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O USO DOS GÊNEROS TEXTUAIS COMO INSTRUMENTO DISCURSIVO NO ENSINO FUNDAMENTAL

ELBA SILVEIRA CHAGAS SILVA

EIXO: 15. ESTUDOS DA LINGUAGEM

Esta pesquisa tece considerações sobre a importância do trabalho com o texto, mais especificamente com os gêneros
textuais no ensino fundamental. A teoria usada como suporte é a da Linguística Textual, desenvolvida a partir da
década de 1960 na Europa e posteriormente em 1970 no Brasil. Partindo de um estudo teórico, o objetivo é destacar a
importância de não limitar as aulas de português ao ensino de apenas aspectos estruturais da língua. Através das
análises feitas, postula-se que o ensino se torna mais eficaz quando o professor parte do texto, numa perspectiva
dialógica, que visa o desenvolvimento no aluno das habilidades de leitura, escrita e compreensão dos fenômenos
sociais e históricos característicos da língua. Portanto, ensinar uma língua materna requer do profissional uma postura
aberta a inovações.

Palavras-chave: Aulas de Português. Gêneros Textuais. Perspectiva Dialógica.

This research deals with the importance of working with the text, more specifically with the textual genres in elementary
school. The theory used as support is that of Textual Linguistics, developed from the 1960s in Europe and later in 1970
in Brazil. Starting from a theoretical study, the objective is to emphasize the importance of not limiting Portuguese
classes to teaching only structural aspects of the language. Through the analyzes made, it is postulated that teaching
becomes more effective when the teacher starts from the text, in a dialogical perspective, that aims at the student&39;s
development of reading, writing and comprehension skills of the social and historical phenomena characteristic of the
language. Therefore, teaching a mother tongue requires the professional to be open to innovations. Keywords:
Portuguese Classes. Textual Genres. Dialogical Perspective.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tece considerações sobre a importância do trabalho com o texto, mais especificamente com os gêneros
textuais no ensino fundamental. Nesse contexto, vale salientar, que a teoria usada como suporte aqui é a da
Linguística Textual, desenvolvida a partir da década de 1960 na Europa e posteriormente em 1970 no Brasil. Essa
teoria redesenha um novo olhar em relação à concepção, uso e análise do texto e o transforma em um elemento
decisivo para a comunicação entre os usuários de uma determinada língua.

Antes do surgimento da Linguística Textual, o texto era concebido como uma sequência de frases isoladas sem
considerar os diversos fenômenos linguísticos que são relevantes no processo de realização da prática da linguagem.
Posteriormente, o aparecimento das gramáticas de texto preconizam que ser competente do ponto de vista linguístico
é muito mais do que analisar frases isoladas e vai além da análise sintática. O texto, então, se transforma em um
objeto de estudo. De acordo com Koch (1997, p. 11), o texto passa a ser considerado pelos estudiosos da linguagem
como “uma unidade linguística com propriedades estruturais específicas”, deixando de ser um constructo de frases
isoladas. Neste sentido, pensar a aprendizagem de uma língua materna, implica também a concepção de que os
diferentes gêneros textuais, aliados às estratégias de ensino, levam aos usuários da língua a perceberem que o texto
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possui determinadas categorias e regras internas próprias e de estruturas mais profundas, para além de mecanismos
interfrásticos que requerem dos usuários uma certa competência linguística ao fazer uso da língua.

De acordo com Faraco (2006, p. 112), “[...] o agir humano não se dá independente da interação; nem o dizer fora do
agir [...]. 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”. Diante dessa afirmação, nota-se que as atividades humanas e,
especificamente, a ação linguística, são pautadas por modelos pré-existentes, mas podem ser adaptados a diferentes
contextos de enunciação.

O objetivo mais importante do ensino de língua portuguesa para todos os anos da escola é mostrar como funciona a
linguagem através da língua materna do aluno. Através do estudo da língua, os alunos devem ser capazes de usar
com habilidade as modalidades orais e escritas em diferentes contextos da vida. Em outras palavras, o professor deve
ensinar aos alunos o que é uma língua, suas propriedades e o seu uso (CAGLIARI, 2009, p. 24). Portanto, a pesquisa
aqui proposta, valoriza, também, o enfoque da gramática descritiva, fazendo observações e ponderações sobre a
gramática prescritiva. Destacamos os gêneros textuais como formas importantes e dinâmicas de manifestar a
linguagem dentro de uma perspectiva discursiva, ou seja, dialógica.

