo domínio gramatical. Assim, por meio desse
domínio, a linguagem seria posta à prova, classificando em “certo” ou
“errado” os fenômenos e as formas linguísticas (FERNANDES, 2014,
p. 19).

Qualquer desvio praticado pelo usuário da língua, que fugisse à variedade
culta/padrão, era considerado “erro”, e esse indivíduo era tido como incapaz de
pensar coerentemente, como alguém que não consegue raciocinar com lógica. A
língua é, então, tida como um sistema pronto e homogêneo, bastando a
internalização de suas regras para se obter êxito na comunicação, desprezando
quaisquer outros fenômenos sociais e linguístico.
Tal fato acaba por demonstrar que a democratização do ensino só ocorreu na
teoria, uma vez que não atingiu todos os envolvidos no processo. Dessa maneira,
mais uma vez as classes média e alta são valorizadas no processo de ensinoaprendizagem, enquanto a classe marginalizada permanece distante da escola, pelo
menos da chance igual de aprender.

3.2 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1971

Publicada oficialmente em 11 de agosto de 1971, no cerne da Ditadura Militar
no Brasil, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação de número 5.692 foi implantada
com o intuito de proporcionar uma Reforma no Ensino da época, que passou a ser
composto pelo 1º grau (com duração de oito anos letivos, hoje chamado de Ensino
Fundamental) e pelo 2º grau (com duração de três anos letivos, atualmente o Ensino
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Médio). O ensino do 1º grau era obrigatório dos sete aos catorze anos e, para iniciar
o 2º grau, era necessária a conclusão do 1º grau.
O objetivo dessa reforma no ensino, segundo a presente lei, era proporcionar
aos educandos condições e formação necessária para desenvolver suas
potencialidades, preparando-os para o trabalho e para o exercício consciente de sua
cidadania, conforme proposto no primeiro artigo:

Art. 1º O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar
ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas
potencialidades como elemento de autorrealização, qualificação para
o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania
(BRASIL, 1971, p. 1).

Segundo Visioli (2004), pode-se perceber que a inspiração liberalista faz-se
presente na LDB de 1971, cujo objetivo é formar o indivíduo plenamente, a fim de
que ele exerça seus direitos e deveres enquanto cidadão, sendo o trabalho a fonte
de autorrealização e não somente servir para o desenvolvimento técnico e
econômico do país.

Esses objetivos proclamados divergem dos objetivos reais, os quais
visam à profissionalização compartimentalizada do educando, e não
a sua formação plena, privilegiando, no currículo, a formação
especial para habilitações profissionais em detrimento da educação
geral. Com isso, há uma espécie de fragmentação na formação do
indivíduo, o que pode acarretar, também, uma fragmentação na
própria constituição do sujeito (VISIOLI, 2004, p. 33).

A LDB 5.692 apresentava um currículo comum e obrigatório para os 1º e 2º
graus, tendo uma parte diversificada para atender às especificidades locais e às
diferenças individuais dos alunos. Era atribuída aos Estados a criação de propostas
curriculares a serem praticadas em unidades escolares das esferas municipais,
estaduais e privadas dentro de seu território.
No entanto, essa maneira “democrática” de se tratarem as diversas situações
não era compatível com o momento político vivido pelo país, podendo ser
considerado como um mascaramento. Dessa maneira, o governo tinha, em suas
mãos, o controle sobre o que seria ensinado e difundido nas escolas, mascarando
um ensino flexível e impondo seus interesses.
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O princípio norteador da lei era a flexibilidade7 que, segundo Visioli (2004),
visava garantir

a variedade de currículos; a utilização de metodologias apropriadas a
cada nível de ensino; o aproveitamento dos estudos realizados; a
combinação do binômio continuidade-terminalidade, de acordo com a
idade, interesse e aptidões dos alunos, a capacidade do
estabelecimento de ensino e o nível socioeconômico da região, e a
possibilidade de adoção do regime de matrícula por disciplina no
ensino de segundo grau (VISIOLI, 2004, p. 31).

Novamente, percebe-se que o governo vigente impunha seus interesses, seu
poder e suas vontades sobre o sistema educacional da época. Assim, essa
flexibilidade postulada era uma forma de o governo possuir uma boa aceitação pela
população nacional e ser mais livre para impor projetos e modelos educacionais
carregados de seus ideais, pertencentes à classe dominante. Para Saviani (1997),

(...) o princípio de flexibilidade foi instrumento importante para
preservar no âmbito educacional o arbítrio que caracterizava o poder
então exercido. Com efeito, pela flexibilidade, as autoridades
governamentais evitavam se sujeitar a definições legais mais
precisas que necessariamente imporiam limites à sua ação, ficando
livres para impor à nação os programas educacionais de interesse
dos donos do poder. E com a vantagem de facilitar a busca de
adesão e apoio daqueles mesmos sobre os quais eram impostos os
referidos programas (SAVIANI, 1997, p. 27).

Percebe-se, pois, que o objetivo principal da Reforma do Ensino foi a
profissionalização, devido às necessidades econômicas vividas pela classe popular
com menor rendimento financeiro. Para o governo vigente, seria mais lucrativo obter
uma produção em longa escala, com mão de obra qualificada e de baixo custo.
Com isso, um número menor de educandos podia se preparar para o ingresso
nas universidades, sendo, mais uma vez, aqueles que tinham um poder aquisitivo
mais elevado quem podia entrar no ensino superior e ser beneficiado. Deste modo, o
governo privilegiava, novamente, a classe média e alta e impunha seus interesses
de forma mascarada sobre a população.
Sendo assim, Visioli (2004) afirma que

7

Termo usado por Saviani (1997).
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o tema central da reforma do ensino foi a profissionalização,
necessidade que se tornara iminente, já que as vagas oferecidas
pelas universidades não comportavam mais o número de candidatos,
restando à escola a responsabilidade de preparar para o mercado de
trabalho parte da demanda. O contexto sócio-político da época
revelava a preocupação do governo militar e da sociedade tecnocrata
com o aprimoramento técnico, com a eficiência e produtividade, o
que exigia a formação de mão-de-obra técnica e especializada,
capaz de produzir em larga escala e a custos reduzidos. Dessa
forma, os militares que haviam assumido o poder, entendendo que a
eles cabia a tomada de decisões sobre educação, determinaram que
a escola se dedicaria a formar a mão-de-obra demandada. Conforme
lembra Saviani (1997), aos educadores restou apenas executar as
medidas tomadas pela tecnoburocracia (VISIOLI, 2004, p. 32).

Pode-se perceber que o governo dava maior preferência ao ensino técnico,
através da elaboração dos currículos para o 1º e 2º graus, expostos na presente lei:

§ 1º - Observadas as normas de cada sistema de ensino, o currículo
terá uma parte de educação geral e outra de formação especial,
sendo organizado de modo que:
a) no ensino de primeiro grau, a parte de educação geral seja
exclusiva nas séries iniciais e predominantes nas finais;
b) no ensino de segundo grau, predomine a parte de formação
especial.
§ 2º - A parte de formação especial do currículo:
a) terá o objetivo de sondagem de aptidões e iniciação para o
trabalho, no ensino de 1º grau, e de habilitação profissional, no
ensino de 2º grau.
b) será fixada, quando se destine à iniciação e habilitação
profissional, em consonância com as necessidades do mercado de
trabalho local ou regional, à vista de levantamentos periodicamente
renovados (BRASIL, 1971, p. 2).

Além disto, o governo não privilegiava, também, a Educação Infantil e o
Ensino Superior, uma vez que não os mencionava na redação da lei em questão.
Assim, havia uma segregação do ensino, em que o objetivo maior do governo era
capacitar os educandos para uma profissionalização em massa, perdendo a
essência educativa e tendo no trabalho a fonte de autorrealização do indivíduo.
Com a LDB de 71, o ensino de Língua Portuguesa tinha como objetivo auxiliar
no desenvolvimento para a qualificação profissional. Assim, a língua passa a ser
concebida como processo de comunicação, sendo compreendida por um caráter
dogmático de ensino, diferentemente da abordagem da LDB de 61, em que era vista
como expressão do pensamento.
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No entanto, o “mascaramento” já dito aconteceu também no ensino de Língua
Portuguesa. Mediante todo este contexto político-social, o ensino de Língua Materna
só poderia se dar de maneira tradicional, privilegiando e impondo a norma culta,
desprezando as demais variedades existentes. Se toda a política educacional de
ensino era imposta pelo governo militar, com certeza o ensino de LM também seria e
o normativismo era a palavra-chave deste período. Segundo Soares (2004), o nome
da disciplina foi mudado de “Português” para “Comunicação e Expressão”, nas
séries iniciais do 1º grau, e “Comunicação em Língua Portuguesa” nas séries finais
desse mesmo grau. Já no 2º grau, a disciplina passa a ser intitulada “Língua
Portuguesa e Literatura Brasileira”.
Segundo Fernandes (2014),

apesar de toda essa nova proposta educacional, destinada ao trato
com a língua, o ensino ainda se demonstrava com o mesmo objetivo:
a garantia da elitização do ensino/aprendizagem da língua. Podia-se
observar que o intuito central estabelecido na década de 1960 ainda
perdurava na década de 1970, uma vez que o ensino ainda se
embasava nos apontamentos feitos pela gramática prescritiva.
Colocava-se, portanto, como prioridade as atividades que pudessem
trabalhar as descrições sintáticas e morfológicas; a necessidade de
se enfatizar o método paradigmático, ou seja, repetições de modelos
estruturais da língua e as produções textuais embasadas nas
tipologias narrativa, descritiva e dissertativa. Dessa forma, elucidase, devido ao fato de se observar a predominância de uma tendência
gramatical positivista, a denominada gramática descritiva
(FERNADES, 2014, p. 21).

Na LDB de 1971, a língua era vista como um patrimônio cultural, como
expressão da cultura brasileira, e a escola seria o lugar de cuidar desse patrimônio,
de defendê-lo de tudo o que seria contrário aos seus princípios e postulados, como
vem exposto no parágrafo 2º, do artigo 4º, da presente lei: “No ensino de 1º e 2º
graus dar-se-á especial relevo ao estudo da língua nacional, como instrumento de
comunicação e como expressão da cultura brasileira” (BRASIL, 1971, p. 2). Para
Pereira (2005), embora a ideia expressa nesse artigo parecesse aproximar a língua
culta da escola com a língua usada pelo povo, por seu uso caracterizar o processo
de comunicação e expressão, isso não se deu na prática. Houve um distanciamento
ainda maior entre a língua ensinada na escola e a usada no dia a dia pelos falantes.
Os professores queixavam-se de que não conseguiam ensinar língua e os alunos
que não conseguiam aprender português. “Isso porque não se pretendia que todos
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dominassem a linguagem, mas que a transformassem em ferramenta para as
atividades cotidianas: decodificação de bilhetes, listas de compras, cartas
comerciais, por exemplo” (PEREIRA, 2005, p. 32).
Para Visioli (2004),

no momento histórico em que a Lei 5.692/71 foi gestada, duas
concepções de linguagem dominavam o cenário teórico relativo ao
ensino de língua portuguesa: o Normativismo, concepção subjacente
à língua como “expressão da cultura brasileira”, e o Estruturalismo,
verificado na concepção de língua enquanto “instrumento de
comunicação”. A escolha de uma ou de outra não é fruto do acaso,
mas deriva de uma opção política, envolvendo uma compreensão e
interpretação da realidade (VISIOLI, 2004, p. 37).

O Normativismo trata a língua como expressão da cultura brasileira, como se
nela estivessem contidos o patrimônio e a pátria de um povo. Tem o objetivo de fixar
a norma culta da língua como expressão da cultura, sem levar em consideração que
essa língua varia, que é heterogênea e que cada comunidade possui suas
particularidades linguísticas. Tem por objetivo exaltar a norma padrão da língua,
valorizando suas regras e a homogeneização dos fenômenos linguísticos.
O Estruturalismo constitui-se em uma corrente teórica em que a estrutura é
tida como parte central no estudo da língua, sendo o foco principal a análise das
estruturas da língua. Nessa vertente, a língua é tida como um conjunto de estruturas
que mantêm relação entre si, suscetível de classificação e descrição. Assim, tem-se
a ideia de língua como homogênea, como um sistema autônomo, que pode ser
estudado em si mesmo como objeto legítimo.
Ainda de acordo com Visioli (2004),

chegando ao Brasil na década de 1970, e coincidindo, portanto, com
o momento histórico vivido pelo país, pautado no tecnicismo, esse
modelo foi adotado pela LDB n° 5.692/71 e passou a dominar, desde
então, o cenário do ensino de língua. Propondo um modelo mecânico
de aprendizagem, que isenta o aluno da prática da reflexão, a técnica
estruturalista aliou-se ao autoritarismo da ditadura militar, para quem
o povo era apenas massa de manobra, sem direito de decisão
política.
Assim, a língua nacional ensinada na escola adquiriu um caráter
emblemático, servindo de instrumento de dominação ao poder
político e militar, porque a própria concepção de língua corrente
eximiu as instituições de propiciar a reflexão e o posicionamento do
sujeito, face a um ensino centrado na repetição mecânica da
estrutura da língua (VISIOLI, 2004, p. 40).
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Mais uma vez os ideais políticos mostram-se presentes no ensino, mais
especificamente no ensino de Língua Materna, visando atividades mecânicas,
levando à formação de alunos que não são estimulados à prática da reflexão,
firmando o autoritarismo da época no ensino de Língua Materna.
Para Fernandes (2014)

o ponto que difere o Normativismo, prisma da concepção de língua
como instrumento de comunicação, e o Estruturalismo é o fato de a
corrente Estruturalista se preocupar com a descrição da língua em
variadas comunidades, porém não se observava, nessas
comunidades, as variações de linguagem, apenas eram descritas as
representações da norma culta (FERNANDES, 2014, p. 24).

Embasado no tecnicismo, esse foi o modelo de ensino de língua postulado
pela LDB de 1971, propiciando uma aprendizagem mecânica, em que o aluno não é
levado à reflexão, em que se valorizava a repetição mecânica da estrutura da língua,
impondo suas regras.
Assim, podemos perceber que foram dados enfoques diferentes à LDB de
1961 e à de 1971 no que se refere ao ensino de Língua Materna. Para Fernandes
(2014),
Nesse sentido, o que se pode observar é que as metas educacionais
oferecidas pela LDB da década de 1960, número 4.024, embasavamse em direção oposta às premissas da LDB n. 5.692, da década de
1970. Uma vez que se oponha um ensino de perspectiva liberalista,
denotado nos anos 60, no qual se acreditava que a criatividade seria
o “pilar” da educação; e um ensino de língua, na década de 1970, em
que a “norma” e os “dogmas” do ensino eram os modelos do perfil
tecnicista, as finalidades educacionais se demonstram divergentes.
Na década de 1960, como o liberalismo era prisma educacional, o
ensino se embasava por perspectivas que evidenciassem a
qualidade e não apenas a quantidade, o fim e não os meios; os
anseios individuais em lugar das demandas sociais; a cultura geral
em detrimento da formação profissional. Portanto, eram perspectivas
educacionais que se demonstravam inversas ao que se pleiteava no
tecnicismo da década de 1970, cuja formação escolar se
encaminhava em consonância à demanda profissional, imposta pelas
relações regionais (FERNANDES, 2014, p. 21-22).

