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RESUMO

O presente trabalho trata sobre os equívocos acerca dos gêneros textuais presentes no discurso de professores de
escolas públicas. A pesquisa em questão foi realizada com quatro professoras de Língua Portuguesa que trabalham
em duas escolas de Ensino Médio, localizadas em um município do agreste alagoano. Nessa acepção, este trabalho
objetiva analisar as imprecisões conceituais e terminológicas apresentadas pelas professoras colaboradoras,
buscando identificar as concepções de língua, linguagem e ensino, bem como o entendimento sobre os gêneros
textuais, que as mesmas empregam ou defendem em seus discursos e nas aulas de língua materna. Para a
realização do estudo, optou-se pela pesquisa qualitativa. Foi utilizado como instrumento de coleta de dados um
questionário contendo doze perguntas subjetivas, vislumbrando maior expressividade acerca das indagações.

Palavras – chave: Gêneros Textuais. Tipos Textuais. Equívocos.

RESUMEN

Este trabajo se ocupa de los equívocos acerca de los géneros textuales presentes en el discurso de los profesores de
escuelas públicas. La investigación en cuestión se realizó con cuatro profesores de portugués que trabajan en dos
escuelas secundarias ubicadas en un municipio del agreste alagoano. En este sentido, este trabajo tiene como
objetivo analizar las imprecisiones conceptuales y terminológicas presentadas por los profesores cooperantes,
buscando identificar las concepciones de lengua, lenguaje y enseñanza, así como la comprensión de los géneros
textuales, que emplean o defienden en sus discursos en las clases de lengua materna. Para el estudio, se optó por la
investigación cualitativa. Se utilizó como instrumento de recolección de datos un cuestionario con doce preguntas
subjetivas, objetivando mayor expresividad acerca de las preguntas.

Palabras clave: Género textuales; Tipos textuales; Equívocos.

INTRODUÇÃO

À escola, enquanto espaço de educação formal, foi atribuído o papel de “transmitir” o conhecimento historicamente
produzido, através do professor. Nesse contexto, próprio da escola tradicional, o aluno não tinha vez nem voz para
expressar a visão de mundo adquirida na e para além da escola, de modo que o conhecimento era depositado por
meio da díade exposição-decoreba nos moldes do que Paulo Freire denominou de educação bancária. O
protagonismo era assumido pelo docente, o qual, enquanto agente de uma sociedade elitista, promovia por meio do
ensino a perpetuação dos interesses classistas. Logo a escola não era tomada como meio transformado da
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sociedade.

No entanto, com a mudança no currículo escolar, a inauguração das novas teorias (críticas) trouxe em seu bojo a
educação, a escola e o ensino sob a ótica da criticidade com vistas a uma perspectiva libertadora e conceitualmente
crítica em favorecimento das massas populares, como defende Silva (2003). As práticas curriculares, nesse sentido,
passam a ser vistas como um espaço de defesa das lutas no campo cultural e social. É nesses moldes que o termo
“transmitir” dá lugar ao termo “construir”, considerando que o conhecimento não é estanque, tampouco acabado.

Não obstante, a língua enquanto objeto de ensino e aprendizagem também sofreu mudanças ao longo dos últimos
anos, de modo que o ensino da gramática normativa cedeu espaço à perspectiva textual e discursiva. Não que a
preocupação com a mencionada perspectiva seja algo novo, visto que, na Grécia Antiga, Platão e Aristóteles tratavam
desse fenômeno da língua num viés mais retórico que propriamente linguístico, como preconiza Marcuschi (2008, p.
147) ao afirmar que o estudo dos gêneros textuais não é novo e, no Ocidente, já tem pelo menos vinte e cinco
séculos, atribuindo-se hoje uma nova visão sobre o tema.

O que se percebe é que, mesmo se falando em gêneros textuais há séculos, o ensino de língua, no Brasil, foi por
muito tempo reduzido à transmissão de normas de uma língua idealizada pelo lusitanismo. O trabalho com texto
figurava/figura em segundo plano, visto que se entendia/entende que o funcionamento da língua só poderia/pode ser
ensinado e/ou aprendido fazendo-se os recortes da tal língua prestigiada¹, mas que na prática pouco condizia com a
língua falada do povo brasileiro. Destarte, o texto era assim utilizado como mero suporte para o retorno ao ensino da
gramática normativa.

