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RESUMO:

Este estudo visa refletir acerca do desenvolvimento do trabalho pedagógico com gêneros textuais no Brasil
a partir da implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais e analisar a importância dos gêneros
textuais no processo de aprendizagem dos alunos e na formação dos professores. Como procedimento de
pesquisa foi utilizado a revisão bibliográfica acerca do tema na base de dados digital www.scielo.br. A
partir da análise de quinze estudos selecionados referentes ao tema, conclui-se que o trabalho pedagógico
a partir dos gêneros textuais possibilita inúmeros benefícios no processo de aprendizagem dos alunos e na
formação dos professores; porém, nota-se a necessidade de formação continuada dos professores para
uma maior compreensão crítica das correntes teóricas presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais.

PALAVRAS – CHAVE: trabalho pedagógico; estratégia de ensino; gêneros textuais.

ABSTRACT:

This study aims to reflect on the development of pedagogical work with genres in Brazil from the
implementation of the National Curriculum and analyze the importance of genres in the process of student
learning and teacher training. As a research procedure was used the literature review on the topic in digital
database www.scielo.br. From the analysis of fifteen selected studies on the subject, it is concluded that
the teaching job from genres provides numerous benefits in the learning process of students and the
training of teachers, but we note the need for continued training of teachers to a greater critical
understanding of theoretical currents present in the National Curriculum.
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INTRODUÇÃO

Os gêneros textuais vêm sendo bastante estudados na Linguística e na Educação, por possibilitar ao leitor
a vivência de uso de diferentes linguagens. Segundo Borges (2012) ao longo dos anos, o estudo sobre
gêneros textuais vem sendo abordado principalmente por duas correntes teóricas distintas: a primeira
advinda do grupo de pesquisadores de Genebra, os quais seguem a tradição bakhtiniana e a segunda
advinda do grupo sociorretórico dos Estados Unidos, a qual segue a definição de gêneros textuais
defendida por Carollin Miller.

O grupo de pesquisadores de Genebra define gêneros textuais como tipos relativamente estáveis de
enunciados. Já o grupo sociorretórico de pesquisadores dos Estados Unidos define gêneros textuais como
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não estáticos e assim como a linguagem, estes mudam para acompanhar as atividades humanas, isto é,
os gêneros textuais são considerados como ação social.

No Brasil, o trabalho com gêneros textuais teve maior desenvolvimento a partir da implementação dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998). Os Parâmetros Curriculares Nacionais se configuram
em um documento oficial que objetiva orientar a prática docente e este por sua vez, recomenda a
utilização de atividades com diferentes gêneros textuais como um facilitador do ensino de produção e
leitura de textos.

Estudos ressaltam que os gêneros textuais podem se constituir em instrumentos relevantes para o
desenvolvimento da aquisição da leitura e escrita dos alunos [FERREIRA E DIAS (2005); MACHADO E
LOUSADA (2010); OLIVEIRA (2010); SCHENEIDER, et. all (2010)], bem como podem influenciar na
construção do saber e nos processos de conceitualização sobre produção e leitura do próprio professor
[CASTRO (2010); CRISTOVÃO (2010); MACHADO E LOUSADA (2010); OLIVEIRA (2010)].

Nesse contexto, o presente estudo busca discutir acerca da implementação e importância do trabalho
pedagógico a partir dos gêneros textuais, analisando sua relevância para a formação dos professores, bem
como para a aprendizagem dos alunos.

METODOLOGIA

Este estudo foi desenvolvido a partir dos estudos e discussões realizadas no início do trajeto enquanto
bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana -
BA. Participo do referido Programa através do Projeto de Extensão “Diálogo entre a Universidade e Escolas
Básicas: Regular e Indígena, no qual desenvolvo meu Plano de Trabalho intitulado “Elaboração de
Materiais Paradidáticos: Uma alternativa para a preservação da cultura indígena”.

Através do desenvolvimento do meu Plano de Trabalho, a discussão sobre gêneros textuais fez-se
presente, como uma estratégia de ensino capaz de provocar e sistematizar o registro da cultura indígena,
pelos discentes de um colégio étnico, e consequentemente a elaboração de materiais paradidáticos.