Percebe-se, pois, que, com a LDB de 1971, o ensino de língua tinha por
objetivo trabalhar questões que valorizasse a norma culta, as tradições gramaticais,
retóricas e poéticas. Portanto, essa valorização possuía imbuído um caráter
amplamente ideológico, já que a maioria dos estudantes eram de classes

75

economicamente privilegiadas, e tudo o que transgredia às regras da norma
gramatical padrão era considerado como “erro”. Desse modo, mantinha-se, ainda, a
mesma elitização no processo de ensino-aprendizagem concebido pela LDB de
1961.

3.3 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 9.394 foi promulgada
em 20 de dezembro de 1996. A LDB de 1996 começa com o Projeto de Lei n.
1.258/1998, que propunha estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional.
Do início de seu processo até sua promulgação, foram oito longos anos “arrastados”
pelo Parlamento Brasileiro.
A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação aponta como princípio básico o
que determina o artigo 1º: “A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e
nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996, p. 1).
Ainda em consonância com a LDB de 1996, a educação deveria ser baseada
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo como
objetivo o pleno desenvolvimento do educando, sua preparação para exercer a
cidadania e sua qualificação profissional.
Foi através desta lei que surgiu, pela primeira vez, o termo Educação Básica
– composta pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio –, dando,
também, mais ênfase ao Ensino Superior. Assim, dispõe o artigo 21 sobre a
formação da educação escolar brasileira:

Art. 21 . A educação escolar compõe-se de:
I – educação básica, formada pela educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio;
II – educação superior (BRASIL, 1996, p.7).

A Educação Infantil (EI) seria gratuita às crianças de até cinco anos de idade,
podendo ser ofertada em creches (para crianças até três anos de idade) e em pré-
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escolas (para crianças entre quatro e cinco anos de idade), conforme exposto no
artigo 30 da presente lei.
O Ensino Fundamental (EF) teria duração mínima de oito anos letivos, sendo
obrigatório para crianças a partir dos seis anos de idade e gratuita nas unidades
públicas de ensino. Assim, mediante o artigo 32 da LDB 9.394/96 (p.11), o EF tinha
como objetivo “a formação básica do cidadão” abordando os seguintes aspectos:
I- o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II- a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político,
da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a
sociedade;
III- o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em
vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de
atitudes e valores;
IV- o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a
vida social.
§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino
fundamental em ciclos.
§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por
série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão
continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de
ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema
de ensino.
§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de
suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.
§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a
distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em
situações emergenciais.
§ 5º O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente,
conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes,
tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que
institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a
produção e distribuição de material didático adequado.
§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como
tema transversal nos currículos do ensino fundamental (BRASIL,
1996, p.11).

No que tange ao Ensino Médio, constitui-se como a última etapa da Educação
Básica, possuindo a duração mínima de três anos letivos, e os seguintes objetivos
mediante a LDB de 1996:

I- a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos
no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
II- a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando,
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com
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flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento
posteriores;
III- o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico;
IV- a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino
de cada disciplina (BRASIL, 1996, artigo 35, p.12).

A questão curricular do Ensino Fundamental e Médio ganhou mais relevância
a partir da LDB 9394/94, que incluiu as unidades escolares e os professores nesta
missão, deixando de ser responsabilidade somente das secretarias de educação ou
do Ministério da Cultura e Educação (MEC). De acordo com Ferrarezi Junior,

até 1996, a construção dos currículos escolares fugia da autoridade e
da competência das escolas. As secretaria municipais e estaduais,
quando se lembravam de fazer isso, tratavam de elaborar ou revisar
algum aspecto do currículo aplicado nos estabelecimentos escolares.
As instituições privadas eram as únicas que ainda tinham alguma
preocupação com isso, especialmente as de caráter denominacional,
por considerarem que os currículos caracterizavam um dos aspectos
que os diferenciavam dos estabelecimentos públicos (FERROREZI
JUNIOR, 2014, p. 51).

Esses currículos deveriam ter uma base nacional comum, podendo ser
complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma
parte diversificada, mediante as particularidades de cada região. Nesses currículos,
seria obrigatório o ensino de matemática e língua portuguesa, o conhecimento do
mundo físico e natural e da realidade social e política, principalmente do Brasil,
assim como o ensino de arte e educação física (BRASIL, 1996, art. 26).
A nova LDB desperta a necessidade da criação de um currículo que tenha
como objetivo formar cidadãos críticos e reflexivos, com capacidade para (inter)agir
no/com mundo, capazes de transformar a realidade em que vivem e exercer sua
criticidade. Para Ferrarezi Junior (2014, p.60), “o fato é que continuamos, após
quase vinte anos de LDB e de PCN, com currículos absolutamente desatualizados,
ineficientes e destruidores de horizontes”. Não basta apenas a legislação apontar
onde as mudanças devem ocorrer, elas têm que ser efetuadas na prática da sala de
aula pelo professor.
Quanto ao Ensino Superior, segundo o artigo 43, tem por objetivo:
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I- estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito
científico e do pensamento reflexivo;
II- formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos
para a inserção em setores profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua
formação contínua;
III- incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica,
visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e
difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do
homem e do meio em que vive;
IV- promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o
saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de
comunicação;
V- suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando
os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI- estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII- promover a extensão, aberta à participação da população,
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.
VIII- atuar em favor da universalização e do aprimoramento da
educação básica, mediante a formação e a capacitação de
profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o
desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois
níveis escolares (BRASIL, 1996, p.15).

Segundo o artigo 44 da LDB 9.394/96, a educação superior abrangerá os
seguintes cursos e programas:

I- cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de
abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos
estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham
concluído o ensino médio ou equivalente;.
II- de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o
ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em
processo seletivo;
III- de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e
doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros,
abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que
atendam às exigências das instituições de ensino;
IV- de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos
estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino (BRASIL,
1996, p.15-16).

79

No entanto, a proposta dessa pesquisa está relacionada ao ensino de Língua
Portuguesa, por isso daremos maior destaque ao que a lei abrange sobre esta
disciplina na Educação Básica.
A Lei de 1996 surgiu para trazer modificações no ensino brasileiro e, de certa
forma, repensar os moldes em que a educação estava configurada. As antigas
concepções de língua, mediante cada período histórico, começaram a ser muito
questionadas pela nova LDB e também pelo surgimento de novas tendências da
Linguística: a Pragmática (desde os anos 60/70), a Análise de Discurso, a
Semântica, a Sociolinguística e a Linguística Textual. Tais tendências primavam por
um estudo de Língua Materna mais eficaz e produtivo, em que a língua deixa de ser
um mero meio de comunicação e passa a ganhar status de língua como processo
interativo, tendo papel social e dialógico (FERNANDES, 2014).
A Lei 9.394/96 vem apresentar elementos que levam a (re)pensar o conceito
de língua até então abordado, objetivando um ensino de Língua Materna pautado na
interação, em seu efetivo uso, como um elemento que emerge durante todo o
tempo, que varia devido a diversos fatores, sendo assim heterogênea. Desse modo,
a presente lei aborda que o estudo da língua não deve ser realizado de forma
fragmentada, descontextualizado, sem relacioná-lo com a prática social e não sendo
apenas um exercício de decodificação, baseados na gramática normativa.
Ensinar LM vai muito além da apresentação de regras gramaticais. É ensinar
que a língua é parte viva do nosso cotidiano, que nos atende como seres sociais e
que nos faz inserir na sociedade. A linguagem é o lugar da diversidade e da
heterogeneidade de práticas culturais; por isso as práticas escolares precisam ser
sensíveis às diferenças culturais e linguísticas, utilizando-as a favor da formação
cidadã e de uma aprendizagem significativa da Língua Materna (BUNZEN, 2018).
Desse modo, a língua assume um papel social e dialógico e o ensino constrói
“a visão de uma língua moldada pelo valor interativo, no qual o sujeito se sinta
atuante no meio social” (FERNANDES, 2014, p. 26). Assim, a língua não pode ser
vista como um fenômeno pronto, acabado e engessado, mas como algo que se
constrói a todo o tempo, que se (re)constrói a cada nova situação comunicativa e
sintonizada com o contexto social do usuário da língua.
Para Fernandes (2014), no que se refere ao ensino de língua, a diferença
entre a LDB de 1971 e a de 1996 torna-se grande e significativo. Segundo a autora,
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na década de 1970, o ensino de língua era fundamentado pelo
princípio da “norma” e da “estrutura”, desvinculando o entendimento
de que a língua pudesse sofrer influência do contexto sociodiscursivo
em que era proferida. Acreditava-se que a língua deveria moldar-se
devido às exigências do exercício profissional. Já a partir da década
de 1990, o ensino de língua se dá pela necessidade de o sujeito ser
identificado como membro social e, nesse sentido, a língua ganha
contornos de ensino interativo, ou seja, a palavra que identifica esse
ensino é a “cidadania”. Dessa forma, são levados em consideração
os segmentos sociais, compreendendo-se que a língua apresenta
uma relação evolutiva, composta por variedades linguísticas,
colocando-se, nessa medida, a serviço dos falantes (FERNANDES,
2014, p. 25).

Apesar de a LDB de 1996 trazer essas discussões sobre o ensino de Língua
Materna, elas ainda não foram tão precisas e pontuais, necessitando de
instrumentos que possibilitassem maiores debates sobre o assunto. Assim, para
subsidiar o ensino de LM, surgem os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua
Portuguesa em 1998.

3.4 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram criados em 1997 – pela
Secretaria de Ensino Fundamental (SEF), pertencente ao Ministério da Educação (MEC)
–, um ano após a promulgação da LDB de 1996, como um instrumento para

direcionar a prática de cada disciplina do currículo escolar. Os PCN foram adotados
como uma diretriz para auxiliar o ensino e não como uma obrigatoriedade, sendo
resultante de diversas discussões a fim de redirecionar a educação brasileira. A
criação dos PCN ocorreu da seguinte forma: em 1997, foram criados os de ensino
fundamental para o 1º e 2º ciclos e, em 1998, os de ensino fundamental para 3º e 4º
ciclos. Posteriormente, no ano de 2000, foram criados os Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio. Como uma complementação dos Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio são criados, em 2002, os PCN+ 8.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais resultam de um extenso trabalho
realizado com a participação de mais de 400 educadores brasileiros, a fim de
registrarem suas experiências educacionais e práticas pedagógicas e contribuir para
8

O documento traz orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares
Nacionais de Ensino Médio.
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a construção de um ensino mais produtivo e capaz de formar cidadãos dotados de
consciência crítica.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa,
a necessidade de uma reformulação do ensino de LM é apontada desde as décadas
de 60 e 70, mas foi longa (e permanece sendo) essa mudança nos modos de
ensinar Língua Materna. O documento reconhece como o ensino dessas épocas
privilegiava determinadas classes sociais e valorizava somente a variedade culta da
língua.

Na década de 60 e início da de 70, as propostas de reformulação do
ensino de Língua Portuguesa indicavam, fundamentalmente,
mudanças no modo de ensinar, pouco considerando os conteúdos de
ensino. Acreditava-se que valorizar a criatividade seria condição
suficiente para desenvolver a eficiência da comunicação e expressão
do aluno. Além disso, tais propostas se restringiam aos setores
médios da sociedade, sem se dar conta das consequências
profundas que a incorporação dos filhos das camadas pobres
implicava. O ensino de Língua Portuguesa orientado pela perspectiva
gramatical ainda parecia adequado, dado que os alunos que
frequentavam a escola falavam uma variedade linguística bastante
próxima da chamada variedade padrão e traziam representações de
mundo e de língua semelhantes às que ofereciam livros e textos
didáticos (BRASIL, 1998, p.17).

A partir da década de 80, começa a se estabelecer uma nova crítica sobre o
ensino nas duas décadas anteriores, com o surgimento de estudos mais modernos
da linguística, quando pesquisas realizadas por uma “linguística independente da
tradição normativa e filológica e os estudos desenvolvidos em variação linguística e
psicolinguística possibilitaram avanços nas áreas de educação e psicologia da
aprendizagem”. “Este novo quadro permitiu a emersão de um corpo relativamente
coeso de reflexões sobre a finalidade e os conteúdos do ensino de Língua Materna”
(BRASIL, 1998, pp. 17-18).
Segundo os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa, as principais
críticas realizadas sobre o ensino das décadas de 70 e 80 estão relatadas no quadro
a seguir:
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Figura 2 – Críticas sobre o ensino das décadas de 70 e 80

Fonte: PCNLP (Brasil, 1998, p.18)

Diferentemente das Leis de Diretrizes e Bases da Educação, os PCN não são
compostos apenas por grades curriculares, eles apresentam diretrizes com
orientações para o conteúdo mínimo de cada currículo escolar, a fim de proporcionar
uma formação básica comum no sistema educacional brasileiro, com a seguinte
proposta:

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 (BRASIL, 1998, p.
13).

