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Resumo: O artigo em tela tem como objetivo ressaltar a importância de se trabalhar com 
textos diversos em sala de aula, pois os gêneros textuais produzem um efeito de sentido a 
cada situação específica de interação humana. Assim, os gêneros textuais, utilizados nos mais 
diversos ambientes linguísticos, retratam de forma ideal a evolução da linguagem. Logo, faz-
se necessário que o ambiente escolar acompanhe essas mudanças, proporcionando um 
trabalho voltado a diversidade de gêneros textuais existentes e tão enriquecedores ao ensino-
aprendizagem, favorecendo a aprendizagem da escuta, da leitura e da escrita de diferentes 
textos. São utilizados como meio de articulação entre as práticas sociais. Diante disso, o 
presente trabalho teve como fundamentação teórica estudiosos da Linguística, a exemplo de 
Mikhail Bakhtin, Marcuschi e Ingedore  Koch. 
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Abstract: The article aims to screen highlight the importance of working with diverse texts in 
the classroom, because the genres produce an effect of meaning to each specific situation of 
human interaction. Thus, the genres used in many different language environments, optimally 
depict the evolution of language. Therefore, it is necessary that the school keep pace with 
these changes, providing a diversity of work aimed at existing genre and so enriching the 
teaching-learning process, encouraging the learning of listening, reading and writing different 
texts. They are used as a means of articulating the social practices. Thus, the present work 
was theoretical scholars of linguistics, like Mikhail Bakhtin and Marcuschi Ingedore Koch. 
 

 



 2

 
 
 
 
Keywords: Gender. Linguistics. Text. 

 
 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 

 O estudo dos gêneros, sobretudo na educação atual, tem mostrado a importância 

de se trabalhar com textos diversos em sala de aula, uma vez que favorece a aprendizagem da 

escuta, da leitura e da escrita de diferentes textos. Desse modo, o professor fará com que seus 

alunos desenvolvam diferentes habilidades e competências no campo da linguagem. Agindo 

assim, o educador deixará de considerar o aprendiz como mero receptor de textos e dar-lhe-á 

a oportunidade de se desenvolver enquanto cidadão de uma sociedade letrada.   

 Considerando esses aspectos, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

explicitam as vantagens de incorporar os gêneros, ficcionais ou não-ficcionais, ao ensino 

tradicional, pois “Somente como leitores de múltiplos textos os alunos desenvolverão a 

contento sua competência textual” (PCN, 2002, p.78). Isso será possível quando o aluno 

compreender que os gêneros textuais são ações sociodiscursivas, pois atuam sobre o mundo e 

o dizer do mundo, isto é, são os diversos tipos de textos empregados nas diversas situações 

comunicativas de interação humana.  

 Dessa maneira, podem-se encontrar inúmeros gêneros textuais, tais como: 

quadrinhos, revistas, telegramas, e-mails, romances, edital de concurso, lista de compras, bula 

de remédio, bilhete, receita de bolo, cartas, dentre outros, ou seja, constituem atos sociais que 

interpretam o mundo com o conhecimento dos grupos sociais.  

 No entanto, essa não era a compreensão que se tinha a respeito dos gêneros, 

Cadore (apud PERDIGÃO, 1996, p. 03) adotava o termo gênero limitado ao campo da 

retórica e da literatura, portanto, era algo que não fazia parte do contexto social. A partir de 

1993, com Mikhail Bakhtin é que se passa a se referir a gênero textual como sendo os 

diversos tipos de textos empregados nas diversas situações comunicativas de interação 

humana. 
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 Frise-se que a presença dos mais diversos gêneros textuais socialmente utilizados 

em nosso dia-a-dia é algo comum e extremamente demonstrado pelos estudos relativos ao 

assunto. Os gêneros textuais emergem nos processos sociais em que pessoas tentam 

compreender umas às outras. Logo, são utilizados como meio de articulação entre as práticas 

sociais. 

