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RESUMO 
 

 
Este trabalho contempla a discussão e investigação sobre o ensino de Língua 
Portuguesa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tornando os gêneros textuais 
um instrumento possível de trabalho, como também uma prática interdisciplinar no 
sentido de se ampliar o conhecimento não somente em um determinada disciplna. 
Reflexões acerca do ensino de língua materna se faz necessário para que haja 
possibilidade de novas mudanças, não apenas reprodução da atual realidade. Os 
gêneros são tipos relativamente estáveis, conforme definição de Bakhtin (2009), 
possibilitando assim, uma comunicação diversa por meio da linguagem, não tendo a 
língua como instrumento engessado por regras gramaticais. Da mesma forma Dolz e 
Schneuwly (2004) corroboram para a prática do ensino com os gêneros na 
elaboração de uma sequência didática específica para o ensino de língua materna, 
porém deixando interfaces para a apropriação de outras áreas do conhecimento. A 
pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo descritiva, buscou discutir e analisar o 
ensino de língua materna nos anos iniciais por meio dos gêneros orais e escritos, 
aprofundando este ensino, na sua produtividade e favorecimento na construção do 
conhecimento científico escolar. O estudo foi desenvolvido junto a dez professoras 
que atuam nos Anos Iniciais da Rede Pública do município de Londrina. Com os 
resultados analisados foi possível compreender que se pode melhorar o ensino a 
alcançar maiores possibilidades de aprendizagem. Podemos concluir que fazer um 
ensino diferenciado, dinâmico faz as aulas serem motivadoras para um processo de 
aprendizagem contínuo. 
 
 
Palavras-chave: Ensino; Gêneros textuais; Linguagem; Anos Iniciais. 
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ABSTRACT 

 

This work includes the discussion and research on Portuguese language teaching in 
Primary Education - Early Years, making the genres a possible instrument of work, 
as well as an interdisciplinary practice. Reflections about the mother language 
education is needed so that there is possibility of new changes, not just playing the 
current reality. The genres are relatively stable types, as defined by Bakhtin (2009), 
thus enabling a diverse communication through language, not having language as 
instrument cast by grammatical rules. Similarly Dolz and Schneuwly (2004) 
corroborate the practice of teaching with the genres in the preparation of a specific 
instructional sequence for mother tongue teaching, but leaving interfaces for the 
appropriation of other areas of knowledge. The qualitative research, descriptive, 
sought to discuss and analyze the mother tongue teaching in the early years through 
oral and written genres, deepening this teaching writing is a didactic sequence in 
productivity and favoring the construction of knowledge scientific school. The study 
was developed with ten teachers who work in the early years of the public network in 
the city of Londrina. With the analyzed results it was possible to understand that it is 
possible to improve education to achieve greater possibilities of learning. We can 
conclude that make a differentiated, dynamic teaching makes the classes are 
motivating for a continuous learning process. 
 
 
Keywords: Education; Textual genres; Language. 
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INTRODUÇÃO   

 

 
 

A metodologia de ensino na escola deve ser atrativa, que chame a atenção e 

motivar os alunos a estudar e aprender; o professor deve estar preparado para levar 

seus alunos a um aprendizado agradável e que possa contribuir para sua vida futura 

num processo de emancipação. 

O professor não é o ser detentor do conhecimento, por isso deve procurar 

utilizar-se de várias métodologias de ensino, aperfeiçoar-se e atualizar maneiras e 

os conteúdos a serem abordados em sala. 

Ao abordar o assunto “ensino”, é preciso ter clareza de que as disciplinas 

não estão organizadas de forma estanque e fragmentada sem relações uma com a 

outra, mas um todo que se reparte conforme sua necessidade de “atuação”. Por 

isso, ao falar do trabalho com os gêneros pensa-se em uma maneira diferente de 

atrair o aluno para a sala de aula, principalmente no que concerne à disciplina de 

Língua Portuguesa, contribuindo assim, com outras áreas do conhecimento, 

podendo se tornar um trabalho interdisciplinar.  

Segundo Fazenda (2008, p. 14), “a interdisciplinaridade [...] pretende um 

diálogo entre pares, capazes de compreender a mensagem das diferentes línguas 

nas suas entrelinhas”. Então, a interdisciplinaridade pode ser elaborada e atrelada a 

uma sequência didática diferenciada. Por meio de uma sequência didática 

desenvolvida com alunos do Ensino Fundamental, elaborada por meio dos diversos 

gêneros com atividades, contexto histórico, vídeos, trabalhos com diferentes 

imagens, produção escrita e oralidade é possível alcançar, em vários casos, muitos 

resultados positivos e, por vezes, satisfatórios àquilo ao que se espera alcançar, 

sem descartar a possibilidade de resultados negativos, posteriormente sendo 

avaliados pelo próprio professor dentro do seu plano de ensino. 

A formação acadêmica, no Curso de Pedagogia, não oferece uma disciplina 

específica em relação à gramática da língua, ou aulas específicas de Língua 

Portuguesa, isso pelo menos na maioria dos cursos de licenciatura, então cabe citar 

aqui que quando regente de sala, já formada, a pessoa pode ficar sem habilidade 

específica em ministrar o ensino de língua materna; não são todas as pessoas, mas 

a maioria, e isso pode ser constatado durante o estágio curricular obrigatório no ano 
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de 2014, numa escola municipal, mesmo com vários anos de magistério, várias das 

professoras realizavam sempre as mesmas práticas. O pensamento dominante é 

aquele de que, língua portuguesa trata-se apenas de normas e regras gramaticais. 

Por isso é que se pensou no desenvolvimento de um ensino de língua materna por 

meio dos gêneros orais e escritos, atrelada a outras áreas do conhecimento. 

Dolz e Schneuwly (2004, p. 97) desenvolveram a ideia da sequência didática 

a partir dos gêneros afirmando ser “um conjunto de atividades escolares 

organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito.” 

Dolz e Schneuwly (2004, p. 23 e 51) sustentam que “o gênero é um instrumento” e 

que através deste é possível “[...] articular uma estratégia [...]” chamada então se 

“sequência didática”. Os mesmos autores definem como sequência didática, "a 

saber, uma sequência de módulos de ensino, organizados conjuntamente para 

melhorar uma determinada prática de linguagem.”(2004, p. 51) Ou seja, trata-se aqui 

de uma organização, não apenas de uma aula, mas várias aulas num determinado 

período de tempo, de forma que tenha começo, meio e fim. 

Essa pesquisa de abordagem qualitativa do tipo descritiva faz parte da área 

de Educação, no entanto, o autor se preocupou ao que se refere o ensino de língua 

materna, já iniciada no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, que muitas vezes deixa 

lacunas e de certo modo, uma defasagem no aprendizado dos alunos, 

consequentemente, maiores dificuldades futuras para o aluno. Então, a reflexão 

desse trabalho, consiste em: os docentes estão efetuando um ensino de língua 

materna eficaz de maneira que o aluno tenha acesso pleno do entendimento da 

linguagem, tanto de aspectos gramaticais, quanto geral da língua?  

  Todo e qualquer trabalho ou planejamento de aula poderá ocorrer falhas, 

porém é preciso pensar e organizar estratégias que se adaptem à realidade, ou 

melhor, uma sequência didática poderá favorecer o aprendizado do aluno, sendo o 

mesmo de forma contínua, sem divisões ou partes de um todo. Por meio do gênero, 

seja de contos de fadas, carta, notícia entre outros, se faz necessário a elaboração 

de um trabalho conciso, prática relacionada à teoria; não apenas nesses termos, 

mas para que se amplie o nível de conhecimento do aluno. Por quê? Pois, dentro de 

um gênero é possível trabalhar com uma escala grande de informações de uma 

disciplina, por exemplo, Língua portuguesa, que se pode ampliar gramática através 

da ortografia, acentuação, leitura e produção de textos, além de tempos verbais e 

contexto histórico do conto. 
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  O processo de desenvolvimento dessa sequência didática é preciso também 

que se contextualize o conteúdo para uma compreensão melhor da criança, não 

ficando apenas “lá para trás” a história, mas o “hoje” seja representado de alguma 

forma. 

  Durante as pesquisas realizadas, um questionário foi aplicado para alguns 

professores dos Anos Iniciais para se verificar a presença ou ausência do ensino de 

língua materna por meio dos gêneros, podendo contribuir com novas discussões. 

O objetivo geral deste trabalho foi discutir e analisar o ensino de língua 

materna nos Anos Iniciais por meio dos gêneros orais e escritos, aprofundando este 

ensino compondo-se de uma sequência didática, na sua produtividade e 

favorecimento na construção do conhecimento científico escolar. 

Os objetivos específicos desse trabalho foram os de investigar a utilização 

dos gêneros orais e escritos na escola por meio de um questionário; discutir 

possibilidades de interdisciplinaridade e verificar a possibilidade de um ensino que 

possa abranger mais o conhecimento. 

A primeira seção é a apresentação sobre alguns conceitos referentes a 

linguagem e definição dos gêneros orais e escritos; aspectos relacionados a 

evolução e transformação do homem, sua interação com o meio social e o 

surgimento dos gêneros orais e escritos. 

A segunda seção abre uma discussão a respeito do ensino de língua materna 

no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, uma reflexão acerca dessa prática 

relacionada às outras áreas do conhecimento, colocando como proposta não 

somente os gêneros textuais em si como única prática, mas de maneira 

interdisciplinar. 

Por último, a terceira seção apresenta resultados de uma investigação acerca 

do ensino de língua materna; algumas perguntas relacionadas à Língua Portuguesa 

foram respondidas por algumas professoras que lecionam nos Anos Iniciais, 

demonstrando assim, como de fato tem sido apresentada a realidade desse ensino. 
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1. CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM E DEFINIÇÃO DE GÊNEROS ORAIS E 

ESCRITOS 

 

A discussão desse trabalho começa articulando ideias, juntamente com os 

referenciais teóricos de um simples panorama da evolução linguística do homem, de 

todo o processo histórico da comunicação e linguagem até a definição dos gêneros 

orais e escritos. 

A evolução da espécie humana acontece desde a era da caverna aos dias 

de hoje: comunicação, tecnologia, convivência, socialização, escrita. Dentro dessa 

evolução Glenisson (1961, p. 116) aponta que “desde que se organizaram em 

grupos, os homens sentiram necessidade de coletar informações a respeito de seu 

passado, explicá-las e registrar de alguma forma suas conclusões.” Da mesma 

forma que procura entender sobre seu passado, lança-se para transformações 

futuras de forma a gerarem progresso e desenvolvimento. 