Nas últimas décadas, o cenário educacional brasileiro passou por modificações no campo legislativo com a publicação
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96) e mais precisamente com o lançamento dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN), no fim da década de 1990, os quais trouxeram em seu bojo uma proposta mais efetiva
para o ensino de Língua Portuguesa, baseado no trabalho com o texto, vislumbrando, desta forma, o desenvolvimento
das competências discursivas dos alunos no contato com os mais variados gêneros textuais.

Passadas praticamente duas décadas da publicação da LDB e dos PCN, há o sentimento de que nem todos os
professores de língua materna se adequaram às propostas lançadas. O que se intui, todavia, é um generalizado
desconforto por parte destes no trato com os gêneros textuais em sala de aula. Há a sensação de que se vem
praticando um ensino intuitivo, comprometendo a compreensão dos discentes em relação ao que efetivamente são os
gêneros textuais e sua real funcionalidade, já que também para tais professores ainda há um obscurantismo em
relação à noção e distinção entre gênero e tipo textuais, tratando-os como conceitos sinônimos.

Nessa acepção, o interesse em investigar os equívocos (BEZERRA, 2014) presentes no discurso dos professores
surgiu dos resultados de uma primeira investigação de autoria do Prof. Dr. Cristiano Lessa de Oliveira, intitulada “Um
passo além da gramática: o ensino de língua materna baseado na concepção sociointeracionista da linguagem”,
desenvolvido no Instituto Federal de Alagoas, Brasil, contando com a participação de professoras da rede pública. A
partir da colaboração das docentes, que responderam a um questionário acerca de suas práticas em sala de aula e
sobre suas concepções de gramática, ensino, gênero e leitura, foi constatado que ainda há certa imprecisão
conceitual e terminológica no que se refere às noções de gênero.

Desta maneira, a investigação se deu à luz de teóricos como Antunes (2007), Dolz & Schneuwly (2004), Koch (2007),
Marcuschi (2002), Bezerra (2015) entre outros.

1 GÊNERO TEXTUAL E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

O discurso sobre gêneros textuais vem sendo incorporado no âmbito escolar, e, mais precisamente, pelos professores
de língua materna, nos últimos anos. Essa discussão começou a tomar forma no Brasil a partir da publicação dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no final da década de 90. Este documento destaca que:

No processo de ensino aprendizagem dos diferentes ciclos do ensino fundamental,
espera-se que o aluno amplie o domínio discursivo nas diversas situações comunicativas,
sobretudo nas instâncias públicas de uso da linguagem, de modo a possibilitar sua
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inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas possibilidades de participação social
no exercício da cidadania (BRASIL, 1998, p.32).

Nesta perspectiva, falar em gêneros textuais e ensino é, sobretudo, falar em sujeitos que os utilizam constante e
rotineiramente nas diversas situações comunicacionais. O gênero atende a situações específicas e a contextos reais
de realização na sociedade, os quais hão de considerar o sujeito que interage, os interlocutores aos quais se destina e
os objetivos almejados, bem como os objetos de discussão ou do discurso. No entanto, essa visão clara sobre a
efetiva operância dos gêneros no meio social não atingiu a todos os professores de língua nem se mostra tão clara em
nossa legislação.

Os próprios PCN, em alguns pontos, apresentam confusão conceitual em relação a tipos e gêneros textuais, além de
apresentar uma visão reducionista destes como aponta Marcuschi (2008, p. 207):

(...) Deve ser um indicador de quão redutora está sendo a visão dos Parâmetros
Curriculares Nacionais, lançados pelo MEC para o ensino fundamental e médio, no que diz
respeito à diversidade de produção textual. Essa redução ou, mais especificamente, essa
pobreza se fazia lamentavelmente presente nos manuais de ensino da língua tradicionais
(...)

O autor reforça sua posição ao enfatizar que

Em muitos outros aspectos os PCN são inovadores e muito claros, mas no que tange aos
gêneros, há uma sugestão pouco clara do seu tratamento, embora esteja ai pela primeira
vez uma posição determinada e determinante para esse trabalho. O que eu critico aqui é a
forma como isso vem sendo trabalhado pelos PCN. (MARCUSCHI, 2008, p. 207)

Seguindo a visão marcuschiniana é possível afirmar que os próprios PCN com suas definições pouco claras sobre os
gêneros textuais têm colaborado para a disseminação de uma visão errônea no trabalho com texto, prevalecendo as
velhas práticas, ou seja, o texto como mote para retorno à gramática.