 Tomando como base essa perspectiva, o presente trabalho tem como intuito 

esclarecer que o trabalho com os gêneros textuais dentro e fora da sala de aula faz-se 

importante em todas as etapas da vida. Trazendo a visão de estudiosos da Linguística, a 

exemplo de Mikhail Bakhtin, Luis Antonio Marcuschi e Ingedore  Grinfield Villaça Koch. 

 

 

 

2. GÊNERO 

 

 

 Desde a época de Platão e Aristóteles, a noção de gênero vem sendo uma 

preocupação constante. Primeiro, foi preocupação da poética e da retórica, para depois tornar-

se preocupação da linguística, que é “uma ciência específica da linguagem” (BRANDÃO, 

2000, p. 19). Este fato pode ser explicado não só pela existência recente da linguística como 

também pela sua preocupação inicial com as unidades menores que o texto, ou seja, o fonema, 

a palavra, a frase. Porém, a partir do momento que a linguagem começa a se preocupar com o 

texto, ela passa a pensar e refletir sobre a questão do gênero, na tentativa de identificar, 

organizar e ordenar os textos com os quais nos defrontamos no campo da linguagem, para 

melhor compreendê-los. 

 Ingedore Koch, tomando como base os estudos de Mikhail Bakhtin, afirma que 

“todos os nossos enunciados se baseiam em formas-padrão e relativamente estáveis de um 

todo” (2002, p.54). Essas formas-padrão são os gêneros, “tipos relativamente estáveis de 

enunciados” (BAKHTIN, 1992, p. 279), relacionados diretamente às diferentes situações 

sociais.  

 Desse modo, essas situações sociais vão determinar um gênero a ser utilizado, 

com características temáticas, composicionais e estilísticas próprias. Assim, devido às 

inúmeras situações sócio-discursivas existentes, “não há como fazer uma lista fechada de 

todos os gêneros” (MARCUSCHI, 2005, p. 29). Ingedore faz algumas considerações 

importantes sobre a escolha do gênero, a qual não ocorre de maneira aleatória: 
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A escolha do gênero é, pois, uma decisão estratégica, que envolve uma 
confrontação entre os valores atribuídos pelo agente produtor aos parâmetros 
da situação (mundo físico e sócio-subjetivo) e os usos atribuídos aos gêneros 
do intertexto. A escolha do gênero deverá [...] levar em conta os objetivos 
visados, o lugar social e os papéis dos participantes. Além disso, o agente 
deverá adaptar o modelo do gênero a seus valores particulares, adotando um 
estilo próprio, ou mesmo contribuindo para a constante transformação dos 
modelos. (INGEDORE: 2002, p. 55 e 56). 

 

 Desse modo, pode-se afirmar que os gêneros são heterogêneos, ou seja, possuem 

inúmeras formas (modelos), com denominações nem sempre unívocas. Eles podem 

desaparecer da mesma forma como surgem. Além disso, alguns gêneros têm caráter híbrido, 

em que um gênero assume a função de outro, ocorrendo mescla entre eles, a essa definição 

dá-se o nome de “intertextualidade inter-gêneros’’. 

 Em um gênero, encontram-se: 

 

[...] os elementos centrais caracterizadores de uma atividade humana: o 
sujeito, a ação, o instrumento. [...] o gênero pode ser considerado como 
ferramenta, na medida em que um sujeito – o enunciador – age 
discursivamente numa situação definida – a ação – por uma série de 
parâmetros, com a ajuda de um instrumento semiótico – o gênero. (KOCH, 
2002, p.54) 

 

 Marcuschi afirma, ainda, que “em muitos casos são as formas que determinam o 

gênero e, em outros tantos serão as funções. Contudo haverá casos em que será o próprio 

suporte ou o ambiente em que os textos aparecem que determinam o gênero presente” (2005, 

p. 21). Como é um discurso persuasivo, a imagem que o publicitário deve ter do seu público é 

o ponto central para que o processo argumentativo surta o efeito desejado. 

