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RESUMO

Este artigo trata da importância de formar o educando a partir da compreensão da oralidade e da escrita presente na língua portuguesa, que
alinhada às propostas dos PCN’s (1998), tendo como instrumento de aprendizagem a diversidade dos gêneros textuais. Durante muito tempo,
para alguns docentes, ministrar aulas de língua materna era apenas prática exaustiva de resoluções de exercícios e atividades constantes em
sala de aula, não permitindo ao estudante fazer uso da multiplicidade de textos existentes nos livros didáticos. O presente trabalho tem como
objetivo compreender a importância do ensino de língua voltada para práticas reflexivas orais e escrita se baseado nos gêneros discursivos
presentes na Gramática: texto, reflexão e uso (2012), de William Cereja e Thereza Magalhães. Para a fundamentação teórica deste estudo, são
utilizados Bakhtin (1997), Antunes (2003; 2009), Marscuschi (2008), Koch (2009), Cereja e Magalhães (2012), PCN’s de língua portuguesa
(1998), dentre outros.
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ABSTRACT

This article deals with the importance of educating the student from the understanding of orality and writing this in Portuguese, which aligned
with the proposals of the NCP&39;s (1998) and as a tool for learning the diversity of genres. For a long time, for some teachers, teach mother
tongue classes was only practical resolutions exhaustive exercise and activities contained in the classroom, not allowing the student to make use
of the multitude of existing texts in the textbooks. This study aims to understand the importance of language education focused on reflective
practice oral and written is based on the genres present in Grammar: text, reflection and use (2012), William Cherry and Thereza Magellan. For
the theoretical framework of this study, are used Bakhtin (1997), Antunes (2003, 2009), Marscuschi (2008), Koch (2009), Cereja and Magalhães
(2012), NCP&39;s Portuguese language (1998), among others.
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A escola é considerada uma instituição responsável pela construção do conhecimento social, educacional e interacional dos alunos. E é função do
professor ensinar aos seus alunos habilidades e competências em compreender, interpretar e construir de maneira reflexiva uma diversidade de
textos baseados no uso dos gêneros textuais existentes. O ensino de língua materna através da inserção de gêneros textuais na escola é
considerado uma nova proposta presente nos PCN’s de língua portuguesa (1998) e objetiva trabalhar as práticas sociais de linguagens
apresentadas pelos indivíduos no ambiente social que frequentam.

O processo de produção da linguagem é desempenhado pelos falantes através da capacidade de produzir textos discursivos orais e escritos
baseado em recursos gramaticais de acordo com os gêneros textuais. Notou-se que ensinar a língua materna a partir de gêneros discursivos na
escola é considerado algo recente para os docentes, pois os conteúdos gramaticais centravam-se em resolver exercícios baseados nas diversas
normas presentes na língua portuguesa (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004).

Os gêneros textuais surgiram na década de 90 e são considerados uma ferramenta educacional fundamental para o desenvolvimento do ensino
da oralidade e da escrita em sala de aula. De acordo com Marcuschi (2002), é comum haver uma confusão entre gêneros textuais e tipologias
textuais, uma vez que a diversidade de texto acaba sendo classificado como tipo de texto, enquanto a tipologia textual é sempre associada à
produção redacional argumentativa, narrativa ou descritiva. Os gêneros, por sua vez, são incontáveis e usados corriqueiramente em toda e
qualquer interação comunicacional. É possível até que um determinado gênero textual seja encontrado em diversos tipos de textos, por
exemplo, uma carta pessoal pode descrever, expor, narrar, argumentar, e assim por diante.

Este trabalho tem como objetivo compreender a importância do ensino de língua voltada para práticas reflexivas orais e escrita baseado nos
gêneros discursivos presentes na Gramática: texto, reflexão e uso (2012), de William Cereja e Thereza Magalhães. Dessa forma, a escolha do
tema deu-se por fazer parte da área da Língua Portuguesa que prima por um ensino educacional voltado para facilitação da linguagem,
permitindo ao falante a compreensão através da interação, reflexão e crítica. É importante que todas essas características estejam voltadas para
a realidade cotidiana vivenciada pelo educando e que o ato de produzir textos discursivos orais e escritos individualmente possibilite ampliar o
seu nível de interação social e desenvolvimento educacional.

