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Resumo: O presente artigo tem por objetivo primeiro colaborar com a for-

mação dos professores de Língua Portuguesa no ensino de tipos e gêneros

textuais a alunos do primeiro ano do ensino médio. Tem-se percebido com

frequência que os professores estão dispostos a inovar em sala de aula, recor-

rendo à ludicidade para abordar os conteúdos curriculares. Neste sentido,

com a experiência docente PIBID, propõe-se o uso da rede socialfocebook
como uma ferramenta para o ensino de tais teorias. Este artigo apresenta
conceitos de tipos e gêneros textuais, de alguns teóricos, dentre eles Bakthin

(2000), Travaglia (2002) e Marcuschi (2002), haja vista a capacitação e

fundamentação teórica dos professores. Neste trabalho destaca-se também

o relato da experiência do PIBID de Letras do Instituto Federal do Ceará

- campus Crateús ao usar o focebook como ferramenta lúdica e pedagógica,

mostrando resultados parciais e o que ainda será feito na continuação dessa

proposta. Os resultados, embora ainda parciais, já demonstram maior inte-

resse dos alunos na aprendizagem de Língua Portuguesa.

Palavras-chave: Gêneros textuais; Facebook; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

Pretende-se, com este artigo, apresentar algumas definições de lin-

guistas e suas contribuições acerca dos tipos e gêneros textuais de forma
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contextualizada e como a aplicação dessas teorias ocorre na sala de aula

com o uso do facebook. Destaca-se ainda o relato de experiência no PIBID

de Letras do Instituto Federal do Ceará - campus Crateús, ao iniciar a exe-

cução dessa proposta e apontar as expectativas e desafios que surgirão ao

longo da execução desta ativid~de.

Esta proposta é fruto de um miniprojeto que, após constatação por

meio de questionário, identificou a dificuldade dos discentes em concei-

tuar, diferenciar e identificar os mais variados tipos e gêneros textuais ex-

postos no seu cotidiano.

Essa percepção resulta da pratica docente do autor, enquanto

bolsista PIBID que atua na Escola de Ensino Fundamental e Médio Presi-

dente Eurico Gaspar Dutra, em Crateús-CE.

Quanto à metodologia, propõe-se o uso do facebook para o estudo

de Língua Portuguesa, com base na teoria dos tipos e gêneros textuais. Isso

decorre da compreensão de que a rede social facebook pode se tornar uma

ferramenta lúdica e pedagógica para estudo de língua materna em sala de

aula.

Ressalva-se que esta atividade ainda está em andamento, seguindo

o planejamento organizado pelo bolsista, que atende as duas turmas de

primeiro ano do ensino médio da escola citada.

Contextualizando

A proposta de agregar novas metodologias pedagógicas, em con-

sonância com o ensino de língua materna, tem se tornado cada vez mais

comum na realidade da educação nacional. O discurso dos educadores de

aderir a novas práticas de ensino e de fazer do lúdico um mecanismo pre-

sente nos planejamento de aulas tem tomado maior proporção na comu-

nidade escolar. Obstante, é necessário haver política de divulgação dessas

novas práticas e metodologias que vão sendo postas em teste e readaptadas
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pelos professores. O motivo de insistir-se na inovação em sala de aula, nos

dias de hoje, resulta de uma prática de ensino tradicional que se tornou

exaustiva e fadigosa para alunos da rede pública, e talvez não seja diferente

na realidade da rede privada.

Perceber-se, com a experiência enquanto bolsista, que as aulas de

português restringem-se a frases fechadas, sem levar em conta o contexto

dos enunciados. Práticas como essas fazem o educando se limitar na hora

da produção de textos. São aulas em que parece não haver sentido algum,

uma vez que não se aplicam aos contextos sociolinguísticos dos alunos, o

que talvez não os motive, somente os distancie do ensino de português.