     A flexibilidade dos gêneros textuais é abordada por Marcuschi que afirma: 

 
Os gêneros não são entidades naturais como as borboletas, as pedras, os rios 
e as estrelas, mas são artefatos culturais construídos historicamente pelo ser 
humano. Não podemos defini-los mediante certas propriedades que lhe 
devam ser necessárias e suficientes. Assim, um gênero pode não ter uma 
determinada propriedade e ainda continuar sendo aquele gênero. (apud 
DIONÍSIO, 2005, p.30) 

 
 

Para o autor, embora o gênero não tenha determinada propriedade, ainda continua 

sendo aquele gênero. Para exemplificar, Marcuschi fala que uma publicidade pode ter o 

formato de um poema ou de uma lista de produtos em oferta. O que importa é que esteja 
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fazendo divulgação de produtos, estimulando a compra por parte de clientes ou usuários 

daquele produto, ou seja, continuará sendo um texto publicitário graças a essas propriedades 

necessárias e suficientes. 

 

 

 

 

3. COMPETÊNCIA TEXTUAL 

 

 

 O gênero textual se enquadra em uma situação social, logo, cada situação tem 

características temáticas, composicionais e estilísticas próprias para formar um gênero. Razão 

pela qual os gêneros são heterogêneos. Diante disso, o indivíduo ao se confrontar com alguns 

tipos de situações em que se deve fazer uso de um ou outro gênero textual, deve ter a 

competência de escolher qual usar.  

      Segundo os PCN: 

 

Na vida social, e não somente na sala de aula, o aluno deve ser capaz de 
reconhecer como a linguagem foi organizada para produzir determinados 
efeitos de sentido. É desejável, portanto, que saiba apreciar esteticamente a 
sonoridade de uma canção que ouve no rádio, os efeitos de sentido de uma 
frase lida em um outdoor, as entrelinhas de um texto publicitário em uma 
revista, e assim sucessivamente. (2002, p.65).  

 

 Conhecer o sentido de um texto é, necessariamente, ter o conhecimento 

intertextual, pois “o reconhecimento do gênero fornece uma chave para a interpretação do 

texto”, afirmam Kleiman e Morais (1999, apud DIONISIO, 2002). Percebe-se, com isso, a 

suma importância de o aluno compreender isso em sua vivência escolar, pois também será 

fundamental em todas as etapas de sua vida fora dos bancos escolares. Os gêneros são parte 

do modo como os seres humanos dão forma às atividades humanas. “Surgem emparelhados a 

necessidades e atividades sócio-culturais [...]”. (MARCUSCHI, 2005, p. 19) 

 Assevera Koch (2002, p. 55): “A escolha do gênero é, pois, uma decisão 

estratégica, em que envolve uma confrontação entre os valores atribuídos pelo agente 

produtor aos parâmetros da situação.” Por isso, cada época é marcada por alguns gêneros 

predominantes na relação sócio-cultural. 
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 Ressalta-se que os diversos gêneros textuais têm cada um sua funcionalidade no 

dia-a-dia. Sendo assim, o trabalho em sala de aula deve proporcionar a leitura, compreensão e 

a produção escrita em língua portuguesa, focando o desenvolvimento de habilidades que 

façam com que o aluno tenha capacidade de usar um número sempre maior de recursos da 

língua. Nesse caso, possa o discente utilizar e entender que os diversos tipos de gêneros 

textuais produzem um efeito de sentido a cada situação específica de interação humana. 

 Para tal, o espaço da sala de aula precisa ser transformado numa verdadeira 

oficina e textos de ação social, o que é viabilizado e concretizado pela adoção de algumas 

estratégias, como por exemplo: solicitar a participação dos alunos para que enviem uma carta 

para alunos de outra sala, enviar um requerimento ao secretário de educação, convite para 

uma confraternização, criar uma música e dedicar ao melhor amigo, dentre outros contextos 

sociais.  