Assim, não sabendo de que forma poderia se comunicar conscientemente, 

ou sabendo de que maneira poderia mostrar algo sobre sua existência, o homem 

procurou meios por gestos, símbolos, desenhos e interagiu com o ambiente em que 

vivia, crescendo ao seu redor o entendimento da “linguagem” que empregava, 

principalmente da comunicação. A história expressa alguns fatos: 

 

O homem após a escrita, o homem “histórico”, não é mais velho do que 
cinco milênios. Isto é bem pouco frente aos seiscentos milênios dos tempos 
sem escrita, a cujo respeito apenas dispomos de informações 
proporcionadas pelos restos, pelos vestígios de toda categoria, os desenhos 
e as pinturas nas paredes das cavernas que se constituem em objeto de 
estudo da arqueologia. Sem dúvida a regra não é completamente 
observada pelos povos aos quais se reserva, desde pouco tempo, a 
qualificação de proto-históricos. Situam-se eles na fronteira, instalados 
concomitantemente no limite extremo da pré-história e no limiar da história, 
pois são conhecidos tanto pelas pesquisas arqueológicas, quanto pelas 
tradições escritas de seus vizinhos, já possuidores de um alfabeto 
(GLENISSON, 1961, p. 42). 
 

 

O homem ambicionou comunicar-se com outros homens. Houve, então, uma 

incessante busca pela interação humana, mesmo que no tempo da caverna ele não 

soubesse se comunicar por signos linguísticos, emitia grunhidos, sons, até o outro 

pudesse entender algo. A partir dessa pretensão, os humanos começaram a valer-

se de diversos recursos para estabelecer comunicação, elegendo a língua como o 
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mais relevante e o mais promissor instrumento para se expressarem.  A 

comunicação realizou-se inicialmente sob a forma de fala. Esse tipo de expressão 

oral admite diferentes tipos de discurso, da mesma forma que assume diferentes 

situações de discurso, sendo a língua utilizada conforme o contexto atual.  

Dada sua capacidade de criatividade e necessidade de comunicação 

inerente, a fala e a escrita começam a se desenvolver. O homem foi se superando, 

criando e transformando o centro do universo com seus feitos e novas formas de 

convivência e socialização. Isso é confirmado quando: 

 

Admitir, primeiramente, que o processo de evolução das espécies dotou o 
homem de capacidades comportamentais particulares, permitindo-lhe criar 
instrumentos mediadores de sua relação com o meio, organizar uma 
cooperação no trabalho que dá origem às formações sociais e desenvolver 
formas verbais de comunicação com seus pares (BRONCKART, 1999, p. 
27). 
 

 

O homem desejou transformar seu meio, descobrir novos horizontes, pois 

não tinha mínima ideia do que haveria a sua volta, mesmo assim insistiu em seus 

atos. 

Estando criadas as linguagens escrita e a falada, apareceram ao longo da 

história filósofos e pensadores que discutiram, afirmaram e contribuíram com teses 

sobre a linguagem, a língua, a escrita ou qualquer outra forma de comunicação entre 

os seres humanos. Assim é afirmado: 

 

De Hegel veio a influência do caráter dialético do desenvolvimento, da 

atividade e do psiquismo humanos. De Marx e Engels, o papel da 

linguagem, dos instrumentos e do trabalho na construção da consciência. 

De Habermas, à noção do agir comunicativo. De Spinosa, a epistemologia 

monista. De Vygostsky, os conceitos de aprendizagem e desenvolvimento e 

suas decorrências para a prática do ensino de línguas. De Bakhtin, a noção 

de linguagem e de abordagem discursiva (CRISTÓVÃO, 2007, p.9).  

 

Cada filósofo argumentou algo para o mundo, teses nas quais eram aquilo 

que o mundo devia acreditar. Aristóteles (apud MARCONDES, 2009) afirma e 

diferencia o homem dos animais, contribuindo com a ideia de que a língua, sendo 

órgão dos seres, serve para o paladar e a fala, mas ao homem como uma 

possibilidade a mais da fala. 
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Fiorin (2000, p. 8) menciona que “para Marx e Engels não se pode fazer da 

linguagem uma realidade autônoma [...] nem o pensamento e nem a linguagem 

constituem um domínio autônomo”. Os mesmos afirmam que “a linguagem é um 

fenômeno extremamente complexo que pode ser estudado de múltiplos pontos de 

vista, pois pertence a diferentes domínios. É ao mesmo tempo, individual, social, 

física e psíquica”.  

Se perguntarmos para várias pessoas o que elas entendem de linguagem, 

serão inúmeras as respostas, por exemplo: forma de comunicação, expressão do 

pensamento, interação entre os seres humanos, socialização, entre outros pontos, 

no entanto, Koch (2000, p. 9) afirma que são três as principais ideias: “linguagem 

como representação (“espelho”) do mundo e do pensamento, como instrumento 

(“ferramenta”) de comunicação e como forma (“lugar”) de ação ou interação”. 

Entretanto, para esse estudo, cabe ressaltar a terceira opção que é considerada a 

mais importante e que melhor exprime a definição de linguagem, que explica: 

 

A terceira concepção, finalmente, é aquela que encara a linguagem como 

atividade, como forma de ação, ação interindividual finalisticamente 

orientada; como lugar de interação que possibilita aos membros de uma 

sociedade a prática dos mais diversos tipos de atos, que vão exigir dos 

semelhantes reações e/ou comportamentos, levando aos estabelecimentos 

de vínculos e compromissos anteriormente inexistentes (KOCH, 2000, p. 9). 

 

A interação entre os homens, naquele tempo, portanto, dependia de alguns 

fatores, principalmente de um bom entendimento e comunicação entre os falantes, 

pois um fala e o outro responde, há um diálogo entre duas pessoas, sendo a língua 

um instrumento de interação.   

Souza (1996, p. 111) explica que “todo enunciado tem um destinatário (de 

diferentes tipos e de diversos graus de proximidade). O destinatário é a segunda 

pessoa do diálogo [...], e o ato da fala é moldado pela compreensão responsiva 

dessa segunda pessoa”. Cada um poderá num determinado discurso, ter diversas 

interpretações sobre aquilo que o outro fala. Assim se entende: 

 

A compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo é sempre 
acompanhada de uma atitude responsiva ativa (conquanto o grau dessa 
atividade seja muito variável); toda compreensão é prenhe de resposta e, de 
uma forma ou de outra, forçosamente a produz: o ouvinte torna-se locutor 
(BAKHTIN, 1997, p. 290). 
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Assim, a língua tornou-se um meio de interação, pois, Souza (1996, p. 111 - 

112) menciona que “não existe [...] atividade mental sem expressão semiótica. Isso é 

admitir que o centro organizador e formador da atividade mental não está no interior 

do sujeito, mas fora dele, na própria interação verbal.” Uma das atividades mais 

importantes para o mundo segundo Bakhtin (1997, p. 279), é que “todas as esferas 

da atividade humana, por mais variada que sejam, estão sempre relacionadas com a 

utilização da língua”. 

Isso comprova que a linguagem estando contida na língua, torna-se um meio 

de interação; seguindo esta concepção, o interlocutor pode ter várias ações sobre o 

diálogo e sobre outras formas de interação, e não simplesmente ouvir, mas 

argumentar, transmitir seu pensamento, ter uma ação sobre o outro (TRAVAGLIA 

1997, p. 23). Travaglia (1997, p. 23) aponta que “a linguagem é, pois, um lugar de 

interação humana, de interação comunicativa pela produção de efeitos de sentido 

entre interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em um contexto 

sócio-histórico e ideológico”.  

Da mesma forma, Bronckart (1999, p. 34) complementa as ideias de Bakhtin 

ao afirmar que “a linguagem é, portanto, primariamente, uma característica da 

atividade social humana, cuja função maior é de ordem comunicativa ou pragmática. 

Assim, a atividade da linguagem organiza-se em discursos ou em textos [...] 

diversificando-se em gêneros”. (BRONCKART, 1999, p. 35) 

De alguma forma nos comunicamos, melhor ainda, nos interagimos, e é por 

meio da linguagem que nos é permitido ao outro na construção de um diálogo 

chegar ao entendimento. 

Apesar dessa variedade, é mediante alguma modalidade de discurso que 

um indivíduo pode falar com outro indivíduo sobre um mesmo assunto. Mesmo que 

o discurso possa ser diferente, ainda assim poderá servir se não de paradigma, ao 

menos de pista para outros indivíduos se comunicarem. 

A partir dessa comunicação oral, tendo a língua como instrumento e a 

linguagem como forma de comunicação, Bakhtin (1997, p. 279) afirma que, os 

enunciados são “tipos relativamente estáveis, denominados assim, gêneros do 

discurso”. Foi esse mesmo linguista que definiu a ideia de gêneros, de onde e como 

surgiram. Com ênfase esclareceu que eles foram consequência do progresso 

humano. Eis como ele define o que são gêneros do discurso: “qualquer enunciado 
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considerado isoladamente é claro, individual, mas cada esfera de utilização da 

língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que 

denominamos gêneros do discurso”. 

Os humanos não falam simplesmente pelo fato de falar, mas porque pensam 

e têm um discurso a ser exposto. É assim que Bakhtin (1997, p. 304) ressalta 

quando afirma: “se não existissem os gêneros do discurso e se não os 

dominássemos; se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo da fala; se 

tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, a comunicação verbal seria 

quase impossível”. Bazerman (2011, p. 32) vai afirmar que “podemos chegar a uma 

compreensão mais profunda de gêneros se os compreendermos como fenômenos 

de reconhecimento psicossocial que são parte de processos de atividades 

socialmente organizadas” (grifos do autor). Por isso, que quando o homem se 

organizou em grupos desenvolveu maiores habilidades de comunicação, surgindo os 

gêneros de forma inconsciente (grifo nosso), de forma histórica, como se nem 

percebessem a trajetória e o desenvolvimento destes gêneros para a humanidade. 

Em consequência, é imprescindível que se venha a ampliar a abrangência 

do significado do que seja um gênero, caso não seja dominado, não haveria 

comunicação. Assim elucidado: 

 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas […]. Cumpre 
salientar de um modo especial a heterogeneidade dos gêneros do discurso 
(orais e escritos), que incluem indiferentemente: a curta réplica do diálogo 
cotidiano […], o relato familiar, a carta […], a ordem militar padronizada […], 
o universo de declarações públicas (num sentido amplo, as sociais, as 
políticas). (BAKHTIN, 1997, p. 279-280). 
 

