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Resumo

O ensino-aprendizagem de língua materna deve possuir um caráter significativo, a fim de
que não se restrinja ao ato de ler e escrever. Para isso, o trabalho do professor deve ser
pautado em uma variedade de gêneros, pois permitirá ao aluno um maior contato com os
diversos textos que circulam na sociedade, ampliando o seu conhecimento. Os gêneros
discursivos, além de cooperar com a organização e o equilíbrio das ações comunicativas do
dia-a-dia, estão inseridos nas propostas didáticas contemporâneas, sendo contemplados
pelos PCN “a noção de gênero, constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de
ensino.” (PCN, 1998, p. 23). Desse modo, a compreensão e a produção oral e escrita de
diversos gêneros discursivos conjecturam a ampliação de diversas habilidades que devem
ser trazidas para as práticas docentes. Assim, é possível levar os conhecimentos
mencionados para a sala de aula, de modo que o discente seja inserido em uma
aprendizagem contextualizada e significativa. Tomando como base teórica a perspectiva de
gênero defendida por BAKHTIN (2003) e KOCH (2004), este trabalho tem por objetivo
fazer uma análise acerca das produções textuais do gênero convite, realizadas por uma
turma do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede municipal do município de
Santa Rita – Paraíba, durante o ano de 2013. Em formato de uma pesquisa ação e seguindo
a sequência didática proposta por LOPES-ROSSI (2008), o corpus é composto de 13
produções textuais do grupo discente citado. A análise parcial dos dados sinaliza para o fato
de que os alunos são capazes de assimilar as concepções de gênero e de produzi-los de
maneira adequada.

Palavras-chave: Gênero. Convite. Produção escrita.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Um dos grandes desafios da educação é fazer com que os alunos desenvolvam as
habilidades de leitura, reflexão crítica e produção textual, a fim de que sejam formados
cidadãos aptos para agir e interagir com competência na sociedade contemporânea. São por
essas razões que várias pesquisas vêm sendo realizadas e muitos estudiosos vêm
contribuindo com a formação de docentes, visando a uma aprendizagem contextualizada e
significativa.

O ensino de língua portuguesa a partir de gêneros discursivos é uma proposta que
tem sido vislumbrada por diversos estudiosos sendo, inclusive, contemplada pelos
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documentos oficiais, como os PCN1, e vem sendo empregada, ainda que a passos lentos,
por alguns docentes que buscam por propostas de ensino mais atualizadas e que surtam
resultados mais eficientes. Diante desse contexto, o presente trabalho tem o objetivo de
mostrar como os alunos podem assimilar a concepção de diferentes gêneros, através de um
projeto de leitura e produção textual em aulas de língua portuguesa, a partir de gêneros
discursivos.

Com o aporte teórico dos estudos de Bakhtin (2003) e Koch (2004) acerca das
concepções de gênero e utilizando a sequência didática proposta por Lopes-Rossi (2002),
tentaremos mostrar essas aulas contribuíram com a assimilação do gênero convite pelos
aprendizes.

A justificativa para o desenvolvimento deste trabalho foi a contribuição para a
academia e demais profissionais da educação, proveniente da partilha de experiências em
sala de aula que demonstraram resultados positivos na aprendizagem.

O gênero textual convite foi selecionado para o projeto de leitura e produção escrita
para uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental, de uma escola da rede municipal de
Santa Rita – Paraíba, durante o ano de 2013. O gênero citado foi o escolhido por estar de
acordo com a faixa etária, por ser um texto relativamente curto, por apresentar linguagem
verbal e não verbal e por fazer parte do universo da turma em questão.

Em relação aos procedimentos metodológicos que respaldaram as nossas
observações acerca das produções textuais, fizemos uma análise dos convites produzidos
pelo grupo discente em questão, atentando para as características típicas do gênero
discursivo convite.

Para atingir o nosso propósito deste artigo discorreremos, primeiramente, acerca da
concepção de gênero defendida por Mikhail Bakhtin e Ingedore Koch, depois faremos uma
abordagem sobre a sequência didática preconizada por Lopes-Rossi, em seguida, faremos
uma análise das produções textuais e, por fim, faremos algumas considerações.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Antes de relatarmos como se sucedeu o projeto de leitura e produção textual,
discutiremos algumas concepções teóricas acerca dos gêneros discursivos por Koch (2004),
Bakhtin (2003) e a sequência didática fundamentada em gêneros por Lopes-Rossi (2002).