A impressão que se tem é que aquilo que se aprende nessa disciplina

não tem lugar no mundo real. O conjunto de regras e teorias apresentadas

a eles parece não ter empregabilidade no seu cotidiano. Para exemplificar:

é como se fossem ensinados somente conceitos, sem a necessária contex-

tualizaçâo; como se houvesse conceituação de que existe uma gama de

gêneros textuais, mas o aluno não consegue perceber essas realidades no

seu cotidiano. Trata-se aqui de uma limitação séria em que, além de não

identificar, não consegue produzir alguns gêneros textuais.

Na tentativa de colaborar com a divulgação de novas maneiras de

se trabalharem os conteúdos propostos no currículo de Língua Portugue-

sa, quer-se com este artigo dar uma contribuição. Pretende-se auxiliar os

professores do ensino público e particular a fazer de suas aulas verdadeiros

laboratórios experimentais. Este artigo restringiu-se ao ensino de tipos e

gêneros textuais, tendo o focebook como material concreto.

Levantamento de dados

A partir da experiência propiciada pelo Programa Institucional de

Bolsas de Iniciação à Docência, constatou-se que os alunos atendidos pelo

programa sentem dificuldade em relação à aprendizagem de tipos e gêne-

ros textuais.
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( ) SIM ( ) NÃO

A constatação foi possível quando os discentes responderam a um

questionário previamente preparado pelo bolsista. Os alunos do primeiro

ano do ensino médio da Escola Gaspar Dutra, na cidade de Crateús-Cli,
foram questionados assim:

(1) Até o momento dos seus estudos, você já estudou sobre os tipos
de gêneros textuais?

( ) SIM ( ) NÃO

(2) Como você define o que seja tipo textual?

(3) Como você define o que seja gênero textual?

(4) Você acha que tais estudos irão ser utilizados no seu cotidiano?
Se sim, como?

Após o levantamento de dados das respostas dos alunos, foi feita a
estatística para melhor compreensão das respostas.

Os informantes foram identificados por números e responderam a
questão um, como se vê a seguir. Somente 6% dos alunos, o equivalente

a dois estudantes, disseram que não haviam estudado isso até o momento.

Criou-se uma expectativa, quando o levantamento apontou que 94% dos
entrevistados afirmaram que já haviam, em algum momento, estudado sobre

tipos e gêneros textuais. Porém, quando tiveram que definir aquilo sobre o

qual disseram ter conhecimento, os números apontaram outra realidade.

Nas perguntas dois e três, foi possível perceber que os alunos sentem

dificuldade em conceituar tipos e gêneros textuais, o que contrapõe àquilo

que a maioria positivamente revelou saber.

Dos trinta e três alunos que responderam o questionário, somente

12% soube definir corretamente tipo textual, em contraponto aos 58%

que não soube definir e os 30% que nem ao menos respondeu ao que foi

solicitado, o que indica a dúvida em relação ao conceito solicitado.
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Os números negativos se manifestaram também quando solicitados

a definir gênero textual. O levantamento apontou que somente 18% não

soube definir gênero textual e 64% nem ao menos respondeu a questão.

Após a leitura das respostas dos alunos, foi identificada também a

confusão que eles demonstram ao distinguir o conceito de tipos e gêneros

textuais.

Os dados mostraram que 18% dos alunos se atrapalharam. A confu-

são se deu quando eles atribuíram o conceito de gênero ao de tipo textual

e vice versa.

O aluno 2, por exemplo, definiu tipo textual da seguinte forma:

"São formas de texto como uma notícia, poema, receitas". Já o alu-

no 9, quando pedido para definir gênero textual, assim escreveu:

"Gênero textual é um tipo de texto como narração".

Dados como esses são motivos de preocupação, uma vez revelarem
que, neste nível escolar, o aluno ainda não conseguiu identificar caracterís-

ticas dos tipos textuais comuns que lhe serão mais úteis.

Na última pergunta do questionário, 100% dos alunos concorda-

ram que tais estudos são de caráter utilitário no seu cotidiano. No entanto,

quando justificaram, percebeu-se que eles ainda não têm consciência de

que utilidade, como e porque usarão ou encontrarão essas teorias no dia-a-

dia. O aluno 5 assim justificou-se na última pergunta do questionário: (3)

"Sim, porque seja de forma direta ou indireta faz parte do nosso cotidiano".