 

Marcuschi (2007, p. 29) sustenta que os gêneros “são eventos linguísticos, 

mas não se definem por características linguísticas: caracterizam-se, como já 

dissemos, enquanto atividades sócio-discursivas.” Os gêneros não surgiram de 

fórmulas mágicas ou de algo que foi planejado, mas sim, porque havia e há uma 

atividade sócio-discursiva. Surgem a partir do desenvolvimento humano, das 

atividades humanas. “[...] não é possível se comunicar verbalmente a não ser por 

algum gênero, assim como é impossível se comunicar por escrito a não ser por 

algum gênero textual.” (MARCUSCHI, 2007, p. 22). 

Segundo Dolz e Schneuwly (2004, p. 71) “a ideia de gênero é que é utilizado 

como meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares, mais 
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particularmente no domínio do ensino da produção de textos orais e escritos”. 

A divulgação e discussão acerca do uso de gêneros do discurso para o 

ensino têm crescido significativamente; algumas discussões novas levantam 

possibilidades sobre as multimodalidades e os multiletramentos de gêneros (ROJO, 

2012). Em decorrência disso, inúmeros textos vêm sendo selecionados por 

apresentarem características típicas de determinados gêneros. A seleção de textos 

com essa propriedade é feita visando-se à possibilidade de poder trabalhá-los em 

sala de aula. 

O quadro abaixo apresenta alguns exemplos sugeridos por Dolz e 

Schneuwly (2004, p. 60 - 61), como uma proposta de agrupamento de gêneros com 

o que se objetiva facilitar o procedimento necessário para a aplicação dessa 

metodologia. 

Quadro 1: Proposta provisória de Agrupamento de Gêneros 

Domínios sociais de comunicação 
Aspectos tipológicos 

Capacidades de linguagem dominantes 

Exemplos de gêneros orais e escritos 

Cultura literária ficcional 
Narrar 

Mimeses da ação através da criação da 
intriga no domínio do verossímil. 

Conto maravilhoso 
Conto de fadas 
Fábula 
Lenda 
Romance histórico 
 

Documentação e memorização das ações 
humanas 
Relatar 

Representações pelo discurso de 
experiências vividas, situadas no tempo. 

Relato de experiência vivida 
Testemunho 
Autobiografia 
Crônica social 
Curriculum vitae 

Discussão de problemas sociais controversos 
Argumentar 

Sustento, refutação e negociação de tomadas 
de posição. 

Textos de opinião 
Diálogo argumentativo 
Carta de leitor 
Assembléia 
Resenha crítica 

Transmissão e construção de saberes 
Expor 

Apresentação textual de diferentes formas 
dos saberes 

Exposição oral 
Seminário 
Conferência 
Relatório científico 

Instruções e prescrições 
Descrever Ações 

Regulação mútua de comportamentos 

Receita 
Regulamento 
Regaras de jogo 
Comandos diversos 

Fonte: Dolz e Schneuwly (2004 - adaptado) 

 Esse quadro representa apenas uma proposta de utilização dos gêneros, sua 

circulação e de que tipo de texto se trata, facilitando assim para o professor sua 

metodologia de ensino. Isso vai variar de acordo com o ano em que o professor 

leciona, por exemplo, um Conto de Fadas ele pode ser utilizado em uma turma de 
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terceiro ano do Ensino Médio, porém adaptações serão necessárias, tanto quanto a 

linguagem utilizada. A proposta citada inicialmente neste trabalho, já não serviria, 

mas um texto de opinião caberia muito bem nessa turma, conforme expectativas de 

um futuro vestibular.  

Outro exemplo, para o ensino de Língua Portuguesa nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, um gênero bem possível de ser executado e que poderia 

apontar resultados positivos, até servindo como identificador de dificuldades e 

problemas sendo um gerador de uma maior motivação sugere-se os gêneros contos 

de fadas e outros contos maravilhosos. Por que esse gênero? Primeiramente porque 

esse gênero encontra-se como proposta de ensino, na disciplina de Língua 

Portuguesa, segundo trata-se de um conteúdo que a criança, nessa fase escolar 

gosta e se identifica com os textos, atividades, entre outras justificativas; momentos 

oportunos de crescimento são possibilitados por meio dos gêneros, até mesmo uma 

contação de histórias. 

 Esse trabalho associa à ideia de levar o aluno ao lúdico, ao imaginário, já 

que segundo Bettelheim: 

 

Os contos de fadas deixam para a própria fantasia da criança a decisão de 
se e como aplicar a si própria aquilo que a história revela sobre a vida e a 
natureza humana. O conto de fadas procede de um modo conforme àquele 
segundo o qual uma criança pensa e experimenta o mundo; é por isso que 
ele é tão convincente para ela (BETTELHEIM, 2007, p. 67). 

 

Se for “um momento” que a criança passa, é propriamente a hora de colocá-

la frente a uma identificação. Automaticamente, se espelhando em circunstâncias de 

um conto, ou personagens, ela se “move” para o mundo exterior e, assim apresenta 

inconscientemente ao professor aquilo que lhe atinge. Poderá ser notado que a 

criança, dependendo de seu momento de vida, será difícil evoluir, em termos de 

apropriação de novos conhecimentos, se não tiver a magia que os contos trazem. 

Frequentemente pode ocorrer que ela se identifique com os personagens buscando 

neles forças, possibilidades de realizar seus desejos e inspiração para progredir. 

Esse trabalho didático com gêneros textuais já ocorreu em outra ocasião, 

quando o autor deste trabalho, pela primeira vez em outra formação acadêmica 

cumpriu estágio curricular junto aos alunos do Ensino Fundamental – Anos Finais 

matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino, na cidade de Londrina-PR. Essa 

experiência de ensino também teve continuidade com alunos da quinta série, 
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quando lecionou Língua Inglesa, já como regente de turma, numa outra escola de 

Londrina, ou seja, a transposição didática deste ensino, pode se dar também para 

outra área de conhecimento, no caso a Língua Portuguesa. 

Um dos objetivos a que se imprimiu particular destaque foi o de despertar 

maior motivação, maior interação entre os alunos e até mesmo com a utilização da 

língua em seu cotidiano. Para que tal objetivo fosse viável, optou-se por trabalhar 

com os gêneros de Contos de Fadas e de outros contos maravilhosos pelo fato de 

se tratar de um tipo de gênero adequado à idade de discentes cursando a referida 

série, além de ser assunto proposto na grade curricular, no aspecto da literatura 

infantil. 

Se comparado o ensino de uma língua para outra, ou uma área do 

conhecimento as diferenças serão grandes, principalmente pelo fato de que para os 

Anos Iniciais o sistema é composto por um professor regente, que leciona todos os 

conteúdos. O outro, é que nos Anos Finais do Ensino Fundamental há um professor 

para cada área do conhecimento, e nem sempre os conteúdos estão interligados. 

Mesmo fragmentado, o ensino das diferentes modalidades de ensino é aceitável a 

aplicação e adequação para o trabalho e ensino dos gêneros No ensino de ambas 

as modalidades pode haver divergências. Um exemplo é a forma com que se 

trabalha a própria língua; modo voltado para a gramática, norma culta, às vezes até 

desatualizado do cotidiano dos alunos.  

É notável que a realidade do ensino atual tenha se ocupado bastante com a 

Formação Continuada de professores, no intuito de que esses possam adequar-se à 

metodologia em sala de aula, por meio de um ensino contextualizado e dinâmico. É 

importante destacar aqui que o ensino com os gêneros textuais não exclui o ensino 

da gramática normativa, oralidade ou variação linguística, como também, não serve 

somente para se utilizar do gênero para decompor estudos gramaticais, semânticos 

ou morfológicos, porém dá ampla abertura para esses tópicos, pois a língua não 

pode ser tratada como um único sistema e os gêneros oportunizam este trabalho. 

Sobre ensino de gramática: 

 

[...] fica claro que não está em questão, em nenhuma proposta de nenhum 
linguista, retirar a gramática da programação do ensino. Nada mais 
simplista e sem fundamento do que a ideia de que “já não é para ensinar 
gramática”. Impossível. Não existe língua sem gramática. O que está em 
questão, na proposta de um ensino relevante, é a perspectiva a partir da 
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qual se veja o funcionamento interativo da língua, quer na dimensão de seu 
vocabulário, quer na dimensão de sua gramática, quer, ainda, nas 
regularidades de construção e organização de seus diferentes tipos e 
gêneros de textos (ANTUNES, 2009, p. 174). 

 

 

As práticas de ensino mediante a utilização dos gêneros têm sido pautadas 

principalmente pelos documentos oficiais como as Diretrizes Curriculares da Língua 

Portuguesa (2008, p. 48), que enfatizam ser “tarefa da escola possibilitar que seus 

alunos participem de diferentes práticas sociais que utilizem a leitura, a escrita e a 

oralidade, com a finalidade de inseri-los nas diversas esferas de interação.” Com 

essa manifestação espera-se conseguir que o aluno esteja cada vez mais inserido 

no ambiente em que vive o que implica interação com os seus semelhantes, quer 

seja por meio da oralidade, da leitura, da escrita, seja por quaisquer outros meios 

comprovadamente idôneos para conduzir o ensino-aprendizagem. Se for tarefa da 

escola possibilitar que os alunos participem de diferentes atividades sociais, os 

gêneros do discurso são meios indicados para inseri-los nessas práticas. 

Consequentemente poderá ser esse o expediente a ser usado pelos professores 

para contextualizar o conteúdo de suas aulas, indicando aos alunos onde e como se 

usam as linguagens. 

Antes de aderir a essa prática, é necessário fazer um diagnóstico de cada 

grupo de alunos. Para isso, é imprescindível observar a realidade, procurar saber se 

a aplicação do trabalho com os gêneros será ou poderá ser satisfatória, ou até 

mesmo se há possibilidades dos alunos acompanharem e desenvolver bem os 

trabalhos, só após, planejar o trabalho didático de acordo com a realidade dos 

estudantes. 