Partindo dessa problemática, o presente texto foi construído a partir de pesquisas bibliográficas e leituras crítico-reflexivas de obras que versam
sobre o processo de ensino-aprendizagem de língua materna de acordo com as propostas presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais de
língua portuguesa (1998), que visam o desenvolvimento de uma prática educacional voltada para a construção de discursos textuais orais e
escritos realizados pelos educandos. Por conseguinte, houve o processo de leituras analíticas sobre as atividades gramaticais apresentadas nos
diversos gêneros textuais presentes na Gramática: texto, reflexão e uso, e análise da importância destes gêneros como ferramenta educacional
para trabalhar as práticas de linguagens orais e escritas desempenhadas pelos alunos.

A primeira parte deste trabalho, explana-se sobre a utilização dos gêneros textuais para a prática do ensino da língua portuguesa de acordo com
os PCN’s (1998); a segunda, trata da importância em trabalhar os diversos gêneros textuais para o processo de compreensão da linguagem
presentes na já citada gramática. Por fim, a última parte retrata o ensino de língua materna baseado em modalidades práticas orais e escritas
para o desenvolvimento de discursos textuais desempenhados pelos falantes de uma determinada língua.

1 Os gêneros textuais para o ensino da língua portuguesa nos PCN’s

Os gêneros textuais ou discursivos surgiram na década de 90 através de estudos realizados pelo pesquisador e estudioso Mikhail Bakhtin e seu
Círculo (KOCH, 2011). De acordo com Bakhtin (1992), a definição para gêneros textuais está ligada a contribuições de atividades humanas
realizadas pelos indivíduos no cotidiano social em que estão inseridos de maneira interacional através da utilização da língua, seja ela
desempenhada de maneira oral ou escrita, sendo desempenhadas formal ou informalmente pelos gêneros textuais (anúncios, bulas de
remédios, poemas, cartum, receitas culinárias, histórias em quadrinhos etc.). De acordo com o autor, não devem ser confundidos com tipologia
textual sendo ela dividida em narrativos, descritivos, argumentativos, expositivos, injuntivos, pois se apresenta ligado ao tipo de escrita
padrão-formal realizadas pelos falantes da língua materna sob aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos (KOCH, 2011).

Ainda segundo Bakhtin (1992), os gêneros discursivos estão em constante fase de mudança (gêneros eletrônicos como blog, facebook, bate
papo) e são classificados em primários e secundários, sendo que o primeiro é desenvolvido pelos indivíduos de maneira informal (conversa entre
amigos, namoro), ou seja, são caracterizados a partir de situações que acontecem naturalmente em cotidianos sociais. Já o segundo é realizado
em ambientes ou situações que requerem um nível de formalidade, por exemplo, a realização de uma palestra, a construção de uma tese ou
artigo científico. Os gêneros textuais, para Marcuschi (2008), são utilizados para transmitir a linguagem comunicativa desempenhada no dia a
dia dos falantes. Desse modo, estes gêneros devem ser visualizados discursivamente de maneira interacional, social, cultural e educacional
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como uma ferramenta de fundamental importância para a construção do conhecimento em diversas temáticas da língua portuguesa para a
aprendizagem dos educandos (PCN’s, 1998).

Assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem que a compreensão dos discentes em língua materna seja voltada para a inserção de
atividades com gêneros discursivos orais (contos, poemas, piadas, noticias, saudações) ou escritos (receitas, cartas, bilhetes, quadrinhos). A fim
de definir um gênero como ferramenta em alguma atividade educacional de linguagem é de fundamental importância o uso de três dimensões
essenciais,

1) os conteúdos e os conhecimentos que se tornam dizíveis através dele; 2) os elementos das estruturas comunicativas
e semióticas partilhadas pelos textos reconhecidos como pertencentes ao gênero; 3) as configurações específicas de
unidades de linguagem, traços, principalmente, da posição enunciativa do enunciador e dos conjuntos particulares de
sequencias textuais e tipos discursivos que formam sua estrutura [...] (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p.7)

É diante do uso destas dimensões partilhadas que os gêneros textuais são considerados uma espécie de ferramenta importante em frequentes
situações comunicativas dos aprendizes e atravessam a heterogeneidade das atividades de linguagens para produções de textos orais ou
escritos. Desse modo, os PCN’s de língua Portuguesa (1998), possuem como proposta um ensino de língua materna baseado na inserção dos
gêneros textuais orais e escritos voltados para o desenvolvimento de uma prática compreensível de leitura e de escrita em sala de aula. Eles –
os PCN’s - contribuem de maneira positiva quanto ao uso da linguagem coloquial dos alunos referente à produção de textos orais ou escritos,
mas infelizmente falham em um pequeno detalhe, não instruem os professores de língua portuguesa a desenvolver na prática um ensino de
gramática voltado para a utilização dos gêneros discursivos no desempenho das aulas de língua materna.

