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RESUMO

Este artigo reporta à leitura dos gêneros textuais como fundamentais para a inserção social e
elemento importante na formação humana integral. O objetivo geral é confirmar o papel integrador e
a capacidade interdisciplinar dos gêneros textuais a partir do olhar de teóricos que defendem essa
premissa, onde será direcionado para a realidade do Ensino Médio Integrado (EMI). Especificamente
será sugerida uma oficina de leitura utilizando os gêneros textuais como forma de ampliação da
integração entre conteúdos das disciplinas do EMI, a fim de contribuir com a formação humana
integral. Os procedimentos metodológicos desta análise estão pautados em estudos bibliográficos. O
aporte teórico se consubstanciou a partir dos fundamentos teóricos do materialismo histórico
dialético, da formação omnilateral, do currículo integrado e dos gêneros textuais como fios
condutores para propostas pedagógicas integradoras, articulados à formação humana integral.

Palavras-chave: Ensino médio integrado. Formação humana integral. Gêneros textuais. Oficina de
leitura.

ABSTRACT

This article reports on the reading of textual genres as fundamental for social insertion and an
important element in integral human formation. The general objective is to confirm the integrative
role and interdisciplinary capacity of textual genres from the perspective of theorists who defend this
premise, where it will be directed to the reality of Integrated High School (EMI). Specifically, a
reading workshop will be suggested using textual genres as a way to broaden the integration between
content of EMI disciplines, in order to contribute to integral human formation. The methodological
procedures of this analysis are based on bibliographic studies. The theoretical contribution was
substantiated from the theoretical foundations of dialectical historical materialism, omnilateral
formation, integrated curriculum and textual genres as guiding threads for integrative pedagogical
proposals, articulated to integral human formation.

Keywords: Integrated high school. Integral human formation. Textual genres. Reading workshop.

RESUMEN

Este artículo informa sobre la lectura de géneros textuales como fundamentales para la inserción
social y un elemento importante en la formación humana integral. El objetivo general es confirmar el
papel integrador y la capacidad interdisciplinaria de los géneros textuales desde la perspectiva de los
teóricos que defienden esta premisa, donde se dirigirá a la realidad de Integrated High School (EMI).
Específicamente, se sugerirá un taller de lectura utilizando géneros textuales como una forma de
ampliar la integración entre el contenido de las disciplinas EMI, a fin de contribuir a la formación
humana integral. Los procedimientos metodológicos de este análisis se basan en estudios
bibliográficos. La contribución teórica se fundamentó en los fundamentos teóricos del materialismo
histórico dialéctico, la formación omnilateral, el currículum integrado y los géneros textuales como
hilos guía para propuestas pedagógicas integradoras, articuladas a la formación humana integral.

Palabras clave: escuela secundaria integrada. Formación humana integral. Géneros textuales. Taller
de lectura.
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1. INTRODUÇÃO

Percebe-se nas circunstâncias diárias como é importante compreender o que se lê indo além da
decodificação, possibilitando ao indivíduo o entendimento da função dos textos que está lendo, para
saber utilizá-los adequadamente em cada situação específica. Além disso, quem não entende o que lê
e não compreende a funcionalidade da leitura, certamente vai perdendo o interesse pelos estudos,
alimentando a cultura da repetência, que mantém elevada a defasagem entre idade e série,
contribuindo para a evasão escolar, criando dessa forma um círculo vicioso.

Ler pressupõe a construção de significados através do contato dos sujeitos com a cultura e seus
processos, o somatório das experiências sensíveis vai produzindo um arsenal simbólico que os
capacita a transitar em âmbitos interpretativos cada vez mais complexos. Ademais, a prática da
leitura vai ampliando, ao mesmo tempo, o vocabulário, a habilidade de interpretar, associar e
encadear eventos, tornando inseparáveis leitura de mundo e da palavra. Dessa forma, se pode
alcançar a intersubjetividade, primordial à construção da própria identidade, o que requer senso
crítico e autonomia como condições indispensáveis.

Vale ressaltar que a partir da década de 1980, diversas propostas curriculares foram apregoadas no
sentido da mudança de perspectiva no ensino da Língua Portuguesa, ou seja, o foco do estudo da
frase direcionado para a gramática normativa passa para o foco do estudo do texto, assim admite-se
de forma praticamente unânime, que o texto é o melhor ponto de partida e de chegada para se
trabalhar a língua em sala de aula, pois possibilita situações concretas de seu uso.

Pode-se buscar compreender a importância dos gêneros textuais para o processo ensino
aprendizagem a partir do entendimento do seu conceito. Assim, de acordo com Marcuschi (2002),
gêneros textuais são:

Realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sócio
comunicativas; constituem textos empiricamente realizados cumprindo
situações comunicativas; sua nomeação abrange um conjunto aberto e
praticamente ilimitado de designações concretas determinadas pelo canal,
estilo, conteúdo, composição e função (MARCUSCHI, 2002, p.23).

Este artigo destacará os gêneros textuais, por estes representarem o funcionamento da língua em
situações concretas de uso, e ainda, por fazerem parte da estrutura social, não como um simples
reflexo desta, mas sim como instrumentos de ação social. Segundo Marcuschi (2008), os gêneros
textuais realizam linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares, já que cada
um deles tem um propósito bastante claro que o determina e lhe dá uma esfera de circulação.

Sobre o papel dos gêneros textuais como fundamental instrumento de mediação de toda estratégia de
ensino, ressalta-se que:

O trabalho escolar, no domínio da produção de linguagem, faz-se sobre os
gêneros, quer se queira quer não. Eles constituem o instrumento de mediação
de toda estratégia de ensino e o material de trabalho, necessário e inesgotável,
para o ensino da textualidade. A análise de suas características fornece uma
primeira base de modelização instrumental para organizar as atividades de
ensino que esses objetos de aprendizagem requerem (DOLZ; SCHNEUWLY,
2010, p.43-44).

Vale ressaltar que o foco dessa análise são os sujeitos do EMI , na faixa etária entre 15 e 19 anos, em
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sua maioria. Esta fase da adolescência, na qual os sujeitos desse estudo se encontram, possui
características peculiares, que merecem um olhar acurado, pois, como discorre Petit, é “uma idade
das mais desconfortáveis, mas também das mais exaltantes e, às vezes, das mais exaltadas, pois é
nela que o radicalismo das pulsões se faz sentir também nos ideais, idade que não sabemos como nos
definir” (PETIT, 2008, p.53). E, o ensino médio: “é uma etapa em que os sujeitos estão fazendo
escolhas e, dentre essas escolhas também está a formação profissional, o projeto de vida subjetiva e
social que se deseja e se pode perseguir” (RAMOS, 2007, p.18).