Ressalve-se, além disso, que na rotina escolar o ensino por meio de gêneros 

textuais não necessariamente será 100% eficaz em todas as escolas e com todos os 

grupos. A forma de apresentar a abordagem de gêneros aos alunos, a maneira de 

ensinar de cada professor, a metodologia, e até mesmo os recursos que a escola 

possui é o que contribuirá para o bom trabalho com gêneros.   

Além da preparação de todo o planejamento, é importante dominar os 

recursos técnicos disponíveis na escola. Porém, muito mais importante é saber o 

momento oportuno para serem usados. Schneuwly (2004, p. 23) atesta que “o 

gênero é um instrumento”. Graças a isso, pode-se levar o aluno ao domínio do 
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gênero, fazendo-o entender “como este realmente funciona nas práticas de 

linguagem de referência” (Dolz; Schneuwly, 2004 p. 79), nesse caso, a língua 

portuguesa. Entre as inovações referidas por esses autores avulta-se a de direcionar 

o aluno a explorar todas as possibilidades de leitura que um texto oferece. É 

importante destacar que com o avanço tecnológico, a internet veicula muitos textos, 

assim é preciso preparar os alunos para que tenham certa habilidade para 

compreendê-los. 

A propósito, as Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa explicitam:  

 

Quando se assume a língua como interação, em sua dimensão linguístico-
discursiva, o mais importante é criar oportunidades para o aluno refletir, 
construir, considerar hipóteses a partir da leitura e da escrita de diferentes 
textos, instância em que pode chegar à compreensão de como a língua 
funciona e a decorrente competência textual (PARANÁ, 2008, p. 60). 

 

Antunes (2003, p.14) também reforça esse aspecto, sendo que o perfil ideal 

mais próximo para os professores seria “o de contribuir significativamente para que 

os alunos ampliem sua competência no uso oral e escrito da língua portuguesa.” 

Esse é um ponto relevante para o trabalho com os gêneros que nos leva a defender 

sua efetividade. 

Dolz e Schneuwly (2004, p. 23) desenvolveram a ideia de gênero como 

instrumento. Com base numa ótica de extremo otimismo, chegaram a denominá-lo 

como megainstrumento para agir em situações de linguagem. Os gêneros utilizados 

para agirem em situações de linguagem são “instrumentos que fundamentam a 

possibilidade de comunicação” (BAKHTIN, apud DOLZ, SCHNEUWLY, 2004, p. 74). 

Novamente vão confirmar os gêneros como instrumento “Vamos desenvolver a ideia 

de que gênero é que é utilizado como meio de articulação entre as práticas sociais e 

os objetos escolares, mais particularmente no domínio do ensino da produção de 

textos orais e escritos”. 

Sendo, portanto, o indivíduo, um ser social que se relaciona em diversos 

grupos dentro de sua comunidade e realidade social, a adequação do trabalho de 

sala de aula às possibilidades de uso de linguagem vivenciadas pelos alunos nos 

meios em que se relacionam, poderá trazer a motivação necessária para a 

aprendizagem já que o papel de cada um desses gêneros favorecerá sua interação 

com o mundo. 
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2. O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA E OS GÊNEROS, A PRÁTICA 

INTERDISCIPLINAR 

 

Refletir a respeito do significado dos gêneros e algumas implicações dessa 

corrente de ensino da Língua Portuguesa, tanto quanto fazer alguns apontamentos a 

respeito desse ensino nos Anos Iniciais se faz necessário justamente pelo fato de 

uma tentativa de mudança e num aumento da perspectiva de aprendizado dos 

alunos. 

Oferecer ao aluno a possibilidade de comunicação implica o compromisso 

de buscá-lo lá no seu interior e fazê-lo entender o porquê do uso e funcionamento da 

língua ou do texto dentro de seu contexto social, algo atual, acessível, prazeroso e 

motivador para ele mesmo. Isso significa frisar que surge uma nova perspectiva de 

trabalho com os gêneros textuais em sala de aula; que o ensino-aprendizagem não 

se limita somente aos aspectos gramaticais de um texto, mas o explora de forma a 

levar o aluno a pensar a respeito do conteúdo, lendo-o por completo, e às vezes, 

fazê-lo mergulhar profundamente para se apropriar do sentido de um texto.  

Para viabilizar essa técnica didática, é necessário avaliar primeiramente 

como se processa o ensino da língua portuguesa em sala de aula, isso para que não 

se reproduza os mesmos erros (grifo nosso), entre eles ensinar somente gramática, 

ou somente interpretação sem relacionar estes aspectos da língua como um 

conjunto de instrumentos que viabilizam a comunicação, e dominar exaustivamente 

o que significa ensinar a língua materna. Antunes (2009, p. 15) declara sobre 

assunto: 

 

[...] por seu trabalho, o professor consiga, de fato, alfabetizar, fazer crescer 
o letramento dos alunos e ampliar as competências mais significativas para 
as atividades sociais, interativas e de encantamento, relativas aos usos 
literários ou não das línguas (atividades de fala, escuta, leitura, escrita, 
análise) (grifos do autor). 
 

 

Cabe, pois, perguntar: O que significa conhecer a língua materna na vida de 

um cidadão? Eis o que se assevera a respeito:  

 

[...] o ensino da Língua Materna se justifica prioritariamente pelo objetivo de 
desenvolver a competência comunicativa dos usuários da língua (falante, 
escritor/ouvinte, leitor), isto é, a capacidade do usuário de empregar 
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adequadamente a língua nas diversas situações de comunicação 
(TRAVAGLIA, 1997, p. 17). 
 
 

Portanto, o professor que atua à frente de uma sala de aula necessita estar 

ciente e, sobretudo, consciente de que o ensino da Língua Portuguesa não é mera 

transmissão de informações sobre a língua, regras gramaticais, significados 

lexicais, sinonímia e outros quaisquer conhecimentos linguísticos. Mas, antes de 

tudo, incumbe-lhe saber que aquela língua a ser ensinada será transformada em 

interação social, em chance de incorporar outras culturas e aquisição de 

conhecimento de mundo, mediado, aqui, pelo trabalho com gêneros textuais. 

Antunes (2014, p. 24) exemplifica dizendo que “não existe língua que não esteja a 

serviço de sua comunidade de falantes; não existe língua que não seja serva de 

seus usuários, que exista em função de si mesma”.  

Esclareça-se que em momento algum coube afirmar que o ensino de 

gramática é desnecessário. Contudo, é indispensável ressaltar que ensinar 

gramática não é só pertinente, mas essencial no ensino-aprendizagem de uma 

língua. Antunes (2009) discute esse assunto afirmando que não existe língua sem 

gramática, ou vice versa, uma depende da outra. São signos que devem se 

correlacionar, combinar para a formação de significantes claros, tanto no discurso 

como em qualquer outra forma de linguagem. Todavia, para esse alvo, o modo mais 

indicado é direcionar a capacidade do aluno para ele mesmo desenvolver essa 

gramática como forma de interação. A propósito, Neder (apud Travaglia, 1997, 

p.102) afirma que “a gramática é dada para cumprir o programa previamente 

estabelecido sem se levar em conta as dificuldades ou não dos alunos no emprego 

que fazem efetivamente da linguagem, nesta ou naquela ocasião, num processo de 

interação verbal”. 

   O trabalho com gêneros textuais não exclui o estudo da gramática, mas o 

concebe como produto, como um dos aspectos indispensáveis para a leitura e 

compreensão do texto, passando a ser fundamental para que essa leitura seja 

completa. A gramática, pois, não deveria ser tida:  

 

[...] como algo desligado de qualquer atividade prática, tendo o domínio dela 
como único objetivo. Sua finalidade não se restringe a cumprir determinado 
programa de ensino escolar. Se alcançasse sucesso na sala de aula, seu o 
estudo deveria constituir-se como tarefa prioritária para a aprendizagem da 
língua portuguesa. Estudar gramática também não significa tão- somente 
fazer exercícios. Por essas razões é que para a maioria dos professores 
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não há real necessidade de ensino da teoria gramatical (TRAVAGLIA, 1997, 
p. 102). 

 

 

Neder (apud TRAVAGLIA, 1992, p.49) elucida que a gramática é 

essencialmente: “um conjunto de regras que o cientista encontra nos dados que 

analisa A luz de determinada teoria e método.” Essas regras são as utilizadas pelos 

falantes na construção real de enunciados.  

Quando se pensa no ensino de uma língua, deve-se pensar 

automaticamente numa metodologia, aquele que se faça mais adequada conforme a 

realidade escolar. Porém, não se trata especificamente de um ensino separado ou 

isolado dos outros, de outras disciplinas; não se trata também, de ensinar gramática 

normativa, muito pelo contrário, o ensino de Língua Portuguesa pode ser de modo 

interdisciplinar, e por isso, a sugestão, aqui em utilizar os gêneros textuais, já que 

sua possibilidade de abrangência é grande. 

Ao ensinar a Língua Portuguesa, muitos professores acreditam num ensino 

isolado, que serve apenas ao aprendizado de regras gramaticais e interpretação de 

textos e se esquecem de fazer com que o aluno interaja com diversos tipos de 

textos, reflita criticamente sobre as formas de linguagem e comunicação. Era assim 

quando “o ensino de língua portuguesa passou a fazer parte dos currículos 

escolares brasileiros [...], acreditava-se que a linguagem se constituía no interior da 

mente, portanto sua manifestação era considerada como expressão do pensamento” 

(GUSSO, 2010, p. 135).  

No cenário atual deve-se pensar em outras possibilidades de utilização da 

linguagem e do ensino conforme o século XXI, no caso, o surgimento das novas 

tecnologias de informação e a internet. São meios dos quais estão presentes na vida 

de todas as pessoas, principalmente dos alunos e precisam ser abordados e 

trabalhados em sala de aula, não como meros instrumentos reprodutores de textos 

ou imagens, mas que sejam ferramentas de verdadeira expressão do pensamento 

científico atualizado, de modo que faça pensar, interagir. Um texto não terá a mesma 

interpretação daqui alguns anos, ou até mesmo numa mesma sala, essa 

interpretação pode sofrer variações, são contextos diferentes e é ai aonde começa o 

trabalho de linguagem do professor. Um texto não tem o mesmo significado para 

pessoas diferentes, e mesmo porque, com as ferramentas tecnológicas, esse 

mesmo texto poderá obter-se de recursos, como sonoridade, ritmo, rima levando 
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diversos sentimentos e emoções; já tem em alguns casos, e até mesmo sem recurso 

tecnológico algum, no caso os poemas, mas poderão ser mais enriquecidos, melhor 

apresentados, melhor também apreciados por parte dos alunos. Um mapa 

geográfico possui um tipo de linguagem, e nele há possibilidades em se trabalhar 

com a matemática, e ainda se utilizar da história, mais adianta e dependendo do seu 

contexto, utilizar a ciência, chamamos esse trabalho de interdisciplinar. Marcuschi 

(2011, p. 18) menciona que “o estudo dos gêneros textuais é uma fértil área 

interdisciplinar, com atenção especial para o funcionamento da língua e para as 

atividades culturais e sociais.” 