Conceitos de tipos e gêneros textuais utilizados em sala de aula

Ressalta-se mais uma vez que esta atividade está em execução. Após

o levantamento de dados, uma série de ações foi desenvolvida com os alu-

nos, explorando os mais variados gêneros, incitando-os a identificar os ti-

pos textuais, correspondentes a cada um deles. As atividades consistiam em
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apresentar alguns gêneros, tais como drama, carta, testemunho, informati-

vo, e fazer o aluno perceber as particularidades de cada um desses grupos,

e a partir de então conseguir, à luz daquilo que identificava, conceituar

corretamente gênero textual. ~pós uma aula expositiva dos tipos textuais,

os alunos foram motivados a produzir o gênero carta, com o tipo textual

que lhe é comum: descritivo. Por meio de atividades, os alunos se depara-

ram com alguns textos, que tinham por finalidade identificar o tipo textual

predominante.

No entanto, essas atividades sucederam a uma aula expositiva, ex-

planando as diferenças e características da temática em questão.

O bolsista que conduziu estes momentos foi guiado por alguns teó-

ricos. Para Marcuschi (2002, p.22), "tipologia textual é um termo que deve

ser usado para designar uma espécie de sequência teoricamente definida

pela natureza linguística de sua composição".

Durante a construção do conceito de gênero textual, feita em sala de

aula, procurou-se ressaltar que estes são textos materializados que apresen-

tam características sociocomunicativas, caracterizados pelas suas especifici-

dades, como disse Bakthin (2000):

São enunciados (orais e escritos), concretos e únicos,

que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera

da atividade humana. O enunciado reflete as espe-

cíficas e as finalidades de cada uma dessas esferas,

não só por seu conteúdo (temátíco) e por seu estilo

verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da

língua - recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais

-, mas também, e sobretudo, por sua construção

composicional. (BAKTHIN 2000, p. 279)

Tal teoria contribuiu para o aluno perceber que o gênero é resultado

de uma atividade humana, com finalidades específicas, com um propósito

comunicativo social muitas vezes diferente um do outro.
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Destacou-se ainda, nessa exposlçao, a errônea ideia de achar que

os textos possuem determinadas características e que a "pureza" dos tipos

textuais não existe, conforme aponta Silva (2010, APUD TRAVAGLIA

2002):

Travaglia (2002) fala em conjugação tipológica. Para
ele, dificilmente são encontrados tipos puros. Real-
mente é raro um tipo puro. Num texto como a bula
de remédio, por exemplo, que para Fávero & Koch
(1987) é um texto injuntivo, tem-se a presença de
várias tipologias, como a descrição, a injunção e a
predição. Travaglia afirma que um texto se define
como de um tipo por uma questão de dominância,
em função do tipo de interlocução que se pretende
estabelecer e que se estabelece, e não em função do
espaço ocupado por um tipo na constituição desse
texto.
(SILVA2010, APUD TRAVAGLIA 2002).

Com isso, não se pode dizer que no gênero notícia só exista um tipo

textual, pois pode apresentar características descritivas, narrativas etc.

Como este é um trabalho centrado na ação prático-pedagógica do

ensino de Língua Portuguesa, tomou-se por base também o que dizem os

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Esse documento, que orienta

os educadores nas mais variadas áreas de ensino, salienta, na área de Língua

Portuguesa, a heterogeneidade da produção dos discursos, que, de acordo

com cada esfera social, modifica-se internamente, adequando-se às situa-

ções exigidas. Enfatiza-se ainda, nos PCNs, que o texto é resultado direto

de atividades discursivas. Nesse sentido, o documento salienta:

Todo texto se organiza dentro de determinado gênero
em função das intenções comunicativas, como parte
das condições de produção dos discursos, as quais
geram usos sociais que os determinam. Os gêneros
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são, portanto, determinados historicamente, consti-
tuindo formas relativamente estáveis de enunciados,
disponíveis na cultura. (BRASIL, 1998, p. 21).

o documento destaca os três elementos constituintes dos gêneros:
aquilo que se pode dizer sobre ele (conteúdo ternático); aquilo que está

relacionado à estrutura dos textos (construção composicional) e aspectos

específicos da linguagem de cada texto presente nos gêneros (estilo).