Nessa fase da adolescência, caracterizada por dúvidas e descobertas, a leitura dos gêneros textuais
pode contribuir para que os alunos decifrem a própria experiência e conheçam mais sobre si mesmos.
Dentro dessa premissa, a problemática que envolve esse estudo está baseada no uso dos gêneros
textuais em seus múltiplos contextos de desenvolvimento, que podem ser utilizadas como ferramenta
para a formação, principalmente a formação do aluno do Ensino Médio Integrado, uma vez que os
gêneros textuais podem servir como meio de integração entre as disciplinas propedêuticas e técnicas.

Além disso, a modalidade do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (EMIEP) tem como
base o Decreto nº 5154/2004, que traz a forma de Ensino Médio Integrado à Educação Técnica de
nível médio, como possibilidade de ir de encontro à dualidade entre formação específica e a
formação geral posta até então. Assim, o EMI apresenta a integração como componente primordial
no processo de formação omnilateral dos sujeitos da Educação Profissional. A partir dessa vertente, é
de suma importância para esse estudo, compreender como os gêneros textuais poderiam ser
utilizados como viés integradores das disciplinas dessa modalidade de ensino e contribuir com a
formação omnilateral almejada.

Os gêneros textuais, abordados numa perspectiva humanística e emancipadora, podem constituir um
dos elementos de relevante contribuição para a formação humana integral, no contexto do EMI, pois
segundo Marcuschi (2008), os gêneros textuais podem funcionar como uma ferramenta
interdisciplinar, com atenção principalmente para a linguagem em uso e para as atividades culturais e
sociais.

Por todas as características dos gêneros textuais, principalmente a possibilidade de utilização em
múltiplas áreas e disciplinas, bem como seu potencial no auxílio da formação dos indivíduos, dentro
da perspectiva da aquisição de conhecimentos, transformação de realidades, formação cidadã, dentre
outros, a utilização dessa ferramenta mostra-se importante e norteia esse estudo, sobretudo no que
diz respeito a sua utilização no EMI.

Nessa perspectiva, o objetivo geral desse artigo é confirmar o papel integrador e a capacidade
interdisciplinar dos gêneros textuais a partir do olhar de teóricos que defendem essa premissa, onde
será direcionado para a realidade do EMI. Especificamente será sugerida aqui uma oficina de leitura
utilizando os gêneros textuais como forma de ampliação da integração entre conteúdos das
disciplinas do EMI, a fim de contribuir com a formação humana integral.

Este trabalho está estruturado, então, nas seguintes partes: essa introdução, já apresentada, seguida
por um tópico intitulado: A integração entre o Ensino Médio e a Educação Profissional, no qual
serão apresentadas as concepções que nortearão esse estudo, incluindo informações sobre a educação
profissional, sua integração com o ensino médio; em seguida destaca-se algumas ideias sobre a
escola unitária e a omnilateralidade; em sequência, os gêneros textuais como fios condutores para
propostas pedagógicas integradoras; depois segue uma proposta integradora a partir dos gêneros
textuais e por último as considerações finais.

2. A INTEGRAÇÃO ENTRE O ENSINO MÉDIO E A EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
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A divisão dos brasileiros entre trabalhadores manuais e intelectuais, entre trabalho simples e
complexo e a divisão da cultura geral e da cultura técnica, traduziu-se na negação de uma Educação
Profissional concebida para ser integradora.

Até os dias atuais ainda se persegue um projeto que atenda a escola como unitária, visando a
formação de sujeitos plenos em suas criações e vivências, capazes de unificar o pensar e o agir
através de uma educação para além do trabalho.

Segundo Araújo e Frigotto (2015), a escola unitária humanista necessita desenvolver nos sujeitos a
capacidade criadora intelectual e prática e para o entendimento da realidade social, tendo como pilar
o trabalho como princípio educativo. A escola unitária de Gramsci traz pressupostos referentes à
relação entre cultura (as Artes e a Literatura) e a técnica, como oportunidade de acesso a todos os
sujeitos sem diferenciação de classe.

Após inúmeros embates e discussões acerca das políticas para o EM e para a EP, almejando a
integração, numa tentativa de superar a dualidade existente, foi elaborado o documento base,
denominado: Educação Profissional técnica de nível médio integrada ao Ensino Médio, (BRASIL,
2007), cujo conteúdo almejava um caminho novo a ser percorrido e direcionava para o respaldo da
formação humana integral, de acordo com o seguinte texto:

Assim, a política de Ensino Médio foi orientada pela construção de um
projeto que supere a dualidade entre formação específica e formação geral e
que desloque o foco dos seus objetivos do mercado de trabalho para a
pessoa humana, tendo como dimensões indissociáveis o trabalho, a ciência,
a cultura e a tecnologia (BRASIL, 2007, p.6)

Destaca-se ainda a seguinte alteração do decreto nº 5154, de 23 de julho de 2004, a partir da redação
do Decreto nº 8268, de 18 de junho de 2014 e regulamentada no §2º do Art. 36 e os Arts. 39 a 41 da
Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996:

Art. 2º A Educação Profissional observará as premissas: I - organização, por
áreas profissionais em função da estrutura sócio-ecupacional e tecnologia; II -
articulação de esforços das áreas da educação, do trabalho e emprego, e da
ciência e tecnologia; (Redação dada pelo Decreto nº 8268, de 2014); III - a
centralidade do trabalho como princípio educativo e (Incluído pelo Decreto
nº 8268, de 2014); IV - a indissociabilidade entre teoria e prática. (BRASIL,
2014).

Vale salientar que para Araujo e Frigotto (2015), os projetos de Ensino Integrado seriam
direcionados pela égide de unidade da relação teoria e prática, ou seja, a distinção teoria e prática se
dá no seio de uma unidade indissolúvel que dá a entender uma relação de autonomia e dependência
de um termo em relação ao outro, teoria e prática são, portanto, tidos como dois elementos
indissolúveis.

Ainda, no Art. 4º do Decreto nº 8268, de 18 de junho de 2014, fica clara a proposição a diretriz da
integração curricular para a Educação Profissional Técnica de nível médio. O decreto, pode ser
reconhecido como um componente imprescindível, pois através dele, a integração tão pretendida,
pode acontecer de forma mais real na sua oferta e como base para projetos pedagógicos das
instituições e diretrizes curriculares nacionais. Mormente devido a embates conceituais, disputas
políticas arraigadas historicamente no âmbito educacional, contradições pedagógicas, levam ao
desalinhamento entre conquistas na lei e insuficiente concretização na prática.

