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Ensino de língua e gêneros textuais

Que 
gênero 
utilizar?

Que critérios 
usar para 

selecioná-lo?

Até que ponto os 
gêneros propostos 

pelos livros didáticos 
devem ser utilizados?



Programa Aprender pra Valer: Ação 
Professor Aprendiz 9ª CREDE - 2010

Formação: “Gênero Textual: Produção 
textual desenvolvendo estratégias de 

leitura e escrita, contemplando a 
elaboração de itens do SPAECE”



Objeto inicial da 
formaçãoPúblico alvo



1. Definindo o objeto de estudo
 A palavra gênero;
 A categorização como necessidade humana 

(Adam, 1990);
 A categorização de textos (Bakhtin, 1997);
 Algumas definições:
 “tipos relativamente estáveis de enunciados” 

(Bakhtin).
 “materialização dos enunciados textuais no 

nosso dia a dia em ocasiões reais de 
comunicação” (Marcuschi, 2009).

 Natureza do gênero.



2. O porquê da dificuldade de seleção
 Poética: Platão e Aristóteles;
 Retórica: Aristóteles;
 Linguística: 
Tipologias funcionais;
Tipologias enunciativas;
Tipologias cognitivas.
 Aspectos sócio-interacionistas;
 Diversidade e dinamicidade.



3. Conhecendo a visão dos PCN’s e a 
influência  do Livro Didático

 Sugestão de pontos a abordar: Características, 
mecanismos liguísticos, tipos,etc;

 Necessidade de um parâmetro de seleção, 
ainda que não a aponte;

 Livro didático:
 Pluralismo cultural x realidade local;
 Liberdade x comodismo;
 O PNLD;
 Sistematização: conceito e conteúdo.
 “Toda e qualquer análise gramatical, estilística, 

textual deve considerar a dimensão dialógica 
da linguagem como ponto de partida” (PCN’s, 
2000).



Bakhtin:
 Escolha no 

cotidiano;
 Natureza do gênero;
 Elementos:
 Propósito;
 Composição;
 Estilo.

Barros:
 Escolha no domínio 

pedagógico;
 Diferentes perspectivas;
 Aspectos:
 formais;
 Funcionais;
 contextos de circulação.

Fundamentação teórica
 Similaridade entre as teorias;
 Múltiplos critérios;
 Organização destes pela teoria de Barros: definição 

dos aspectos.



Que gênero  o aluno 
precisa ou costuma 

utilizar?
Com que objetivo ele os 

utiliza



 Domínio discursivo: equilíbrio entre 
gêneros primários e secundários, 
locais e globais;

 Sugestões dos PCN’s: gêneros 
secundários;

 Possível caminho: partir do 
conhecimento prévio/prático do 
aluno;

 Dinamicidade temporal e local dos 
gêneros. Gêneros emergentes.



Marcuschi (2009): Função + 
contexto = Forma;

Liberdade relativa;
Maleabilidade e relações de 
poder;

A função diferencia os gêneros; a 
forma, os tipos.



 Tipos textuais: sequências linguísticas 
teóricas definidas por seus aspectos lexicais, 
sintáticos, tempos verbais, etc;

 Níveis de formalidade e modalidades de 
produção: 

Adequação à situação vivida; 
Equilíbrio na escolha;
Não-preconceito;
Atenção aos livros.



Visão sociointeracionista;
Barros (2004, apud Marcuschi, 2009):
 Aspectos funcionais (propósito 

comunicativo);
Aspectos contextuais de circulação 

(domínio discursivo, realidade local x global, 
tempo e local de produção);

Aspectos formais (tipologia, nível de 
formalidade e modalidade de produção). 



Os gêneros textuais ou gêneros do discurso fazem 
parte do nosso cotidiano, ainda que frequentemente 
nosso conhecimento sobre eles seja limitado à 
prática. Justamente por isso é que não devemos 
banalizá-lo, principalmente no campo pedagógico. O 
professor, sujeito essencial no processo de ensino-
aprendizagem de língua, e tendo como base deste 
ensino os gêneros, deve dominá-los para usá-los, 
sobretudo em sala de aula. 
É comum que muitos docentes a cada início de ano ou 
período letivo deparem-se com a íngreme missão de 
selecionar os gêneros para uso pedagógico. Isto se d



dá principalmente pela diversidade do objeto 
pedagógico e pela ausência de estudos que 
delimitem um critério ou critérios para realizá-lo.
Tentamos, portanto, neste trabalho, definir alguns 
pontos que poderão ajudar-nos. Os critérios 
apontados aqui não são conclusivos e nem obrigam 
os docentes a utilizarem todos eles. Melhor dizendo, 
tornam-se norteadores de uma ação seletiva dos 
gêneros, em que o professor tem total liberdade de 
utilizar um ou mais critérios para exercitar sua 
prática, levando em consideração a sua realidade e 
a de seus alunos.
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