Esse artigo está dividido em três partes. Em um primeiro momento há uma breve explanação acerca do
desenvolvimento histórico da Linguística Textual e as contribuições de algumas teorias que foram vitais para o seu
desenvolvimento. Em um segundo momento, há uma discussão sobre a inserção dos gêneros textuais na prática de
ensino das aulas de língua portuguesa. Como aparato teórico tem-se as contribuições de Dolz e Schneuwly (2004),
Faraco (2008), Koch (1997), e outros estudiosos. Na última parte dessa pesquisa, são colocadas as considerações
finais concernentes as idéias aqui apresentadas sobre o uso dos gêneros textuais em aulas de ensino fundamental e a
sua importância para o desenvolvimento de diversas habilidades comunicativas e para a aquisição da competência de
produção textual em suas diferentes modalidades.

1 BREVE EXPLANAÇÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA LINGUÍSTICA TEXTUAL E SUAS
CONTRIBUIÇÕES NO MBITO DO ENSINO

No início, mais precisamente entre as décadas de 1960 e 1970, os linguísticas estudavam o texto tomando como base
frases isoladas, focando na análise de unidades menores, ou seja, classes gramaticais, aspectos da concordância
verbal e nominal, ordem das palavras, enfim, estudavam a ‘gramática do enunciado’. Aos poucos, percebeu-se que
essa gramática não dava conta de explicar vários fenômenos que ocorriam nas linguagens produzidas pelos falantes.
Diante desse cenário, surgiu a necessidade, por parte de diversos estudiosos, de elaborarem gramáticas textuais que
fossem capazes de conceber o texto como uma categoria mais profunda no processo de produção da linguagem uma
vez que foi constatado que os usuários de uma determinada língua possuem determinada competência linguística
defendida por Chomsky, que postulava que “todo falante de uma língua tem a capacidade de distinguir um texto
coerente de um aglomerado incoerente de enunciados”.

De acordo com Koch (2006), diversos linguistas construíram gramáticas textuais nesse período tais como Weinrich
(1964, 1969, 1973); Petofi e Van Dijk (1972). Esses estudiosos tinham diversas opiniões e conceituações sobre o que
seria um texto, fato pelo qual foi muito difícil para os estudiosos da linguagem da época conceituarem o que vinha a
ser um texto. É em Van Dijk (1972) que se tem um estudo bem apurado sobre o texto. Ele defende que o mesmo tem
uma estrutura profunda. Também insere o elemento semântico dentro do texto, anteriormente ainda não enfatizado.
São incontestáveis as diversas contribuições que esses estudos trouxeram para a ciência da linguagem. Mas a
Linguística Textual foi além da perspectiva sintático-semântica e inseriu o caráter pragmático como elemento
essencial para que haja uma maior compreensão do funcionamento da língua nos processos de interação e
comunicação. Nesse sentido, percebe-se que o texto não é uma estrutura pronta e acabada. Ele se faz em meio à
produção dos sentidos e é produto da interação no meio social.

É na década de 80 que surgem outras teorias em relação à concepção de texto. Para Koch (2006), há um momento
na história do uso do texto que ele denomina de “A virada cognitivista”. Este momento foi importantíssimo pois coloca
o indivíduo como ‘o centro’ no processo de produção e análise da linguagem. Logo, percebe-se a grande influência
que a teoria sóciocognitivista-interacionista vai exercer no campo da linguística Textual. Fatores como contexto social,
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histórico e cultural vão fazer parte da formação da memória do indivíduo, que por sua vez constrói modelos cognitivos
que refletem diretamente na produção e compreensão de textos.