A Educação Profissional e sua articulação com o Ensino Médio, diante do exposto acima, devia
superar as barreiras da dualidade e constituir-se em uma escola unitária, politécnica e omnilateral.
Essas premissas serão discutidas no item que segue.
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3. CONCEPÇÕES SOBRE A ESCOLA UNITÁRIA E A OMNILATERALIDADE

Uma escola comprometida com a transformação social, a formação de estudantes críticos e
conscientes do seu papel social e capaz de se adaptar à realidade e necessidades do aluno e não o
contrário, certamente terá como pressupostos os conceitos da politecnia e formação integrada. O
projeto de Ensino Médio Integrado traz uma proposta de integração trabalho/educação, sendo
amalgamada pela ideia de transformação da realidade social. Possui práticas pedagógicas
integradoras, orientadas pela ideia de emancipação social, de desenvolvimento de autonomia e da
capacidade criativa dos estudantes.

Segundo Ramos (2007), o conceito de integração associa dimensões fundamentais da vida que
estruturam as práticas sociais, sendo elas o trabalho, a ciência e a cultura. A primeira referindo-se ao
sentido ontológico e histórico; a segunda compreendida como os conhecimentos produzidos pela
humanidade que possibilitam o contraditório avanço produtivo e a terceira equivale aos valores
éticos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade.

Trata-se, então, de relacionar internamente cultura e trabalho, humanismo e tecnologia,
conhecimentos gerais e específicos, enfim, relacionar o currículo com o processo de
ensino-aprendizagem. Ao contrário de somar os currículos e as cargas horárias referentes ao ensino
médio e às habilitações profissionais. Para tanto, “o currículo integrado do ensino médio técnico visa
à formação de trabalhadores como dirigentes, tendo como horizonte a superação da dominação dos
trabalhadores e perspectivas de emancipação” (MOLL et al., 2010, p.52).

Segundo Ramos (2007), essa postura epistemológica da integração, recorre à princípios e
pressupostos da interdisciplinaridade e da visão totalizante da realidade. Não se trata de uma
superposição, somatório ou conhecimentos subordinados uns aos outros, mas a sua integração
baseada na proposição da totalidade.

Assim, apesar dos obstáculos presentes nesse desafio, o ensino médio integrado ao ensino técnico
sob forma unitária é primordial para se fazer a ‘travessia’ para uma nova realidade. “A ideia de
‘travessia’ pode compreendê-la como constituinte de um movimento de continuidade e ruptura a
partir do qual o novo engendra-se no velho” (MOURA et al. 2012, p. 1072). Essa travessia é
comentada por Ramos (2007) da seguinte forma:

O Decreto n. 5154/2004, pretende reinstaurar um novo ponto de partida para
essa travessia, de tal forma que o horizonte do ensino médio seja a
consolidação da formação básica unitária e politécnica, centrada no trabalho,
na ciência e na cultura, numa relação mediata com a formação profissional
específica que se consolida em outros níveis e modalidades de ensino
(RAMOS, 2007. p.15).

O trabalho como princípio educativo, segundo Gramsci (1982), se configura na perspectiva de
superar a dicotomia trabalho manual/trabalho intelectual, objetivando formar trabalhadores com a
competência de atuarem como dirigentes, bem como cidadãos. Dessa forma, a integração exige a
construção contínua da relação entre conhecimentos gerais e específicos, sob os eixos do trabalho, da
ciência e da tecnologia. Em outras palavras, isto significa buscar garantir a formação humana de
forma completa para a leitura do mundo e para o desempenho do papel de cidadão.

Segundo Ramos (2007), a condição para se superar um ensino enciclopédico, que não permitem aos
estudantes estabelecerem relações concretas entre a ciência que aprende e a realidade em que vive, é
o trabalho nos sentidos ontológico e histórico, por organizar a base unitária do ensino médio. Seria,
também, princípio educativo, porque leva os estudantes a entenderem que todos nós somos seres de
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trabalho, cultura e ciência e a plenitude do exercício dessas potencialidades exige superar a
exploração uns pelos outros.

Enfim, as necessidades do mundo do trabalho buscam ser respondidas pelos termos formação
integrada, formação politécnica e formação tecnológica, levando-se em consideração a ciência e a
tecnologia como forças produtivas, fontes de riqueza.

Pode-se concluir que, admitir a integração do ensino médio com o ensino técnico deve ser um
compromisso ético e político, onde toda sociedade deve estar envolvida, objetivando o
desenvolvimento do ensino médio sobre uma base unitária garantida para todos. Essas ações
perpassam por um currículo integrado e atividades pedagógicas condizentes com a proposta,
destaca-se aqui a formação do aluno leitor, capaz de ler nas entrelinhas, motivado a agir
transformando realidades, a partir do senso crítico que lhe foi cultivado.

Será enfatizado o Ensino Integrado como um projeto que traz um conteúdo pedagógico
comprometido, envolvido com o desenvolvimento de ações formativas integradoras (opondo-se às
práticas fragmentadoras do saber) e que visam promover nos educandos a ampliação da sua
capacidade de compreensão de sua realidade específica, associada à realidade social. Através de tais
práticas, os sujeitos do ensino e da aprendizagem devem manifestar uma atitude humana
transformadora, concretizada com seu engajamento político com os trabalhadores, abarcando a
dinâmica das relações sociais, uma vez que, a prática pedagógica ultrapassa o ambiente escolar
(ARAUJO e FRIGOTTO, 2015).

Nesse contexto, a formação voltada para a omnilateralidade terá subsídios para preparar o indivíduo
a conquistar sua autonomia, condição na qual ele se reconhece não só como produto da história, mas
também como sujeito da sua história, comprometendo-se, assim, com a transformação social.

Marx e Engels (2011) criticam uma formação baseada na negação de acesso irrestrito ao
desenvolvimento do trabalhador, indo de encontro à formação incompleta, que faz dos indivíduos
expropriados de condições culturais, sociais e materiais, aleijando-os em sua totalidade. Tal crítica
oferece um indicativo de que os autores disseminariam sobre a omnilateralidade em suas
manifestações em defesa de uma sociedade menos capitalista, como pode ser percebido nesse trecho:

A causa não está na consciência, mas no ser. Não no pensamento, mas na
vida; a causa está na conduta empírica do indivíduo que, por sua vez,
dependem das condições universais. Se as circunstâncias em que este
indivíduo evolui só lhe permitem um desenvolvimento unilateral, de uma
qualidade em detrimento de outras, se estas circunstâncias apenas lhe
fornecem os elementos materiais e o tempo propício ao desenvolvimento
desta única qualidade, este indivíduo só conseguirá alcançar um
desenvolvimento unilateral e mutilado (MARX; ENGELS, 2011, p.43).