Há também a valorização de gêneros secundários em detrimento dos primários. Atentando para essa questão é
oportuno esclarecer que os gêneros primários constituem-se naqueles que usamos rotineiramente na interação social,
os quais são mais livres e adquiridos de forma mais espontânea pelos interlocutores. Os secundários, por sua vez,
depreendem-se dos primários, apresentando formas mais elaboradas e circulando em ambientes restritos. Silveira
(2005, p.38), no tocante a essa questão, afirma que alguns gêneros são mais livres, como os gêneros das interações
cotidianas; outros são mais padronizados ou “formatados”, como por exemplo, os gêneros falados e escritos usados
nas burocracias sociais.

Diante disso, cabe ao professor saber selecionar adequadamente os gêneros a serem trabalhados em sala de aula
para que não haja um atropelamento dos gêneros primários pelos secundários.

A pertinência das questões acima levantadas se coloca pela análise de projetos de
elaboração e implementação de currículos, de documentos oficiais de ensino, como as
Propostas Curriculares, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), ou ainda pelos
encontros pedagógicos que vêm se realizando em diferentes instâncias acadêmicas. Nos
documentos, nos fóruns de debate coloca-se a questão de se buscarem parâmetros que
possam fornecer indicações para a seleção de gêneros. (ROJO et al, 2000, p. 136)

Nessa acepção, é defendido por Marcuschi (2008, p.219) que:

Por traz do processo de seleção de gêneros, está toda uma teoria dos gêneros textuais e
sua atenção para com a sociedade em que esse ensino deve dar-se. No geral, de cultura
para cultura, se dão as mesmas situações básicas na vida diária. (...)

Ainda para Marcuschi (2002) há a concepção dos gêneros como fenômenos históricos profundamente ligados à vida
social e cultural dos sujeitos. Sendo assim, são flexíveis e surgem a partir das necessidades dos homens.
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1.1 Tipo textual e gênero textual

Há que se ter claro que gênero e tipo textuais não convergem para o mesmo sentido conceitual ou terminológico.
Enquanto este se encontra interno ao enunciado, à parte estrutural e composicional, aquele está centrado nos
aspectos externos e sociais. Este é limitado, aquele praticamente imensurável.

(...) O tipo textual se efetiva em diferentes categorias, tais como:

Marcuschi (2008, p. 154-155), ao conceituar tipo textual, esclarece-nos que este:

[...] designa uma espécie de construção teórica {em geral uma sequência subjacente aos
textos} definida pela natureza linguística de sua composição {aspectos lexicais, sintáticos,
tempos verbais, relações lógicas, estilo}. O tipo caracteriza-se muito mais como sequências
linguísticas (sequências retóricas) do que como textos materializados; a rigor, são modos
textuais. [...]

No tocante a gênero textual, o referido linguista oferece a seguinte definição:

Gênero textual refere os textos materializados em situações comunicativas recorrentes. Os
gêneros textuais são textos que encontramos em nossa vida diária e que se apresentam
padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos
enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais,
institucionais e técnicas. Em contraposição aos tipos, os gêneros são entidades empíricas
em situações comunicativas e se expressam em designações diversas, constituindo em
princípio listagem aberta. [...] (MARCUSCHI, 2008, p. 155)

Frente à distinção entre gênero textual e tipo textual, percebe-se que, mesmo em quantidade limitada, os tipos podem
se manifestar juntos num mesmo construto enunciativo, ou seja, num único gênero. Isso se explica pela negativa de
que um texto por ser predominantemente narrativo, por exemplo, não possa apresentar traços expositivos ou
descritivos. Evidentemente, a depender do texto, é necessário que essa associação (intratextual) ocorra para que a
mensagem pretendida atinja satisfatoriamente os interlocutores.

Enquanto formas textuais relativamente estáveis e emergentes das necessidades reais de comunicação, os gêneros,
em sua maioria, constituem construtos textuais/discursivos utilizados constantemente pelos falantes nas mais diversas
situações comunicativas. Trata-se, portanto, de escolhas enunciativas considerando a esfera de interação, os
interlocutores e a intenção do locutor.