Este estudo constitui-se de natureza qualitativa, uma vez que busca “a obtenção de dados descritivos
mediante o contato direto e interativo do pesquisador com o objeto de estudo” (SILVA e MENEZES, 2000,
p.9). O procedimento utilizado para coleta de informações foi a revisão bibliográfica. Segundo Gil (1991),
a pesquisa se configura como bibliográfica quando elaborada a partir de material já publicado, constituído
principalmente de livros, artigos de periódicos e materiais disponíveis na internet.

Esta revisão bibliográfica foi realizada na base de dados digital www.scielo.br, utilizando do descritor
“gêneros textuais”. Foram encontrados 48 artigos referentes ao tema, sendo selecionados 15 para estudo,
sob o critério de conceituar gêneros textuais e se relacionar com o Ensino Fundamental I; Educação de
Jovens e Adultos e Formação de professores; temática e níveis contemplados pelo meu Plano de Trabalho.
Os demais 33 artigos, não contemplados por esse estudo, tratam de novas tecnologias; gêneros textuais
específicos, com exceção do estudo de Baltar e Costa (2010) por conta da escassez de trabalhos
referentes à Educação de Jovens e Adultos; línguas estrangeiras e necessidades educacionais especiais;
temáticas que não se fazem presentes, de forma direta, na etapa inicial do meu Plano de Trabalho.

Considerando a relevância do trabalho com gêneros textuais no contexto educacional, o presente estudo
inicialmente trata da implementação do trabalho com gêneros textuais no Brasil. Posteriormente, são
discutidas as influências dos gêneros textuais na formação de professores e na aprendizagem dos alunos,
utilizando dos quinze artigos selecionados para estudo, sendo eles: [BALTAR e COSTA (2010); BORGES
(2012); CASTRO (2010); CRISTOVÃO (2010); FERREIRA E DIAS (2005); GUIMARÃES (2010);
GONÇALVES (2010); MACHADO E LOUSADA (2010); MEDEIROS (2012); OLIVEIRA (2009); OLIVEIRA
(2010); SANTOS e CUNHA (2012); SCHNEIDER, et. all (2010); SILVA (2008) e TICKS (2010)].

O TRABALHO PEDAGÓGICO COM GÊNEROS TEXTUAIS NO BRASIL
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O trabalho pedagógico com gêneros textuais é considerado relevante no processo de ensino e
aprendizagem. Nesse contexto, vários são os estudiosos [GUIMARÃES (2010); OLIVEIRA (2009); SANTOS
e CUNHA (2012); SILVA (2008)] que buscam conceituar os gêneros textuais e discutir acerca da sua
importância no processo de ensino-aprendizagem.

Guimarães (2010) conceitua gêneros textuais como uma forma de articular as práticas linguageiras,
entendendo–os como possíveis de serem aprendidos, mas, sobretudo como formas de interação. Silva
(2008) destaca que a noção de gênero permite a percepção da escrita como processo criativo constituído
por formas culturalmente padronizadas. Oliveira (2009) considera os gêneros textuais como um auxílio no
processo de reflexão dos sujeitos sobre suas experiências e suas crenças, uma vez que a linguagem muda
de acordo com as posições ocupadas nas relações sociais e, este aspecto delimita o que cada falante
manifesta e como o faz.

Santos e Cunha (2012) discute acerca da diferenciação entre gênero e tipologia textual, e enfatiza a noção
de gênero como um instrumento melhor que o conceito de tipologia textual para favorecer o ensino de
leitura e de produção. Ao discutir os referidos conceitos, as autoras utilizam do conceito de Marcuschi
(2002) de gêneros textuais como artefatos culturais historicamente construídos pelo ser humano e destaca
que “em todos os gêneros os tipos se realizam, ocorrendo muitas vezes, o mesmo gênero sendo realizado
em dois ou mais tipos. Um exemplo disso é que uma carta pessoal pode apresentar as tipologias
descrição, injunção, exposição, narração e argumentação”. (SANTOS e CUNHA, 2012, p.234).