Segundo Antunes (2009, p. 13), “ainda falta perceber que uma língua é 

muito mais do que uma gramática. Muito mais, mesmo. Toda a história, toda a 

produção cultural que uma língua carrega, extrapola os limites de sua gramática.” O 

professor não pode se limitar a ensinar apenas aquilo que contém ou orienta o livro 

didático, não pode “fechar” o ensino se dirigindo apenas à gramática, a atividades de 

redação apenas para atribuição de notas, mas apresentar possibilidades através 

dessa mesma gramática, alterações, mudanças, aspectos históricos, levando o 

aluno a um amplo aprendizado, a um amplo círculo de linguagem, e que possa de 

autônoma.  

Gusso (2010, p.135) afirma que “a língua deixa de ser vista como sistema de regras 

estáveis para ser concebida como processo de interação entre sujeitos sócio-

historicamente situados”. Ela é quem determina os passos seguintes do interlocutor, 

pois se aprendido sobre o uso da língua, a linguagem derivará desta, não sendo 

apenas um código complexo, mas um espaço aberto de comunicação. Conforme 

Gusso (2010, p. 135) é preciso “assumir que a linguagem é mais que um código, é 

interação [...] que atua sobre seu interlocutor, realiza ações, estabelece vínculos e 

compromissos”.  

O professor dos Anos Iniciais deve tomar cuidado com suas estratégias de 

ensino para não reproduzir práticas descontextualizadas. Por exemplo, mesmo que 

esteja sendo ministrada uma aula de matemática, a linguagem será própria da 

disciplina, no entanto, a língua é que servirá como prática do discurso. Assim, o 

professor pode associar as disciplinas dentro de um mesmo contexto. Um conto de 

fadas, por exemplo, poderá se completar aspectos que contemplem a matemática, 

números simples de distância, quantidade de objetos; ciências, terra, sol, luz, seres 
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humanos; poderá estimular a sensibilidade à reflexão, enfim, as possibilidades 

variam de acordo com a disponibilidade de inovação do professor.  

É preciso tomar cuidado com alguns detalhes para que essa prática, de 

interdisciplinaridade com os gêneros textuais não fique defasada e iniba a motivação 

dos alunos. Uma aula, por exemplo, numa fazenda, num laboratório, pode ser 

explorada de várias formas até mesmo na aula de língua portuguesa, e não 

simplesmente pedir uma redação, como forma avaliativa de atribuição de nota. Essa 

mesma aula poderá servir para ampliação de vocabulário, outros significados desse 

vocabulário.  

Essa pesquisa visa especificamente o trabalho e o ensino de professores da 

qual tem sua prática no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ou seja, são 

professores que trabalham com todas as disciplinas, mas o foco se dá sobre o 

ensino da Língua Portuguesa. Porém, mesmo que esse ensino seja por parte de um 

professor regente, o conteúdo poderá ser interdisciplinar, não separada uma da 

outra como acontece na realidade!  

Durante o período de formação na graduação, o professor aprende diversas 

práticas que podem ser aplicadas posteriormente, o indivíduo aprende teorias bases 

para se comportar como professor, dentro e fora da sala de aula; a maneira de 

preparar as aulas, os instrumentos, o tempo, tudo isso será ele próprio que fará 

determinado planejamento, com as necessárias adequações, no entanto, se 

esquecem de quando estão em sala, utilizam-se sempre de práticas tradicionais, 

pois pesquisar, inovar, pensar exige dedicação e trabalho. Deve-se ter esforço e 

constante mudança. Conforme afirma Antunes (2009, p. 14) “o ensino continua 

preso às suas próprias justificativas e conveniências, e assim, vai-se reproduzindo 

nos mesmos perfis e parâmetros.” Isso quer dizer que, a prática de ensino não 

muda, por muitas vezes, vai se repetindo sem alcançar muitos resultados positivos. 

Travaglia (2013, p.12) aponta um questionamento muito importante em 

relação ao ensino, no caso, língua materna nos Anos Iniciais da seguinte maneira, 

“como podemos desenvolver atividades visando à aquisição de conhecimentos 

linguísticos relativos à gramatica da língua e que sejam pertinentes para a 

alfabetização e o letramento nas séries iniciais”? Da mesma forma, afirma que para 

tal desenvolvimento “a metodologia se configura a partir de uma série de opções que 

fazemos. Muitas dessas opções vão determinar o que julgamos importante 

selecionar como objeto de ensino” (TRAVAGLIA, 2013, p. 27). 
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Por isso, deve-se ter cuidado com o objeto de ensino para que este não se 

configure como algo maçante, sem perspectivas e produção. 

O que se tenta defender aqui, em relação à prática com os gêneros textuais 

é a possibilidade de ampliação de outras práticas educativas, de ensino, que 

possam servir-se de modelo para outros no acréscimo também produção de 

pesquisas e a possibilidade de inovação no ensino. Assim, analisa-se: 

 

Por meio dos gêneros textuais, os usuários de uma língua realizam ações 
de linguagem, tais como informar, persuadir, emocionar, advertir, orientar, 
ironizar, entre muitas coisas. Portanto, se os textos têm finalidades 
diferentes, também se caracterizam por convenções particulares, ou seja, 
seu modo de organização e estilo são variados, conforme se pode verificar 
na gama imensa de textos empíricos (orais e escritos) que circulam 
socialmente (GUSSO, 2010, p.138). 

 
 

 Já que no Ensino Fundamental – Anos Iniciais um professor leciona várias 

disciplinas, seu trabalho poderá ser riquíssimo para despertar motivação e interesse 

dos alunos, desde que pesquise e faça correlação de uma disciplina com a outra, 

possibilitando intertextualidade. Isso também é trabalhar com diversos gêneros. 

 Toda vez que se fala sobre ensino é preciso destacar, por exemplo, que 

conforme a idade escolar de cada criança aumenta se o grau de dificuldade em 

relação ao conteúdo ministrado há uma profundidade àquilo que o aluno precisa 

dominar. Os Anos Iniciais do Ensino Fundamental é o momento em que o aluno 

começa a ter contato com o conhecimento científico; atividades básicas são 

executadas nesse tempo, por exemplo, calcular, leitura e escrita, atividades motoras, 

entre outras. Por isso que se chama Ensino Fundamental. Porém, com a evolução e 

transformação do desenvolvimento humano e tecnológico, alguns aspectos têm sido 

falhos para a execução desses, isso porque não se inova e renova a prática de 

ensino e se esquecem de formar os alunos para o mundo. Alguns autores afirmam 

que: 

 

É indispensável um ensino de língua portuguesa que desenvolva um 
processo de leitura/escrita em que o aprendiz se coloque como leitor crítico 
e autônomo, um processo cujas atividades ultrapassem uma prática de 
mera decodificação verbal, para privilegiarem a compreensão dos textos 
segundo o caráter responsivo da linguagem e do discurso (PASQUOTTE-

VIEIRA, SILVA E ALENCAR 2012, p.181). 
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 Não da para ensinar o tal do “be-a-bá” sem ensinar o contexto e formas de 

utilização da linguagem utilizada para cada situação de comunicação. O 

“redondinho”, ou o “quadradinho” já não serve mais como prática, é preciso ampliar, 

mudar as práticas.  

 A linguagem se manifesta de diversas formas, não apenas e somente pelo ato 

da fala, mas também, por meio da escrita, símbolos, desenhos e como já citado, nos 

tempos primórdios eram as pinturas nas cavernas que predominava como 

linguagem, comunicação entre aqueles que habitavam por lá. São essas diferentes 

formas de comunicação, diferentes estratégias de comunicação que precisam ser 

ensinadas na escola, lógico, por meio sim da gramática, de produções de textos, 

debates, que possam ser agradáveis ao alunado, mas também que seja feito 

planejamento e atividades diferenciadas que proporcionem a interação não só com o 

meio, de fato, com o texto lido, com a pintura, desenho, mapa e até mesmo, com o 

problema matemático. 

 É preciso destacar aqui a importância do ensino da gramática e da produção 

de texto; em determinados momentos é preciso sim, parar e ensinar 

tradicionalmente, no entanto, não são únicas ferramentas, ou únicos conteúdos de 

ensino; por exemplo, ao ensinar ortografia para os alunos e realizar um ditado é 

importante, porém esse ditado poderá realizar-se de diferentes maneiras, mais 

dinamizado, adequando-se ao determinado contexto escolar. Neves (2002, p. 225) 

afirma que “a boa constituição dos textos passa pela gramática, e não apenas 

porque as frases que compõem o texto têm um estrutura gramatical [...].” Isso 

significa que o ensino da gramática vai além de frases “soltas” que servem-se de 

exemplos para determinada explicação. Neves (2002, p. 226) ainda menciona que 

“[...] se entende que a produção de texto e gramática não são atividades que se 

estranham; pelo contrário, as peças que se acomodam dentro de um texto cumprem 

funções – como referenciação e conjunção – que estão na natureza básica de cada 

uma, portanto na sua “gramática”. 