2.1 A docência a partir de gêneros discursivos

Bakhtin (2003) apresenta os gêneros do discurso, isto é, a maneira pela qual os
indivíduos expressam suas ideologias e propósitos comunicativos, seja de forma escrita ou
oral. Esses enunciados obedecem a uma forma padrão relativamente estável, de acordo com
determinadas esferas discursivas. Embora os gêneros sigam certa padronização, não
podemos definir que tais enunciados são estáveis, pois eles estão em constante adaptação às
mais diversas situações comunicativas.  Dessa forma, os gêneros discursivos são

1 Parâmetros Curriculares Nacionais (1998): direcionamentos elaborados pelo Governo Federal que
norteiam a educação pública no Brasil.
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realizações textuais que estão diretamente vinculadas aos diversos contextos sócio-
discursivos. Segundo esse estudioso,

“[...] A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas,
pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada
esfera dessa atividade comporta um repertório de gêneros do
discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a
própria esfera se desenvolve e fica mais complexa.” (BAKHTIN,
2003, p. 279)

Ao usar a denominação gêneros do discurso, o autor leva em consideração as
ideologias, os valores e princípios que estão por trás dos gêneros textuais.

Assim, a docência de língua materna pautada em gêneros que circulam na sociedade
possibilitará uma aprendizagem mais significativa, pois os alunos estarão envolvidos em
contextos reais e concretos, contribuindo com o desenvolvimento de competências e
habilidades textuais e comunicativas, em diferentes esferas da comunicação.

Existe um número extenso de gêneros disponíveis, orais e escritos, que perpassam
pela sociedade como, por exemplo: receita culinária, poesia, poema, crônica, charge,
história em quadrinhos, tirinhas, fábula, cartaz, convite, piada, bula, paródia, crônica, artigo
de opinião, artigo científico, resenha, fichamento, carta, lista, ingresso, reportagem, notícia,
classificado de jornal, cartão, conto, revista, jornal, crítica de filme, sinopse, curriculum
vitae, requerimento, ofício, ata, nota fiscal, debate, entrevista, bilhete, horóscopo,
seminário, palestra, e-mail, blog, entre outros. Como as turmas geralmente são
heterogêneas, o professor deve adequar o gênero à faixa etária da turma, bem como
verificar a maturidade exigida para a compreensão, qual gênero faz parte do cotidiano dos
alunos e o interesse do público-alvo para com o tema.

Koch (2004), fundamentada nas pesquisas de Bakhtin (2003), defende a ideia
segundo a qual os indivíduos, ao se envolverem em diferentes práticas sociais,
desenvolvem uma competência metagenérica. Essa competência defendida por Koch é de
essencial importância, tendo em vista que ela guiará o usuário da língua a exercer com
competência tanto a produção quanto a compreensão de diferentes gêneros, o que lhes
possibilita interagir, compreender e produzi-los com propriedade em diversos contextos.

As práticas de leitura e escrita fazem parte da construção de sentido dos textos que
circulam na sociedade e do desenvolvimento cognitivo do indivíduo, cooperando com a
formação de um aluno-cidadão crítico, que seja capaz de agir e interagir em diversos
contextos sociais das atividades linguageiras. Com base na proposta de ensino a partir de
gêneros foi que Lopes-Rossi (2002) apresentou uma sequência didática fundamentada em
projetos de leitura e produção textual sobre a qual discorreremos a seguir.

2.2 Sequência didática proposta por Lopes-Rossi

As diretrizes para o ensino de língua portuguesa, pautadas em gêneros discursivos,
fundamentadas na teoria dos gêneros proposta por Bakhtin (2003) e propagadas pelos PCN
ainda se concentram, em maior parte, nos meios acadêmicos. É importante que essas
recomendações cheguem a todas as práticas docentes, a fim de que os moldes ultrapassados
de ensino sejam inovados. O ensino precisa adquirir uma abordagem mais discursiva e
contextualizada e a aprendizagem deve possuir um caráter significativo, através de modelos
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reais e concretos de como funciona a língua (gem), de fato. O professor não deve mais ser
visto como único detentor do conhecimento, mas deve atuar como mediador-colaborador
no processo de ensino-aprendizagem, aproveitando os conhecimentos prévios dos
aprendizes.

Lopes-Rossi (2002) vem contribuindo com a propagação das orientações citadas e
divulgando a forma como alguns projetos pedagógicos de leitura e produção textual de
gêneros discursivos podem trazer ganhos para a comunidade. Esses projetos pedagógicos,
sob a sua orientação, foram desenvolvidos por professores de escolas da rede pública e
privados, nos níveis fundamental, médio e superior, em várias cidades brasileiras. A autora
propõe uma sequência didática para o ensino de língua vernácula através de gêneros
discursivos, que são divididos em três módulos, como esquematizamos a seguir:

Módulos Didáticos Sequências Didáticas

Esquema 01: Reprodução da sequência didática proposta por Lopes-Rossi (2002).