De acordo com os PCN, é de suma importância a participação do educando
na construção do conhecimento e a intervenção do professor no processo de
ensino-aprendizagem, a fim de que se obtenha êxito no sistema educacional. Dessa
forma, os objetivos da educação apresentam como “eixo o desenvolvimento da
capacidade do aluno, processo em que os conteúdos curriculares atuam não como
fins em si mesmos, mas como meios para a aquisição e desenvolvimento dessas
capacidades, em que professor e alunos possam ser sujeitos” (VISIOLI, 2004, p. 57).
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Nossa intenção na pesquisa é destacar as abordagens propostas pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental e
Médio, a fim de verificar como se dá a abordagem do ensino de Língua Materna nos
documentos.
Os PCNLP – embasados pelas teorias de Vygotsky e Bakhtin sobre a
linguagem, aprendizagem e desenvolvimento –, podem ser vistos como um avanço
nas políticas linguísticas, uma vez que buscam romper com o ensino tradicional de
Língua Portuguesa, tendo como objetivo oferecer subsídios para a construção de um
ensino de LM mais reflexivo, em que se desenvolva a competência linguística nos
educandos, mostrando que a língua é viva, dinâmica, heterogênea e mutável.
O documento visa um ensino de língua a partir do texto, seja oral ou escrito,
mostrando a importância em se realizar um ensino pautado na integração dos
conteúdos, devendo romper com a fragmentação do ensino, dando lugar a um
ensino contextualizado e integrado, descartando as abordagens estanques dos
conteúdos, tendo como base a teoria dos gêneros textuais e de uma gramática
reflexiva. O ensino de língua mediante esse contexto trazido pelos PCNLP deve,
então, proporcionar ao educando autonomia no uso da linguagem e não priorizar o
ensino de regras gramaticais descontextualizadas, que, na maioria das vezes, não
dão conta de explicar muitos fenômenos da realidade da língua.
Para Fernandes (2014),

por meio da articulação de novas tendências linguísticas, como a
sociolinguística, atribuídas à perspectiva da LDB 9.394/96 e à criação
dos PCN, deu-se a condição de o ensino de língua portuguesa ser
trabalhado em um entendimento no qual sua relação sociodiscursiva
fosse valorizada. Nessa compreensão, a centralidade do estudo se
dá no reconhecimento de que a língua corresponde a uma
pluralidade de variações da fala, que devem ser respeitadas e
percebidas como necessárias à interação dos falantes. Não cabendo,
portanto, a atribuição de conceitos como “certo” ou “errado” para se
analisar a utilização de uma determinada variação da língua, mas
sim, o conceito de adequado ou inadequado a uma dada situação
linguística/contextual da fala. Deve-se observar, portanto, se o grau
de monitoramento do discurso está em conformidade à situação
contextual, na qual a fala será proferida (FERNADES, 2014, p. 33).

De acordo com os PCNLP, o ensino de LM deve ser realizado a partir de dois
princípios: “o uso da língua oral e escrita” e “a reflexão sobre a língua e a
linguagem”. A partir de tais princípios, permitiriam aos alunos a construção de suas

84

habilidades e competências discursivas, adequando-as mediante suas necessidades
comunicativas. A linguagem é vista, dessa forma, como um meio de interação, como
uma forma de se inteirar com o meio social em que o usuário da língua está inserido.
Segundo os PCNLP, o ensino de língua deve ter como prioridade a produção e a
compreensão dos discursos, fazendo com que os indivíduos adquiram a
competência comunicativa e sejam capazes de agir no/sobre mundo.

Ao trazerem as concepções mais recentes sobre o ensino de Língua
Materna, esses documentos oficiais despertaram o interesse dos
linguistas aplicados, que voltaram sua atenção para o trabalho com
os gêneros na sala de aula, procurando formar “parcerias” com os
professores de Ensino Fundamental e Médio – estes surpreendidos
pela tarefa de incorporar em seu profissional uma nova orientação
teórica cujo primeiro contato, para a maioria, está ocorrendo depois
de muitos anos de concluída a graduação e de uma prática
fundamentada em muitas outras orientações (RODRIGUES, 2007, p.
1617).

Assim, o importante é que a linguagem seja vista como uma prática social,
como um instrumento que possibilita a interação entre seus usuários e que os façam
situar em sua sociedade comunicativa. Para Brandão (2002, p.12), a linguagem é o
“elemento de mediação necessária entre o homem e sua realidade e como forma de
engajá-lo na própria realidade”, por isso a importância em estudá-la como prática
social. Os PCNLP têm como objetivo incluir os indivíduos na sociedade por meio das
práticas sociais e dos atos de linguagem.

A linguagem permeia o conhecimento e as formas de conhecer, o
pensamento e as formas de pensar, a comunicação e os modos de
comunicar, a ação e os modos de agir. Ela é a roda inventada, que
movimenta o homem e é movimentada pelo homem. Produto e
produção cultural, nascida por força das práticas sociais, a linguagem
é humana e, tal como o homem, destaca-se pelo seu caráter criativo,
contraditório, pluridimensional, múltiplo e singular, a um só tempo
(BRASIL, 2000, p. 5).

Desse modo, no processo de ensino-aprendizagem de Língua Materna, devese valorizar a relação sociodiscursiva, uma vez que a língua possui muitas
variações, é heterogênea, dinâmica e mutável. Assim, a compreensão de linguagem
deve ir muito além de um mero instrumento de comunicação, devendo ser vista
como uma forma de interação com o meio social, como uma maneira de situar-se
no/com o mundo.
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Ferronezi Junior (2014) enfatiza que, segundo os PCN,

ensinar Língua Materna é muito mais do que ensinar apenas regras e
listas de palavras. É ensinar a parte viva da língua, aquela que nos
atende como seres sociais, inseridos em uma comunidade
estruturada. É uma língua que significa e que permite significar,
muito mais do que uma “língua de regras” que não significam nada,
porque não as reconhecemos como sendo da nossa língua
(FERROREZI JUNIOR, 2014, p. 57).

De acordo com os PCNLP, o ensino de Língua Materna deve acontecer a
partir de textos e, consequentemente, através de gêneros textuais. O texto é tido
como uma construção social, organizada em determinados gêneros, para
determinados fins e contextos. Assim, segundo os PCN (1998, p. 21), “todo texto se
organiza dentro de determinado gênero em função das intenções comunicativas,
como parte das condições de produção dos discursos, as quais geram usos sociais
que os determinam”. Mediante todo esse contexto, percebe-se que foi adotada a
perspectiva interacionista e sociodiscursiva na elaboração do documento, a fim de
que tal perspectiva fosse o norte no processo de ensino de Língua Materna.

Ensinar a escrever textos torna-se uma tarefa muito difícil fora do
convívio com textos verdadeiros, com leitores e escritores
verdadeiros 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, servindo como fonte de referência, repertório textual,
suporte da atividade intertextual. A diversidade textual que existe fora
da escola pode e deve estar a serviço da expansão do conhecimento
letrado do aluno (BRASIL, 1998, p. 28).

Toda a abordagem trazida pelos PCNLP quanto ao ensino de LM está
relacionada ao ensino por meio de gêneros, e a definição de gêneros aparece da
seguinte maneira no documento:

os gêneros são, portanto, determinados historicamente, constituindo
formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura.
São caracterizados por três elementos:
• conteúdo temático: o que é ou pode tornar-se dizível por meio do
gênero;
• construção composicional: estrutura particular dos textos
pertencentes ao gênero;
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• estilo: configurações específicas das unidades de linguagem
derivadas, sobretudo, da posição enunciativa do locutor; conjuntos
particulares de sequências que compõem o texto etc. (BRASIL, 1998,
p. 21).

Percebe-se, mais uma vez, a concepção interacionista e sociodiscursiva
adotada pelo documento, a fim de aplicá-los no processo de ensino-aprendizagem
de língua portuguesa e incorporada às práticas educacionais de língua de nosso
país. Embora nesta passagem dos PCN a caracterização dos gêneros se dê a partir
da teoria bakhtiniana, em momento algum do texto faz referência de que está de
acordo com os pressupostos teóricos desse autor. Isso faz com que um professor
que desconhece os pressupostos teóricos de Bakhtin continue sem conhecê-los e,
além disso, possa se confundir com outra teoria.
Os PCNLP, juntamente com a LDB de 1996, entendem que, para se chegar a
um ensino produtivo e comprometido com o desenvolvimento social, é necessário
considerar e respeitar que as diversidades existem e que a escola torna-se
importante no trabalho para se acabar com o preconceito linguístico:

O problema do preconceito disseminado na sociedade em relação às
falas dialetais deve ser enfrentado, na escola, como parte do objetivo
educacional mais amplo de educação para o respeito à diferença.
Para isso, e também para poder ensinar Língua Portuguesa, a escola
precisa livrar-se de alguns mitos: o de que existe uma única forma
“certa” de falar — a que se parece com a escrita — e o de que a
escrita é o espelho da fala — e, sendo assim, seria preciso
“consertar” a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. Essas
duas crenças produziram uma prática de mutilação cultural que, além
de desvalorizar a forma de falar do aluno, tratando sua comunidade
como se fosse formada por incapazes, denota desconhecimento de
que a escrita de uma língua não corresponde inteiramente a nenhum
de seus dialetos, por mais prestígio que um deles tenha em um dado
momento histórico (BRASIL, 1998, 21).

O preconceito a tudo que foge à norma-padrão, que foge às regras impostas
pelo padrão culto, faz-se presente em vários momentos na escola e na sociedade e,
muitas vezes, pode levar ao fracasso escolar. Quando o aluno chega à escola já
conhece e domina a sua língua, ele a utiliza em todos os momentos de seu dia a dia
e, ao se inserir no ambiente escolar, parece não “conhecer” a sua língua. “O aluno
discriminado sente-se ridicularizado devido ao uso da norma não-padrão e incapaz
de adquirir uma nova modalidade de língua porque a escola o leva a reconhecê-la e
não a conhecê-la” (VISIOLI, 2004, p. 64). É nesse contexto que os PCN dizem
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ocorrer a “mutilação cultural”, em que não é valorizado pela escola o modo de falar
de seus educandos e da comunidade linguística em que ele está inserido.
A linguagem com que o aluno chega à escola é eficaz, pois ele a utiliza em
diversas situações comunicativas, sendo bem sucedido. Assim, o que se deve
priorizar no ensino de LM é a ampliação das situações de interação verbal, as
diversas possibilidades de usos oferecidos pela língua, mediante o contexto
sociocomunicativo em que seu usuário está inserido. Desta maneira, o educando
perceberá que sua linguagem também é eficaz e adequada e “não somente aquela a
que ele deve ‘conquistar’, tornando explícito um conhecimento que o falante domina,
mas que, muitas vezes, não tem explicitado para servir de ponte ao domínio de
novos conhecimentos” (VISIOLI, 2004, p. 66).
Embora os PCNLP sejam um avanço nas políticas educacionais e linguística,
eles são dotados de abordagens positivas e negativas para o ensino de Língua
Materna. A partir do documento, foi apresentada a proposta de se romper com o
ensino tradicional, até então predominantemente normativo, promovendo um avanço
nas políticas educacionais de nosso país.
Para Rojo (2000, p.27), os PCN de Língua Portuguesa são vistos como “um
avanço nas políticas linguísticas contra o iletrismo e em favor da cidadania crítica e
consciente”. A partir das diversidades regionais, políticas e culturais, o documento,
segundo a autora, busca parametizar referências nacionais para as práticas
educativas, na tentativa de promover a reflexão sobre os currículos estaduais e
municipais. Para Santos (2003, p. 1), “não se pode negar que os Parâmetros têm
seu valor e vêm servindo, ao menos, para levantar o debate a respeito do ensino de
língua portuguesa”.
Para Travaglia (2004),

os PCN referentes ao ensino de língua tiveram a grande vantagem
justamente de pôr em campo as conquistas da Linguística moderna,
propondo um ensino que se atenha a uma visão mais apropriada da
língua como meio de comunicação e de que o importante é
desenvolver a competência comunicativa do aluno tanto quando usa
a modalidade oral como quando usa a modalidade escrita da língua.
O que os PCN propõem acarreta um rompimento com certas
tradições do ensino/aprendizagem de língua [...] (TRAVAGLIA, 2004,
p.3).
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Embora os PCNLP tragam esses avanços para as políticas linguísticas, eles
são alvo de críticas por muitos pesquisadores. A primeira delas é que grande parte
dos professores não conhecem os pressupostos teóricos que embasam o
documento, seja por falta de atualização e/ou carência em sua formação. Sendo
assim, o educador pode se perder nessa leitura e, até mesmo, trabalhar de forma
errada com os conceitos apresentados. Santos (2003, p. 3) exemplifica essa
questão afirmando que é comum entre professores de LM desatualizados “a ideia de
que valorizar a variação linguística significa aceitar tudo o que o aluno produz,
considerar tudo certo e deixá-lo no mesmo ponto em que estava antes de entrar na
escola”. A autora dá um segundo exemplo, bastante comum, que “podemos
encontrar no trabalho do texto, em exercícios de interpretação, aceitando qualquer
coisa que o aluno escreva porque é necessário ‘aceitar qualquer leitura’. Por mais
que pareçam absurdas, essas interpretações existem e dificultam a discussão sobre
as ideias dos PCN”.
Bagno et al (2002) também ressaltam que a leitura do documento é uma
tarefa difícil para muitos docentes e que isso distancia o processo de ensinoaprendizagem de LM de ser produtivo.
Embora contenham propostas louváveis de reformulação das
práticas tradicionais de ensino de língua, os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa estão redigidos de tal modo
que sua leitura se revela, com muita frequência, extremamente difícil
para a grande maioria dos professores brasileiros, sobretudo os que
atuam nas escolas públicas, que não foram preparados, em seus
cursos de formação, para ler esse gênero de texto escrito, que
pressupõe conhecimento prévio de teorias linguísticas específicas,
veiculadas numa terminologia que não é tão transparente para o
professor-leitor quanto parece ser para os autores do documento
(BAGNO et al, 2002, p.14-15).

Ferronezi Junior (2014, pp. 60-61) corrobora que, embora os PCN fossem
uma proposta maravilhosa por parte do governo, a forma como ele foi implantado
nas escolas foi ineficiente. “Multiplicar os PCN aos milhares e jogá-los no colo dos
professores não resolveu – e nem poderia resolver! – a questão. Não havia a
competência presumida (e necessária) para a revolução curricular que a Lei 9394/96
e os PCN permitiriam, em conjunto, fazer”. A formação continuada de professores
deveria ter sido realizada, a fim de que efeitos produtivos surtissem no ensinoaprendizagem de Língua Materna.
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Vale destacar, também, que embora os PCNLP valham-se de teóricos de
grande relevância na abordagem dos temas, o enfoque dessas teorias ocorre de
forma rasa, superficial e, muitas vezes, as abordagens dos conceitos não são claras.
Nem sempre o documento menciona o nome do teórico em que está se baseando
para determinada definição – como no caso já explicitado nesta seção sobre a
caracterização dos gêneros. Por várias vezes em seu texto, os PCNLP baseiam-se
na teoria de Bakhtin e de seu Círculo para tratar determinado tema e, em momento
algum, faz menção ao autor, como na citação a seguir.

Todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das
intenções comunicativas, como parte das condições de produção dos
discursos, as quais geram usos sociais que os determinam. Os
gêneros são, portanto, determinados historicamente, constituindo
formas relativamente estáveis de enunciados disponíveis na cultura.
São caracterizados por três elementos: conteúdo temático: o que é
ou pode tornar-se dizível por meio do gênero; construção
composicional: estrutura particular dos textos pertencentes ao
gênero; estilo: configurações específicas das unidades de linguagem
derivadas, sobretudo, da posição enunciativa do locutor; conjuntos
particulares de sequências que compõem o texto etc (BRASIL, 1998,
p.21).