Contudo, reafirma-se aqui que os gêneros textuais adentraram o espaço educacional, tornando-se objeto de estudo e
análise nas aulas de língua materna. Para Koch (2011), a situação escolar apresenta uma particularidade: nela se
opera uma espécie de desdobramento que faz com que o gênero deixe de ser apenas ferramenta de comunicação,
passando a ser, ao mesmo tempo, objeto de ensino/aprendizagem.

1.2 Gênero textual X gênero discursivo

É ainda oportuno esclarecer que alguns linguistas acham necessário diferenciar os termos gênero textual e gênero
discursivo. Para Santos (2004, p. 35-36), parafraseando Marcuschi (2000) quanto a tais denominações, é possível
entender que:

(...) Se houver referência à primeira designação (gêneros textuais), entendemos haver uma
alusão aos aspectos constitutivos de natureza empírica, sejam intrínsecos ou extrínsecos à
língua. Se a referência for a gêneros discursivos, deverá ficar explícita a idéia de algo
realizado numa situação discursiva. (...)

Todavia, neste trabalho não faremos distinção entre tais nomenclaturas (gênero textual/gênero do discurso) devido ao
cerne da investigação está centrado na distinção entre tipos textuais e gêneros textuais, sejam orais ou escritos.
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Grosso modo, há de se considerar que gênero textual é todo e qualquer texto que produz uma relação de sentido
entre os interlocutores, e, como tal, desempenha uma função social em contextos próprios de uso. Os gêneros não se
concentram apenas no campo da escrita, dão-se e concretizam-se na oralidade. Depreende-se que é na própria
interação, nos contextos reais de uso que estes ganham forma e sentido, de modo que a escola não pode forjar um
ensino de língua pautado apenas em normas gramaticais ou nos tipos textuais.

O gênero torna-se uma pura forma linguística e o objetivo é o seu domínio: o fato de o
gênero continuar sendo uma forma particular de comunicação entre professores e alunos
não é absolutamente tematizado e os gêneros são estudados totalmente isolados dos
parâmetros de situação de comunicação [...] (SCHNEUWLY & DOLZ apud KOCH, 2011, p.
57).

Nesse novo cenário, a escola deve propiciar aos alunos textos de variados gêneros da realidade social com toda a
sua complexidade, sejam orais ou escritos, pois

[...] Cabe, portanto, à escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos que
circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a interpretá-los. Isso inclui os textos das
diferentes disciplinas, com os quais o aluno se defronta sistematicamente no cotidiano [...]
(BRASIL, 1997, p.30).

Vale ressaltar que o trabalho com os gêneros textuais está não somente no campo da Língua Portuguesa, mas em
todo o currículo. Isso nos leva a perceber que a atitude de trabalhar com texto é ampla e, por essa razão, deve ser
compartilhada por todos os professores dos mais diversos campos do saber.

[...] a escola é tomada como autêntico lugar de comunicação e as situações escolares
como ocasiões de produção/recepção de textos. As ocasiões de produção de textos se
multiplicam: na classe, entre classes, entre escolas- textos livres, correspondência escolar,
jornal de classe, da escola, murais etc. Os gêneros são, portanto, resultado do próprio
funcionamento da comunicação escolar [...] (SCHNEUWLY & DOLZ apud KOCH, 2011, p.
57).

Reitera-se, portanto, a necessidade de se refletir acerca do discurso e da prática de professores de língua materna em
relação ao trabalho com gêneros textuais no ensino médio, para identificação de possíveis equívocos que subjazem o
discurso dos mesmos, refletidos na prática de sala de aula.

2 A NOÇÃO DE GÊNERO ADOTADA PELOS PCN

A todo o momento nos comunicamos, seja oral, gestual, por escrito, através de sinais, entre outras maneiras. Ao
fazermos isso produzimos linguagem. Esta, além de ampla, apresenta uma grande plasticidade e por isso é
hiperônimo de língua. Quando falamos em língua, referimo-nos à comunicação realizada por textos, sejam orais ou
escritos, gestuais ou imagéticos. O fato é que a língua não se sustenta na palavra solta, tampouco em meros
enunciados. Dá-se e concretiza-se por textos, ou melhor, por gêneros textuais.

A esse respeito, os PCN esclarecem que

Produzir linguagem significa produzir discursos. Significa dizer alguma coisa para alguém,
de uma determinada forma, num determinado contexto histórico. Isso significa que as
escolhas feitas ao dizer, ao produzir um discurso, não são aleatórias — ainda que possam
ser inconscientes —, mas decorrentes das condições em que esse discurso é realizado
(BRASIL, 1997, p.22).