Nesse sentido, o documento ajuda a conceituar gênero:

A noção de gênero refere-se, assim, a famílias de tex-
tos que compartilham características comuns, em-
bora heterogêneas, como visão geral da ação à qual o
texto se articula, tipo de suporte comunicativo, ex-
tensão, grau de literariedade, por exemplo, existindo
em número quase ilimitado. (BRASIL, 1998, p. 22).

Em síntese, procurou-se destacar, na aula expositiva que, segundo

Costa Val (2003), quanto ao gênero textual, que se trata, quanto à forma

de sua organização dentro do texto, de uma estrutura composicional e

como as suas partes se distribuem. Destacou-se ainda, o que Travaglia

(2002) disse a respeito, apontando-o como uma função social específica

que apresenta características próprias.

Na discussão, em sala de aula, percebe-se que os alunos realmente

possuem conhecimento da "função social" dos gêneros, não sabendo, mui-

tas vezes, como estes se constituem composicionalmente. Ao referenciar a

carta, por exemplo, a maioria dos alunos sabia da função comunicativa que

esse meio de comunicação possui, no tempo em que as conversações onli-
nes não haviam se constituído. Os estudantes entendem que hoje o meio

de se comunicar se modernizou e esse gênero não é tão comum, salvo em

casos oficiais, em que deve seguir também uma estrutura. Porém, quando

motivados a produzirem, algumas limitações apareceram: Em que pessoa

do discurso escrever? Em que tempo verbal? Que partes a constituem? Etc,
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Tanto na aula expositiva, quanto nas atividades desenvolvidas, fo-

ram diagnosticadas dificuldades dos alunos, comprovadas no questionário:

diferenciar e distinguir tipo e gênero textual.

o FACEBOOK COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO

Diante de tudo o que foi exposto: aulas tradicionais cansativas, teo-

rias abstratas etc., decidiu-se trabalhar o conteúdo tipos e gêneros textuais,

com algo que fosse concreto e fizesse os alunos entenderem que tal assunto

é comum no cotidiano deles.

Têm-se relatado experiências com jornais, que são válidas. Porém,

a ideia torna-se obsoleta, quando os educadores se deparam com alunos

que não têm a prática de ler os conteúdos desse meio comunicativo. Acre-

dita-se que qualquer metodologia lúdica é válida, desde que se aplique a

realidade daqueles que serão contemplados.

Segundo Luckesi (2000),

A ludicidade é um fazer humano mais amplo, que
se relaciona não apenas à presença de brincadeiras
ou jogos, mas também a um sentimento, atitude do
sujeito envolvido na ação, que se refere a um prazer
de celebração em função do envolvimento genuíno
com a atividade, a sensação de plenitude que acom-
panha as coisas significativas. (LUCKESI, 2000, p.
52),

Diante disso, fica clara a pretensão deste artigo, ao enfatizar a lu-

dicidade para abordagens de conteúdos curriculares. Os alunos parecem

necessitar de estímulo para voltar suas atenções àquilo que o professor tem

a lhes oferecer. No caso do uso do jornal, tal tentativa tem poucas chances

de sucesso, uma vez que o público alvo não é leitor assíduo desse gênero.
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Com isso, entendeu-se que uma ferramenta social poderia ser atrati-

va para abordar, ou pelos menos introduzir, o conteúdo em questão. Den-

tre as tantas redes de relacionamento que estão na "moda" entre os jovens,

tais como skipe, twiter etc., o focebook possui um número maior de adeptos.

A ideia de se trabalhar com o facebook acompanhou o processo de

levantamento de dados em sala de aula, por meio de questionário, apre-

sentado acima.