Outro ponto que deve ser levado em consideração é a confusão de
nomenclaturas feita pelo documento, a falta de definições apresentadas com alguns
termos e falta de relação entre terminologia utilizada e referências bibliográficas
citadas (nem sempre cita-se o teórico em que o documento está se baseando para
determinada definição) (SANTOS, 2009).
A fim de comprovar essas incoerências de conceitos, Santos (2009)
apresenta um quadro com as definições dadas para gêneros e tipologias textuais
nos PCNEF, PCNEM E PCN+.
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Quadro 6 – Definições de gêneros e tipos textuais

Fonte: Santos (2009. p. 6)

Percebe-se que há incoerências teóricas e falta de sistematização no trabalho
com GT e tipologia textual nos referidos documentos, muitas vezes tratando os dois
conceitos como sinônimos. Essa incoerência de nomenclaturas acaba por deixar o
professor ainda mais confuso ao trabalhar com os conceitos de gêneros e tipos
textuais. Entre os PCN referentes ao Ensino Médio – PCNEM e PCNEM+ – percebese essa diferença de nomenclatura. Os PCNEM também não trazem a definição de
gênero, tecendo apenas considerações gerais sobre o termo. Já os PCNEM+ trazem
a definição de gênero e expõem como deve ser sua abordagem em sala de aula
(SANTOS, 2009).
De acordo com Santos (2009), com relação às tipologias textuais,
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os Parâmetros também oscilam na nomenclatura, com predomínio de
“sequências”
(sem
adjetivação
“textual”
ou
“discursiva”
predominante) [...]. Mais uma vez, há confusão terminológica, e
chama a atenção o fato de somente os PCN de ensino fundamental
definirem o que chamam de sequências [...] Além disso, nos
PCNEM+, por exemplo, há um trecho que se refere a “sequências e
tipos”, sem mais explicações, o que pode induzir o professor a
acreditar que são conceitos completamente diferentes, quando, na
verdade, não são (SANTOS, 2009, p.8).

A fim de exemplificar os termos sequências e tipos tidos como conceitos
distintos pelos PCN+, conforme exposto na citação acima, segue o trecho
encontrado no documento: “Ser falante e usuário de uma língua pressupõe [...]
percepção das sequências e dos tipos no interior dos gêneros” (BRASIL, 2002, p.
62).
Outro ponto que merece ser ressaltado é que, apesar de os PCN proporem
que um ensino de LM produtivo se dá a partir do trabalho com os gêneros, eles não
mostram aos professores como realizar este trabalho na prática, não oferecem
subsídios aos docentes para que esse ensino produtivo seja concretizado. Os
PCNLP não apresentam orientações de como inserir os conteúdos tradicionais às
novas propostas trazidas por eles, cabendo ao professor realizar esta tarefa, o que
pode levar ao ensino tradicional, visto que o educador pode buscar auxílio em
materiais de apoio com aspectos voltados para um ensino normativo de língua.
Percebe-se que os documentos aqui analisados podem ser considerados
superficiais, com discussões rasas quanto aos gêneros em sua totalidade. Além
disso, não apresentam uma proposta prática para que o professor efetive a teoria
dos gêneros em suas aulas e trazem uma confusão de conceitos. Vale ressaltar que
a publicação dos documentos já é antiga e praticamente nada foi alterado ao longo
desse tempo, praticamente duas décadas depois.

3.5 As contribuições da Linguística para o Ensino de Língua Materna no Brasil

A partir dos anos 60 do século XX, no Brasil, as teorias linguísticas começam
a ser introduzidas nos currículos dos cursos de Letras, coincidindo com o período da
ditadura militar, o que gerou um choque entre as teses descritivistas e o caráter
normativo da gramática tradicional. O autoritarismo da ditadura não permitiu que
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várias discussões a respeito das teorias linguísticas para o ensino fossem
realizadas, o que acarretou equívocos no ensino de língua e resistências em
questionar as abordagens trazidas pela gramática normativa. Foi necessário esperar
a abertura política, ocorrida a partir de 1980, para que se voltasse a discutir a
heterogeneidade linguística (GREGOLIN, 2007).
De acordo com Gregolin (2007), é a partir de 1980 que há uma importante
mudança na concepção de língua na escola, ocorrendo discussões a respeito da
relação entre língua, história e sociedade. São postuladas, nessa época, as ideias
trazidas pela Sociolinguística, colocando em xeque a homogeneidade linguística e
trazendo discussões sobre as variedades linguísticas. A partir disso, surgem as
críticas à gramatica normativa e as exclusões por ela realizada (do sujeito, da
historicidade e da variedade).

Com as ideias da sociolinguística, passou-se a exigir a reflexão sobre
as diferenças entre o oral e o escrito; sobre os diferentes registros;
as diferentes modalidades no uso da língua. Isso trará
transformações nas ideias sobre a alfabetização – “o que significa
introduzir um sujeito no mundo letrado?”; “como ocorre o processo da
aquisição da escrita, que se dá diferentemente da aquisição da
fala?”. A centralidade na escrita é questionada, trazendo a fala para a
sala de aula. Isso trará, também, transformações sobre a forma de
encarar a linguagem dos alunos, propondo o respeito às diferenças,
a observação da variedade dos falares, a relação entre o uso da
língua e as condições sociais de sua produção (GREGOLIN, 2007, p.
61).

Há ainda um segundo momento, no final dos anos 80, que vai trazer
contribuições importantes para o ensino de língua no Brasil. Trata-se dos postulados
trazidos pela Linguística Textual.
A Linguística Textual surgiu nos anos de 1960, na Europa (principalmente na
Alemanha), recebendo maior importância a partir da década de 70. A LT tem por
objetivo ir além do estudo da palavra e da frase, tendo por base o estudo do texto
como a unidade legítima dos estudos linguísticos, como a forma específica de
manifestação da linguagem. A Linguística Textual passa por três períodos
importantes: o da análise transfrástica; o da construção das gramáticas textuais; e o
da construção de teorias do texto.
No primeiro momento, o interesse voltou-se para a análise transfrástica, ou
seja, “para fenômenos que não conseguiam ser explicados pelas teorias sintáticas
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e/ou pelas teorias semânticas que ficassem limitadas ao nível da frase” (BENTES,
2012, p. 263). As pesquisas iam de enunciados ou sequências de enunciados em
direção ao texto. Assim, tentou-se ultrapassar os limites da frase em direção ao
texto, buscando estudar os tipos de relação existentes entre os diversos enunciados
que constituem uma sequência significativa. Esse momento foi de grande
importância para os estudos da linguística do texto, em que se preparava para um
estudo da gramática textual, porém não atingiu um tratamento autônomo do texto,
nem elaborou um modelo teórico que abordasse um tratamento por igual dos
fenômenos analisados.
No segundo momento, na construção das gramáticas textuais, buscou-se
instituir o texto como objeto da Linguística. Tinham por objetivo refletir sobre os
fenômenos linguísticos que não eram explicados pela gramática do enunciado.
“Sendo o texto muito mais que uma sequência de enunciados, a sua compreensão e
a sua produção derivam de uma competência específica do falante – a competência
textual” (MALFACINI, 2013, p. 56).
Nas primeiras propostas de elaboração das gramáticas textuais,
tentou-se construir o texto como objeto da Linguística. Apesar da
ampliação do objeto dos estudos da ciência da linguagem, ainda se
acreditava ser possível mostrar que o texto possuía propriedades
que diziam respeito ao próprio sistema abstrato da língua. Dizendo
de outra forma, as primeiras gramáticas textuais representaram um
projeto de reconstrução do texto como um sistema uniforme, estável
e abstrato. Neste período, postulava-se o texto como unidade teórica
formalmente construída, em oposição ao discurso, unidade funcional,
comunicativa e intersubjetivamente construída (BENTES, 2012, p.
265).

Vale salientar que a elaboração dessas gramáticas foi muito influenciada pela
perspectiva gerativista, sendo elas semelhantes à gramática de frases propostas por
Chomsky, “um sistema finito de regras, comum a todos os usuários da língua, que
lhes permitiria dizer, de forma coincidente, se uma sequência linguística é ou não um
texto, é ou não um texto bem formado” (BENTES, 2012, p. 267). Este conjunto de
regras internalizadas do falante constitui, então, a sua competência textual.
Sendo assim, o texto era o ponto de partida para se chegar a unidades
menores e para classificá-las, tido como entidade do sistema linguístico e suas
estruturas determinadas pelas regras de uma Gramática do Texto. O propósito
dessa Gramática do Texto era de averiguar o que constitui um texto como tal,
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diferenciar seus vários tipos e constituir critérios para delimitá-lo. No entanto,
percebeu-se que somente isso não bastava.
Por não conseguirem contemplar muitas questões em um tratamento formal
com o texto, os estudiosos começaram a elaborar uma teoria do texto, com a
intenção de investigar a constituição, o funcionamento, a produção e a compreensão
do texto em uso. Ou seja, a teoria do texto propunha o contrário das gramáticas
textuais, que se preocupavam em descrever a competência textual dos falantes de
uma língua. Com a teoria do texto, os textos passam a ser analisados a partir de seu
contexto pragmático, ou seja, o âmbito a ser investigado vai do texto ao seu
contexto, sendo analisadas as condições externas da produção, recepção e
interpretação de textos (BENTES, 2012).
As concepções trazidas pela LT colocam a textualidade no centro do ensino,
com o objetivo de formar leitores e produtores competentes, que são capazes de
elaborar textos coesos e coerentes. Para Gregolin (2007),

muito ajudou pensarmos que o uso da língua se dá em textos, que a
produção dos sentidos é formalizada nessa macroestrutura; que é
possível utilizar chaves para a entrada no texto, buscando entender a
sua organização, o seu tecido, e que as categorias da língua
funcionam dentro da textualidade (GREGOLIN, 2007, p.60).

Percebe-se, então, que os postulados trazidos pela LT no final dos anos 80,
no Brasil, foram de grande relevância para que o ensino de Língua Materna
passasse por uma reformulação, para que se (re)pensasse no que significa ensinar
e aprender língua.

A ideia de que a língua existe concretamente nos textos que circulam
em nossa sociedade vem propor que se observem as estruturas
textuais, que nosso olhar se volte para a língua viva no texto. É, pois,
um percurso em direção a uma gramática de texto que se vai
delineando. Como consequência, propõe-se a organicidade do
ensino – não mais separando (como se fazia até então) as atividades
de leitura, produção de textos e gramática. Propõe-se, então, que
essas atividades devem convergir, organicamente, nas atividades
centradas nos textos. Fortalece-se o papel da leitura e da produção:
aprender língua é tornar-se leitor e produtor de textos, saber utilizar a
linguagem nas diferentes situações da vida social (GREGOLIN,
2007, p. 63).
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Outro momento importante para o ensino de LM deu-se nos anos de 1990,
em que o ensino de língua passou a introduzir as teorias da linguística da
enunciação. De acordo com essas teorias, para poder discutir a heterogeneidade
textual dos usos sociais da linguagem, é necessário assumir uma perspectiva
discursiva. Assim, as teorias de Bakhtin e da Análise do Discurso 9 exercem
influências importantes na maneira de considerar a língua como dispositivo de
inserção social, a partir dos conceitos de “gênero”, de “condições de produção do
discurso”, de linguagem como sócio interação, como “arena de lutas ideológicas”
(GREGOLIN, 2007).

Se com a Linguística Textual havíamos incorporado o texto, agora,
com as formulações da Análise do Discurso e a (re)descoberta de
Bakhtin aliamos a ele o discurso no ensino de língua, acrescentando,
assim, à textualidade a ideia de que os textos são produzidos por
interlocutores situados histórica e socialmente, de que os discursos
veiculam os valores, as ideologias de uma sociedade. Produzir
sentidos é, então, ocupar uma posição, tornar-se sujeito de um dizer
frente a outras vozes. São, fundamentalmente, essas ideias
discursivas e sócio interacionistas que estão na base das propostas
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que colocam a
discursividade no centro do ensino (GREGOLIN, 2007, p. 68).

O ensino de língua pautado no discurso permite perceber as marcas que a
história deixa nos textos, a relação entre o sujeito que enuncia e o lugar que ocupa,
a relação existente entre as estruturas da língua e os valores de uma sociedade.
Proporciona uma reflexão sobre a produção e a circulação dos sentidos realizados
por sujeitos sociais na história. Para Gregolin (2007),
o ensino de língua de uma perspectiva discursiva pode levar o aluno
à reflexão sobre a ordem da língua, sobre o seu funcionamento na
sociedade. Esse, tenho certeza, é um ótimo caminho para a
formação de produtores e leitores que consigam entender o papel da
língua na constituição da cultura. Nesse sentido, a abordagem do
discurso é uma excelente arma para a formação do espírito de
cidadania (GREGOLIN, 2007, p. 77).

9

A Análise do Discurso é um campo de pesquisa que se iniciou na França a partir dos anos 1960, em
torno dos trabalhos de Michel Pêcheux, Michel Foucault e Mikhail Bakhtin. Ela nasceu das tensões
sociais dos anos 60, já com o objetivo de pensar sobre a produção e a circulação de sentidos na
sociedade. Algumas perguntas, essencialmente críticas, estão na base da AD: como se produzem,
como circulam os sentidos? Quem é o sujeito que, ao enunciar, produz sentidos? Qual a relação
entre a língua e a ideologia na produção dos sentidos? Como tratar do discurso – esse processo de
produção de sentidos entre interlocutores – que é, ao mesmo tempo, linguístico e histórico?
(GREGOLIN, 2007, p. 68).
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Vale ressaltar que não se defende a ideia de que a gramática culta não deve
ser trabalhada na escola, mas sim a forma que deve ser realizada a sua abordagem,
visto que ela é também uma das variedades da língua, tendo sua importância no
processo de ensino- aprendizagem de Língua Materna. Para Fernandes (2014),

O que entra, portanto, em discussão não é se a gramática deve ser
ensinada, mas “como” o seu ensino deve ser proposto,
desvinculando-a de um processo tradicional, ao qual se torna
necessário propor um intercâmbio dos elementos linguísticos com os
elementos discursivos (FERNANDES, 2014, p. 32).