Reforça-se, portanto, a ideia de que os gêneros textuais possuem caráter social e estão a serviço do discurso através
de formas relativamente estáveis. Parte-se, então, para a noção de gênero textual adotada pelos PCN.

A noção de gênero refere-se, assim, a famílias de textos que compartilham características
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comuns, embora heterogêneas, como visão geral da ação à qual o texto se articula, tipo de
suporte comunicativo, extensão, grau de literalidade, por exemplo, existindo em número
quase ilimitado (BRASIL, 1998, p.22).

De acordo com Rojo (2008, p.86), os PCN "revozeiam tanto as teorias textuais, como a obra bakhtiniana e a
abordagem didática dos gêneros textuais da Equipe de Didática de Línguas da Universidade de Genebra
(SCHNEUWLY & DOLZ), afiliada ao interacionismo sócio-discursivo, dentre outras vertentes (...)".

Assim, o gênero textual surge como noção central para os estudos em Língua portuguesa no ensino médio, conforme
preconiza os PCN.

Na década de 90, a publicação dos PCN (BRASIL, 1998) veio solidificar essa orientação,
pois esse documento traz o gênero textual (ou discursivo) como noção central. Além disso,
propõe que o ensino-aprendizagem seja realizado em dois eixos: o das práticas de uso e o
das práticas de reflexão quanto à língua e a linguagem. Cabe ressaltar, ainda, que os PCN
propõem que professor e alunos desenvolvam as práticas de ensino-aprendizagem
mediante projetos e módulos didáticos, orientando para que o professor deixe de trabalhar
com conteúdos em programas fechados e passe a valorizar as atividades significativas.
(BONINI, 2007, p. 69)

Porém, mesmo os PCN trazendo os gêneros textuais como cerne do ensino de língua portuguesa, apresentam
confusão no que tange à conceituação, confundindo-os, em alguns pontos, com os tipos textuais, como apontou
Marcuschi (2008) no capítulo anterior.

A esse respeito, a confusão conceitual e terminológica, também presente nos PCN, pode estar contribuindo para
perpetuação de equívocos, acerca dos gêneros, nos discursos e práticas de muitos professores de LP².

2.1 Equívocos acerca dos gêneros textuais

No ensino de língua portuguesa, o discurso pedagógico atual tem se apropriado
largamente da noção de gênero do discurso ou gênero textual. Em relação ao ensino
médio, que aqui nos interessa, o trabalho com gêneros é recomendado nos documentos
oficiais que, a partir da reforma de 1996, orientam e fornecem parâmetros curriculares,
especialmente no que se refere ao ensino de língua e linguagens. [...] De modo geral, isso
significa que, de um trabalho com redação que se realizava predominantemente a partir da
noção de tipo textual – a descrição, a narração e a dissertação, a escola passa ao trabalho
com os gêneros, ainda que permaneça certa confusão relativa à especificidade do conceito
[...] (PISTORI, 2012, p. 143)

Muito se tem falado em gênero textual, mas pouca tem sido a compreensão efetiva de tal conceito. Os professores,
em alguns casos, tendem a tratar os gêneros como sinônimos dos tipos textuais, o que efetivamente gera confusão de
ordem conceitual e terminológica, de acordo como Pastori (2012); definições pouco claras, na visão Marcuschi (2008);
e, equívocos, segundo Bezerra (2015).

Herdeiros que somos de uma tradição de estudos e ensino do texto como categoria
abstrata e difusa centrada no conceito de tipos ou sequências textuais, depois de quase
duas décadas de discussões mais intensas sobre gêneros, ainda nos deparamos com
certas confusões em sua conceituação. (BEZERRA, 2015, p. 64-65)

Na presente pesquisa, optou-se por utilizar a última terminologia, justamente por melhor se adequar à nossa visão em
relação ao problema investigado. Acredita-se que alguns professores apresentam equívocos na conceituação dos
gêneros textuais e diferenciação em relação aos tipos textuais, fato mais adiante comprovado por meio da análise dos
dados coletados.
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Recorrendo a Bezerra (2015), observam-se cinco equívocos acerca dos gêneros textuais, como se abordará a seguir:

Equívoco entre gênero e texto: os conceitos de gênero e texto se mostram tão próximos que não admira que sejam
objetos de confusão teórica (BEZERRA, 2015, p. 66). Depreende-se, portanto, que o gênero é uma concepção
sociológico-retórica, passando longe de qualquer aspecto material. Já o texto possui uma materialidade linguística,
possibilitando a materialização dos enunciados verbais, bem como a materialização dos gêneros na forma de textos.