 É preciso ter um novo olhar para a língua; mais uma vez, é importante sim o 

ensino de gramática, de forma que é constituída por normas, porém não se resume 

apenas nessas vertentes. Antunes (2009, p. 19) afirma que “é preciso se por em 

confronto com quatro realidades: língua, cultura, identidade, povo.” Isso se deve ao 

fato de que, considerando o território brasileiro, os dialetos, gírias, expressões e até 

mesmo a cultura são aspectos distintos entre si; não deixa de ser uma língua, no 
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caso a língua portuguesa. No entanto, é enriquecida com características regionais, 

que no período do ano letivo poderá ser associado a outras disciplinas, conforme o 

conteúdo e a dinâmica de sala de aula, ampliando assim vocabulário, linguagem, 

cultura, comunicação e maior entendimento do verdadeiro uso da língua. 
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3. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

O trabalho teve como base a pesquisa bibliográfica, pois abre ampla 

discussão acerca do ensino de língua materna nos Anos Iniciais da escola, 

contribuindo assim, com novas metodologias, reflexões e investigações para o 

melhoramento dos próprios alunos. A pesquisa buscou resultados qualitativos 

descritivos, aspectos que se referissem especificamente no ensino de Língua 

Portuguesa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Segundo Gil (1999, p. 65), “a 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído de 

livros e artigos científicos”. Leituras e pesquisas em diversos livros puderam 

contribuir para o desenvolvimento e conclusão desse trabalho, aumentado as 

possibilidades de futuras discussões. Além da realização de leituras, as experiências 

dos estágios também contribuíram com a teoria abordada, delegando assim, um 

olhar crítico em relação a realidade. Juntamente a essa pesquisa bibliográfica, o 

foco foi numa pesquisa qualitativa descritiva. 

Segundo Silveira e Córdova (2009, p. 31): 

 

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o 
porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam 
os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois 
os dados analisados são não-métricos (suscitados e de interação) e se 
valem de diferentes abordagens. 

  
 

Discutir e refletir sobre a prática docente em sala de aula foi essencialmente 

importante para se ter um parâmetro do funcionamento deste ensino nos Anos 

Iniciais, sendo o sistema de apenas um professor regente, não vários divididos por 

áreas do conhecimento como acontece no Ensino Fundamental – Anos Finais. 

Silveira e Córdova (2009, p. 32) afirmam que “na pesquisa qualitativa, o cientista é 

ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas”. Aquilo que se tem de 

experiência, também é refletido e proposto como alternativa de mudança. 

Ainda para Silveira e Córdova (2009, p. 32) afirmam que “a pesquisa 

qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações 

sociais”. Não é possível quantificar aquilo que é ou não adequado ao ensino de 

Língua Portuguesa, mas é possível pensar e elaborar possibilidades que sejam 
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desenvolvidas ao longo das aulas, que servirão como métodos avaliativos, talvez, 

medidores daquilo que se pode aprender. 

 

3.1 CONTEXTO DA PESQUISA 

  

O assunto foi pensado devido a outra formação acadêmica, no caso, em 

Letras, no entanto, a docência foi exercida apenas no Ensino Fundamental – Anos 

Finais. Nos anos iniciais os alunos têm aula de Língua Portuguesa, no entanto, não 

pode acontecer qualquer ensino, mas de forma que amplie suas competências 

comunicativas, superando as dificuldades e exercendo de forma clara o uso da 

linguagem. 

Em outros momentos já foi citado que isso ocorreu após a experiência do 

estágio curricular obrigatório, pensando em não somente ficar criticando o trabalho 

já exercido pelas professoras, mas melhorando condutas de trabalho. Assim, o 

estudo foi desenvolvido em escolas da Rede Municipal do município de Londrina. 

 

3.2 PARTICIPANTES 

 

 A pesquisa contou com a participação de dez professoras regentes de 

algumas escolas municipais, sendo docentes de escolas diferentes umas das outras, 

como também turmas de anos diferentes, colaborando assim, respondendo algumas 

perguntas relacionadas ao ensino de língua materna, métodos, gramática normativa 

e gêneros textuais.  

Além da participação das professoras com os questionários, o autor entra 

como participante no sentido de contribuir com práticas inovadoras; esse trabalho, 

então, baseia-se na própria experiência já como docente, mesmo que seja do 

Ensino Fundamental – Anos Finais, podendo colaborar assim na mudança de 

postura de futuros professores. 

Para a análise de dados, as professoras serão identificadas por “P” e mais 

um número conforme a ordem das respostas. 
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3.3 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Num primeiro momento, pensou-se em trabalhar diretamente com os alunos, 

seu aprendizado e conhecimento sobre a Língua Portuguesa. No entanto, o 

referencial teórico esta baseado no ensino, ou seja, ligado diretamente ao professor.   

Assim, o questionário foi o instrumento mais acessível para que se tivesse 

uma ideia de como tem sido realizado esse ensino na Rede Municipal. É preciso 

deixar claro que foram respondidos apenas dez questionários, isso se trata do 

mínimo de conhecimento sobre a realidade, talvez em outras localidades, com 

outras professoras não tivessem sido os mesmos resultados, mas isso ocorreu para 

o desenvolvimento desse trabalho, já que a ideia partiu do estágio curricular 

obrigatório. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Quanto a análise, de dados foram baseadas nos referenciais teóricos. As 

próprias perguntas elaboradas surgiram após várias leituras que indagavam sobre o 

ensino de língua portuguesa. Após, a aplicação do questionário, cada resposta pode 

ser tabulada e elencada em categorias de análises. As perguntas de alternativa 

foram tabuladas de forma somativa, pois poderiam ser uma ou várias alternativas 

assinaladas.  
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4. O ENSINO DA LÍNGUA MATERNA NA PRÁTICA: A INVESTIGAÇÃO SOBRE A 

REALIDADE 

 

 Durante o processo de formação no Curso de Pedagogia, na Universidade 

Estadual de Londrina, mais propriamente, no estágio curricular obrigatório, muito se 

pode notar as falhas durante o ensino relacionado à Língua Portuguesa, isso porque 

as observações puderam ser realizadas em diversas turmas, consequentemente 

nem sempre a disciplina naquele momento era esta, porém práticas agradáveis e 

sustentáveis ao aprendizado dos alunos também eram possíveis de se notar, isso 

quer dizer, um ensino que propiciava a criticidade e a criatividade eram notados, não 

somente a reprodução sem objetivos específicos ou apreciativos por parte dos 

alunos. O período do estágio pode proporcionar a observação para críticas e 

elogios, mas principalmente para que a ação docente após o período completo de 

formação possa ser condizente, dinâmico, adequado à realidade e que de fato seja 

uma prática inovadora. 

 Algumas práticas já são consideradas ultrapassadas, por exemplo, fazer 

bolinhas de papel crepom e colar por cima de algum desenho. Quais objetivos em 

realizar essa atividade? O que poderá acrescentar de importante na vida do aluno? 

São questionamentos a serem realizados no momento do planejamento, mas que, 

muitas vezes, deixa a desejar, não têm sustentação. Dessa forma é preciso atualizar 

a maneira, a metodologia e até mesmo o conteúdo, que são ações essenciais para o 

surgimento de resultados positivos, fazer o aluno pensar sobre determinado 

conteúdo, não somente ligar, completar ou colar, mas escrever, raciocinar, enxergar 

profundamente aquilo que lhe é ensinado. Por exemplo, quando se ministra a área 

do conhecimento de geografia trabalhando mapas, espaço, pode se também sair 

com os alunos a um determinado espaço, pedir a medição, trabalhar com 

determinadas palavras; fazer o aluno sentir o que é ensinado, isso não vai 

descaracterizar o ensino da disciplina de geografia, pelo contrário, os alunos 

poderão perceber a relação de uma com a outra.  

Esse trabalho tem foco no ensino da língua materna, porém em algumas 

vezes foi citado o trabalho interdisciplinar que não deixa de ser possível, além disso, 

o acesso às novas tecnologias emergentes associados a novos aplicativos 

colaboram para um ensino aprimorado. Mas, para detalhar mais esse estudo foi 
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necessário fazer uma investigação acerca do ensino da Língua Portuguesa com 

professores do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, principalmente a respeito de 

sua prática sobre a utilização dos gêneros textuais. Foram dez questionários, com 

perguntas objetivas e subjetivas, totalizando sete questões. (APÊNDICE A) 

As questões, juntamente com as respostas serão agora apresentadas. 

A primeira questão foi de múltipla escolha, podendo ser assinalada uma ou 

mais alternativas. Os dados foram sistematizados no quadro 2. 

 

QUADRO 2 - Ênfase dada ao trabalho com a Língua Portuguesa pelos 

participantes por meio da gramática normativa. 

Categorias de Análise % 

Ênfase na variação linguística 30% 

Ênfase no ensino gramatical 50% 

Ênfase na produção de texto 50% 

Ênfase no estudo dos gêneros textuais 80% 

Ênfase na oralidade 90% 

Fonte: O autor 

 

Percebe-se nos números expostos no quadro 2 que ao serem questionados 

sobre como trabalham o Ensino da Língua Portuguesa, foi possível constatar que a 

ênfase na oralidade é o que tem maior destaque nas respostas, é ponto do qual as 

professoras consideram mais importante, sendo 90%, isso se dá porque, conforme 

as respostas de algumas professoras que têm ênfase somente na oralidade são 

professoras que trabalham com primeiro ano, alfabetização, outros conteúdos ficam 

mais difíceis de trabalhar por conta da idade e do entendimento cognitivo das 

crianças, essa foi a justificativa conforme a questão seguinte.  

O desenvolvimento da oralidade colabora para que o indivíduo possa ter 

uma fala crítica e coerente aos seus pensamentos de forma clara; o primeiro ano do 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais a criança começa a ser alfabetizada; as trocas 

de informações, as brincadeiras, os contos, tudo favorece para o desenvolvimento 

da oralidade e isso acrescenta e muito também para seu cognitivo.   

Mas, vai aqui uma pergunta de reflexão sobre a questão, será que o ensino 

de gramática é realmente importante?  

 

O problema, então, não é uma questão de opção: gramática, sim ou não. A 
hipótese da não-gramática inexiste. Sem gramática, não há língua, não se 
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fazem textos, nem orais nem escritos, nem formais nem informais. O 
problema é saber distinguir o que é uma regra de gramática e o que é, pura 
e simplesmente, uma questão de rotulação gramatical ou de classificação 
de uma unidade linguística (grifos do autor) (ANTUNES, 2009, p. 99). 
 
 

 

Não está descartada a possibilidade de ensino da gramática, mas sim, o 

ensino de gramática de forma descontextualizada, sem objetivos próprios que leve o 

aluno crescer. Essa questão buscou identificar qual aspecto é mais relevante ao 

ensinar Língua Portuguesa, mesmo que tenha sido questionado por professores de 

diferentes anos e diferentes escolas, e ainda que seja ensino voltado para os anos 

iniciais, cabe ressaltar que houve uma variação de respostas, porém buscando 

sempre a melhor opção conforme cada realidade. 