Enquanto, os autores William Cereja e Thereza Magalhães na Gramática: texto, reflexão e uso utilizaram uma infinidade de gêneros textuais
demonstrando aos docentes como devem trabalhar os conteúdos gramaticais de forma crítica e reflexiva, interagindo positivamente com os
discentes em sala de aula. De acordo com eles, o docente utilizando uma diversidade de gêneros para ministrar conteúdos gramaticais incentiva
os alunos a praticarem as modalidades oral e escrita ligadas a ações da língua e da linguagem inseridas no ambiente educacional, seja de
maneira coletiva ou individualmente (ANTUNES, 2009).

A língua, de acordo com Antunes (2009, p.21), é “um fenômeno social (...) uma prática de atuação interativa, dependente da cultura de seus
usuários, no sentido mais amplo da palavra (...)”. Dessa maneira, estudando a língua, os indivíduos produzem fenômenos linguísticos
sociointeracionais, culturais e educacionais todos ligados a questões orais ou escritas produzidas através do desempenho de discursos textuais
em ambientes do cotidiano social nos quais esses falantes estão inseridos.

2 A importância dos gêneros textuais na Gramática: texto, reflexão e uso

Durante muito tempo se fala em uma nova abordagem para desenvolver o ensino de gramática em sala de aula, ou seja, ministrar os conteúdos
gramaticais (pronomes, adjetivos, substantivos, verbos etc.) partindo dos gêneros textuais para se trabalhar questões de oralidade, escrita,
compreensão de leitura, além de recursos textuais como a utilização adequada de coesão e coerência em produções de textos. Porém,
percebe-se que o desenvolvimento do ensino de língua materna anteriormente às propostas dos PCN’s (1998), não ocorria com práticas de
leituras e escritas baseadas em gêneros discursivos e, consequentemente sem tais ferramentas educacionais os discentes não conseguiam,

[...] descobrir o texto e suas regularidades, também não se descobre a língua na sua dimensão funcional de atividade
interativa. Daí que continuou, em grande parte das escolas, a experiência inócua e frustrante de um estudo de língua
que parece esgotar-se em exercícios de classe e deveres de casa, que pouco ou nada têm de discursivos, de textuais,
de interativos, de funcionais. [...] (ANTUNES, 2009, p.530).

Baseando-se em Antunes (2003), o desempenho do trabalho com estas temáticas gramaticais deve ultrapassar as instruções fundamentadas
por alguns docentes que incentivam seu aluno apenas a decorar as normas para saber identificar e diferenciar um artigo de um substantivo ou
vice-versa. De acordo com os PCN’s (1998), o professor deve abordar sobre questões gramaticais em sala de aula a partir da utilização de
ferramentas educacionais modernas a fim de permitir que o aluno reflita através da produção de um conto, um poema ou uma musica a
inserção de um pronome naquela atividade proposta. O docente enquanto detentor do conhecimento deve propor discussões reflexivas acerca
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de conteúdos gramaticais com base em gêneros que permitam ao educando criar possibilidades para construir seu próprio entendimento
crítico-reflexivo a respeito do assunto ministrado em sala de aula.

Partindo da abordagem destas propostas para se ministrar as diversas temáticas presentes na língua portuguesa observa-se que com a
utilização da Gramática: texto, reflexão e uso é possível ao falante da língua materna aprender tanto os conteúdos gramaticais quanto também
apreender como deve refletir diante de alguns conceitos novos como a variação linguística, os recursos de coesão e coerência, o discurso
textual, a interlocução, a intencionalidade discursiva, dentre outros nela apresentados (CEREJA E MAGALHÃES, 2012).

Nota-se que a gramática reflexiva abordada possui uma linguagem direta, facilitadora, acessível, prática e ao mesmo tempo em que discute
sobre as classes gramaticais existentes no ambiente educacional dos estudantes direciona-os a refletir sobre estes conteúdos de acordo com as
situações cotidianas de comunicação sob o aspecto dos variados gêneros textuais presente, na linguagem dos indivíduos e tornando assim, a
aprendizagem da língua materna mais atraente, dinâmica, reflexiva, crítica, enriquecedora e prática. Pois, é a partir de um determinado gênero
do discurso que o educando pode passar a tomar gosto tanto pela escrita de textos quanto pela leitura destes, seja coletivamente ou
individualmente. Já o papel do professor em sala de aula é despertar o interesse de seus alunos para o desenvolvimento da prática de leitura e
de escrita na escola ou fora dela (PCN’s, 1998).