Desta forma, percebe-se que o conceito de tipologia textual refere-se aos aspectos formais da produção
textual, e o de gênero textual ao uso destes aspectos em função da comunicação. Nesta perspectiva,
nota-se o caráter social destinado ao trabalho pedagógico com gêneros textuais, uma vez que os autores
[GUIMARÃES (2010); OLIVEIRA (2009); SILVA (2008)] destacam que apesar de ter uma estrutura
padronizada, esta se relaciona de forma criativa e interativa com as relações sociais, o que propicia ao
leitorautor o desenvolvimento de habilidades para apreender não só a estrutura textual, mas também os
sentidos que se revelam a partir do enunciado.

O trabalho com os gêneros textuais é uma das propostas de ensino da Língua Portuguesa sugerida pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), o qual propõe um trabalho contínuo com a oralidade e
escrita de textos em sala de aula. Nesse contexto Borges (2012) enfatiza que educadores brasileiros
trabalham mais os gêneros textuais a partir da corrente teórica do grupo de Genebra, por sua
disponibilidade nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998).

O Grupo de pesquisadores de Genebra define gêneros textuais como tipos relativamente estáveis de
enunciados, o que é defendido também pelos Parâmetros Curriculares Nacionais: “Os vários gêneros
textuais existentes, por sua vez, constituem formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na
cultura, caracterizados por três elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional.” (...)
(BRASIL, 1998, p.26).

Nesse contexto, é notável a ênfase dada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) ao
estudo e conhecimento das características de cada gênero textual no que se refere à sua estrutura.
Considerando os aspectos estruturais, o referido documento destaca também, a importância da realização
de situações didáticas que possibilitem aos alunos o conhecimento da estrutura formal dos textos em
função do eixo uso – reflexão – uso, nas quais devem ser trabalhadas práticas de leitura, práticas de
produção de texto e análise e reflexão sobre a língua.

No entanto, Machado e Lousada (2010) destacam que um dos maiores problemas para implementação dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), foi que o que foi posto aproximou-se tanto da visão do
grupo de Genebra quanto da visão bakthiniana. Este aspecto é perceptível nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (BRASIL, 1998), ao se encontrar tanto idéias do grupo de estudiosos de Genebra, quanto do
grupo de estudiosos americanos, o que será destacado a seguir.
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“Pode-se (...) afirmar que a noção de gêneros textuais refere-se a “famílias” de textos que compartilham
algumas características comuns” (BRASIL, 1998, p.26). Neste trecho, são notáveis, as idéias defendidas
pelos estudiosos genebrianos, uma vez que como destaca Borges (2012), estes consideram que o gênero
consegue, apesar da grande diversidade das práticas de linguagem, manter certa linearidade,
conferindo-lhe uma estabilidade de características.

Em outro trecho é destacado: “o discurso possui um significado amplo: refere-se à atividade comunicativa
que é realizada numa determinada situação, abrangendo tanto o conjunto de enunciados que lhe deu
origem quanto às condições nas quais foi produzido” (BRASIL, 1998, p.26). Neste trecho, percebe-se a
visão da perspectiva sócio-histórica acerca da produção textual, preocupando-se com a organização social
e as relações de poder presentes nos gêneros textuais, como assim destaca Borges (2012).

Nota-se a presença de idéias advindas das duas correntes teóricas, o que pode dificultar a compreensão e
prática do trabalho pedagógico com gêneros textuais. Ao tratar desse assunto, Borges (2012) considera
que a maior aceitação da corrente teórica genebriana pelos educadores brasileiros se configurou em uma
iniciativa ingênua, por acreditarem que esta iria lhe fornecer a receita de como se ensinar melhor, e
consequentemente, seriam resolvidas as deficiências no que se refere à aprendizagem da leitura e da
escrita. No entanto, é perceptível que esse objetivo não foi alcançado, uma vez que já se passaram quinze
anos de trabalho e, infelizmente, os problemas referentes à aquisição da leitura e da escrita persiste em
alto índice no nosso país.

Neste contexto, Oliveira (2009) propõe que os gêneros textuais sejam utilizados como elementos
organizadores da ação de ensinagem, o que requer que o currículo seja organizado como algo flexível e
voltado para a realidade local. Gonçalves (2010) destaca o papel da interação na produção textual,
considerando esta o princípio fundador da linguagem. Guimarães (2010) por sua vez, destaca a
necessidade de articulação que um gênero deve adquirir na escola, tanto como objeto de ensino quanto
como instrumento de comunicação.