 Assim, essas atividades, além de diversificar e concretizar os leitores do diversos 

gêneros textuais, permitem a participação direta de todos os alunos e ocasionalmente de 

pessoas que fazem parte de suas relações sociais.   

 Esse tipo de produção possibilita ao professor abandonar os critérios de avaliação 

quase exclusivamente gramaticais e literários. Permite um direcionamento diferente no olhar 

com referência ao que seja um bom texto. Logo, aluno e professor saem ganhando, ambos 

compreenderiam que um bom texto é aquele que é adequado à situação comunicacional para o 

qual foi produzido, isto é, se a escolha do gênero, se a estrutura, o conteúdo e o nível de 

língua estão adequados ao interlocutor e podem cumprir a finalidade do texto no exercício da 

interação humana, da participação social dentro de uma sociedade letrada.  

 Por isso, em certo sentido, a ideia básica que se acha no centro dos PCN é que um 

maior conhecimento do funcionamento dos gêneros textuais é importante tanto para a 

produção como para compreensão, assim, sugerem que o trabalho com o texto deve ser feito 

na base dos gêneros, sejam eles orais ou escritos.  

 Assim, o falante será possuidor de uma competência textual, podendo distinguir 

um gênero textual de outro, e assim, sabendo enquadrá-lo em uma dada situação social.  

Sendo a escola o lugar mais adequado para se trabalhar e desenvolver todos os processos 

textuais, explorando a riqueza que é a linguagem humana. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Não há registro de nenhuma sociedade humana que se organize sem linguagem, 

sem comunicação. Inumeráveis redes de comunicação verbal tecem a nossa história, cada dia. 

Pensamos para falar, falamos para pensar. Por isso, as palavras: para comunicar o vivido e o 

por viver, para resgatar a memória, como também para enunciar os desejos, as esperanças, as 

várias formas de se fecundar o presente e gestar o futuro.  

 Pensamos e falamos as relações da vida cotidiana, ou seja, precisamos das 

palavras, das nossas palavras que atravessam praticamente todas as dimensões de nossa 

existência, desde os mais secretos sinais dos nossos sonhos até as situações mais objetivas do 

trabalho cotidiano. 

Inserido neste processo, vale salientar a respeito dos gêneros textuais, Mikhail 

Bakhtin (1997 apud DIONÍSIO, 2005, p.29) pontuava como sendo os diversos tipos de textos, 

orais e escritos, usados pelo homem no intuito de se comunicar e que são intensamente 

marcados por fatores históricos – sociais, sendo assim entidades comunicativas. 

 Neste sentido, no desenrolar da humanidade, percebe-se que tudo o que envolve o 

ser humano é passível de mudança, assim, são com os gêneros textuais. Estes são as 

diversidades de textos que encontramos em diversos ambientes de discurso na sociedade. 

 Segundo Marcuschi (apud Dionísio, 2005, p.19) “[...] os gêneros não são 

instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa. Caracterizam-se como eventos 

textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos.” Marcuschi conclui que os gêneros 

textuais são determinados de acordo com a necessidade e objetivos dos falantes e da natureza 

do tópico tratado 

 Assim, notas-se que o estudo dos gêneros textuais nos permite compreender o 

quanto estamos cercados; imersos nos diversos gêneros que estão presentes em nosso dia-a-

dia. Por isso, a necessidade de se estar preparado para entrar em contato e compreender as 

diversas formas discursivas de um texto se apresentar. Dessa forma, podemos inferir que o 

gênero é indispensável na vida escolar dos estudantes, possibilitando o uso consciente da 

língua em dada situação. 

      Por fim, é na escola o lugar onde os processos textuais são mais trabalhados. É lá 

que se deve aprender a escrever e a desenvolver todo o tipo de produção textual. Portanto, 

desenvolver a maneira como os gêneros textuais podem ser utilizados na sala de aula, faz com 

que  os alunos e professores trabalharem a linguagem prazerosamente. 
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