É importante citar aqui que essa investigação foi ocasionada conforme 

vivência do autor na experiência do estágio curricular, apesar das críticas e 

sugestões durante todo o trabalho, é preciso ter entendimento e compreensão em 

relação a um verdadeiro e significativo ensino de língua materna. As respostas, ou 

melhor, os trabalhos que são desenvolvidos pelas participantes não são 

descartados, porém é sempre na busca de formação, estudos e pesquisas que o 

professor conseguirá adquirir novos métodos, maneiras de ensino, que 

proporcionem aprendizagem significativa. É preciso despertar a curiosidade do aluno 

através de outras metodologias. Freire (1996, p. 88) diz que “o bom professor é o 

que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do movimento (grifo do 

autor) de seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma “cantiga de 

ninar”.  

 A gramática foi citada por 50% que acreditam ser importante, mas se faz 

notar que o trabalho com os gêneros textuais também estão presentes em quase 

todas as respostas, sem descartar o foco na oralidade. Isso deixa claro que a 

gramática não deixa de ser importante, porém não é mais o foco principal do ensino 

de Língua Portuguesa, pois esta deve proporcionar o aprendizado e uso da 

linguagem de diversas maneiras, tonando possível o acesso à uma comunicação 

clara. 

O quadro 3 (três) mostra sobre a importância da metodologia referente ao 

ensino de língua materna. 
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QUADRO 3: Importância da metodologia 

Por que esse método é o mais importante? % 

Boa comunicação 10% 

Estudo da Língua 10% 

Oralidade 20% 

Alfabetização 20% 

Gêneros textuais 30% 

Outros 50% 

Fonte: O autor 

 

Os participantes, quando indagadas sobre o porquê consideram o sua 

metodologia de trabalho mais importante e se é o único utilizado, verificou-se que 

não há um método específico, em todas as respostas, a não ser as que dão 

prioridade conforme o ano que leciona, no caso a P7, P9 e P10, de certa forma 

ocorre determinada influência. Mas também, observou-se que todas, igualmente, 

não se preocupam em coisas novas; não que não façam pesquisas, ou planejam 

suas aulas, porém conforme em uma das respostas posteriores a realidade 

influencia na forma de ensinar, naquilo que poderá ou não ser levado para a sala de 

aula. 

Das respostas analisadas, 50% não variam seu método de ensino, 

principalmente relacionado ao ensino de língua materna, e 50% tenta sempre 

adequar diversas atividades conforme realidade vivida. As respostas foram 

condizentes com aquilo que informaram quanto às informações acadêmicas. 

As Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa, estabelecem 

que o ensino precise ser realizado dentro de algumas competências, como, por 

exemplo, a oralidade, a leitura e a escrita (PARANÁ, 2008). Isso significa que não 

basta contemplar apenas uma ou outra competência, mas que todas precisam 

caminhar juntas, independente o trabalho realizado pelo professor. No entanto, 

basta analisar algumas respostas e constatar que ocorre ao contrário, por exemplo, 

a P9 diz que “como prioridade é a alfabetização, pois trabalho com o primeiro ano, a 

ênfase na oralidade é primordial para que percebam o som das letras e 

consequentemente realizam a leitura. E os gêneros textuais auxiliam na 

sistematização da leitura.” Ela justifica seu método, da mesma forma tem 

consciência das alterações e diversificações necessárias aos alunos. Já, a P11 

afirma que a “ênfase na oralidade visando a relação letra som, assim viabilizando a 
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leitura e o estudo do gênero para que observem o sentido social da leitura e da 

escrita dando um sentido concreto ao aprendizado.” Parece contemplar, além da 

oralidade a leitura, mas não deixou claro por parte de quem que é realizada essa 

leitura, e mesmo que seja dos alunos, a competência escrita poderia ser 

acrescentada com alguma atividade. As Diretrizes Curriculares do Ensino 

Fundamental de Nove anos orientam que “o trabalho docente consiste em ampliar o 

repertório linguístico dos alunos, favorecendo lhes acesso à variedade de prestígio, 

pois para muitos a escola talvez seja o único espaço onde terão essa oportunidade” 

(GUSSO, 2010, p. 141). 

Cada professora respondeu conforme seu método de ensino, suas 

possibilidades de trabalho, como também dentro da realidade em que trabalham. 

Fazer essa escolha para ensinar língua não é o mais adequado, já que no século 

XXI aumentou-se a probabilidade de ensino e aprendizagem. Rojo (2012, p. 19) vai 

chamar de “multiletramentos” compostos por “multimodalidade ou multissemiose”, ou 

seja, “textos compostos de muitas linguagens (ou modos, ou semioses) e que 

exigem capacidades e práticas de compreensão e produção de cada uma delas 

(multiletramentos) para fazer significar”. 

Mesmo sendo Anos Iniciais do Ensino Fundamental, há uma preocupação 

muito grande com a oralidade, já que quando mais crescidos a fala fica inibida, 

consequentemente, aumenta os problemas de fala e linguagem da criança. Ao 

mesmo tempo, os gêneros são trabalhados de formas diferenciadas, que chame 

atenção e tenha participação dos alunos, até mesmo o mais tímido. Antunes (2009, 

p. 51) explica que “é preciso chegar ao âmbito das práticas sociais e, daí, ao nível 

das práticas discursivas, domínios em que, na verdade, são definidas as 

convenções do uso adequado e relevante da língua.” Assim, não se podem usar os 

gêneros, a gramática, a oralidade para um único fim, mas concomitante com as 

práticas sociais das quais os alunos se inserem. Gusso (2004, p 140) ressalta a 

importância dessas práticas da seguinte maneira: 

 

À escola cabe propiciar o desenvolvimento da linguagem infantil com 
atividades nas quais a criança seja tratada como parceira conversacional, o 
que pressupõe ficar atenta às tentativas de uso de linguagem, mesmo às 
não verbais, como olhares e gestos; criar situações para que a criança inicie 
a interação verbal; formular perguntas para compreender melhor o que ela 
tenta expressar; usar a linguagem acessível à sua compreensão; trabalhar 
com cantigas infantis; contar histórias e ouvir o aluno narrar histórias de 
livros, vividas ou imaginadas; propor jogos dramáticos (representar cenas 
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do cotidiano como, por exemplo, mãe conversando com filho a tomar banho, 
balconista e cliente em situação de venda, entre muitas outras); estabelecer 
momentos para se efetivarem discussões sobre projetos de pesquisa, 
apresentações de relatos, combinar tarefas, debater ideias, analisar falas 
gravadas contemplando a pluralidade linguística. 

 

 

 Há diversas maneiras de se trabalhar a oralidade, como já foi proposta na 

citação acima, basta o professor contemplá-las em seu planejamento, e na medida 

do possível executar, possibilitando acesso contínuo dos alunos, dessa oralidade, 

não apenas e somente no primeiro ano.  

No quadro 4, tratou-se da importância e ensino da gramática normativa. 

 

QUADRO 4: Importância da gramática normativa na comunicação 

Muita importância 70% 

Média importância 20% 

Pouca importância 0% 

Não respondeu 10% 

Fonte: O autor 

 Mesmo que se discuta a importância dos gêneros textuais para o ensino de 

língua portuguesa, faz-se necessário citar o ensino da gramática, pois é elemento 

constitutivo de qualquer língua. Antunes (2014, p, 39) afirma:  

 

[...] a gramática, enquanto elemento constitutivo das línguas, é sempre 
contextualizada, uma vez que nada do que dizemos – oralmente ou por 
escrito – acontece em abstrato, fora de uma situação concreta de interação. 
Existe sempre um contexto, uma situação social qualquer, onde o que 
dizemos pode assumir um determinado sentido e cumprir uma determinada 
função comunicativa. 

 

 Não é possível separar gramática e língua, porém o que concerne esse 

estudo visa aprimorar as práticas do ensino de língua materna nos Anos Iniciais, 

isso porque, conforme a experiência do autor muitos são os problemas tanto de 

escrita, leitura e fala por parte dos alunos. Não se quer aqui responsabilizar os 

professores por essa falha, apenas exemplificar e discutir outros métodos que incluir 

os alunos em práticas de linguagem diversificadas, já que se trata apenas de um 

regente por turma (conforme o sistema de ensino). 

 A questão aqui não é dizer que não se pode usar ou ensinar a gramática, até 

mesmo porque os próprios alunos sempre se referem à língua como algo difícil de 

aprender e entender, é um sistema muito complexo; fazem até uma comparação 
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com a Língua Inglesa, as regras são mais fáceis de compreender. Mas por que é 

assim? Não há uma resposta certa e exata, mas uma discussão no intuito de 

acrescentar e possibilitar o alcance da linguagem por parte do aluno, e a gramática 

colabora nessa aprendizagem para que o aluno entenda a constituição de palavras 

contidas num determinado texto. Por exemplo, ao escrever uma carta, os assuntos 

poderão ser diversos, no entanto o próprio gênero constitui sua característica 

própria. Outro exemplo, uma artigo da Constituição Brasileira, o aluno poderá 

compreender melhor seus direitos e deveres. 

No quadro 5 a análise foi sobre os procedimentos metodológicos que 

norteiam o ensino da gramática. 

 

 QUADRO 5: Metodologias para se ensinar gramática. 

CATEGORIAS % 

Escrita 10% 

Leitura 20% 

Não ensina gramática 20% 

Gêneros textuais 50% 

Fonte: O autor 

 A princípio são diversificadas as atividades e maneiras em relação ao ensino 

de língua materna, ainda que algumas respostas tenham aparentada ser do modo 

tradicional. Não basta escolher um gênero e simplesmente ler o texto com os alunos, 

pensando que essa “dinâmica” favorece o ensino de gramática, ou que somente 

assim os alunos lerão mais. 

 Contextualizar o gênero é sempre algo importante para o aluno, por exemplo, 

o gênero carta. No livro didático encontra-se uma carta, e a atividade seguinte será a 

produção de uma carta. Só ler e só fazer isso na parte escrita é descontextualizar e 

até mesmo desvalorizar o gênero. Uma reflexão: mesmo que a carta não seja mais 

um gênero em grande exposição, pois houve o surgimento de correios eletrônicos, 

qual motivação o aluno teria em escrever uma carta sendo trabalhado dessa 

maneira? 