Segundo Lopes-Rossi (2002), o objetivo do primeiro módulo é fazer com que o
aluno discuta, comente e conheça as condições de produção e de circulação do gênero
selecionado. A partir do momento em que o aluno conhece bem as características
discursivas de um gênero discursivo, ele é capaz de fazer inferências, extrair informações,
observar como as informações são distribuídas, compreender as características históricas e
sociais do gênero, selecionar os vocábulos mais apropriados no momento da produção,
perceber os aspectos não verbais, bem como conhecer o suporte de circulação do gênero em
questão. Daí a importância do professor dispor de exemplos variados do mesmo gênero,

1. Leitura
objetivando a

apropriação das
características

básicas do gênero
discursivo

Ações: leitura e discussões de vários
exemplos do gênero selecionado objetivando
o conhecimento de suas características
discursivas, temáticas e composicionais
(aspectos verbais e não verbais).

2. Produção escrita
do gênero

Ações: planejamento da produção, coleta de
informações, produção da primeira versão,

revisão do texto, produção da segunda
versão, revisão do texto e produção final.

3. Divulgação ao
público, de acordo

com a forma típica de
circulação do gênero

Ações: providências para efetivar a
circulação da produção dos alunos fora da

sala de aula, de acordo com as características
de circulação do gênero.

experiên
cia do
ensino
de
líravés
de
gêneros
textuais.

O
gênero
textual
convite

foi
selecion
ado para

um
projeto

de
leitura e
produçã
o escrita

para
uma

turma
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pois fará com que os alunos percebam que, mesmo com características variáveis, os
gêneros discursivos seguem padrões relativamente estáveis.

As sequências didáticas do primeiro módulo cooperarão para o desenvolvimento das
habilidades de leitura dos aprendizes, como também para a produção escrita do gênero
selecionado. O segundo módulo, dedicado à produção textual, demandará do professor
algumas atitudes, como o planejamento para a produção textual, a verificação do tempo
necessário para a conclusão, a adequação entre o tema e faixa etária, a verificação da
viabilidade de cada gênero, a organização de grupos que favoreçam a interação e a divisão
de responsabilidades. Além de acompanhar e mediar os procedimentos durante a etapa de
produção textual, caberá ao professor, ainda, as tarefas de correção, revisão e reescrita das
produções; facilitando, assim, a identificação de possíveis dificuldades gramaticais e
textuais dos alunos. Após a produção textual, temos o terceiro módulo, o qual é dedicado à
divulgação das produções dos alunos ao público, conforme as regras estabelecidas de
circulação do gênero selecionado.

3. ANÁLISE DAS PRODUÇÕES DOS ALUNOS

Tomando como base teórica a sequência didática sugerida pela pesquisadora Lopes-
Rossi (2002), planejamos uma série de aulas de língua portuguesa pautada no gênero
discursivo convite, para uma turma do 5º ano do ensino fundamental. A escolha do gênero
foi decidida por algumas razões: o gênero é adequado à faixa etária do público-alvo e está
bastante presente no cotidiano do mesmo; o gênero convite apresenta a composição, o
conteúdo e o estilo (Koch, 2004) relativamente simples, é condizente com o nível de
maturidade dos alunos e traz características verbais e não verbais, as quais despertam um
maior envolvimento do grupo discente em questão.

As aulas ministradas foram divididas em quatro momentos: o primeiro dia (duas
aulas seguidas) foi dedicado à apresentação, ao contato e à discussão acerca do gênero; o
segundo dia (duas aulas seguidas) foi dedicado à produção textual da primeira versão do
gênero; o terceiro dia (mais duas aulas seguidas) momento de reescrita da segunda versão
do texto após a revisão do professor-mediador e, por fim, o quarto dia (uma aula) que
reservado para o momento de exposição do gênero para os pais e para a comunidade.