Os autores acima citados trataram a questão da educação, partindo do princípio de que os homens,
sobretudo os da classe trabalhadora constroem a vida dentre as relações sociais de produção, assim a
ideia se dá na necessária união da instrução com o trabalho material. Marx afirma que a educação da
classe trabalhadora deve compreender a educação intelectual, física e instrução tecnológica. Este
pensamento aponta para a formação integral, omnilateral do ser humano, concepção denominada de
politecnia, como parte da formação integral. Acrescente-se a isso que a dimensão intelectual deve
abranger a totalidade das ciências, dessa forma a classe trabalhadora tem chance de emancipação
(MOURA; LIMA FILHO e SILVA, 2012).

Apesar das divergências teóricas sobre o que é politecnia, este trabalho irá se ater a entendê-la como
sinônimo de relação entre o conhecimento e domínio das técnicas sobre o objeto do fazer e o fazer
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operacional, entre o trabalho intelectual e a indústria.

Com base nisso, indo de encontro ao modelo hegemônico imposto e a unilateralidade, a referência
será de uma Educação Profissional na busca de uma formação que favoreça o desenvolvimento dos
sujeitos pela perspectiva de uma escola unitária, e que se apoie em conhecimentos e experiências
diversas, notadas e praticadas universalmente.

Como já mencionamos anteriormente, Gramsci (1982), defende a escola unitária conforme citado
abaixo:

O advento da escola unitária significa o início de novas relações entre
trabalho intelectual e trabalho industrial, não apenas na escola, mas em toda a
vida social. O princípio unitário, por isso, refletir-se-á em todos os
organismos de cultura transformando-os e emprestando-lhe um novo
conteúdo (GRAMSCI, 1982, P.125).

Vale ressaltar a necessidade do domínio técnico-operativo, como também a compreensão científica
que a tecnologia e o processo produtivo demanda, desvendadas as partes e o todo, proporcionando a
compreensão da sua essência.

Assim sendo, no cerne da proposta de escola unitária, que defende um currículo integrado como
meio de formação, reconhecemos ser fundamental o cultivo da leitura dos gêneros textuais, como
componente curricular e sua prática pedagógica no contexto do EMIEP.

Destaca-se os gêneros textuais como um dos componentes na formação humanística, de forma que se
faz salutar a reflexão sobre o lugar da leitura na sociedade atual e nos currículos de formação. Qual a
função social da leitura dos gêneros textuais? Qual o seu lugar nos espaços formativos e sociais? O
que eles podem significar dentro de um projeto pedagógico de natureza emancipatória que vislumbra
a formação omnilateral dos sujeitos?

Estando a leitura dos gêneros textuais inserida na base curricular da formação geral, esta se torna
fundamental na função da formação humana integral, e estando ela nessa posição, certamente pode
servir de conexão integradora entre as disciplinas do EMI.

A leitura vai além do lado estanque que as classes hegemônicas criam em função dos seus próprios
interesses. Em contrapartida, a leitura, através dos gêneros textuais, está imbuída de caráter
formativo na formação reflexiva e crítica dos sujeitos.

4. A IMPORTNCIA DOS GÊNEROS TEXTUAIS COMO FIOS CONDUTORES
PARA PROPOSTAS PEDAGÓGICAS INTEGRADORAS

Este tópico tratará inicialmente sobre a importância da leitura para a formação crítica do indivíduo, o
papel fundamental da escola nesse processo e a ênfase aos gêneros textuais por representarem
entidades comunicativas que se transformam em instrumentos de ação social, representando fios
condutores para propostas pedagógicas integradoras direcionando para a formação omnilateral. É
nessa perspectiva que a leitura como aspecto fundamental da formação dos indivíduos críticos e
atuantes na sociedade, está em consonância com a proposta de formação integrada, que possui como
foco a formação do homem omnilateral. Nesse contexto, os sujeitos seriam vistos como possuidores
de uma história, uma vida, uma cultura, que possuem necessidades distintas, mas também direitos
universais.
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Uma discussão essencial é sobre a importância da leitura. Através dela, o indivíduo é ajudado a se
construir, a sonhar, a encontrar mobilidade social enxergando novas possibilidades, a encontrar
sentido sobre o mundo que o cerca, a pensar, a se tornar mais resistente ao que possa lhe
marginalizar. A leitura pode contribuir em vários aspectos, como conhecimento, sociabilidade,
apropriação da língua, construção de si mesmo, e também o puro e simples entretenimento. Nas
palavras de Petit (2008) “... a leitura, em particular a leitura de livros, pode ajudar os jovens a serem
mais autônomos e não apenas objetos de discursos repressivos ou paternalistas. E que ela pode
representar um atalho que leva de uma intimidade um tanto rebelde à cidadania” (PETIT, 2008,
p.16).

A leitura traz possibilidades de acesso ao saber, podendo autorizar a pessoa a um certo domínio
sobre o mundo, repleto de inconstâncias, principalmente por intermédio de diversos suportes de
informação escrita. Assim, tem ação libertadora e promove o protagonismo no acesso ao
conhecimento e à cultura.

É notório que a leitura é imprescindível para aquisição de informações e sobretudo para a formação
do educando. Porém, uma pergunta inquietante será inserida nesse contexto: Todo aluno gosta de
ler? Provavelmente não. O desafio de pais e educadores é salutar, repleto de obstáculos e requer
dedicação constante, já que estimular o gosto pela leitura, na maioria das vezes, é uma tarefa
complexa. Inicialmente, perceber onde estão os entraves será mais prudente do que apenas ter boa
vontade de colaborar com os educandos, identificar os motivos que os distanciam da leitura e,
portanto, de um pleno exercício da cidadania. Some-se a isso, o mapeamento do que os alunos leem,
este é indubitavelmente um caminho para aproximação dos seus interesses. Em seguida, deve-se
buscar estratégias que possibilitem ultrapassar as barreiras, já que estas não são intransponíveis. Esta
sim é a prioridade, ao passo que estará comprometida com um novo olhar que o educando poderá ter
pela leitura. O compromisso de fazê-lo entender que quem lê transcende o tempo, numa experiência
de prazer indescritível, pessoal e inigualável.