Com o surgimento da ciência da Linguística e de suas várias áreas, muitas
teorias foram propostas para contribuir para um ensino de LM mais reflexivo e
produtivo, a fim de proporcionar um ensino-aprendizagem mais eficaz, levando os
educandos a (re)pensarem os fenômenos linguísticos de nosso idioma. Esse
trabalho de reflexão e mudança de como se ensinar língua não ocorrerá radical e
rapidamente, visto que os preceitos de que a gramática normativa é o sinônimo de
uma língua “correta” está arraigada na história do ensino de língua. Essa mudança
sempre foi (e ainda permanece) acompanhada de tensões e equívocos – como
muitos educadores pensarem que a linguística exclui o ensino da gramática
normativa nas escolas. Essas alterações ainda se esbarram a todo tempo no
ambiente escolar com a resistência de professores e pais de alunos, que acreditam
ser o ensino tradicional o mais eficaz no processo da aprendizagem.
No entanto, pode-se dizer que o ensino de LM no Brasil já passou por
algumas mudanças trazidas pelas contribuições das pesquisas linguísticas e muito
já se evolui no ensino de Língua Materna. Embora os documentos oficiais que
regem o ensino de LM ainda tragam teorias rasas e superficiais, já representam um
avanço no cenário educacional.

97

4 ANÁLISE DOS DADOS

4.1 Plataforma de Periódicos da CAPES
O portal de periódicos da CAPES10 começa a ser discutido no ano de 1990,
quando o MEC criou o programa para bibliotecas de Instituições de Ensino Superior
(IES), com o objetivo de fortificar a pós-graduação no Brasil. A partir disso, cinco
anos depois foi criado o Programa de Apoio à Aquisição de Periódicos (PAAP), que
está na origem do atual serviço de periódicos eletrônicos oferecido pela CAPES à
comunidade acadêmica11.
O Portal foi oficialmente lançando em 11 de novembro de 2000, época que
marca o início da criação das bibliotecas virtuais e quando as editoras começam o
processo de digitalização de seus acervos. Por meio do Portal, a CAPES começou a
centralizar e a otimizar a aquisição desses conteúdos através de negociações com
editoras internacionais.
A criação desse Portal deve-se ao fato de as bibliotecas públicas brasileiras
apresentarem dificuldades para acessar as informações científicas internacionais,
uma vez que seria caro atualizar o acervo com a aquisição de periódicos impressos
para cada universidade de ensino federal.
De início, o Portal possuía um acervo de 1.419 periódicos e mais nove bases
referenciais12 em todas as áreas do conhecimento.
Em 2001, o Portal ganhou uma reformulação específica através da Portaria
Capes nº 34, que define o PAAP como “um empreendimento cooperativo
coordenado pela CAPES, com o objetivo de planejar, coordenar e executar ações
que têm a finalidade de facilitar e promover o acesso à informação científica e
tecnológica nacional e internacional a instituições de ensino superior e pesquisa do
país”. As instituições de ensino superior que faziam uso do Portal assinaram um
termo de compromisso com a instituição se comprometendo a cumprir os
regulamentos e normas para usar as publicações eletrônicas.
10

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do
Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pósgraduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.
11
Todas as informações referentes à história do Portal de Periódicos da CAPES foram pesquisadas
no site da Instituição: http://www.periodicos.capes.gov.br, no link Histórico.
12
As bases referenciais reúnem desde referências e resumos de trabalhos acadêmicos e científicos
até normas técnicas, patentes, teses e dissertações dentre outros tipos de materiais, cobrindo todas
as áreas do conhecimento.
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No ano de 2004, o acervo do portal já possuía cerca de 8.500 periódicos em
texto completo e 90 bases referenciais. Em 2005, contou com 9.500 revistas
científicas internacionais e 105 bases referenciais. Em 2009, o Portal atinge a marca
de mais de 15 mil periódicos com texto completo e 126 bases referenciais. Em 2010,
o Portal completa 10 anos de existência. Nesses dez anos, o acervo de Periódicos
aumentou em mais de 24 mil títulos com texto completo, passando de 1.882
periódicos, em 2001, para 26.372 em 2010. O número de bases referenciais e de
resumos aumentou dez vezes, somando 130 bases ao final de 2010. Em 2015,
completando 15 anos de Portal, o acervo era composto por 37.818 periódicos, sendo
14.258 títulos de revistas científicas de acesso gratuito.
Atualmente, o Portal contém um acervo com mais de 53 mil títulos com textos
completos, 129 bases referenciais, 11 bases exclusivas dedicadas a patentes, além
de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e
conteúdo audiovisual.
Diante de um recurso tão rico, como o Portal de periódicos da CAPES,
buscou-se, por meio dele, fazer um levantamento com o intuito de investigar a partir
de que momento o estudo dos gêneros ganhou mais relevância na educação
brasileira, principalmente no que tange ao ensino de Língua Materna. Para isso,
pesquisamos as seguintes palavras-chave: gêneros do discurso e ensino – foram
encontrados 2.447 textos –; gênero e ensino de língua materna – 251 documentos;
e, por último, gêneros textuais – com 1.015 resultados, totalizando 3.713 textos.
Todas foram pesquisadas no link buscar por assunto, dentro das bases referenciais
de Linguística, Letras; Artes e Ciências Humanas13; e dos seguintes filtros oferecidos
pelo portal: educação e educação e literatura, visto que esses dois seriam os que se
enquadrariam dentro dos objetivos dessa pesquisa de doutorado. Outro filtro
utilizado na busca foi tese (a plataforma qualifica tese de doutorado e dissertação de
mestrado com a mesma denominação) e artigo.
Dos 3.713 textos obtidos nas pesquisas no Portal, apenas 213 se
enquadraram nos objetivos elencados14, a saber: abordar o ensino de língua(s) no
Brasil a partir das teorias dos gêneros (textuais e/ou discursivos), assim como trazer
contribuições para o processo de ensino-aprendizagem. Foi critério para seleção
desses textos a leitura dos resumos e títulos que traziam as palavras-chave
13
14

As bases referenciais utilizadas na análise encontram-se nos anexos dessa pesquisa.
Todos os 213 textos selecionados encontram-se no apêndice A dessa pesquisa.
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pesquisadas. Os demais resultados não abordavam essas questões almejadas e
muitos deles eram de áreas diferentes das analisadas nessa pesquisa.
Os 213 textos escolhidos foram separados por título e ano de publicação, a
fim de verificar a partir de quando o estudo com os gêneros ganhou mais relevância
no âmbito acadêmico brasileiro. Após essa seleção, obteve-se o seguinte resultado,
apresentado no gráfico abaixo:
Gráfico 1 – Trabalhos produzidos no Brasil sobre gêneros

Fonte: dados da pesquisa

Com os dados obtidos, percebe-se que houve um maior crescimento de
pesquisas que abordam o tema dos gêneros no ensino de língua a partir do ano de
2008, dez anos após a publicação dos PCN, que já almejavam o ensino de LM a
partir do enfoque dos gêneros de texto. Assim, constata-se que houve (e ainda há)
um atraso considerável para que as ideias advindas do documento fossem postas
em prática no meio acadêmico e escolar.
Chama-nos a atenção o número ínfimo de trabalhos entre 2000 e 2004, pois
estão muito próximos da publicação dos PCN, que deveriam ter sido um marco
imediato para formação continuada do professor da educação básica, uma vez que
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as discussões de novas possibilidades de ensino de Língua Materna estavam em
ebulição no país, considerando, como vimos, que a construção dos PCN foi um
processo longo de reestruturação da educação, pós período militar, que privilegiava
apenas a educação de qualidade para as classes já dominantes.
Entre 2008 e 2014, vemos um aumento das discussões sobre gênero, mas
ainda muito pouco, se considerarmos a importância dessa discussão para a
alteração dos rumos do ensino de LM em nosso país. Devemos lembrar que o Brasil
apresenta-se, ainda hoje, nos últimos lugares quando avaliado em provas externas
internacionais que tentam mensurar a capacidade de leitura e escrita dos mesmos,
como o PISA, por exemplo.
Após 2015, vemos um aumento considerável de trabalhos que tratam do
assunto, o que já mostra uma preocupação positiva do ambiente acadêmico com
esse tema. Se pensarmos que esse salto maior na discussão dos gêneros deu-se
quase duas décadas após a publicação dos PCN, documento que já apresentava
uma boa alteração dos moldes de ensino de LM para sua época, entendemos
também que muitos desses trabalhos apontam a necessidade de repensar um
documento já antigo.
Sabemos que os PCN foram o pontapé inicial para a inserção do assunto
gêneros textuais como forma de ensino de LM, mas verificamos algumas falhas e
discussões rasas no mesmo, o que era de se esperar, uma vez que esse documento
já deveria ter sido repensado e reformulado, de acordo com teorias mais recentes e
mais profundas sobre a inserção do ensino de LM a partir dos gêneros textuais.
Um atraso como esse pode demonstrar a decadência do ensino de LM de
uma geração inteira, causando prejuízos enormes à formação do cidadão, que logo
depois da educação básica será o responsável por ingressar em um ensino superior
sem a devida competência comunicativa ou, pior, tornar-se massa de manobra pela
simples incapacidade de compreender e se comunicar com o mundo à sua volta.
Discutir o ensino de LM através dos gêneros textuais passa muito além do
aspecto formal e linguístico, estamos debatendo a possibilidade ou não de um
educando ser formado para exercer sua plena cidadania, a partir de suas
habilidades de comunicação, que muitas vezes estão sendo negligenciadas pela
escola.
Dessa maneira, algumas considerações precisam ser feitas, quando
observamos esses números de trabalhos produzidos sobre gêneros textuais.
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Primeiro que a análise dos PCN e das teorias dos gêneros aconteceu de forma
muito tardia; segundo que, quando essa análise começa a ser posta em pauta pela
academia, muitos desses trabalhos precisam repensar o próprio conteúdo dos PCN;
terceiro, apesar do aumento do número de trabalhos e da existência dos PCN, no
chão da escola ainda percebemos uma distância enorme entre o que se vem
discutindo e o que realmente acontece.
O ensino mecânico e engessado, baseado apenas na apresentação das
regras gramaticais, ainda é o que impera nas aulas de língua portuguesa, tendo
como fiadores desse discurso alguns professores que sequer conhecem a teoria dos
GT e também os próprios pais, que vêm de uma geração que infelizmente só
conheceu o ensino de língua dessa maneira, então apresentam certo receio a tudo
de novo que é proposto. Para esses, muitas vezes, ensinar com textos e sequências
didáticas é apenas ler, que o que ensina de “verdade” são as regras que eles foram
obrigados a decorar, mas que há muito já não se recordam.
Em um segundo momento dessa pesquisa, analisamos, dentro dos 213
trabalhos encontrados por nossos filtros, apenas o que realmente nos interessava.
Para isso, criamos três categorias: reflexão e prática docente; formação docente;
aprendizagem do aluno.
A categoria reflexão e prática docente foi criada para englobar os trabalhos
que tratavam da questão conceitual das teorias em ebulição e, também, da
possibilidade de relacionar essa teoria dura ao ambiente da sala de aula. Dentro
dessa categoria, esperávamos encontrar trabalhos teóricos que discutiam os
conceitos mais progressistas sobre os gêneros textuais e também trabalhos que
buscavam entender a relação entre esses conceitos e as práticas docentes.
A categoria formação docente foi criada para englobar os trabalhos que
tratassem de formação docente, tanto inicial – no âmbito da graduação –, quanto
formação

continuada

–

tanto

em

pós-graduação

quanto

em

cursos

de

aperfeiçoamento para docentes atuantes.
A categoria aprendizagem do aluno foi criada para abranger os trabalhos que
tratavam da relação direta entre gêneros textuais e a prática dos alunos em sala de
aula. Nessa categoria, esperávamos encontrar textos que relatassem práticas
eficazes utilizando os gêneros textuais de maneira reflexiva.
Diante das categorias criadas, os resultados encontrados foram os seguintes:
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Gráfico 2 – Categorias dos trabalhos
90

40
32

Reflexão e prática docente

Formação docente

Aprendizagem do aluno

Fonte: dados da pesquisa

Nossa expectativa era encontrar o maior número de trabalhos na categoria
reflexão e prática docente, pois esperávamos que as teorias em ebulição dos
teóricos dos gêneros textuais, tais como Bakhtin, Marcuschi e Dolz e Schneuwly,
pudessem ser refletidas e relacionadas ao ambiente escolar. Como já mencionamos,
as teorias demoraram muito tempo para serem refletidas e postas em prática em
sala de aula. Para que isso acontecesse, era de extrema importância que muitos
trabalhos acadêmicos refletissem e entendessem verdadeiramente o modo eficaz de
se trabalhar com os GT na escola. Como vimos, apenas 40 trabalhos foram
encontrados. Vale ressaltar que, dentro desses 40, ainda há aqueles que pouco se
aprofundaram nas teorias propostas.
Na categoria formação docente encontramos 32 trabalhos, um número bem
abaixo do que esperávamos. A formação docente, inicial e continuada, é
fundamental para que as novas teorias cheguem com eficiência ao ambiente
escolar. Encontrar apenas 32 trabalhos sobre esse assunto em um período de sete
anos é muito pouco, pois sabemos que os documentos oficiais como os PCN, por
exemplo, não conseguem conduzir o professor a uma prática eficiente com os GT,
apesar de usar essa teoria.
O educador que porventura entra em contato com os PCN não consegue um
direcionamento de como agir em sua sala para transpor a teoria dos gêneros para a
sua aula. Dessa maneira, muitos trabalhos acadêmicos deveriam se debruçar nesse
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intento, de apresentar ao professor, tanto em formação inicial quanto em continuada,
maneiras de se apropriar e colocar em prática a teoria dos gêneros textuais. Assim,
para Schneuwly, ensinar ortografia e gramática torna-se mais fácil para o professor,
pois “existem livros didáticos e dicionários disponíveis”.
Na categoria aprendizagem do aluno, encontramos 90 trabalhos, o que nos
chamou a atenção por alguns motivos. Esse número é mais significativo do que o
encontrado nas outras categorias, o que nos surpreende um pouco, pois
pensávamos que uma discussão prévia sobre o conceito seria muito importante
antes da proposição de trabalhos diretamente com os alunos. Esse número nos faz
pensar que muitos desses 90 trabalhos podem ter um equívoco de uso da teoria, já
que muito pouco elas foram discutidas até hoje. Seria bom ver muitos trabalhos que
demonstram essa prática eficaz dos gêneros na escola, mas o que nos parece é que
os encontrados na base são mais uma sequência didática solta do que o reflexo de
uma prática cotidiana com os gêneros. De pouco adianta propormos apenas uma
sequência didática ao professor. Temos que mostrar o caminho para se realizarem
sequências produtivas, pois, ao longo do ano letivo, ele necessitará de usar várias
sequências e com GT diferentes.
Uma consideração extremamente relevante é que encontramos 5 artigos15
que dizem trabalhar com os gêneros textuais, mas não utilizam sequer um autor da
teoria dos gêneros. Isso assusta mais quando vemos que esses textos foram
produzidos entre 2012 e 2015, sendo a maioria deles de 2015, ano que apresentou
o maior número de trabalhos produzidos sobre gêneros. Há uma incoerência visível
nessa constatação.
Outra percepção importante foi ver que a maioria dos trabalhos usa como
referência os estudos de Bakhtin, que sabemos ser uma teoria dura, complexa e
filosófica dos gêneros, que não sugere uma compreensão fácil. Dessa maneira, é
bastante provável que essa teoria tenha sido utilizada de maneira bastante
superficial. Isso é um ponto muito negativo, pois as demais teorias do gênero bebem
diretamente nessa fonte; então, não conhecê-la e utilizá-la de maneira superficial
pode ser mais uma barreira para o uso das teorias do gênero de maneira eficaz e
cotidiana no ambiente escolar, como defendemos nesta tese.