Como já citado, este trabalho ainda está em execução e apresenta os

seguintes passos:

(1) Construção dos conceitos de tipos e gêneros textuais com os

alunos, à luz das teorias já apresentadas.

(2) Atividades complementares, a fim de mostrar os diversos tipos

e gêneros de textos.

(3) Momentos no laboratório de informática, para o uso do facebook
como atividade pedagógica e lúdica.

(4) Construção de um portJólio.

Dentre esses passos, o terceiro momento é considerado o ápice da

atividade. É nesse passo que se encontra a execução do miniprojeto, com

os alunos do primeiro ano da Escola Gaspar Dutra.

Apesar de este artigo não ser um relato completo e de a proposta

de levar os alunos ao laboratório não ter se realizado de forma completa,

algumas pontos merecem destaque para a condução deste trabalho:

(1) Destacar a importância que o facebook possui, enquanto exem-

plo próprio de um gênero textual e qual o seu papel social.

(2) Ampliar o conhecimento dos alunos, a partir do gênero face-
book, para outros que aparecerão nesta rede social: propaganda, notícias,

reportagens, entrevistas, relatos do cotidiano dos usuários, sempre apresen-

tados no fade de notícias da página pessoal do aluno.
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(3) Suscitar no aluno o interesse para cada vez que acessar a rede

olhar de forma atenta os possíveis gêneros que aparecerão compartilhados

nas páginas curtidas por ele.

(4) Despertar a curiosidade dos alunos para a seguinte questão: Por

que o facebook, enquanto gênero que possui sua atividade social própria,

favorece o aparecimento de outros gêneros?

(5) Identificar o tipo textual predominante em cada gênero encon-

trado na rede social.

Esses são alguns pontos que devem guiar os que irão aderir à pro-

posta. Pretende-se que cada vez que o aluno for levado ao laboratório, ou

mesmo em outros momentos em que acessar as suas páginas, fazer um

print do material identificado. Após a junção de todo o material que foi

encontrado, será confeccionado um portJólio, identificando os gêneros e o

tipo textual predominantes em cada um deles.

Conforme Silva (2010, apudBONINI, 2001) entende-se que

... o objetivo central do trabalho com gêneros na
escola é levar o aluno a lidar com a grande variedade
deles para apropriar-se de certo número, sabendo usá-
-los como ferramentas de interaçâo e compreensão
das relações sociais e também como substrato para
o desenvolvimento de uma capacidade interpretati-
va de gêneros, utilizável frente aos que a escola não
ensinará e com os quais este aluno se defrontará vida
afora. (SILVA, 2010, apudBONINI, 2001)

o contato dos alunos na escola com os mais variados gêneros pos-
sibilitará àqueles em fase de aprendizagem saber identificá-los com mais

facilidade. Nesse sentido, a escola ocupa aquilo que lhe é papel primeiro:

favorecer ao aluno a aprendizagem. Como ela fará isso, depende do prin-

cípio de como se dá a aprendizagem nela e qual é a melhor maneira que se

aplicam as mais variadas teorias de estudo ao seu contexto.
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Considerações

Os alunos do primeiro ano do ensino Médio da Escola Gaspar Du-

tra não conseguem ainda conciliar teoria e prática no ensino de língua

materna. Os resultados, embora ainda parciais, já demonstram, por falas

dos alunos durante as aulas, maior interesse deles na aprendizagem de Lín-

gua Portuguesa, com base na teoria dos gêneros textuais e uso da ferramen-

ta focebook.

Portanto, com os resultados, o projeto PIBID de Letras do Insti-

tuto Federal do Ceará - campus Crateús tem proporcionado aos alunos

atendidos conhecimento mais científico e menos doutrinário no ensino,

rompendo aos poucos com o tradicionalismo ainda presente em algumas

salas de aula.

Espera-se que esta proposta, ao seguir seus planejamentos, possa

apresentar resultados relevantes e que contribua de forma significativa com

a comunidade escolar interessada.
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