Pode-se acrescentar que, além de despertar no aluno o encantamento pela leitura, é relevante
despertar nele a sensibilidade para que ele seja capaz de se situar frente ao texto lido num:

[...] processo que envolva uma compreensão crítica do ato de ler que não
esgota na decodificação pura da palavra escrita, mas que se antecipa e se
alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da
palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade
da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A
compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a
percepção das relações entre o texto e o contexto (FREIRE, 2011, p.11).

Paulo Freire traz a importância da leitura do mundo próprio do leitor como subsídio que o levará ao
interesse pela leitura da palavra, ao passo que Lajolo traz que: &39;&39; lê-se para entender o
mundo, para viver melhor. Em nossa cultura, quanto mais abrangente a concepção de mundo e de
vida, mais intensamente se lê, numa espiral quase sem fim, que pode e deve começar na escola, mas
não pode (nem costuma) encerrar-se nela” (LAJOLO, 1993, p.7).

Partindo do pressuposto que muitos alunos não têm o hábito de ler, a escola torna- se, então, para
esses, o único veículo de interação dos mesmos com textos. Assim, a responsabilidade da escola é
incontestável, cabendo a ela disponibilizar leituras de bom nível, diversidade de textos, modelos de
leitores e práticas de leitura eficazes e, consequentemente, formar leitores competentes. Ou seja,
formar aqueles que por conta própria, por livre iniciativa, seleciona o que deseja ler dentre os vários
gêneros e tipos de texto que circulam socialmente, além de compreenderem a função social da
leitura.

No ambiente escolar, cabe principalmente aos educadores propiciarem aos educandos situações que
levem a observação e análise do contexto no qual estão inseridos e, mais do que isso, oferecer-lhes
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condições para que tenham vontade política para propor alternativas coerentes que objetivem à
melhoria da qualidade de vida. É importante considerar que, a leitura instrutiva e àquela que estimule
a imaginação não devem ser colocadas pela escola como oponentes, já que uma aliada à outra
contribuem para a formação do pensamento do indivíduo, ajudando-o a escrever sua própria história
por entre as linhas, aprendendo a lidar com seus medos, amores, frustrações, perdas, separações,
enfim, propicia a busca pelo sentido das coisas.

A educação deve ter como prioridade formar o cidadão e, para isso, precisa estar afinada com as
novas tendências manifestadas na sociedade e estas indicam a necessidade de "uma formação geral
sólida, a capacidade de manejar conceitos, o desenvolvimento do pensamento abstrato"(SAVIANI,
1994, p.103).

Dessa forma, a escola necessita formar o leitor que questiona, disposto a ler bastante e de forma
contínua e que esteja conectado com o mundo, no entanto, esse deve ser um compromisso de vários
atores e não exclusivo dos professores.

Apesar da afirmação, que já se tornou senso comum, de que jovens não leem, segundo Borges
(2016), o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) da OCDE
(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), contraria a referida afirmativa.
Institutos Federais de Educação registram desempenho equivalente a países asiáticos e acima da
média da OCDE, nas áreas de Matemática, Ciência e inclusive leitura. Isso mostra que há
possibilidade de conquistar resultados satisfatórios.

Outro ponto crucial, no que tange às práticas escolares e seus resultados é o papel da tecnologia no
mundo contemporâneo. Os tempos mudaram, é fato, mas é preciso se adaptar às novidades e delas
tirar proveito. Com a introdução da informática, do computador, da internet na sala de aula,
obviamente que a escola precisa inovar, sair da zona de conforto. Não há como negar a necessidade
da utilização desses meios em nossas vidas, apesar do mundo atual destoar do passado e causar
alguns conflitos. Um deles é acreditar que o livro possa ser obsoleto. Segundo Failla “o desafio é
conseguir despertar para a leitura uma geração quase entorpecida pela comunicação em meio digital”
(FAILLA, 2016, p.20).

Este desafio deve ser perseguido, pois ao se pensar no indivíduo como produto do meio, como uma
transformação deste, devemos ressaltar que isso acontece somente quando adquire conhecimento
sobre sua real situação e muda sua mentalidade, assim, “quanto mais formos capazes de nomear o
que vivemos, mais aptos estaremos para vivê-lo e transformá-lo” (PETIT, 2008, p.82).

Isto é possível através da leitura, na medida em que contribui para o indivíduo tornar-se um pouco
mais agente de sua vida, podendo encontrar o seu lugar no mundo, através da sua inserção no seu
espaço. Reforçando com as palavras de Petit: “A leitura contribui assim para criar um pouco de
‘jogo’ no tabuleiro social, para que os jovens se tornem um pouco mais atores de suas vidas, um
pouco mais donos dos seus destinos e não somente objetos de discurso dos outros” (PETIT, 2008,
p.118).

A partir da leitura o leitor transforma e ressignifica o que lê, pois ele não é passivo, distorce,
reescreve, altera o sentido, como também é transformado. O escritor e o leitor constroem-se um ao
outro. Nesse entendimento discorre Zilberman:” Entre a obra e o leitor estabelecem-se uma relação
dialógica. Essa relação por sua vez, não é fixa, já que, de um lado, as leituras diferem a cada época, e
de outro, o leitor interage com a obra a partir de suas experiências anteriores, ele carrega consigo
uma bagagem cultural de que não pode abrir mão e que interfere na recepção de uma criação literária
particular” (ZILBERMAN, 2008, p.92, apud ZEN e COLLER, 2014, p.135).

A leitura vem se apresentando de forma diferente nas últimas décadas, com a tecnologia digital
presente de forma avassaladora. Porém apesar de dúvidas sobre a obsolescência do livro nesse novo
cenário, alguns acreditam que uma nova tecnologia não torna necessariamente a anterior obsoleta.
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Segundo Eco (2003, apud TERRA, 2015, p.30) os livros não foram aprimorados, pois já são bons
suficientemente.

O deslocamento da leitura de suportes tradicionais, como o livro impresso, para novos suportes
oriundos do avanço tecnológico, suscita algumas questões. Embora a leitura torne-se mais acessível
através da internet, por exemplo, por conta da gratuidade de muitas obras. Por outro lado, não se
pode confiar totalmente nas informações de todos os provedores de busca e sites, já que qualquer
pessoa pode postar suas ideias como se fossem verdades absolutas. Sobre isso Failla (2011), chama a
atenção de que: “A informação pasteurizada leva a uma sociedade homogênea, onde o pensar não
cria, mas reproduz e copia. Leva ao empobrecimento do que nos humanizou, leva à alienação e
massificação” (FAILLA, 2011, p.22).

Observa-se, através do exposto, a relevância da escola como mediadora no processo de leitura dos
seus alunos, indicando leituras fundamentais para formação do leitor crítico, que seja capaz de
discernir o que realmente lhe convém como indivíduo e cidadão.