15

Esses artigos estão apontados no apêndice B dessa pesquisa.
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Fazer a contagem e análise desses números foi muito importante para
entender um pouco mais sobre como as teorias dos gêneros estão sendo postas em
prática. Como vimos, ainda não encontramos o contexto de uso e apropriação delas,
mas essa tese é mais uma voz que tenta ecoar a importância do uso efetivo dos
gêneros na escola, em seu processo mais eficiente, que passa por se aprofundar e
conhecer os teóricos do gênero, pensar e relacionar seus trabalhos e, munidos
disso, propor uma ação pedagógica diária que seja realmente baseada na
necessidade dos GT para a plena formação dos educando em Língua Materna.
Além disso, ao observar o contexto da sala de aula e também os trabalhos
acadêmicos produzidos sobre o assunto, não podemos deixar de tocar no aspecto
crítico e político dessas escolhas. Toda vez que um professor está em sala de aula,
suas escolhas representam um posicionamento político. Como afirmou Paulo Freire,
todos temos um posicionamento ideológico, precisamos apenas entender se essa
posição é inclusiva ou excludente. Por isso, os gêneros textuais são muito mais do
que uma metodologia de ensino, eles representam uma escolha, uma decisão
política de inserir uma metodologia crítica, inclusiva e eficaz no ambiente escolar.
Quanto aos trabalhos analisados foi possível observar que muitos deles,
apesar de no seu título fazer menção do ensino a partir dos gêneros, em seu
desenvolvimento, mostra que se trata apenas de uma reprodução da metodologia
excludente que vigora no ensino de Língua Portuguesa desde o período colonial.
Dessa maneira, reiteramos a importância de entender o ensino pautado nos GT
como uma intervenção política no cenário educacional, uma vez que proporciona
uma aprendizagem efetiva e que inclui os educandos em vez de desvalorizar o uso
que já faz de sua Língua Materna.
Fechamos nossa análise com a citação de Antunes, que nos leva, enquanto
professores de língua, a refletir sobre nossa prática diária em sala de aula: “Que não
nos apoiemos nas dificuldades existentes para justificar nenhum tipo de inoperância
e de conservadorismo estéril. Pelo contrário, que as diferenças nos estimulem a lutar
pelo fim da escola irrelevante e inócua” (ANTUNES, 2009, p. 73).
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CONCLUSÃO

Muitas discussões já foram realizadas sobre a importância de um ensino de
Língua Materna mais produtivo e eficaz, que pauta o ensino a partir dos textos e,
consequentemente, a partir dos gêneros textuais. Esse debate sobre um ensino que
fuja aos preceitos da gramática tradicional não é recente, no entanto, essa vertente
ainda permanece arraigada na escola e não produz efeitos positivos na educação
brasileira.
Percebemos que a escola já apresentou algumas mudanças, a fim de realizar
um processo de ensino-aprendizagem de LM mais produtivo, mas isso ainda não foi
suficiente para que cheguemos a um resultado satisfatório. Isso ocorre por diversas
razões: políticas linguísticas que apresentam teorias excelentes, mas que não saem
do papel, que estão muito distantes da prática da sala de aula; professores sem
formação inicial e continuada sobre os temas propostos e que, assim, permanecem
ensinando somente a partir da gramática tradicional; textos usados como pretextos
nas aulas de LM, ou seja, como uma forma de camuflar um ensino estanque;
materiais didáticos permanecem, também, com uma roupagem diferenciada, no
entanto, enraizada no ensino tradicional.
Vimos que muitas teorias linguísticas, como as de Dolz e Schneuwly,
Marcuschi e Bakhtin, propõem um ensino produtivo e reflexivo de LM a partir dos
GT, porém, elas ainda não chegaram à escola de forma a surtir efeitos satisfatórios
no processo da aprendizagem dos alunos. O professor torna-se, assim, peça
fundamental no processo de ensino-aprendizagem de Língua Materna. Ele deve ser
sujeito de seu agir, possuindo criticidade e buscando práticas pedagógicas que
levem o aluno a entender a língua a partir do contexto discursivo, a partir da
interação verbal, mostrando que ela é mutável, dinâmica e dialógica. O grande
problema é que esse professor muitas vezes nunca terá oportunidade ou se
interessará em conhecer tais teorias, continuando o círculo vicioso de ensino de
gramática tradicional na escola.
Percebemos, também, quando traçamos a trajetória desde a LDB de 1961 até
os PCN, que as políticas educacionais, no que se refere ao ensino de LM, passaram
por grandes mudanças, mas que ainda não conseguiram gerar efeitos na prática da
sala de aula. Na maioria das vezes, a teoria permanece ainda no papel, estando
distante do contexto da sala de aula e da realidade do professor e dos alunos. Além

106

disso, não podemos nos esquecer de que, apesar de apresentarem mudanças no
campo linguístico, esses documentos já deveriam ter sido revistos, revisitados por
novos teóricos, pois, pelo tempo de publicação, sabemos que novas teorias podem
contribuir muito para sua atualização.
As Leis de Diretrizes e Bases da Educação de 61 e 71 não trouxeram nada de
positivo para o ensino de língua no Brasil, priorizando um ensino tradicional, com
atividades descontextualizadas, descartando o trabalho com o texto, valorizando as
atividades de cunho gramatical e privilegiando as camadas sociais mais favorecidas,
mostrando a intenção excludente dos que estavam no poder à época. Já a LDB de
1996 tem o objetivo formar cidadãos críticos e reflexivos, com capacidades de
transformar sua realidade e exercer a sua criticidade. A língua deixa de ser apenas
um meio de comunicação, ganhando status enquanto processo interativo, possuindo
papel social e dialógico. Isso já foi um grande avanço no papel, foi o primeiro passo,
mas infelizmente não se concretizou até hoje no chão da escola.
Os PCN, que regem o ensino de LM, foram o pontapé inicial para começar os
debates, a fim de realizar um ensino mais produtivo. No entanto, necessitam de
passar por reformulações, uma vez que já possuem quase duas décadas, desde sua
publicação, sem alterações. Ao longo desse tempo, muitas mudanças já ocorreram
no contexto educacional como, por exemplo, inúmeras inovações tecnológicas.
Destacamos que os PCNLP trouxeram grandes avanços para o ensino, mas
que apresentam teorias rasas, superficiais e que não orientam os professores para
sua prática efetiva em sala de aula. Eles encaminham ao professor a teoria, mas
não os orientam como deve ser o caminho para se atingir um processo de ensino
aprendizagem produtivo no que tange ao trabalho com a língua e com os gêneros
textuais.
Com a análise dos documentos, percebemos que, embora as políticas
linguísticas já estejam direcionando o ensino de LM a partir dos gêneros há quase
duas décadas, isso ainda não foi efetivado na prática da sala de aula, ou foi de
forma camuflada, em que o texto é usado como pretexto para as atividades
tradicionais, com exercícios que fazem uso da gramática de modo estanque, fora do
contexto sociocomunicativo.
Foi evidenciado, também, que ainda há um número pequeno de trabalhos
realizados no Brasil que têm o GT como foco, que eles só começam a ganhar
relevância a partir do ano de 2008, dez anos após a publicação dos PCN, principal
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documento que norteia o ensino por meio dos gêneros textuais. Todo esse contexto
explica os resultados obtidos no último PISA, que o Brasil ocupa um dos últimos
lugares no ranking. O PISA avalia somente as capacidades de leitura e escrita dos
alunos, não levando em consideração nenhuma atividade de cunho gramatical.
Vale ressaltar que nossa intenção na pesquisa não foi apresentar uma
sequência didática para o professor, trazendo o passo a passo de como realizar
apenas uma atividade com os GT, pois acreditamos que isso não surtirá efeito em
sua prática pedagógica. Julgamos que o educador precisa conhecer as teorias que
abordam os gêneros, saber sobre a importância do trabalho com essas sequências
didáticas e aprender a realizá-las sozinho, pois assim poderá, durante todo o ano
letivo, construir atividades para as suas aulas e adaptá-las à realidade de seus
alunos. Acreditamos que o primeiro caminho para um ensino efetivo de LM seja a
formação docente, para que toda essa discussão, posteriormente, possa refletir no
processo de ensino-aprendizagem de língua.
Os gêneros, nas aulas, devem ir muito além de uma mera análise sobre
conceitos e definições, sendo tratados a partir da função sociocultural por eles
exercida. Não nos comunicamos, a não ser por meio de gêneros. Assim, no trabalho
com os GT, deve-se priorizar mais os aspectos funcionais que os formais. Cabe ao
professor criar contextos que levem o aluno a refletir sobre a importância dos GT em
nosso cotidiano, de como eles são fundamentais para nossa comunicação.
Ensinar língua vai muito além de ensinar gramática normativa, de ensinar
regras gramaticais, atividades estanques e fora do contexto comunicativo. O ensino
de LM deve enfatizar que a língua é parte viva do nosso cotidiano, que a partir dela
conseguimos (inter)agir no/com mundo, que as variedades por ela apresentadas nos
permitem participar de diversos contextos de comunicação, assim adquirimos a
competência comunicativa e desenvolvemos nossas habilidades linguísticas. Desse
modo, as aulas de LM deixarão de apresentar um caráter dogmático e fossilizado,
uma vez que a língua será estudada nas mais diversas situações comunicativas,
através dos diversos gêneros textuais, que regem toda e qualquer forma de
interação.
O conteúdo desta pesquisa, portanto, tenta ser mais uma voz ecoando, sobre
a necessidade de mergulhar nas teorias sobre o ensino de Língua Materna a partir
dos gêneros textuais para, assim, repensar tanto os documentos que regem nossa
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educação quanto o ensino na educação básica. Essa discussão é urgente e por isso
justifica a necessidade de estudos como o que nos propusemos nesta tese.
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ANEXO I – BASES REFERENCIAIS DO PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES
DAS ÁREAS DE “LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES” E CIÊNCIAS HUMANAS

Academic OneFile (Gale Group)
Academic Search Premier (ASP)
Alexander Street Press
American Association for the Advancement of Science (AAAS)
American Psychological Association (APA)
Annual Bulletin of Historical Literature
Annual Reviews
Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA)
Archives Unbound (Gale)
Asian Pacific Economic Literature (APEL)
Banco de Teses da Capes
Britannica Academic Edition
Cambridge Core
Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (Clase)
Classical Review
CrossRef Search
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL)
Dentistry & Oral Sciences Source (DOSS)
Duke University Press
Education Resources Information Center (ERIC)
Eighteenth Century Collections Online (Gale/ECCO)
Emerald
Gale Primary Sources
Gale Virtual Reference Library
Gerontological Society of America (GSA)
Google Acadêmico
Google Book Search
Grove Music Online
Handbook of Latin American Studies (HLAS Online)
Index Psi Periódicos (IndexPsi)
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Elsevier)
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
Journal Citation Reports (JCR)
JSTOR
Kirkus Reviews
Latin American Periodicals Tables of Contents (LAPTOC)
Latindex
Liberty Magazine Historical Archive, 1924-1950 (Gale)
MLA International Bibliography (Gale)
National Criminal Justice Reference Service Abstracts (NCJRS)
National Geographic (Gale)
News Vault Collection (Gale)
Now Publishers
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
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Ovid Journals
Oxford Companion to Music, The
Oxford Dictionary of Music, The
Oxford Journals
Oxford Music Online
Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC)
Philosophical Books
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)
Project Gutenberg
Project MUSE
Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)
Retrospective Index to Music Periodicals (RIPM)
Sabin Americana (Gale)
SAGE Journals
Science Direct
Scientific Electronic Library Online (SciELO)
Scopus
SENAC. Biblioteca Digital
Slavery and Anti-slavery Collection (Gale)
SocINDEX with Full Text
SPORTDiscus with Full Text
Springer - Journals Archive
SpringerLink
The Economist Historical Archive, 1843-2009 (Gale)
The Financial Times Historical Archive, 1888-2009 (Gale)
The Listener Historical Archive, 1929-1991 (Gale)
The Making of the Modern World (Gale)
The Picture Post Historical Archive, 1938-1957 (Gale)
The Sunday Times Digital Archive, 1822-2006 (Gale)
The Times Digital Archive, 1785-2007 (Gale)
Web of Science - Coleção Principal
Wiley Online Library
World Scholar: Latin America & The Caribbean (Gale)
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APÊNDICE A – TRABALHOS ANALISADOS NO PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES SOBRE GÊNEROS E ENSINO DE
LÍNGUA

Título do trabalho analisado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

"Who am i as a teacher?": processos argumentativos na educação inicial do professor de língua
inglesa por meio de blogs
(Hiper)textos ciberespaciais: mutações do/no ler-escrever
A (re) escrita de textos em livros didáticos de língua portuguesa
A abordagem do gênero em dois livros destinados ao ensino de língua portuguesa no Ensino
Médio
A alfabetização aos seis anos e a organização do trabalho pedagógico
A apropriação de gêneros textuais pelo professor: em direção ao desenvolvimento pessoal e à
evolução do "métier"
A avaliação em foco: o que provam as provas de Língua Portuguesa e de Redação do exame
vestibular?
A caracterização de categorias de texto: tipos, gêneros e espécies
A constituição de um gênero textual escolar no exercício de escrita coletiva
A emergência de novos gêneros do discurso em decorrência do deslocamento do suporte
A escrita na escola : apre(e)ndendo as regras do jogo
A formação de professores de línguas para fins específicos com base em gêneros textuais
A inter-relação leitura & escrita: o papel do conhecimento prévio e das estratégias leitoras
A leitura e a produção textual no ensino fundamental I: uma proposta de como trabalhar com os
gêneros textuais
A oficialização de novas concepções para o ensino de português no Brasil
A palavra é retextualizar: um trabalho com gêneros textuais na escola
A prática de gêneros textuais na educação infantil sob o olhar do docente
A produção do gênero dissertativo: reflexões sobre o uso da internet na escola
A produção escrita e o trabalho docente na sala de apoio
A produção textual no livro didático do ensino médio: identificação da abordagem teórica