Equívoco entre gênero e suporte: a confusão entre gênero e suporte tem sido um equívoco bastante frequente no
discurso sobre gênero, inclusive no discurso científico, na área dos estudos da linguagem, conforme Bezerra (2015, p.
68). Há nessa relação, mais uma vez, a confusão em atribuir ao gênero uma visão materialista, que efetivamente cabe
ao suporte. Nesse sentido, promover a confusão entre suporte e gênero remete a já mencionada confusão entre
gênero e texto.

Equívoco entre gênero e domínio discursivo: Bezerra (2015) teoriza a confusão entre gênero e domínio discursivo
apontando para a esfera jornalística, por vezes denominada de gênero jornalístico.

Equívoco entre gênero e forma/estrutura: recorrente se manifesta a tentativa de caracterizar um gênero por sua forma,
estrutura ou sequência enunciativa. Para exemplificar tal equívoco, Bezerra (2015) toma o gênero carta como modelo
clássico. Para o autor é mais comum que se imagina, trabalhar o referido gênero enfatizando seu caráter estrutural e
uma sequência enunciativa fixa. Logo, conclui-se que a forma do texto é um critério claramente insuficiente para a
definição de gênero.

Equívoco entre gênero e tipo textual: neste equívoco o gênero é reduzido a uma sequência ou tipos textuais de
natureza narrativa, descritiva, expositiva, argumentativa e injuntiva. É necessário ter claro que os tipos textuais
associados entre si podem participar da estrutura de variados textos vinculados a diferentes gêneros (BEZERRA,
2015, p. 75). Logo os tipos textuais não configuram gêneros, mas fazem parte de sua estrutura enquanto textos.

O gênero ainda demanda de pesquisadores e professores um maior esforço para a sua adequada assimilação e
aplicação (BEZERRA, 2015, p.78). Assim, defende-se que os equívocos existem, no entanto vêm tomando novos
contornos com o alargamento da discussão não somente sobre os gêneros textuais, mas também sobre os próprios
equívocos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A presente investigação ocorreu no ano 2016, tendo os aspectos metodológicos inseridos numa linha de caráter
qualitativo justamente pelo fato de tratar do processo de ensino-aprendizagem, o qual requer um olhar mais
aproximado e sensível. E ainda por enfocar o ensino de Língua Portuguesa na perspectiva textual.

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem
objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que
somente são perceptíveis a uma atenção sensível (CHIZZOTTI apud LIMA, p. 15 -16).

No que tange a natureza da pesquisa qualitativa, Moreira (2002) referencia as características básicas dessa
metodologia, apresentando os itens a seguir: I) A interpretação como foco, pois nessa acepção há um interesse em
interpretar a situação em estudo sob o olhar dos próprios participantes; II) A subjetividade, visto que dessa maneira o
foco de interesse é a perspectiva dos informantes; III) A flexibilidade no encaminhamento do estudo, considerando que
não há uma definição a priori das situações; IV) O interesse no processo e não apenas no resultado pois objetiva-se
entender a situação em análise; V) O contexto como uma tênue ligação ao comportamento das pessoas na formação
da experiência.

Não obstante, e considerando todas as suas peculiaridades, a pesquisa qualitativa foi utilizada pelo fato de ampliar as
possibilidades de melhor entender a persistência de equívocos acerca de gêneros no discurso de professores de
língua materna mesmo tendo se passado anos da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais.
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A escolha pelo instrumento de coleta de dados ocorreu objetivando proporcionar um clima tranquilo na relação
instrumento/sujeitos pesquisados. Nesse sentido, foram aplicados questionários para quatro os professores de LP de
duas escolas públicas localizadas em um município do agreste alagoana, visando identificar possíveis equívocos em
relação à noção de gênero textual, como também objetivou verificar as concepções de língua, de ensino e de
gramática que subjazem suas práticas pedagógicas.