Vale também enfatizar a dimensão de poder assumido por aqueles que se apropriam do
conhecimento por intermédio da leitura, para tanto:

Além de despertar do imaginário, o livro já significou ameaça aos poderosos
por seu poder libertador de consciências. Foi queimado em praças e proibido
como instrumento revolucionário. Também já representou instrumento de
domínio e manipulação de massas, ao difundir crenças; ideologias ou fé
religiosa (FAILLA, 2011, p.21).

É através do poder adquirido pela leitura que se abrem caminhos para se exercer o papel de autêntico
cidadão, ou seja, a:

“Leitura e cidadania têm tudo a ver. É um binômio correto, objetivo, que
anuncia a estreita relação entre uma ação de governo e sua consequência na
vida dos nacionais (...) O país democrático, que abre espaço para que os
contrários convivam em paz dentro de um mesmo espaço político, precisa
oferecer mais e mais oportunidades a todos para aprender, conhecer, ler e,
por intermédio desse caminho se transformar em cidadãos de fato e não de
direito” (WERTHEIN, 2008, p.43).

Além do que foi abordado, chama-se atenção para o entendimento de que a leitura não ocorre só na
escola, vai além dos seus muros, nas palavras de Lajolo (1993), “Ninguém nasce sabendo ler:
aprende-se a ler à medida em que se vive. Se ler livros geralmente se aprende nos bancos da escola,
outras leituras se aprendem por aí, nas chamadas escolas da vida” (LAJOLO, 1993, p.7).

Porém é no ambiente escolar que se percebe um grande número de leitores, até por conta das leituras
obrigatórias que exige, dessa forma, “Temos nesse cenário a oportunidade de encontrar a chave que
pode abrir a ‘caixinha’ de soluções para transformar leitores por obrigação em leitores por prazer”
(FAILLA, 2011, p.30).

No contexto escolar, percebe-se que são várias as possibilidades de ensino e tanto podem servir para
projetos libertários ou conservadores, vai depender da finalidade que oriente a sua escolha, seu uso e
sua avaliação.

A materialização dos textos se dá em gêneros textuais, de formas variadas e concorrem dos modos
mais diversificados em situações sociais corriqueiras de cada pessoa. A partir daí, entende-se que os
gêneros são integrantes da estrutura social e não somente reflexo dessa estrutura. E o que são gêneros
textuais? Será enfatizada novamente a sua definição.
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Segundo Marcuschi (2008), gênero textual caracteriza-se por textos que se substancializam em
situações comunicativas recorrentes, ou seja, são os textos concretizados que as pessoas se deparam
diariamente e que apresentam padrões sócio comunicativos característicos determinados por
objetivos, por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na
integração de forças sociais, institucionais, históricas e técnicas. Para ele os gêneros são, em primeiro
lugar, fatos sociais e não apenas fatos linguísticos.

Dessa maneira, as novas formas de trabalho didático vêm se voltando para os gêneros textuais, uma
vez que a partir deles pode-se analisar mais do que o funcionamento da língua, chegando-se até
mesmo ao funcionamento da própria sociedade embasados pelas atividades discursivas. É importante
considerar que esse trabalho com gêneros permite tratar integralmente elementos centrais no ensino
da língua, tais como, questões de produção, compreensão, gramática.

Marcuschi (2008), sobre a essência do trabalho com gêneros em sala de aula, assevera que:

Gêneros textuais transformam-se em instrumentos de ação social. A escola
pode didatizar esse processo a fim de propiciar ao aprendiz um contato mais
eficaz e mais adequado com a ação linguística diária. Nisto se baseia a
essência do trabalho com gêneros em sala de aula em todos os níveis de
ensino desde o nível fundamental até o terceiro grau (MARCUSCHI, 2008,
p.26).

Além disso, vale ressaltar algumas características dos gêneros textuais: dinâmicos, históricos,
sociais, recorrentes, o que não o fazem formais, mas sim entidades comunicativas em que são
evidenciados os aspectos relativos a funções, propósitos, ações e conteúdo. Acrescente-se ainda que
tais propósitos são bastante claros em cada gênero que o determina e lhe dá um campo de circulação.
Todos os gêneros têm uma forma e uma função, como também um conteúdo e estilo, mas sua
determinação se dá pela função e não pela forma. Considerando que a linguagem é a via de
elaboração e de desenvolvimento do conhecimento humano, convém dizer que refletir sobre a língua
pressupõe a compreensão da sua natureza interativa.

Outro aspecto importante a ser abordado é o lugar dos gêneros textuais como sistema de controle
social, por serem atividades discursivas socialmente estabilizadas que se prestam aos mais variados
tipos de controle social e até mesmo ao exercício do poder. Destacam-se como um dos instrumentos
mais poderosos da máquina sócio-discursiva, na qual os indivíduos se inserem a partir da sua
constituição como seres sociais.

É através do poder adquirido pela leitura que se abrem caminhos para se exercer o papel de autêntico
cidadão, ou seja:

Leitura e cidadania tem tudo a ver. É um binômio correto, objetivo, que
anuncia a estreita relação entre uma ação de governo e sua consequência na
vida dos nacionais [...] O país democrático, que abre espaço para que os
contrários convivam em paz dentro de um mesmo espaço político, precisa
oferecer mais e mais oportunidades a todos para aprender, conhecer, ler e,
por intermédio desse caminho se transformar em cidadãos de fato e não de
direito (WERTHEIN, 2008, p.43).

Com atenção especial para as atividades culturais e sociais e para a linguagem em uso, destaca-se o
estudo dos gêneros textuais como fértil área interdisciplinar. Área esta, motivadora de muitos
pesquisadores por seu estudo teórico, no sentido de investigar seus sentidos e sua importância no
desenvolvimento do ensino aprendizagem em sala de aula.
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Três momentos marcaram os primeiros estudos da interdisciplinaridade, segundo Francischett
(2005): em 1970 a construção epistemológica da interdisciplinaridade em busca de uma explicação
filosófica procurava a definição de interdisciplinaridade. Em 1980, explicitação das contradições
epistemológicas decorrentes dessa construção em busca de uma diretriz sociológica, tentar explicar
um método para a interdisciplinaridade. Em 1990, construir uma nova epistemologia, a própria da
interdisciplinaridade, em busca de um projeto antropológico, construção de uma teoria da
interdisciplinaridade.