De acordo com Schneuwly e Dolz (2004), a prática social e a atividade de linguagem são dois componentes fundamentais para a produção da
oralidade e da escrita realizada pelos falantes de uma determinada língua. Porém, para estes autores o primeiro componente é importante por
permitir ao indivíduo que seja capaz de formular seu ponto vista contextual ou social a partir de experiências humanas vivenciadas diariamente
através da realização da linguagem, já o segundo componente é fundamental por possibilitar a este falante a capacidade psicológica para
compreender e interpretar a produção desta linguagem desenvolvida em sociedade de maneira frequente.

3 O ensino da oralidade e da escrita baseado nos gêneros textuais

A escola possui como objetivo principal instruir os alunos a escrever, ler e falar de maneira adequada aos diversos contextos, baseando-se em
algum gênero discursivo existente. O gênero inserido no espaço escolar se tornou uma ferramenta educacional fundamental para o
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos educandos e, também é necessário para trabalhar o ato da comunicação escolar
diariamente. É importante que o desempenho do ensino de língua materna em sala de aula seja realizado através de modalidades como a
escrita e a oralidade, mas sempre desempenhadas a partir de gêneros textuais primários, isto é, realizados pelos falantes da língua de maneira
involuntária e interacional, ou secundários realizados através da capacidade de interpretação e compreensão psicológicas dos indivíduos através
da fala (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004).

Segundo Marcuschi (1997), a oralidade e a escrita são observadas como duas modalidades práticas fundamentais para o desempenho da vida
social cotidiana dos indivíduos. Desse modo, os recursos orais e escritos caminham juntos para a construção do conhecimento educacional,
cultural, social e interacional dos educandos e, ainda contribuem de maneira positiva para que compreendam o ensino da língua materna
proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de língua portuguesa. De acordo com este documento, a língua é fundamental para a
formação do ser humano, pois é através dela que ele se comunica, informa-se, expressa suas ideias, pensamentos, intenções e constrói sua
visão socioeducacional sobre o cotidiano em que está inserido. Em síntese, é através da linguagem que os indivíduos se formam educacional e
socialmente. No entanto, percebe-se que não é possível formular ideias bem articuladas se baseando em frases soltas e inventadas ou textos
sem um propósito contextual para elevar o nível de conhecimento social, cultural e reflexivo do educando para que haja interação entre leitor e
texto (KOCH, 2011).

Outra modalidade em questão é a fala adquirida em situações informais do dia a dia produzidas pelos falantes de uma língua considerada
heterogênea e com infinitas possibilidades para produção de gêneros, diversidades e mudanças linguísticas, (PCN’s, 1998). Um determinado
indivíduo, ao produzir o ato da fala, está automaticamente construindo um discurso de texto através de algum gênero textual ou discursivo
existente no cotidiano. A fala não se opõe à escrita, mas é importante que o professor esclareça muito bem esta questão, pois do mesmo modo
que a escrita é formal, a fala também pode ser diante de algumas situações, por exemplo, ao ministrar uma aula, ao discutir sobre um
determinado assunto numa reunião de trabalho ou ao palestrar para um grupo de pesquisadores (ANTUNES, 2003).

Assim, esta nova competência educacional está em constante mudança linguística transitando entre uma diversidade de falantes da língua e
causando uma infinidade de mudanças no modo de falar de cada pessoa (PCN’s, 1998), produzindo as chamadas variações linguísticas que são
representadas através das diferentes características que uma língua apresenta em razão das “[...] condições sociais, culturais e regionais
adquiridas pelos indivíduos de um determinado local” (CEREJA E MAGALHÃES, 2012, p.36). Porém, é a forma como determinados indivíduos se
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referem a variedades bastante diferentes da norma-padrão culta apresentada na língua oral e escrita que permite ao falante se comunicar e
interagir de forma eficiente, transitando por diversos gêneros discursivos (CEREJA E MAGALHÃES, 2012).