Tipo de
publicação

Ano de
publicação

Artigo

2012

Artigo
Artigo
Artigo

2005
2013
2008

Artigo
Artigo

2013
2010

Artigo

2010

Artigo
Artigo
Artigo
Tese
Artigo
Artigo
Tese

2007
2008
2009
2000
2016
2016
2015

Tese
Artigo
Artigo
Tese
Artigo
Artigo

2001
2017
2017
2007
2016
2014
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

A produtividade do conceito de gênero em Bakhtin e o círculo
A propósito da “síntese brasileira” nos estudos de gêneros
A recorrência e o uso dos gêneros textuais no livro didático de Língua Portuguesa
A referenciação na produção de efeito de humor no Causo e na Piada: interfaces
A resenha acadêmica no processo de retextualização, mediada pela sequência didática
A retextualização como recurso didático para a produção textual
A retextualização no gênero caderno da realidade na Pedagogia da Alternância
A tradução pedagógica como estratégia à produção escrita em LE a partir do gênero
publicidade
A utilização da sequência didática para a construção da argumentação no artigo de opinião
Algumas reflexões acerca dos estudos de letramento e gêneros textuais/discursivos como
possibilidades para a formação do professor de língua
Análise crítica de gêneros: contribuições para o ensino e a pesquisa de linguagem
Análise dos movimentos retóricos no gênero tira: contribuições para o ensino de língua
materna/portuguesa
Anotações de aulas: contribuições para a caracterização de um gênero discursivo e de sua
apropriação escolar
Aprender a argumentar, argumentando: o gênero Tweet no ensino de língua materna
As capacidades de linguagem implicadas em duas sequências didáticas: crônica e historia em
quadrinhos
As diferentes abordagens sobre os gêneros do discurso e as relações inter-genéricas
As funções dos tipos textuais no interior do gênero discurso de propaganda
As políticas linguísticas educacionais e a problemática do paradoxo do acesso às práticas
letradas e da inclusão social: interpretações à luz dos estudos da linguística aplicada
As práticas de ensino-aprendizagem de leitura no ensino fundamental II: do texto ao hipertexto
As práticas orais na escola: o seminário como objeto de ensino
As sequências didáticas no ensino de produção de textos escritos: concepções de egressos do
curso de letras
Atividades de escrita em textos de alunos do 7º ano do ensino fundamental: normativismo
versus perspectiva interacionista e sociodiscursiva no âmbito das ações pedagógicas de ensino
de língua portuguesa

Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Tese
Artigo
Artigo
Tese

2012
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Artigo
Artigo
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Artigo
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Atividades de produção de textos em livros didáticos do ensino médio: uma prática discursiva
Atividades de retextualização em livros didáticos de português: estudo dos aspectos linguísticodiscursivo dos gêneros implicados
Autonomia na formação de professores por meio de gêneros textuais
Caminhos e descaminhos dos gêneros textuais no ensino de Língua Portuguesa
Carta de reclamação, sequência didática e ensino: tripé para o desenvolvimento do discurso
argumentativo infantil
Causo escrito: uma proposta de trabalho sobre leitura, produção textual e análise linguística, via
plano de trabalho docente
Charge e cartum: diálogos entre o humor e a crítica
Charge: Humor, imagem e texto na sala de aula
Considerações a respeito do processo de didatização dos gêneros em livros didáticos de língua
portuguesa
Considerações sobre a elaboração de um instrumento de pesquisa virtual para investigar a
consciência textual no ensino do gênero textual conto
Contribuições dos estudos bakhtinianos para a configuração da aula de português
Crônicas humorístico-opinativas de José Simão: a análise linguística na leitura
Debate oral, multimodalidade e escola: problemáticas e possibilidades no ensino de gêneros
orais por meio do modelo da sequência didática
Desafios no processo de construção de sequência didática de gêneros textuais na formação
inicial de professores
Dialogismo entre Gramática e Gêneros Textuais
Didatização do gênero seminário: análise do relato da prática docente
Dimensões discursivas e linguísticas no campo do ensino da língua portuguesa - notas de uma
prática docente
Do texto-fonte palestra ao relato noticioso: uma experiência com a retextualização no ensino
fundamental
Do tipo textual ao gênero de texto. A redação no vestibular
Domínio sociocultural, discurso e currículo multidimensional na formação do docente de línguas
Ensino da língua portuguesa no ensino médio a partir da pedagogia de projetos
Ensino da Produção Escrita por Meio do Gênero Crônica

Artigo
Tese

2017
2013

Artigo
Artigo
Artigo

2010
2013
2014

Tese

2014

Artigo
Artigo
Tese

2011
2013
2015

Artigo

2016

Artigo
Tese
Artigo

2015
2008
2017

Artigo

2017

Artigo
Artigo
Artigo

2010
2017
2016

Artigo

2002

Artigo
Tese
Artigo
Artigo
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2016
2016
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Ensino de língua portuguesa e inquietações teóricos-metodológicas: os gêneros discursivos na
aula de português e a aula (de português) como gênero discursivo
Ensino e aprendizagem da leitura: um diagnóstico entre alunos do 4º ano do ensino
fundamental
Entretecendo conhecimentos: leitura e intertextualidade em foco nas aulas de língua materna
Escrita infantil: a circulação da criança por representações sobre gêneros discursivos
Estratégias de humor crítico na produção de charges políticas e contribuições para o ensino de
gêneros textuais e discursivos
Estratégias de interação no ensino do texto dissertativo
Estratégias de monitoramento da compreensão do gênero textual e-mail
Ferramentas para o planejamento de ensino: foco na transposição didática externa de gêneros
textuais
Gênero biografia: uma proposta de trabalho a partir da reescrita
Gênero discursivo canção: uma proposta de didatização para o ensino fundamental
Gênero ensaio: um estudo teórico e metodológico na formação docente inicial
Gênero ensaio: um estudo teórico e metodológico na formação docente inicial
Gênero textual exposição oral na educação de jovens e adultos
Gêneros de discurso e transgressão: por um ensino mais dinâmico e horizontalizado
Gêneros discursivos e leitura em língua estrangeira
Gêneros discursivos e textuais: Uma pequena síntese teórica
Gêneros discursivos na aula de português: a (não) formação do aluno produtor de enunciados
Gêneros do discurso e apropriação de saberes: (re)conhecer as práticas linguageiras em sala
de aula
Gêneros em práticas escolares de linguagens: currículo e formação do professor
Gêneros gramatical, textual e social nos estudos linguísticos
Gêneros instrucionais nos livros didáticos: análise e perspectivas
Gêneros orais na escola
Gêneros textuais da formação docente inicial: o projeto de ensino de língua portuguesa
Gêneros textuais e argumentação: propostas de ensino do artigo de opinião em livros didáticos
Gêneros textuais e educação inicial do professor de língua inglesa
Gêneros textuais e ensino de língua materna: entre o caminho e a pedra Textual

Artigo

2012

Artigo

2016

Artigo
Artigo
Artigo

2013
2014
2016

Artigo
Artigo
Artigo

2002
2005
2017

Artigo
Tese
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Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo

2015
2013
2015
2007
2010
2017
2008
2006
2012
2008

Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo

2015
2010
2016
2012
2012
2015
2010
2010
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91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Gêneros Textuais e formação de professores (PARFOR) para o interior do Amazonas
Gêneros textuais e letramento
Gêneros textuais e práticas de letramento: a temporalidade verbal no gênero crítica
cinematográfica
Gêneros textuais e reescrita: uma proposta de intervenção interativa
Gêneros textuais e reescrita: uma proposta de intervenção para o ensino de língua materna
Gêneros textuais em pesquisa com professores de Língua Portuguesa: contribuições e desafios
da parceria entre universidade e escola
Gêneros textuais na internet: uma experiência de educação pela pesquisa
Gêneros textuais nas abordagens do interacionismo sociodiscursivo e da sociorretórica:
contribuições teóricas e práticas
Gêneros Textuais no Ensino de Língua Portuguesa
Gêneros textuais/discursivos em livros didáticos do ensino médio: Critérios de categorização e
agrupamento
Gêneros textuais: prática didática de leitura e produção de textos nas aulas de língua
portuguesa
Gêneros textuais: uma intervenção pedagógica
Gesto didático de regulação interna de cunho diagnóstico no procedimento 'sequência didática
de gêneros'
Gramática no texto injuntivo: investigando o impacto dos PCN
Heterogeneidade em narrativas escolares: sentidos que se constroem nas diferenças e nos
desvios
Jornal escolar e o uso de tecnologias na produção textual
Jornal Escolar: raio de ações, rede de significações = reconfiguração do ensino de língua
materna e dinamização da formação continuada do professor
Leitor e leituras: considerações sobre gêneros textuais e construção de sentidos
Leitura e interpretação do gênero artigo de opinião: uma experiência reflexiva em ambiente
socioeducativo : Fundação C.A.S.A
Lenda como gênero do discurso: mudanças e desafios no ensino de português
Letramento cívico na EJA: o trabalho com os gêneros discursivos em projetos de letramento
Letramento e teatro digital: produção textual

Artigo
Artigo
Artigo

2011
2010
2009

Tese
Artigo
Artigo

2007
2010
2015

Artigo
Artigo

2004
2017

Artigo
Artigo

2010
2009

Artigo

2012

Artigo
Artigo

2017
2015

Tese
Artigo

2003
2005

Artigo
Tese

2017
2010

Artigo
Tese

2005
2015

Artigo
Artigo
Artigo

2011
2012
2016
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113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Letramento escolar: reflexões sobre a produção escrita de adolescente
Letramento literário na escola: o poema na aula de língua portuguesa no ensino médio
Letramento para a construção da cidadania
Letramento: uso da tipologia textual narrativa no processo de ensino e aprendizagem no ensino
médio
Letramentos, gêneros textuais e Prova Brasil: Possibilidades de que tipo de desenvolvimento?
Linguagem, tecnologia, gêneros textuais e ensino: dez anos de diálogo com Luiz Antônio
Marcuschi
Literatura infanto-juvenil e gêneros textuais: uma proposta pedagógica com o livro
“Classificados Poéticos”, de Roseana Murray
Livro didático: três propostas para se trabalhar com textos
Manual do professor: constituição do gênero, recepção e reflexos no ensino e aprendizado de
língua materna
Material apostilado em análise: gêneros digitais no ensino de língua portuguesa
Mediações formativas para atividades didáticas com gêneros textuais
Mídia/Suporte e Hipergênero: Os Gêneros Textuais e Suas Relações
Modos de apropriação do gênero debate regrado na escola: uma abordagem aplicada
Nos entremeios da diversidade de gêneros textuais e de textos na escola, a formação do sujeito
leitor
O conhecimento metalinguístico, os enquadramentos da construção dos significados nos textos
e o ensino de língua portuguesa.
O Descritivo em diferentes gêneros textuais: perspectivas para o ensino da leitura e da escrita
O documento reorientação curricular de língua portuguesa da SEE do estado do Rio de Janeiro
(2006): um trabalho com os gêneros
O ensino com gêneros textuais no programa de aceleração da aprendizagem asas da
florestania – Acre
O ensino da língua na web: uma aventura pelo labirinto do hipertexto
O ensino da língua portuguesa no ensino médio por meio de sequências didáticas
O ensino de língua portuguesa e os gêneros discursivos: um estudo de análise linguística a
partir dos gêneros carta de reclamação e texto de divulgação científica
O ensino de língua portuguesa e suas abordagens: uma relação teoria e prática

Artigo
Tese
Artigo
Artigo

2015
2013
2010
2015

Artigo
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137
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139
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O ensino de línguas para crianças no contexto educacional brasileiro: breves reflexões e
possíveis provisões
O Ensino de Produção Textual com Base em Atividades Sociais e Gêneros Textuais
O ensino de produção textual em foco: uma leitura de “Minhas férias, pula uma linha, parágrafo”
O ensino de recursos linguísticos em sua relação com gêneros textuais: análise das
capacidades linguístico-discursivas em material didático do PDE/PR
O eu e o outro na composição poética de um jovem estudante
O gênero artigo de opinião: da teoria à prática em sala de aula
O gênero como instrumento para o ensino de Língua Portuguesa nos Parâmetros Curriculares
do Estado de Pernambuco
O gênero diário na formação inicial do professor
O gênero questão interpretativa como ferramenta de ensino de leitura
O gênero seminário escolar como objeto de ensino: instrumentos didáticos nas formas do
trabalho docente
O gênero tira em materiais didáticos
O letramento escolar e os textos da divulgação científica: a apropriação dos gêneros de
discurso na escola
O livro didático de língua portuguesa no Brasil
O lugar da gramática no ensino de gêneros textuais: o modelo didático aponta um caminho
O modelo didático do gênero cartoon: uma ferramenta para o ensino da leitura e da produção
textual
O que que ela quer saber da minha vida?: Limites e possibilidades para o sujeito no ensino de
língua portuguesa por meio dos gêneros
O Texto Instrucional como um Gênero Textual
O trabalho com a oralidade/variedades linguísticas no ensino de Língua Portuguesa
O trabalho com os gêneros do discurso no ensino médio e superior em aulas de língua materna
O trabalho com sequências didáticas no ensino fundamental: reflexões sobre experiências com
o gênero de texto narrativa de horror
O tratamento da oralidade nos PCN de língua portuguesa de 5ª a 8ª séries
O uso da pontuação em atividades linguísticas e epilinguísticas: o gênero fábula em foco
O uso de artigos midiáticos de divulgação científica em um Projeto Didático de Gênero: uma

Artigo

2007

Artigo
Artigo
Artigo

2006
2014
2017

Artigo
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Artigo

2017
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Artigo
Artigo
Tese

2008
2016
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Tese
Artigo
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158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