Para Pereira (2014) sobre interdisciplinaridade:

A tentativa do homem conhecer as interações entre mundo natural e a sociedade, criação humana e
natureza, e em formas e maneiras de captura da totalidade social, incluindo a relação entre
indivíduos. Consiste, portanto, em processos de interação entre conhecimento racional e
conhecimento pensável, e de integração entre saberes tão diferentes, e, ao mesmo tempo,
indissociáveis na produção de sentido da vida. (PEREIRA, 2014, p.33)

Segundo Ramos (2005), a interdisciplinaridade como método, é a reconstrução da totalidade pela
relação entre os conceitos originais a partir de diferentes nuances da realidade, ou seja, dos variados
campos da ciência configurados em disciplinas.

Nessa vertente, Kleiman (1998) entende que na construção do conhecimento, a leitura pode ser
objeto e instrução de aprendizagem, na qualidade de instrumento, pertencente a todas as disciplinas.

Para tanto, há de se convir que toda a prática pedagógica gravita em torno do currículo, onde seus
conteúdos não podem ser indiferentes ao contexto nos quais se configuram, visto que currículo não é
um conceito, mas uma construção cultural.

De acordo com Sacristan (2000), na definição do currículo descreve-se a concretização da própria
escola e a maneira peculiar de enfocá-la num momento social e histórico específico, para um nível de
educação numa rede institucional.

Daí depreende-se que o significado de currículo não pode findar em algo estático, ele é o caminho de
acesso ao conhecimento, por intermédio das condições em que se efetiva e se transforma numa
apresentação particular de entrar em contato com a cultura.

Um dos princípios norteadores de um currículo voltado para a emancipação humana e transformação
social é que a realidade concreta é uma totalidade, síntese de variadas relações. Ramos (2005),
baseia-se na perspectiva de totalidade como um todo estruturado e dialético, assim um currículo
integrador organiza o conhecimento e discorre o processo de ensino-aprendizagem de maneira que os
conteúdos sejam assimilados como conjunto de relações de uma totalidade que se quer entender.

Apesar de bastante propagada, a perspectiva para o estudo de gêneros através do viés interdisciplinar,
a prática pedagógica ainda é marcada pela tendência classificatória e reducionista dos gêneros, onde
o foco é a forma e a estrutura. Já a perspectiva funcionalista da linguagem vale-se de critérios
indicados pelo próprio contexto, como formas de ação sociointerativas. Nessa abordagem, onde o
gênero textual é flexível e maleável, é reconhecido como uma categoria dinâmica, processual,
interativa e cognitiva.

A centralidade da questão talvez esteja na noção de que os gêneros não são formas rígidas conforme
aprendemos na escola, mas são apreendidos de forma natural semelhante a aprendizagem da língua
materna, nas relações sociais de forma concreta. Por isso é importante indagar sobre as práticas de
leitura e escrita na instituição escolar, isto é, em que proporção estão relacionadas com a vivência
dos estudantes e como sugerir práticas pertinentes e funcionais no contexto escolar.

A sugestão é a utilização de gêneros textuais para que os estudantes aprendam a diferenciar um texto
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do outro e para que ampliem o repertório com textos mais literários ou mais específicos. As
experiências de ensino com a utilização dos gêneros, são compreendidas através de teorias que
alicerçam essas práticas, cujo objetivo é a formação de leitores críticos e proficientes.

Ler implica conhecer como os textos funcionam nas diversas práticas socioculturais. O fazer
pedagógico precisa de estratégias advindas de múltiplos gêneros textuais que promovam
experiências de leitura associadas a diferenciados domínios da atividade do homem.

Para Cristovão (2013, p.363) “lemos, escutamos e produzimos textos como uma forma de
participação no mundo,”portanto, diante da necessidade destes recursos para mediar nossas ações,
podemos apontar a importância do papel dos gêneros como megainstrumentos simbólicos dessas
interações e como constitutivos da linguagem em funcionamento, sobretudo nas atividades coletivas
de formação, ou seja, nas atividades de linguagem socialmente construídas.

É de grande relevância que as atividades propostas em sala de aula sejam coerentes com a leitura que
são feitas dos gêneros textuais no dia a dia. Isto é, planejar atividades articuladas com a intenção de
leitura e um modo de ler o texto, a partir de mecanismos relacionados ao gênero textual que está
sendo estudado.

Nesse processo, o professor deve procurar saber os gêneros com os quais os estudantes estão
acostumados, quais são os aspectos que já se apropriaram e quais ainda necessitam se apropriar. Daí
irá pensar como será a inserção de novos gêneros ou trabalhar de maneira mais contundente com os
já conhecidos por eles, para que os textos sejam de acordo com suas experiências.

Conforme Schneuwly e Dolz (2004), não se deve ensinar gêneros, mas ensinar a operar com gêneros,
ensinar um modo de atuação sociodiscursiva numa cultura e não um simples modo de produção
textual, uma vez que para esses autores, os gêneros são formas de ações sociais. Os sujeitos agentes
não escolhem de forma rígida um modelo de texto, escolhem-no em função de seu desenvolvimento
pessoal e, assim, por ser exposto aos gêneros, aprende por ensaios e erros a adaptá-los a
determinadas situações de ação.

Para Matêncio (2004, p.225), “os gêneros não se ensinam, se aprendem, em processos de
socialização e, sendo assim, os professores deveriam promover situações de ensino e de
aprendizagem à luz dos gêneros, e não propriamente ensinar gêneros.”

De acordo com os pressupostos apresentados até aqui, acredita-se na linguagem como meio de ação
no gênero como articulador das práticas sociais e ensino, e na leitura como uma capacidade que pode
ser ensinada.

Nessa abordagem em tela, observa-se a relevância da escola como mediadora no processo de leitura
dos seus alunos, indicando leituras fundamentais para formação do leitor crítico, ou seja, capaz de
discernir o que realmente lhe convém como indivíduo e cidadão.

Chama-se atenção para o entendimento de que a leitura não ocorre só na escola, vai além dos seus
muros, nas palavras de Lajolo, “ninguém nasce sabendo ler: aprende-se a ler à medida em que se
vive. Se ler livros geralmente se aprende nos bancos da escola, outras leituras se aprendem por aí,
nas chamadas escolas da vida” (LAJOLO, 1993, P.7).

Porém é no ambiente escolar que percebemos um grande número de leitores, até por conta das
leituras obrigatórias que exige, dessa forma, “temos nesse cenário a oportunidade de encontrar a
chave que pode abrir a ‘caixinha’ de soluções para transformar leitores por obrigação em leitores por
prazer” ( FAILLA, 2011, p.30).

No contexto escolar, percebe-se que são várias as possibilidades de abordar os gêneros textuais, que
tanto podem servir para projetos libertários ou conservadores, vai depender da finalidade que oriente
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sua escolha, seu uso e sua avaliação.