Desta forma, percebe-se a crítica realizada pelos autores acerca do trabalho com gêneros textuais baseado
apenas em seus aspectos estruturais, o que segundo Borges (2012) reduz o campo de estudo dos alunos
unicamente as práticas escolares. Ao considerar essas discussões acerca do trabalho pedagógico com
gêneros textuais, será abordada a seguir a importância destes no processo de formação dos professores e
na aprendizagem dos alunos.

GÊNEROS TEXTUAIS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Estudos destacam [CASTRO (2010); CRISTOVÃO (2010); MACHADO E LOUSADA (2010); OLIVEIRA
(2009); TICKS (2010)] que o ensino de gêneros textuais pode desempenhar melhor desenvolvimento
pessoal e profissional do professor, tanto no que se refere à sua construção do conhecimento, quanto à
sua prática pedagógica, influenciando consequentemente, na construção de diferentes saberes referentes
ao ensino.

Machado e Lousada (2010) enfatizam acerca da mobilização do professor, em sala de aula, em suas
diversas dimensões (físicas, cognitivas, linguageiras, afetivas, etc.). Desta forma, percebe-se que o
trabalho do professor em sala de aula influencia tanto na aprendizagem dos alunos, quanto no
desempenho e conhecimento de conteúdos pelo próprio professor. Ticks (2010) enfatiza acerca da
importância do processo reflexivo na formação de professores. Castro (2010) destaca que o trabalho com
gêneros textuais oferece contribuições para a compreensão de pesquisadores e formadores sobre o
processo de formação docente.

No entanto, estudos [CRISTOVÃO (2010); MACHADO e LOUSADA (2010); OLIVEIRA (2010)] destacam
acerca das dificuldades encontradas pelo professor no que se refere ao trabalho com gêneros textuais e a
implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998).
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Machado e Lousada (2010) enfatizam a grande falta de consenso científico sobre a noção de gênero, o que
causa muitos mal-entendidos no ensino dos gêneros textuais. Esse aspecto é enfatizado no estudo de
Oliveira (2010) ao considerar que os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) geram
resistências, “por falta de formação adequada dos professores, que se sentem inseguros eou incapazes de
utilizar de práticas didáticas inovadoras fundamentadas em diversas teorias até então desconhecidas”
(OLIVEIRA, 2010, p.326).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais prescrevem idéias enquanto artefatos, disponíveis para os
professores. No entanto, Machado e Lousada (2010) destacam que:

“... Para que esses artefatos contribuam realmente para a construção da saúde,
da competência e da identidade do professor, é preciso que eles sejam por ele
apropriados, transformando-se em instrumentos para seu agir. Contudo, vemos
que, da maneira como os gêneros textuais foram sendo utilizados nos contextos
educacionais brasileiros, eles acabaram se tornando um artefato imposto dos que
trabalham no âmbito da educação, e não um instrumento que permita a ação dos
professores e a apropriação dos alunos. (p.10)

Percebemos assim, que o contexto educacional é marcado por imposições, muitas vezes imperceptível pelo
professor, que se responsabiliza de forma acrítica pela implementação do trabalho. É nesse contexto que
Cristovão (2010) critica o papel oposto do profissional da educação enquanto criador, elaborador e
produtor de conhecimento.

Desta forma, estudos destacam mudanças necessárias no trabalho pedagógico do professor com os
gêneros textuais. Machado e Lousada (2010) destacam que a importância da conscientização dos
professores acerca da importância do trabalho pedagógico com gêneros textuais. Silva (2008) enfatiza
acerca da familiaridade com os gêneros textuais, uma vez que a falta desta dificulta o processo de
ensino-aprendizagem dos gêneros textuais.

Assim, nota-se o contexto de dificuldades de compreensão das teorias referentes aos gêneros textuais por
parte do professor, o que dificulta sua prática pedagógica e o processo de aprendizagem dos alunos em
sala de aula, aspecto que será discutido a seguir.

GÊNEROS TEXTUAIS E A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

A importância do trabalho com gêneros textuais para o processo de aprendizagem vem sendo discutida em
muitos estudos [FERREIRA e DIAS (2005); SCHNEIDER, et. all (2010)], ressaltando que este pode se
constituir em instrumentos relevantes. Após a implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais no
Brasil em 1998, os gêneros textuais vêm sendo utilizados como metodologia nas aulas de Língua
Portuguesa, uma vez que estes propõem uma prática constante de escuta, leitura e produção de textos
orais e escritos, os quais devem permitir, por meio da análise e reflexão sobre os múltiplos aspectos
envolvidos, a expansão e a construção de instrumentos que permitam ao aluno, progressivamente,
ampliar sua competência discursiva.