174
175
176
177
178
179
180

proposta para construção do aprendizado interdisciplinar em sala de aula
O uso do jornal impresso como estratégia para a formação do leitor crítico
Olimpíada de língua portuguesa como instrumento de formação docente
Olimpíada de Língua Portuguesa: ressignificação de práticas de leitura e escrita
Orientações sobre o ensino dos gêneros discursivos na base curricular comum de Pernambuco
e no livro didático de língua portuguesa: encontros e desencontros
Os gêneros digitais no livro didático de Língua Portuguesa do Ensino Médio
Os Gêneros Discursivos e o Ensino/Aprendizagem de Língua Portuguesa no Ensino Médio
Os gêneros textuais como objeto de ensino no livro didático de língua portuguesa
Os gêneros textuais e o ensino: as fábulas na perspectiva histórico-crítica
Os gêneros textuais em cena: uma análise crítica de duas concepções de gêneros textuais e
sua aceitabilidade na educação no Brasil
Os gêneros textuais em um novo suporte: softwares educativos
Os jogos de linguagem no discurso infantil: implicações na constituição do letramento oral
Os processos de apropriação de gêneros acadêmicos (escritos) por graduandos em letras e as
possíveis implicações para a formação de professores/pesquisadores
Os Tempos Verbais no Gênero Conto Popular em Produções Textuais de 6º
Pesquisa com os gêneros do discurso na sala de aula: resultados iniciais
Pluralidade dos gêneros e singularidades do texto: tensões constitutivas da didática das línguas
Pontos de diálogo entre os textos o problema do conteúdo, do material e da forma na criação
literária e os gêneros do discurso, de M. M. Bakhtin: algumas possibilidades de aplicação no
ensino de línguas
Práticas de escrita de textos argumentativos: tumblr como ferramenta pedagógica
Práticas de produção de textos
Práticas de produção textual no MSN Messenger: ressignificando a escrita
Práticas de reescrita no ensino do gênero resenha
Produção coletiva de textos na educação infantil: o trabalho de mediação docente
Produção de texto no contexto da progressão dos gêneros textuais: proposições do livro
didático
Projeto didático de gênero como possibilidade para o ensino da língua materna e o
desenvolvimento das capacidades de linguagem de alunos multirrepetentes

Artigo
Tese
Tese
Tese

2015
2014
2015
2010

Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo

2014
2016
2015
2014
2012

Artigo
Artigo
Artigo

2011
2012
2013

Artigo
Artigo
Artigo
Artigo

2012
2008
2015
2016

Tese
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo

2015
2011
2010
2015
2014
2017

Tese

2014
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181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

Projeto didático de gênero: retomando práticas e avaliando
Proposta de avaliação de sequências didáticas com foco na escrita
Propostas de produção escrita em livros didáticos: uma análise sob a perspectiva dos gêneros
Quem Conta Um Conto... O Estudo de Gêneros Discursivos e o Aprendizado pela Autoria
Quem ri por último... não conhece o contexto
Questões de leitura e ensino: ler e saber
Questões para além da didatização do gênero: um olhar para o ensino de pontuação em
sequência didática sobre o gênero textual conto humorístico infantil
Questões sobre o trabalho com gêneros textuais na sala de aula de língua estrangeira: uma
discussão sob a ótica bakhtiniana
Recepção e produção do gênero autobiografia mediadas por tecnologias digitais
Reconfiguração do Modelo Didático do Gênero: um diálogo com concepções teóricas
bakhtinianas
Redes sociais e produção colaborativa (wiki) de gêneros acadêmicos: um panorama do que a
web oferece
Refletindo sobre a Provinha Brasil a partir das dimensões sociocultural, linguística e cognitiva da
leitura
Relatório de estágio supervisionado como gênero discursivo mediador da formação do
professor de língua materna
Repensando a análise linguística: uma experiência com sequência didática no Ensino
Fundamental
Resumo Acadêmico: uma experiência mediativa com o gênero na formação docente inicial
Seleção de textos para coleções didáticas de Português no PNLD 2007 (1ª a 4ª séries): poemas
para quê? Para que poemas?
Sujeito, educação e o trabalho com a língua portuguesa na escola básica
Tarefas relativas a conhecimentos linguísticos no ensino médio: o que se prescreve e o que se
faz
Texto e gramática: casamento impossível em sala de aula?
Textos e gêneros no currículo de português da escola estadual paulista
Tipo, Gênero Textual e Gênero do Discurso: Em Busca de uma Definição para o Ensino
Trabalhar com gêneros ou ensinar gramatica? Entre a tradição e a inovação nas aulas de língua
portuguesa

Tese
Artigo
Tese
Artigo
Artigo
Artigo
Tese

2017
2012
2011
2017
2013
2012
2005

Artigo

2011

Tese
Artigo

2013
2017

Artigo

2013

Artigo

2012

Artigo

2008

Artigo

2011

Artigo
Tese

2014
2009

Artigo
Artigo

2014
2008

Artigo
Artigo
Artigo
Artigo

2009
2015
2012
2011
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203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

Um exemplo em avaliação de língua portuguesa a partir da noção de gênero discursivo
Um trabalho com gêneros textuais na escola
Uma abordagem para o ensino-aprendizagem do gênero resenha acadêmica
Uma Abordagem Via Gêneros Textuais para o Ensino da Habilidade de Leitura, no ‘Inglês
Instrumental’
Uma experiência de aplicação de gêneros textuais para o ensino de inglês
Uma tentativa de análise linguística de um texto do gênero 'relato histórico'
Uso de gêneros orais no ensino de língua materna de alunos de 7° ano: algumas reflexões
Uso sociocultural de gêneros discursivos por alunos brasileiros e alemães
Variação linguística e gêneros textuais: questão de estilo
Veículo de comunicação e gênero textual: noções conflitantes
Vlogs: um estudo das sequências narrativas e argumentativas das produções discentes no
ensino fundamental

Artigo
Artigo
Tese
Artigo

2011
2017
2007
2007

Artigo
Artigo
Tese
Artigo
Artigo
Artigo
Tese

2009
2010
2015
2009
2016
2003
2017
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APÊNDICE B – TRABALHOS ANALISADOS ENTRE OS ANOS DE 2010 A 2017

Número do
Trabalho
Analisado
1
3
5
6
7
12
13
14
16
17
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45

Enfoque Dado pelo
Trabalho
Formação Docente
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Reflexão
e
prática
docente
Aprendizagem do aluno
Formação Docente
Reflexão
e
prática
docente
Aprendizagem do aluno

Autores Abordados
Bronckart, Koch, Bakhtin
Bronckart, Dolz e Schneuwly
Dolz e Schneuwly
Bronckart, Dolz e Schneuwly, Bakhtin
Bronckart, Bakhtin
Bronckart, Dolz e Schneuwly
Marcuschi, Koch

Bronckart, Bakhtin, Miller, Marcuschi, Dolz e
Schneuwly
Aprendizagem do aluno Marcuschi, Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Aprendizagem do aluno Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Reflexão
e
prática Bakhtin
docente
Reflexão
e
prática Maingueneau, Bakhtin, Marcuschi
docente
Reflexão
e
prática Bakhtin
docente
Reflexão
e
prática Swales, Bakhtin
docente
Aprendizagem do aluno Marcuschi, Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Aprendizagem do aluno Marcuschi, Dolz e Schneuwly, Travaglia
Reflexão
e
prática Marcuschi, Travaglia
docente
Aprendizagem do aluno Bakhtin, Marcuschi
Formação Docente
Bakhtin, Marcuschi
Aprendizagem do aluno Marcuschi, Dolz e Schneuwly
Formação Docente
Bakhtin, Marcuschi
Aprendizagem do aluno Swales, Bazerman, Miller, Bakhtin
Aprendizagem do aluno Marcuschi e Dolz e Schneuwly
Aprendizagem do aluno Dolz e Schneuwly, Bronckart
Aprendizagem do aluno Swales, Bakhtin, Marcuschi, Bathia
Aprendizagem do aluno Maingueneau, Marcuschi
Aprendizagem do aluno Bakhtin, Dolz e
Aprendizagem do aluno Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Formação Docente
Bronckart, Marcuschi, Dolz e Schneuwly
Aprendizagem do aluno Bronckart, Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Aprendizagem do aluno Bakhtin e Marcuschi
Aprendizagem do aluno Bronckart, Bazerman, Marcuschi, Dolz e
Schneuwly
Formação Docente
Bronckart

131
46
47
48
49
50
51
52
53
55
56
57
58
59
61
63
64
65
66
67
68
69
72
73
74
75
77
78
81
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
95
96
98

Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Reflexão
e
prática
docente
Formação Docente
Aprendizagem do aluno
Formação Docente
Aprendizagem do aluno
Reflexão
e
prática
docente
Reflexão
e
prática
docente
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno

Rojo, Bakhtin
Bakhtin, Bazerman, Dolz e Schneuwly
Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Marcuschi, Bazerman
Bakhtin, Rojo
Bakhtin, Rojo
Bakhtin, Bazerman
Bakhtin
Bakhtin, Dolz e Schneuwly, Bazerman
Bronckart, Dolz e Schneuwly
Bakhtin, Marcuschi
Bronckart, Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Bakhtin, Dolz e Schneuwly

Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Bakhtin
Bronckart, Marcuschi, Bakhtin, Dolz e
Schneuwly
Aprendizagem do aluno Bakhtin, Maingueneau, Dolz e Schneuwly
Aprendizagem do aluno Bakhtin
Aprendizagem do aluno Bazerman
Aprendizagem do aluno Bakhtin
Aprendizagem do aluno Não se baseia em nenhum teórico
Reflexão
e
prática Dolz e Schneuwly
docente
Aprendizagem do aluno Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Aprendizagem do aluno Bakhtin, Rojo
Formação Docente
Bakhtin
Aprendizagem do aluno Marcuschi, Dolz e Schneuwly
Reflexão
e
prática Bronckart,
Marcuschi,
Maingueneau,
docente
Bakhtin
Aprendizagem do aluno Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Formação Docente
Marcuschi, Bakhtin, Bazerman
Reflexão
e
prática Bakhtin, Marcuschi, Bathia
docente
Aprendizagem do aluno Marcuschi, Bazerman, Dolz e Schneuwly
Aprendizagem do aluno Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Formação Docente
Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Aprendizagem do aluno Bronckart, Bakhtin, Marcuschi
Formação Docente
Bronckart, Dolz e Schneuwly
Aprendizagem do aluno Bronckart, Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Formação Docente
Marcuschi, Dolz e Schneuwly
Formação Docente
Bronckart, Swales, Bazerman
Aprendizagem do aluno Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Formação Docente
Bronckart, Dolz e Schneuwly
Formação Docente
Bronckart, Swales, Dolz e Schneuwly, Miller

132
99
101
102
103
106
107
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
126
127
128
130
131
132
134
137
138
139
140
141

Reflexão
e
prática
docente
Formação Docente
Formação Docente
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Formação Docente
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Formação Docente
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno

Dolz e Schneuwly

Marcuschi, Bakhtin
Bakhtin, Marcuschi
Bronckart, Dolz e Schneuwly
Marcuschi
Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Marcuschi, Bakhtin
Bakhtin
Bazerman, Bakhtin
Bakhtin
Marcuschi, Dolz e Schneuwly
Bakhtin, Marcuschi
Bronckart, Marcuschi, Bakhtin, Dolz
Schneuwly
Aprendizagem do aluno Marcuschi
Aprendizagem do aluno Bronckart, Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Formação Docente
Marcuschi
Formação Docente
Marcuschi
Reflexão
e
prática Marcuschi, Bakhtin, Dolz e Schneuwly
docente
Aprendizagem do aluno Marcuschi, Bakhtin
Reflexão
e
prática Marcuschi, Dolz e Schneuwly
docente
Reflexão
e
prática Bronckart, Dolz e Schneuwly
docente
Reflexão
e
prática Bakhtin, Bazerman, Swales
docente
Aprendizagem do aluno Bronckart, Marcuschi
Aprendizagem do aluno Bakhtin, Rojo
Reflexão
e
prática Marcuschi, Bakhtin
docente
Aprendizagem do aluno Bakhtin
Aprendizagem do aluno Bakhtin, Marcuschi
Reflexão
e
prática Bronckart, Dolz e Schneuwly
docente
Reflexão
e
prática Marcuschi, Dolz e Schneuwly
docente
Reflexão
e
prática Bakhtin, Marcuschi
docente
Reflexão
e
prática Bronckart, Dolz e Schneuwly
docente
Reflexão
e
prática Bakhtin, Dolz e Schneuwly
docente
Reflexão
e
prática Bakhtin, Dolz e Schneuwly
docente
Reflexão
e
prática Bronckart, Dolz e Schneuwly
docente

e

133
143
145

Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno

148

Reflexão
e
docente
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Formação Docente
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Formação Docente
Reflexão
e
prática
docente
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Formação Docente
Aprendizagem do aluno
Reflexão
e
prática
docente
Reflexão
e
prática
docente
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Formação Docente

149
150
152
153
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
188

Bakhtin, Rojo
Bakhtin, Bazerman, Marcuschi, Dolz e
Schneuwly
prática Bronckart, Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Bronckart, Dolz e Schneuwly
Bakhtin
Marcuschi, Dolz e Schneuwly
Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Bronckart, Dolz e Schneuwly
Não se baseia em nenhum teórico
Bronckart, Dolz e Schneuwly
Bakhtin, Marcuschi
Bronckart, Marcuschi, Dolz e Schneuwly
Marcuschi, Koch
Bakhtin
Marcuschi, Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Bakhtin
Bronckart, Bakhtin, Bazerman, Swales,
Bathia, Miller, Dolz e Schneuwly
Marcuschi
Marcuschi, Swales
Marcuschi, Dolz e Schneuwly
Bronckart, Dolz e Schneuwly
Marcuschi
Bakhtin

Não se baseia em nenhum teórico
Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Bakhtin
Swales, Marcuschi, Bathia, Dolz
Schneuwly
Aprendizagem do aluno Dolz e Schneuwly
Aprendizagem do aluno Marcuschi, Dolz e Schneuwly
Aprendizagem do aluno Bronckart, Dolz e Schneuwly
Reflexão
e
prática Bronckart, Dolz e Schneuwly
docente
Aprendizagem do aluno Dolz e Schneuwly
Reflexão
e
prática Dolz e Schneuwly
docente
Aprendizagem do aluno Bakhtin, Marcuschi
Reflexão
e
prática Brait, Travaglia
docente
Reflexão
e
prática Bazerman, Dolz e Schneuwly
docente
Formação Docente
Bakhtin, Marcuschi

e

134
189
190
191
192
194
195
197
200
201
202
203
204
208
209
211
213

Reflexão
e
prática
docente
Aprendizagem do aluno
Aprendizagem do aluno
Reflexão
e
prática
docente
Formação Docente
Formação Docente
Formação Docente

Bakhtin, Swales, Dolz e Schneuwly
Bronckart, Bakhtin, Dolz e Schneuwly
Bakhtin, Marcuschi
Não se baseia em nenhum teórico

Marcuschi, Dolz e Schneuwly
Bakhtin, Marcuschi
Bakhtin, Travaglia, Marcuschi, Dolz
Schneuwly
Formação Docente
Não se baseia em nenhum teórico
Aprendizagem do aluno Bakhtin, Marcuschi, Travaglia
Reflexão
e
prática Bakhtin
docente
Formação Docente
Marcuschi
Reflexão
e
prática Bronckart, Bakhtin
docente
Reflexão
e
prática Bronckart, Bakhtin
docente
Aprendizagem do aluno Bakhtin, Marcuschi, Dolz e Schneuwly
Reflexão
e
prática Bakhtin
docente
Aprendizagem do aluno Bakhtin, Marcuschi, Dolz e Schneuwly

e