 É preciso partir do ponto em que o aluno tenha um verdadeiro conhecimento 

sobre o gênero; o professor poderá até em uma refacção textual apresentar ou 

explicar novamente um conceito gramatical, reforçando o aprendizado dos alunos, 

além de apresentar assuntos, contextos dos quais os alunos possam se apropriar de 

elementos contidos numa carta.  
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 A diversificação dos gêneros é muito importante, no entanto, faz-se 

necessário escolher os devidos textos para cada turma, dentro das possibilidades, 

sem descartar a possibilidade da interdisciplinaridade, utilizar conteúdos de outras 

áreas do conhecimento para aplicação de determinado gênero, por exemplo, em 

uma das professoras respondeu que utiliza vídeos e documentários, então, por que 

não aplica-los sobre algo de ciências? Geografia? 

 Marcuschi (2008, p. 151) não faz parte da área da Pedagogia, e sim da área 

de Letras, porém ele cita que “o estudo dos gêneros textuais é hoje uma fértil área 

interdisciplinar, com atenção especial para a linguagem em funcionamento e para as 

atividades culturais e sociais”. É dessa possibilidade que o docente precisa se 

apropriar e transferir aos seus alunos. 

Assim, o quadro 6 apresenta dados sobre a transposição didática da teoria 

para a prática. 

 

QUADRO 6: Transposição didática da teoria para prática 

CATEGORIAS % 

Falta de formação 10% 

Não respondeu 10% 

Indisciplina 40% 

Realidades diferentes 20% 

Falta de apropriação de linguagem 20% 

Fonte: O autor 

 Verifica-se, a partir dos dados analisados sempre que se discute teoria e 

prática torna-se um assunto polêmico, pois na maioria das vezes, os docentes 

acreditam não ter relação uma coisa com a outra, conforme aquilo que aprenderam 

e o que praticam. Isso pode ser comprovado em algumas respostas, e justificadas 

por depender da realidade. 

 A educação exige isso do professor, desafios! É introduzir naquela realidade, 

que já não é fácil outras formas de compreensão, de aprendizado dos alunos. O fato 

de não ter muitos recursos também colabora para a não diversificação de atividades, 

ou seja, a grande dificuldade se encontra em escolas de periferia. Mas será que 

tentar “atualizar” os alunos, levar atividades um pouco mais elaboradas, vídeos, não 

poderia ser já um novo caminho a ser percorrido daí por diante? Ficar também 

apenas no discurso ou às vezes, na demagogia acaba realmente não sendo 
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diferenciados os trabalhos, consequentemente, a reprodução torna a ser uma 

prática. 

 Uma exposição oral, uma leitura com toda a turma, algumas atividades de 

interpretação e gramaticais são importantes sim, é preciso o aluno entender e 

compreender esses aspectos, mas não podem ser únicas práticas. Por isso, a busca 

por novos trabalhos deve contribuir melhor para que teoria e prática caminhem 

juntas. 

O quadro 7 analisado refere-se ao ensino por meio dos gêneros textuais, 

teoria muito bem embasada em grandes estudiosos próprios da área. A discussão e 

reflexão acerca desse instrumento reflete em inúmeras obras publicadas, além de 

outras práticas desenvolvidas. 

 

QUADRO 7: Importância dos gêneros textuais no Ensino de Língua 

Portuguesa 

CATEGORIAS % 

Articulação 20% 

Interação 10% 

Senso Crítico 20% 

Ampla visão 50% 

Facilidade no aprendizado 20% 

Fonte: O autor 

 

 Os gêneros textuais são instrumentos (Dolz e Scheneuwly, 2004) facilitadores 

de aprendizagem, já que foram constituídos do próprio desenvolvimento humano 

numa perspectiva dialógica (BAKHTIN, 2009) favorecem então várias oportunidades, 

e algumas delas foram elencadas pelas professoras. 

 A maioria considera importante a utilização destes, pois contempla ampla 

visão do pensamento, há caminhos diversos a serem percorridos pelos próprios 

alunos, com a contribuição do professor que através de sua metodologia insere um 

novo debate. 

 Inserir no trabalho de ensino de língua materna pode favorecer maiores 

aprendizados cognitivos dos alunos, fazendo-os mais interativos de sua própria 

língua, e não reclamando mais das dificuldades em aprendê-la. É lógico que esse 

tipo de trabalho requer ampla pesquisa e estudo, não somente sobre o assunto, mas 
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a maneira de aplica-lo, além do mais tudo depende também da realidade vivida, pois 

tal trabalho poderá não se alcançar os objetivos pensados. 

O último quadro analisado foi sobre a utilização dos gêneros como 

instrumento de ensino de Língua Portuguesa. 

 

QUADRO 8: Utilização dos gêneros textuais 

CATEGORIAS  % 

Leitura 20% 

Escrita 10% 

Contação de histórias 10% 

Características e intencionalidade 10% 

Seminários e pesquisas 10% 

Ensino da gramática 10% 

Atividades diferenciadas 40% 

Fonte: O autor 

 De acordo com o quadro, planejar uma sequência didática baseada no ensino 

por meio dos gêneros não significa que não possa contemplar outras áreas do 

conhecimento, e muito menos outras atividades, talvez não citadas nas respostas, 

pelo contrário, se colabora para o amplo acesso a linguagem, deve-se realizá-la, 

servir de nova proposta. 

 A princípio, parece que os gêneros são utilizados em sala de aula, mas de 

forma aleatória, usa-se quando oportuno, não que seja algo planejado, preparado 

através de uma sequência didática.  

Uma sequência didática proposta para o ensino de língua materna, segundo 

Dolz e Schneuwly (2004, p. 97) se trata de “um conjunto de atividades escolares 

organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”. 

Dessa maneira, trabalhar com os gêneros possibilita “chegar ao âmbito das práticas 

sociais” (grifos do autor) (ANTUNES, 2009, p. 53), já que os gêneros foram e são 

construídos historicamente pelo progresso e desenvolvimento da humanidade. Não 

deixando assim, de incluir o aluno nesse processo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme os objetivos dessa pesquisa, investigação sobre o ensino de 

língua materna, reflexão sobre o uso dos gêneros textuais e utilização destes e de 

outras metodologias, considera-se que a pesquisa foi satisfatória no sentido de ter 

um olhar crítico sobre a realidade e contribuir com propostas de mudanças para o 

futuro. É importante ressaltar mais uma vez que a investigação foi apenas uma parte 

mínima do que verdadeiramente acontece na realidade, mas foram muito 

importantes as proposições colocadas para que não se reproduzam as mesmas 

práticas atuais, portanto sejam colaborativas para o contexto atual do educando. 

Acredita-se num ensino mais efetivo e promissor, em metodologias mais 

atuais e que de fato envolvam os educandos nessa prática. Pensar no ensino de 

língua não reduz o planejamento à gramática, ou somente um aspecto da língua, 

mas que seja de modo oportuno o conhecimento a novas coisas, linguagens 

diferentes. 

O problema inicialmente interrogado quis saber se o ensino de língua 

materna se faz eficaz de maneira que o aluno tenha acesso pleno do entendimento 

da linguagem, tanto de aspectos gramaticais, quanto geral da língua. A investigação 

apontou que apesar de algumas práticas ainda serem tradicionais, é possível 

melhorar, pois ao que se constata pela própria experiência do autor, ao cursar o 

sexto ano do Ensino Fundamental dos Anos Finais, encontra-se uma defasagem 

grande de aprendizagem, mas isso tudo porque, talvez, tenha faltado maior 

planejamento das aulas, criado maiores possibilidades de motivação para os alunos. 

A realidade pode demonstrar grande dificuldade por parte dos professores 

em ensinar; esses relatam que os alunos não têm interesse pelos estudos e não 

fazem nada, porém isso também depende da própria prática adotada pelo docente. 

Do que adianta relatar a falta de motivação por parte dos alunos, se em sala, não é 

proposto nada de diferente? Então, estudar, pesquisar e ir atrás de novos 

instrumentos são elementos-chave para um bom desempenho, independente a 

realidade da qual se atua. Mesmo que seja em escolas de periferia deve-se ter um 

olhar a mais de possibilidades e não de obstáculos pensando que os resultados 

positivos surgem apenas de escolas consideradas “boas”.  

Apesar dos grandes obstáculos ocorridos nos últimos tempos, por partes 

política, ainda acredita-se numa educação transformadora. É possível fazer 
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diferente, fazer o aluno aprender coisas novas e diferentes, ampliar o conhecimento, 

mesmo que isso demande tempo e dedicação, assim outras oportunidades de 

ensino chegarão contribuindo efetivamente com a educação. 
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APÊNDICE A 

 
QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Prezado(a) Participante: 

Solicito sua colaboração para realizar uma investigação sobre o ensino de Língua 

Portuguesa através dos gêneros textuais na Educação Básica, especificamente no 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Sua identidade ficará em sigilo e a sua 

participação será voluntária e condicionada ao seu consentimento. A resposta ao 

presente questionário implica seu aceite e concordância em participar. 

Data de Nascimento: ____/____/____ Sexo: Feminino (   ) Masculino (   ) 

Atua como professor (a) Ensino Fund. – Anos Iniciais: 

(    )1ºano  (    ) 2ºano (    ) 3º ano (    )4º ano (     )5º ano 

Tempo de experiência como professor(a): ________________anos. 

Formação Acadêmica: 

a) (    ) Magistério 

b) (    )Graduação  

Instituição ___________________________________________________________ 

Ano de Conclusão ______________ 

c) Pós-Graduação - Curso: __________________________ 

Instituição: _________________________________ Conclusão (ano) ___________ 

 
1) Assinale a alternativa que descreva o modo que você trabalha o ensino da Língua 
Portuguesa. Pode assinalar mais de uma alternativa. 
 
a) ênfase no ensino gramatical 
b) ênfase no estudo dos gêneros textuais 
c) ênfase na variação linguística 
d) ênfase na produção de texto 
e) ênfase na oralidade 
 
2) A partir do seu método de trabalho com a Língua Portuguesa, por que você 
considera esse método mais importante? É o único utilizado em suas aulas? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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3) Qual a importância do ensino da gramática normativa para o desenvolvimento da 
capacidade de se comunicar por parte dos alunos? 
 
a) muita importância 
b) média importância 
c) pouca importância 
d) nenhuma importância 
 

4) Como você ensina a gramática para os alunos? Modo tradicional, através de 
textos, músicas? Explique. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5) Quais dificuldades você tem em transpor o que estuda, a teoria, à prática em sala 

de aula? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6) Você acha importante ensinar Língua Portuguesa através dos gêneros textuais? 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7) Você utiliza-os em sala? Como você trabalha os gêneros textuais? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 