2 A INSERÇÃO DOS GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO DE LÍNGUA MATERNA

A aquisição de uma variedade padrão no ensino fundamental e ao longo da vida do um usuário de uma dada língua é
essencial para que ele desenvolva habilidades linguísticas e interaja nas mais variadas situações comunicativas. De
acordo com os PCNs (1998, p. 17) “o ensino de Língua Portuguesa tem sido, desde os anos 70, o centro da discussão
acerca da necessidade de melhorar a qualidade de ensino no país”. Estudos comprovam que os alunos concluem o
ensino fundamental, mas chegam ao ensino médio com dificuldades comprometedoras em relação à produção de
textos orais e escritos. Há uma defasagem em relação ao desenvolvimento da habilidade de leitura como um dos
aspectos fundamentais na aprendizagem. Uma das causas que levam a esse problema é que no Brasil, assim como
em outras partes do mundo, o ensino do texto em sala de aula deu origem ao estudo da gramática, na crença de que
quem conhece as regras gramaticais sabe dominar a língua em seus diversos contextos de uso. É a partir da
concepção de que o texto constitui um elemento favorável para a ampliação da capacidade expressiva dos alunos que
a defesa dos gêneros textuais no ensino da gramática contextualizada ganha força em muitas pesquisas que se
pautam nos princípios da Linguística Textual.

Segundo Silva (2013, p. 57), “a noção de gêneros do discurso popularizou-se fortemente no Brasil com a implantação
dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Médio, que teve início no final da década de 90”.
Desta forma, torna-se relevante, através de algumas reflexões contidas neste trabalho levar educadores e estudiosos
do campo da Linguística a refletirem sobre a necessidade de si trabalhar com os vários gêneros textuais, inclusive os
midiáticos para a prática de um ensino de língua materna mais eficaz. Nesse sentido, a análise de como os conteúdos
gramaticais e o texto estão sendo aplicados em sala são elementos importantes. É nesse momento que entra a
importância dos gêneros textuais. Segundo Schneuwly (2004, p. 20), “o gênero é um instrumento”. Daí, a necessidade
de refletir se o profissional da área de letras o utiliza como recurso facilitador da aprendizagem dos conteúdos em sala
de aula. Dessa maneira, se é na escola que o aluno adquire o conhecimento que o empodera para desempenhar seu
papel na sociedade, é no desenvolvimento da capacidade linguística e discursiva que as suas ações se concretizam.

Pode-se dizer que uma das formas de representar a cultura de uma determinada comunidade inserida no espaço
social se dá pela expressão oral ou escrita. Isso demonstra a importância que a língua representa para o indivíduo.
Pensando assim, é na escola que o aluno tem a possibilidade de ampliar o seu repertório de conhecimento e torna-se
sujeito da sua própria história. Para Gomes (2009, p. 36) “o grande desafio do professor de Língua Portuguesa é
ensinar uma língua já conhecida e dominada pelos seus alunos. A criança chega à escola com uma gramática
adquirida e com um vocabulário até então suficiente para as suas necessidades”. Dessa forma, o ensino precisa ser
reflexivo e aproximar as práticas de linguagens dos alunos a uma variedade culta que lhes possibilite acesso à cultura
e participação social. No entanto, nem sempre as aulas de Português adotam um método contextualizado e por vezes,
diversos educadores preconizam ainda o foco do ensino em questões puramente gramaticais. Para Faraco (2008, p.
158), “só existe sentido em estudar gramática, se esses conteúdos estão claramente subordinados ao domínio das
atividades de fala e escrita, isto é, se eles têm efetiva relevância funcional”. Diante dessa perspectiva percebe-se que
o texto no ensino do Português tem um papel significativo na aprendizagem e os gêneros textuais constituem-se
ferramentas para que se alcance os objetivos no ensino dessa língua.

Em Schneuwly (2004, p. 27), “os gêneros e, mais particularmente, os gêneros primários são o nível real com o qual a
criança é confrontada nas múltiplas práticas de linguagem. Eles instrumentalizam a criança (...)”. Dessa forma, desde
as séries iniciais faz-se necessário a seleção de textos adequados à faixa etária da criança, para que a mesma
consiga desenvolver, na perspectiva de seu universo, gêneros específicos. Isso vai desde a vivência da contação de
histórias praticadas pelos seus professores, a textos que fazem parte das suas necessidades diárias, agregados de
valores de significados e utilidades, como por exemplo, a prática de leitura e exercícios escritos a partir de textos
instrucionais. Em Pinto (2010, p. 53), vemos que:

É por meio das práticas sociais, ou seja, das mediações comunicativas que se cristalizam
na forma de gêneros, que as significações sociais são progressivamente construídas. Os
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gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira que dispõem as formas
gramaticais. Aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir o outro,
sabemos pressentir-lhe o gênero.