3.1 A prática da oralidade e da escrita na Gramática: texto, reflexão e uso

Os autores William Cereja e Thereza Magalhães (2012) na Gramática: texto, reflexão e uso utilizaram diversos gêneros textuais para explorar os
recursos de oralidade e escrita em atividades de língua portuguesa. A oralidade e a escrita devem ser desempenhadas em conjunto, o que
permite ao interlocutor manifestar a interatividade a partir de um ambiente textual fundamentado através da utilização da linguagem. É a partir
da língua que o leitor desenvolve produções, interpretações, inferências e compreensões com base em discursos textuais orais e escritas
(FÁVERO; ANDRADE; AQUINO, 2011). Para trabalhar estas modalidades em sala de aula, os autores citados no início desse tópico exploram os
conteúdos gramaticais com base nos gêneros discursivos, tais como histórias em quadrinhos, cartuns, musicas, poemas, poesias, receitas
culinárias e demais gêneros. Vejamos a análise de alguns destes gêneros discursivos apresentados por eles para a construção do ensino
educacional da língua materna no que se refere aos aspectos da oralidade e da escrita.

3.1.1 Histórias em Quadrinhos

Há anos educadores pensavam se era possível ministrar aulas de língua portuguesa utilizando o gênero quadrinhos para trabalhar a oralidade
em sala de aula. De acordo com os PCN’s (1998), a história em quadrinhos tornou-se uma ferramenta educacional de fundamental importância,
pois possibilita aos educandos produzir textos orais e escritos refletindo, criticando e interagindo no cotidiano educacional que frequentam além
de se apropriarem de maneira positiva dos recursos textuais coesão e coerência. De maneira muito prática e facilitadora, o gênero quadrinhos
serve para trabalhar os aspectos orais desempenhados pelos falantes de uma determinada língua de forma sociointeracional.

A história em quadrinhos apresenta diversas características, dentre elas a linguagem autônoma, sendo que os quadrinhos dialogam com
recursos de ilustração, caricatura, pintura, narrativa e predominam as ações, sequenciadas ou tipo textual narrativo. Na história em quadrinhos
o personagem pode ser visualizado e seu discurso é apresentado em balões de forma direta, o espaço é percebido no interior de cada balão e o
tempo da narrativa é visto pelo leitor a partir da realização da leitura explícita de cada quadrinho apresentando e discutindo seu entendimento
pessoal. As charges, os cartuns e as tiras cômicas são considerados três gêneros textuais que fazem referência à história em quadrinhos. Nestes
gêneros discursivos é comum perceber o uso de sons a partir de onomatopeias, o que torna possível identificar as impressões emocionais dos
personagens no desenrolar da história (RAMOS, 2011).

Cereja e Magalhães (2012) utilizaram como recurso pedagógico a história em quadrinhos intitulada “Caçador Diferente” criada por Ziraldo, e
apresenta como personagens o Menino Maluquinho, Julieta e o gatinho Romeu (2012, p. 267). Através da exposição dos balões é possível ver
que o desenrolar da história acontece na casa do Menino Maluquinho. Ele de repente, é surpreendido pelo “Dim-Dom!” da campainha tocada por
sua colega Julieta pedindo-lhe para que tomasse conta de seu gatinho Romeu. Mas, Romeu como um gatinho muito sapeca logo pula do colo do
Menino Maluquinho e depois sai correndo para comer todos os seus biscoitinhos de chocolate. O Menino Maluquinho inconformado com as
travessuras de Romeu reclama para sua colega Julieta que “Ri! Ri! Ri!” e declara, toda orgulhosa, − “Eu que ensinei isso a ele!” Não é
lindo”(2012, p.267).

O objetivo dos autores da gramática em análise é trabalhar a atividade baseada em gênero textual, ao tempo que possibilita ao docente
desempenhar de forma interacional e reflexiva o conceito sobre o conteúdo gramatical “Interjeição” com o discente. Este gênero discursivo é
importante, para que o aluno saiba caracterizar e diferenciar uma “Interjeição” de outra.

3.1.2 Fábula

A fábula é considerada um gênero literário que surgiu originada do conto popular e é caracterizada como histórias curtas, inventadas que foram
criadas para transmitir, a partir de uma lição moral baseada no enredo do gênero desempenhando, algum conselho ou ensinamento para o leitor
do texto. Os personagens que fazem parte da fábula são animais e plantas (NASCIMENTO; SCARELI, 2011).

De acordo com o entendimento de Nascimento e Scareli (2011), a fábula se tornou um importante gênero discursivo para o aprendizado escolar
dos alunos por possibilitar a eles o desenvolvimento de habilidades como linguagem facilitadora, desempenho de criatividade através de
reflexões e capacidade de formar indivíduos críticos. As fábulas permitem que o educando construa diversas inferências textuais de acordo com
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o entendimento formulado a partir de processos reflexivos, internacionais e críticos. Esse gênero capacita o educando para saber distinguir o
bem do mal, o certo do errado, além de permitir que ele possua em seu caráter pessoal atitudes como humildade, solidariedade, compreensão e
cooperação.