Seguindo a sequência didática proposta por Lopes-Rossi (2002), tivemos as
seguintes ações no primeiro momento: distribuição de diversas amostras de convites reais
(aniversário, batizado, formatura, casamento, por exemplo), leituras e discussões a respeito
do gênero citado, onde foram debatidas questões como: para que serve esse gênero? Quem
escreve? Para quem é destinado? Qual o propósito desse gênero? Onde circula esse gênero?
Após as discussões, foram estudadas as partes relativamente estáveis que compõem o
gênero textual convite (destinatário, mensagem escrita do convite, data, horário, local e
assinatura). No segundo momento, retomamos a discussão sobre o gênero e iniciamos as
orientações para a produção textual do convite. Após a produção da primeira versão, esta
foi revisada e repassada aos alunos para que fosse produzida a versão final do gênero
convite. O quarto momento foi dedicado à preparação expositiva do que foi produzido.

Para a realização do projeto de leitura, foi necessário um total de sete aulas,
divididas em quatro dias. Foram selecionados exemplos diversificados do gênero convite,
desde os mais simples, como os convites de aniversário e de batizado; até os mais formais,
como convites de casamento, de formatura e de solenidades culturais. O primeiro momento,
com duração de duas aulas seguidas, foi dedicado à apresentação, à leitura e à discussão
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acerca do gênero escolhido. Os alunos tiveram a oportunidade de manusear exemplos
originais, observando as características discursivas, temáticas e composicionais, bem como
os elementos não verbais, como fotos, ilustrações e o suporte de circulação, visando à
assimilação das características básicas do gênero discursivo convite. O segundo momento,
também com duração de duas aulas seguidas, foi dedicado ao início da produção do gênero
supracitado. Os estudantes produziram um esboço de um convite, este foi revisado e
corrigido. Nas aulas posteriores, ou seja, no terceiro momento, os alunos receberam as
correções da primeira versão do convite, debateram sobre a correção das suas produções e
puderam reescrever o convite, atentando para todas as observações feitas no esboço. Após a
reescrita e a revisão colaborativa da segunda versão do texto, os alunos foram orientados
para produzir a versão final do gênero convite e, então, a organização da exposição dos
convites produzidos para os pais e para a comunidade escolar, que chamamos aqui de
quarto momento. É importante ressaltar que a identificação dos convites foi aleatória e não
corresponde aos nomes reais dos alunos, garantindo a privacidade do grupo discente em
questão.

Dos treze convites produzidos, iremos nos deter a apenas quatro produções textuais,
por uma questão de espaço físico, para prosseguirmos com as análises. Vejamos a seguir:

Produção textual 01: capa do convite (aluno 01)

Podemos observar que o aluno 1 compreendeu que o gênero convite pode apresentar
elementos pré-textuais, como uma capa ilustrativa. Temos um exemplo de uma
característica não verbal do gênero em questão. A seguir, temos o conteúdo escrito do
mesmo convite:
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Produção textual 01: conteúdo escrito do convite (aluno 01)

É possível verificar que, embora se façam presentes alguns desvios da norma
padrão, o aluno 1 assimilou a composição do gênero, ou seja, a disposição dos conteúdos
expostos no corpus do texto, como o tipo do evento, quem escreve o convite e para quem
ele é destinado, a data, o horário e o local do evento e a própria mensagem que faz o
convite.

Verificamos, também, que o aluno assimilou o conteúdo temático, ou seja, o assunto
sobre o qual o texto tratar (véspera do ano novo, no caso) e o estilo, que se refere à forma
de organização do conteúdo temático ao longo do texto. Observemos, agora, produção
textual do aluno 2:

Produção textual 02: capa do convite (aluno 02)
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Temos aqui mais um exemplo de uma capa ilustrativa do convite, demonstrando a
assimilação de elementos pré-textuais do gênero produzido. A seguir, temos o conteúdo
escrito do mesmo convite:

Produção textual 02: conteúdo escrito do convite (aluno 2)

Do mesmo modo, é possível perceber que, embora o texto escrito tenha
permanecido com alguns desvios da norma padrão, as características sócio-históricas
típicas do gênero foram mantidas.

Vejamos mais uma produção textual:

Produção textual 03: capa do convite (aluno 03)
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Podemos conferir mais uma capa de um convite que foi produzida pelo aluno 3,
exemplificando mais um caso de apropriação da diagramação gráfica do gênero convite, ou
seja, um elemento não verbal do gênero em questão.

Produção textual 03: conteúdo escrito do convite (aluno 3)

Observamos que cada produção textual segue um estilo diferente no que diz respeito
à distribuição dos conteúdos composicionais. Verificamos, no exemplo acima, que a pessoa
que convida e a pessoa convidada estão dispostas ao final do texto, o que não é muito
comum. Entretanto, as características básicas do gênero permaneceram dentro da margem
de variação, confirmando a teoria de Bakhtin (2003) de que os gêneros possuem padrões
relativamente estáveis.