É interessante notar, que à medida que o aluno tem contato com diversos textos eles amadurecem a sua percepção e
capacidade de entendimento de uso da língua. Para Dolz e Schneuwly (2004, p. 43) “as práticas de linguagens são
consideradas aquisições acumuladas pelos grupos sociais no curso da história”. Temos aí a ideia de que a língua
possui um caráter dinâmico e que o professor de língua materna deve acompanhar o processo de evolução do
Português mediante as inúmeras funções que ele tem numa sociedade conectada com a tecnologia onde podemos
ver uma linguagem híbrida e o surgimento da multimodalidade textual. Nessa perspectiva, também os PCNs (1998, p.
34) ressalta que “os conteúdos de Língua Portuguesa articulam-se em torno de dois eixos básicos: O uso da língua
oral e escrita, e a reflexão sobre a língua e a linguagem”. Mais uma vez, os gêneros textuais são colocados em
evidência pois eles norteiam tanto as atividades escritas como orais. Faraco (2008, p. 157), diz que “refletir sobre a
estrutura da língua e sobre o seu funcionamento social é atividade auxiliar indispensável para o domínio fluente da fala
e da escrita”. Entende-se por meio desse pressuposto, que essa reflexão perpassa pela questão de adequar os
conhecimentos da língua às suas inúmeras funções dentro da sociedade a qual estamos inseridos.

Em Castilho (2012, p. 215) vemos que “a linguagem humana é fundamentalmente dialógica, mesmo em sua
modalidade escrita”. No ensino dialógico o professor promove a interação e ao mesmo tempo ele é concebido como
um facilitador da aprendizagem. Koch, também comunga dessa concepção de ensino de língua quando defende que:

(...) na concepção interacional (dialógica) da língua, os sujeitos são vistos como
atores/construtores sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente – se constroem e são
construídos no texto, considerado o próprio lugar de interação e da constituição dos
interlocutores. Desse modo, há lugar, no texto, para toda uma gama de implícitos, dos mais
variados tipos, somente detectáveis quando se tem, como pano de fundo, o contexto
sociocognitivo dos participantes da interação (KOCH, 2006, p. 10).

Vemos nesse contexto que a aprendizagem não ocorre apenas pelo empenho individual do aluno, ou seja, de maneira
unilateral. Mas sim, há a colaboração entre os envolvidos e sobretudo a troca de experiências. A aquisição linguística
não acontece de forma automatizada. Ela se dá de forma reflexiva. Portanto, o ensino de língua não pode se basear
na produção de frases sem nexo, descontextualizadas. Para Faraco (2008, p. 159), “(...) nenhuma língua é um
conjunto rígido de expressões”. Ou seja, todo conhecimento é passível de reflexão, precisa ser pensado e até mesmo
redirecionado para atender às exigências impostas pela sociedade do conhecimento ao qual estamos inseridos.
Portanto, o ensino precisa partir da interação dos alunos e também da contextualização com os acontecimentos do
mundo e do entorno. Pensando dessa maneira, o uso dos gêneros textuais, aliados ao suporte das tecnologias digitais
são imprescindíveis pois nos colocam em contato com um mundo aberto a muitas possibilidades de pensamento e
pode assim auxiliar na aquisição do conhecimento e agregar valores a formação dos sujeitos a partir das culturas
espalhadas por toda parte. Em Schneuwly (2004, p. 63), vemos que “(...) é através dos gêneros que as práticas de
linguagens materializam-se nas atividades dos aprendizes”. O uso dos gêneros é inevitável, pois eles permeiam e
direcionam o ato de comunicação.

CONCLUSÃO

Desta forma, se é na escola que o aluno obtém o conhecimento que o empodera para desempenhar determinado
papel social, cabe a esta esfera social, através do professor em sala de aula, desenvolver a capacidade comunicativa
dos alunos, fazendo uso dos gêneros textuais para que o desempenho linguístico deles aconteça. Ainda de acordo
com os PCNs (1998, p. 23), “Toda educação comprometida com o exercício da cidadania precisa criar condições para
que o aluno possa desenvolver sua competência discursiva”. Portanto, conhecer os mecanismos que regem uma
língua, bem como saber utilizá-los em diversos contextos sociais é essencial para que o aluno tenha acesso,
compreenda o funcionamento da língua e possa dessa maneira ser autor da sua própria história através da aquisição
de habilidades que o capacite para usar a língua como instrumento de empoderamento e inserção social.
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