Uma escola comprometida com a trasformação social, em formar estudantes críticos e conscientes do
seu papel, procura intermediar no caminho onde possam adaptar a realidade às necessidades dos
alunos e não o oposto.

A prática dos gêneros textuais em sala de aula a partir do que foi exposto, tem como referência a
teoria da educação sociocognitiva, esta segundo Bertrand (2001), assenta na noção de influência
mútua dos fatores socioculturais, pessoais e comportamentais na aprendizagem e da ação. E diante da
importância dada à interação para a aprendizagem, ou seja, a relevância da mediação por meio da
linguagem para a construção do conhecimento, tem-se a teoria da aprendizagem sócio-histórica de
Vygotsky como eixo de embasamento dos referidos trabalhos. Esta vertente defende o
desenvolvimento do espírito humano como parte de um processo social e histórico.

O arcabouço teórico de Vygotsky contribui para a teoria da aprendizagem, cujo posicionamento
epistemológico destaca a importância da linguagem como operacionadora de meios para o processo
de ensino aprendizagem a partir de ações significativas contínuas. Nesse raciocínio, os
conhecimentos dos sujeitos são resultantes de experiências que permitem semiotizar o pensamento, e
o processo de semiotização está implicado na interação social.

Dada a relevância dessa teoria para a ressignificação da prática pedagógica em sala de aula,
Marcuschi afirma:

A língua é um sistema simbólico ligado à práticas sócio-históricas e não
funciona no vácuo. Ela se dá, inclusive com condições inter e intrapessoais,
como diria Vygotsky. O sociointeracionismo Vygotskyano funda-se nas
propriedades da mente social. Para Vygotsky, conhecer é um ato social e não
uma ação interior do indivíduo isolado.” (MARCUSCHI, 2008, p.229).

Vale frisar a fundamental importância em valorizar aquilo que o aluno traz de conhecimentos
adquiridos em outras vivências sociais fora da escola, considerar o aluno como sujeito do
conhecimento, pensante, histórico, social e autor da sua aprendizagem em interação com o objeto do
conhecimento, com o professor e seus pares, além de focarmos nos gêneros textuais como
instrumentos de ação social. Porém os desafios e contradições existem de forma contundente na
realidade das instituições escolares.

O professor quando lançar mão de práticas respaldadas na concepção sócio-histórica ou outras que
fujam do tradicional, deve estar ciente das raízes tradicionais da educação brasileira, podendo
encontrar resistência inclusive por parte dos próprios alunos.

Tendo em vista o exposto até aqui, considera-se o destaque que Shulman (2014) faz sobre a
relevância da compreensão dos propósitos educacionais, para atingir objetivos relacionados com o
letramento do aluno, com a sua autonomia para desfrutar, desenvolver entendimentos, habilidades e
valores essenciais para funcionar numa sociedade justa e livre.

Por conseguinte, nota-se que mesmo em grande parte dos casos, o ensino inicie com algum tipo de
texto e a sua compreensão possa ser uma meta relevante em si mesma, deve-se evidenciar que o texto
é um meio para atingir outros propósitos educacionais. Os objetivos da educação vão além da
compreensão de determinados textos, porém podem ser inalcançáveis sem eles. É aí onde sobressai o
papel de atividades pedagógicas alicerçadas nos gêneros textuais, sobretudo por estes caracterizarem
fatos sociais e não apenas fatos linguísticos.

5. UMA PROPOSTA INTEGRADORA A PARTIR DOS GÊNEROS TEXTUAIS
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Uma proposta integradora visando contribuir com a realidade das práticas pedagógicas no Ensino
Médio Integrado, se constitui na realização de oficinas de leitura explorando os gêneros textuais.

Espera-se que, as oficinas utilizando os gêneros textuais possam ajudar não apenas no estudo da
Língua Portuguesa para além das regras gramaticais, mas também na interação dos alunos, através
dos gêneros, em situações de discussão do que vem sendo produzido de conhecimento, inclusive no
ambiente de trabalho.

As oficinas pedagógicas, são instrumentos eficientes para o processo ensino e aprendizagem, uma
vez que se trata de uma metodologia coletiva, aberta e dinâmica, em que se trabalha ativamente, que
possibilita a inovação, a troca de experiências e a construção de conhecimentos. É um espaço de
descobertas, transformação, reflexão, aberto a vivências, diálogos e partilhas, sendo enriquecedoras à
medida em que oportuniza a interação do(s) ministrante(s) com o grupo e dos participantes do grupo
entre si.

Primeiramente o(s) ministrante da oficina irá(ão) colher o que os alunos já sabem sobre o tema e
depois irá(ão) expor o conceito de gêneros textuais, como também exemplos e suas características.
Em seguida irá(ão) trabalhar alguns textos escolhidos previamente através de leitura, vídeos, debates
e produção de texto e sobretudo de forma interdisciplinar.

Assim, tais vivências oportunizarão a troca de experiências entre o grupo, bem como a construção do
conhecimento pelos próprios sujeitos envolvidos constituindo uma aprendizagem significativa.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Admitir a integração do ensino médio com o ensino técnico deve ser um compromisso ético e
político, onde toda sociedade deve estar envolvida, objetivando o desenvolvimento do ensino médio
sobre uma base unitátia garantido para todos. Essas ações perpassam um currículo integrado e
atividades pedagógicas condizentes com a proposta, destaca-se aqui a formação do aluno leitor,
capaz de ler nas entrelinhas, motivado a agir transformando realidades, a partir do senso crítico
adquirido. Esse artigo trouxe uma reflexão sobre tais contextos e a possibilidade dos gêneros textuais
como viés de propostas integradoras, que vislumbram a formação omnilateral dos sujeitos
envolvidos.

Nesse sentido, entende-se que é um grande desafio formar alunos críticos, autônomos, conscientes do
seu papel de cidadãos. Para tanto, necessita-se de uma teoria que respalde o fazer pedagógico, focada
na emancipação humana, na transformação social, na aprendizagem significativa, que transcende os
muros escolares, assim como o currículo deve ser desenhado com esses mesmos propósitos, bem
como a prática dos professores, os quais devem ter pleno entendimento do que ensinam e onde
querem chegar. Enfim, o ciclo de atividades educacionais baseados na compreensão, transformação,
avaliação e reflexão precisam ter firmeza na égide da interdisciplinaridade e da totalidade,
levando-se em consideração o homem como ser histórico e social, que atua sobre a natureza para
satisfazer suas necessidades, e nessa intervenção produz conhecimento como resultado da
transformação da natureza e de si mesmo.
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