Desta forma, percebe-se que os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem que o texto seja utilizado
como objeto de ensino de forma diversificada e frequente, objetivando o desenvolvimento da compreensão
do aluno em relação à leitura e a produção de textos. Nesse contexto, Borges (2012) destaca que os
Parâmetros Curriculares Nacionais propõem uma seleção de textos, na busca que os alunos construam
representações acerca do funcionamento da linguagem, entendendo as diferenças entre os gêneros,
articulando-as à prática social de sua linguagem.

Colaborando com esta perspectiva, Guimarães (2010, p.42) destaca que “cada gênero deve ser trabalhado
por um determinado período de tempo, com ênfase em seus conteúdos específicos, que o diferenciam dos
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demais gêneros, sem perder de vista seu propósito comunicativo”.

Ao articular os gêneros textuais à prática social, o aluno terá oportunidade de observar tanto a oralidade
quanto a escrita em seus usos culturais e sociais, se tornando agente ativo do seu processo de
aprendizagem. Considerando estes aspetos, Ferreira e Dias (2005) propõem uma experiência contínua
com textos, uma vez que a leitura permite o entendimento do uso da linguagem e de seus sentidos.

Nesta perspectiva, estudos [BALTAR e COSTA (2010); MEDEIROS (2012); SANTOS e CUNHA (2012);
SCHENEIDER, et. all (2010)] têm discutido sobre os benefícios do trabalho com gêneros textuais na
aprendizagem da linguagem escrita e oral com diferentes públicos. Baltar e Costa (2010) propõem um
trabalho contextualizado que implique o aprimoramento da fala formal na Educação de Jovens e Adultos.
Schneider, et. all (2010) enfatizam que o trabalho com gêneros textuais facilita a motivação para ler e
escrever. Medeiros (2012) discute o papel que os jogos de linguagem possuem no desenvolvimento de
gêneros textuais, também responsáveis pela inserção da criança em práticas letradas.

Desta forma, percebe-se a relevância da utilização dos gêneros textuais enquanto estratégia de ensino,
uma vez que este possibilita o entendimento da linguagem e de seus usos sociais e culturais, permitindo a
construção do senso crítico dos alunos, ampliando consequentemente, suas possibilidades de participação
social no exercício da cidadania.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das leituras realizadas, percebem-se os inúmeros benefícios do trabalho pedagógico a partir dos
gêneros textuais, tais como: contato com diferentes linguagens e seus sentidos; observação tanto da
oralidade quanto da escrita em seus usos culturais e sociais; facilidade do ensino de produção e leitura de
textos; desenvolvimento da aquisição da leitura e escrita dos alunos; influência na construção do saber e
nos processos de conceitualização sobre produção e leitura do próprio professor, além do seu
desenvolvimento pessoal e profissional.

No entanto, notam-se inúmeras lacunas no lidar com o trabalho com os gêneros textuais, uma vez que
estes são abordados nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) utilizando ideias de correntes
teóricas distintas, o que pode dificultar a compreensão e prática do trabalho pedagógico com gêneros
textuais. Os professores, muitas vezes, assumem uma postura ingênua, buscando apenas receitas prontas
de como se ensinar melhor, secundarizando, consequentemente, sua postura criadora e participativa no
contexto educacional.

Nesse contexto, surge a necessidade de uma formação adequada dos professores para que estes sejam
capazes de utilizar de práticas didáticas inovadoras, fundamentadas em diversas teorias, de forma crítica e
ativa no contexto educacional, o que influenciará consequentemente, em sua prática em sala de aula e na
aprendizagem dos alunos.

Finalizando, este estudo foi de grande relevância na minha formação, uma vez que permitiu o
conhecimento, o diálogo e a análise quanto à importância do trabalho pedagógico a partir dos gêneros
textuais, levando-me a uma melhor compreensão desta estratégia metodológica do contexto de ensino
aprendizagem.
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