Produção textual 04: capa do convite (aluno 04)
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Salientamos que todas as produções escritas dos alunos apresentaram a ilustração da
capa do convite. Acreditamos que essa característica não verbal do gênero tenha sido
facilmente assimilada por conta da faixa etária da turma, 5º ano do ensino fundamental, e
que tenha servido de motivação para a escritura do texto, confirmando a teoria de que a
adequação do gênero ao perfil da turma é fundamental para a motivação e envolvimento
dos alunos para o ensino-aprendizagem dos gêneros.

Produção textual 04: conteúdo escrito do convite (aluno 4)

É válido mencionar que, mesmo após a leitura, a discussão, o estudo e o contato
com exemplos reais de diferentes tipos de convite, os alunos ainda foram resistentes à
elaboração de convites mais formais ou que exigiriam textos mais longos e elaborados,
dando preferência aos exemplos mais simples de convites.

Embora ressaltemos a recorrência de vários desvios da norma padrão, o que é
considerado um grande problema e ao mesmo tempo um desafio para os professores,
pudemos observar que os alunos assimilaram a concepção do gênero discursivo convite,
bem como as características discursivas da composição, do conteúdo e do estilo, abordada
por Koch (2004). Os alunos tiveram a oportunidade de ampliar sua competência discursiva
pela assimilação das características típicas do gênero estudado em sala de aula.

É relevante ressaltar que houve uma intervenção do professor, em aulas paralelas,
no tocante aos desvios detectados, como problemas de coesão, adequação vocabular e
inadequações gramaticais. Entretanto, neste artigo não iremos nos deter às inadequações,
pois este é tema de um trabalho paralelo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer deste trabalho, foi possível perceber que os alunos passaram a conhecer
a estrutura composicional do gênero textual bilhete e produziram o texto de acordo com o
planejamento sugerido em sala de aula. Os gêneros textuais são reconhecidos de acordo
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com o tema que propõem, com os intuitos comunicativos, com o estilo e com sua
composição e através das análises, entendemos que os alunos demonstraram essa
percepção. Considerando que cada gênero apresenta um estilo peculiar, embora alguns
sejam mais ou menos flexíveis, cada aluno foi capaz de produzir e atender aos propósitos
comunicativos que, no caso de gênero convite, é convidar alguém para participar de evento
sociocultural.

Verificamos, também, que as produções apresentaram algumas inadequações e
desvios da norma padrão. Tais desvios são recorrentes nas produções dos alunos do ensino
fundamental e médio, especialmente da rede pública, onde as condições, de maneira geral,
são mais precárias. Muitos desses desvios ocorrem pela transferência das marcas de
oralidade e pelo desconhecimento das variedades linguísticas, incluindo a norma padrão da
língua portuguesa. Os alunos precisam conhecer as variações linguísticas, compreender que
uma não está sobreposta à outra, mas que ele deverá aprendê-las para fazer as adequações
necessárias com competência aos diversos contextos socioculturais.

Acreditamos que, com o aumento da exposição dos alunos à leitura, à prática da
leitura, aos diferentes gêneros textuais, ao exercício das produções textuais, juntamente
com o exercício da reescrita, esses desvios tendem a ser minimizados. Confirmamos, ainda,
o quanto a leitura é importante e imprescindível para o desenvolvimento cognitivo dos
alunos. A leitura é base não apenas para a língua portuguesa, mas para as demais
disciplinas e ela se fez presente em todas as estratégias pedagógicas citadas.

Pensamos, junto com Lopes-Rossi, que é possível trazer os conhecimentos
supracitados para a sala de aula, de modo que o aprendiz esteja inserido em uma
aprendizagem de língua materna de forma contextualizada e significativa, capacitando os
alunos para serem cidadãos competentes na sociedade. Apesar das dificuldades
encontradas, tais como o nível abaixo da média de alguns alunos e a falta de recursos, os
ganhos foram satisfatórios, tendo em vista as atividades que o projeto demandou,
estimulando diversas habilidades dos aprendizes.

O ensino de língua materna fundamentada em gêneros discursivos requer um
docente inovador, que seja mediador e facilitador em todas as etapas da sequência didática,
favorecendo a troca de conhecimentos proveniente das interações entre professor-aluno e
aluno-aluno e que o aluno seja avaliado pelo seu desenvolvimento ao longo do projeto.
Mesmo os livros didáticos adotando um modelo de produção textual tradicional e
ultrapassado, os professores devem buscar meios para inovar e favorecer o envolvimento
dos aprendizes na aprendizagem da língua (gem) através de gêneros que circulam na
sociedade.
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