Os autores Cereja e Magalhães (2012) utilizaram a fábula intitulada “As rãs vizinhas” (2012, p.312) para fazer abordagem sobre o conteúdo
gramatical “Tipos de Predicado”. De maneira reflexiva, foi elaborada uma atividade intertextualizando a citada fábula para resolução de um
exercício, logo após os autores solicitam a releitura da moral da fábula de maneira crítica para, posteriormente, justificar sua resposta de acordo
com o entendimento intertextual. Ao final da construção destas atividades, docente e discente desempenham de maneira interacional o conceito
sobre o assunto “Tipos de Predicado”.

As atividades propostas pelos autores da Gramática: texto, reflexão e uso sobre a utilização dos referidos gêneros textuais analisados,
contribuem de maneira positiva no desenvolvimento dos processos de oralidade e escrita em sala de aula possibilitando aos docentes resolverem
conteúdos gramaticais a partir de aulas interativas, reflexivas e críticas com os discentes.

Considerações finais

A escola é vista pelo indivíduo como um local de formação educacional, social, cultural e interacional. É nesta instituição escolar que o falante
adquire competências e habilidades em falar, escrever, interpretar, compreender e produzir de forma coerente e coesa o discurso ou texto.
Assim, é a partir destas modalidades de ensino-aprendizagem que o ser humano aprende a se expressar e construir entendimentos discursivos
através de inferências intertextuais baseadas em diversos gêneros textuais. Os gêneros discursivos são considerados pelos documentos
educacionais nacionais como uma ferramenta de muita importância para o desenvolvimento das aulas de língua materna por possibilitar ao
discente apreender o conteúdo gramatical desempenhado pelo docente de forma reflexiva, interativa e prática. O professor, enquanto detentor
do conhecimento, deve permitir ao aluno desenvolver suas críticas de forma oral ou escrita, pois dessa maneira o educando está elevando seu
nível de conhecimento educacional.

É nas diversas situações sociais que os indivíduos se conhecem e partilham seus conhecimentos de mundo. Sendo assim, a oralidade e a escrita
são consideradas práticas sociais desempenhadas em ambientes cotidianos que os indivíduos frequentam diariamente e interagem entre si. A
língua é fundamental para a construção discursivas dos falantes e é através dela que eles interagem entre sim, constroem pontos de vistas,
refletem sobre diversas temáticas presentes na sociedade e produzem uma infinidade de discursos textuais coerentes e coesos usando a todo
instante os gêneros discursivos para uma melhor compreensão da linguagem.

O processo cognitivo de linguagem deve ser realizado pelo docente através da utilização de gêneros orais e escritos para possibilitar ao discente
capacidade intelectual para construir inferências explícitas textuais e moldar o conhecimento de mundo que já possui. Tanto a comunicação oral
quanto a escrita devem ser compreendidas como um processo evolutivo de interagir entre o falante e o meio social em que vive. É pela língua
escrita que os alunos fazem leituras, produzem textos, analisam os diferentes gêneros discursivos e, através desses aspectos de
ensino-aprendizagem, adquirem a chamada competência textual que os educadores tanto abordam em sala de aula.

Sendo assim, os gêneros textuais são considerados como uma ferramenta educacional eficiente para se compreender o ensino das formas de
linguagens apresentadas pelos falantes de língua materna. Alguns docentes apenas caracterizam e classificam os gêneros discursivos quanto à
tipologia textual a que pertencem e não discutem, por exemplo, qual a importância deste gênero para que o aluno construa inferências textuais
baseadas no desenvolvimento de leituras reflexivas, críticas e interacionais.

Portanto, a Gramática: texto, reflexão e uso contribui de maneira significativa, habilitando os discentes a usarem adequadamente os recursos
linguísticos e desempenhando de forma positiva o crescimento do processo de compreensão da língua portuguesa baseada nos gêneros textuais
que estão presentes no cotidiano social do aluno. Desse modo, o uso da gramática reflexiva no ambiente educacional privilegia o estudante na
realização de construções linguísticas e textuais, sendo levado a entender os conteúdos gramaticais sem a presença das classificações e das
nomenclaturas impostas, mas a partir de reflexões interacionais vivenciadas diariamente através de produções de linguagens escritas e orais
com base em gêneros discursivos que o falante mantém contato frequentemente.
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