A participação na pesquisa ocorreu de forma voluntária, de modo que os critérios de inclusão e exclusão foram: ser
professor de LP no ensino médio, independente de formação, tempo de serviço ou vínculo empregatício; atuar numa
das escolas investigadas; disponibilizar-se a responder o questionário. Quanto às escolas selecionadas, foi
considerado como principal critério a oferta de ensino médio. Diante disso, duas escolas estaduais localizada no
município atenderam ao requisito.

Inicialmente, para se alcançar os objetivos traçados, analisou-se o entendimento dos professores pesquisados acerca
dos gêneros textuais, no viés conceitual. Para isso foi solicitado que respondessem a um questionário contendo
indagações sobre a noção de ensino, gramática e gêneros textuais, bem como sobre sua prática pedagógica.

QUESTIONÁRIO

1. Para que serve o ensino de Língua Materna
2. O que é ensinar Português
3. Como você trabalha em sala de aula
4. Que critério você adota para a escolha do Livro Didático
5. O que você acha do Livro Didático
6. Você lê muito e leva seus alunos a lerem com frequência
7. Como você ensina Gramática para seus alunos
8. Que importância você atribui ao ensino de Gramática
9. Há produção escrita nas suas aulas

10. E com relação aos gêneros textuais, são contemplados em suas aulas de Língua
Portuguesa

11. E como você os ensina, geralmente, aos alunos
12. Como deve ser a aula de Português

Fonte: Baseado em Baldo (2004) e Pernambuco (2007)³

Por fim, e no decorrer de todo o processo investigativo, foram analisados os dados obtidos, os quais, à luz da teoria
textual, lançou-se mão das considerações que se fizeram oportunas.

Diante do que foi analisado, e considerando o discurso das professoras colaboradoras na investigação, foi constatada
imprecisão conceitual e terminológica em relação aos gêneros textuais, em maior ou menor grau. Esperava-se que as
docentes abordassem com mais frequência, em suas respostas, a questão dos gêneros. Entretanto, quando
instigadas a tratarem sobre o tema houve insegurança e até mesmo fuga.

Duas, das quatro docentes, demonstraram mais intimidade em trabalhar os gêneros textuais, considerando sua função
comunicativa e sua circulação social. Uma das colaboradoras, ao tratar dos gêneros, deixou claro que os utiliza para
trabalhar a gramática normativa. Já a quarta colaboradora não soube ou não quis expor sua prática atrelada aos
gêneros textuais.

Logo, constata-se que o ensino de Língua Portuguesa no ensino médio, etapa final da educação básica, não
contempla de forma efetiva o trabalho com os gêneros textuais devido ao obscurantismo acerca do mesmo por parte
de alguns professores investigados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O papel atribuído à escola na viabilização dos gêneros textuais se efetiva na ação do professor, a qual necessita ser
consciente e produto da reflexão. O professor deve perceber a necessidade de levar os discentes ao desenvolvimento
da competência discursiva/textual.Vale ressaltar que o trabalho com os gêneros textuais está não somente no campo
da Língua Portuguesa, mas em todo o currículo. Isso nos leva a perceber que a atitude de trabalhar com texto é ampla
e, por essa razão, deve ser compartilhada por todos os professores dos mais diversos campos do saber.

Não se concebe mais a aula de língua portuguesa pautada apenas no ensino da gramática normativa. Também não
deve ser praticável a aula de LP através do texto pelo texto. A presença dos gêneros textuais no currículo deve ser
efetivada na prática docente. No entanto o obscurantismo, como citado acima, acerca dos gêneros, e/ou a confusão
terminológica e conceitual entre gêneros e tipos textuais têm sido os maiores entraves.

O presente estudo constatou que há problemas na conceituação dos gêneros textuais, e no trabalho com os mesmos,
na escola média. Apesar de já terem se passado mais de duas décadas da publicação dos PCN o entendimento sobre
o assunto tem se mostrado bem incipiente.

Consoante com os dados obtidos e analisados, acredita-se que os professores formados mais recentemente têm
lidado melhor com o tema, justamente pelo fato de, nos últimos anos, a academia ter dado mais ênfase à Linguística
Textual, em detrimento da supervalorização da gramática normativa.

Nessa perspectiva, faz-se necessário que o debate sobre os gêneros textuais se expanda para que os professores,
em sua maioria, possam trabalhá-los respaldados no arcabouço teórico e assim atrelem, de forma efetiva, teoria e
prática.
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