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RESUMO  

Muito se é discutido sobre   o ensino da língua portuguesa para surdos, dentro dessas 

discussões a dificuldade de aprendizagem desse sujeito em relação a língua é algo que 

sempre se encontra em pauta, mas pouco se diz sobre o processo que envolve o ensino que 

atendam as dificuldades do aluno surdo. O presente trabalho tem como objetivo trabalho 

analisar o processo de ensino-aprendizagem do português como segunda língua para surdos 

a partir de gêneros textuais, em contexto não formal. Trazendo enquanto proposta a 

implementação de um projeto de extensão para ensino de português como segunda (L2) para 

surdos na Universidade Federal de São Carlos. Serão escolhidos dez participantes para a 

pesquisa, com idade de 10 -15 anos, em processo de aquisição da língua sinais (nível básico), 

matriculados na educação básica. Caso o número de interessados exceda ao número de 

vagas, a escolha será aleatória desde que estes sigam os critérios mencionados 

anteriormente. O trabalho parte de uma abordagem qualitativa caracterizada como uma 

pesquisa de campo de nível descritivo, sendo aplicado enquanto instrumento a sequência 

didática para ensino de gêneros textuais de Marcuschi, separadas em quatro etapas a) 

apresentação do gênero ao aluno; b) produção inicial; c) reescrita; da) produção final. O 

processo será analisado em sua totalidade levando em conta sua interação com o meio, 

respeitando o nível linguístico em relação a L1 de cada aluno. Pretende-se com isso observar 

e compreender como o processo proposto auxiliou o aluno em relação aos aspectos 

gramaticais uso efetivo do gênero e estrutura que o envolve. 

 

Palavras Chave: Língua Portuguesa; surdez; gêneros textuais. 
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 ABSTRACT 

Much is discussed about the teaching of the Portuguese language for the deaf, within these 

discussions the learning difficulty of this subject in relation to the language is something that 

is always on the agenda, but little is said about the process that involves teaching to meet the 

difficulties of the deaf student. This work aims to analyze the teaching-learning process of 

Portuguese as a second language for the deaf from textual genres, in a non-formal context. 

Bringing as a proposal the implementation of an extension project for teaching Portuguese as 

a second language (L2) for the deaf at the Federal University of São Carlos. Ten participants 

will be chosen for the research, aged 10-15 years, in the process of acquiring sign language 

(basic level), enrolled in basic education. If the number of interested parties exceeds the 

number of places, the choice will be random as long as they follow the criteria mentioned 

above. The work is based on a qualitative approach characterized as a descriptive field 

research, with Marcuschi's didactic sequence for teaching text genres being applied as an 

instrument, separated into four stages a) presentation of the genre to the student; b) initial 

production; c) rewritten; da) final production. The process will be analyzed in its entirety taking 

into account its interaction with the environment, respecting the linguistic level in relation to 

each student's L1. It is intended to observe and understand how the proposed process helped 

the student in relation to grammatical aspects effective use of gender and structure that 

surrounds it. 
Key words: Portuguese language; deafness; textual genres. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O profissional intérprete de LIBRAS na esfera educacional ainda é uma figura recente, 

assim como as discussões que cercam sua atuação. Discussões essas que envolvem seu 

papel na educação de surdos e as contribuições que este pode trazer. 

Pensando nisso este trabalhado analisa o interprete educacional dentro de um curso 

de extensão de Língua Portuguesa como segunda língua para surdos e a contribuição desse 

profissional para o processo de adaptação de materiais didáticos que contemple as 

especificidades do aluno surdo e a importância de conhecer o perfil do aluno para elaborar 

estratégias de ensino.  

Utilizando a perspectiva do intérprete como mediador, aquele que segundo Martins, é 

convocado para uma função pedagógica, apresentarei em meu trabalho. Sendo esta função 

pedagógica, que se estabelece por ser o único que detém o conhecimento linguístico do aluno 

surdo.  

Dentro desse projeto de extensão que é analisado, um  grupo é composto por alunos de 

diferentes perfis relacionados, ao nível linguístico de conhecimento da língua portuguesa (L2) 

e língua de sinais (L1), assim como o conhecimento de mundo, interesses e faixa etária.  O 

ensino da língua Portuguesa só é possível com a presença do profissional interprete, 

enquanto mediador, nesse contexto de ensino não formal. 

O interprete enquanto mediador, participa do processo de adaptação de materiais, 

para que possa contemplar as especificidades do aluno surdo, pois este tem conhecimento 

dessas especificidades.  Materiais esses que levam em consideração o interesse do aluno, 

acarretado pelo conhecimento, o perfil do aluno que foi traçado. 

As atividades e elaborações textuais, realizadas pelo aluno auxiliam no processo de 

análise, observando as estratégias utilizadas pelo interprete para as adaptações e se estas 

estavam obtendo resultados satisfatórios no ensino-aprendizagem do aluno. Ensino de 

gêneros textuais, foi o conteúdo ensinado analisado.  

A que a atuação do interprete educacional é diferente de outras esferas de atuação, 

é de extrema importância para a formação deste que tenha conhecimento dos processos 

educacionais, mais especificamente que trataremos, da língua portuguesa, pois enquanto 

mediador estará envolvido no processo de ensino do aluno, sendo este também que detém 

não apenas conhecimento linguístico mas o conhecimento que envolvem as especificidades 
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da surdez. Estar nesse processo de ensino requer conhecimento da abordagem apropriada 

para o aluno, e isso apenas acontecerá se este profissional estiver preparado detendo esses 

conhecimentos.  

Ensino este não formal, sendo exposto a definição desse ensino a partir de discussões 

feitas pela autora Gohn 2014 , que apresenta o ensino não formal como uma construção de 

saberes, que pode ocorrer de maneira coletiva, entre as relações e troca de experiências, 

sendo todos nós agentes ativos na participação desse processo na produção de 

conhecimento. (GOHN, 2014). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 GÊNEROS TEXTUAIS – DEFINIÇÃO 

  

A preocupação com os estudos dos gêneros não é nova, como veremos, remonta a 

antiguidade clássica, contudo, o interesse por esse objeto na perspectiva sociodiscursiva é 

recente e vários estudiosos se dedicam a compreender a relação entre língua e sociedade a 

partir das construções dos gêneros textuais. Iremos, inicialmente, traçar um panorama geral 

dos principais estudos sobre essa temática e, em seguida, expor a contribuição desses 

estudos para o ensino da língua portuguesa. 

A noção de gênero do discurso/gênero textual vem sendo explorada desde Platão e 

Aristóteles e várias classificações têm aparecido ao longo dos tempos, dentre elas: a clássica 

distinção entre poesia e prosa; a distinção entre lírico, épico e dramático, a oposição entre 

tragédia e comédia; a teoria dos três estilos: elevado, médio e humilde que remonta à Idade 

Média, além da distinção da Retórica Antiga entre discursos deliberativo, judiciário e 

epidêmico. O estudo dos gêneros foi, dessa forma, uma constante temática que interessou 

os antigos e tem atravessado as preocupações dos estudiosos da linguagem. Essa 

preocupação com a questão do gênero tem resultado numa variedade de abordagem. 

A questão do gênero foi primeiro a preocupação da poética e da retórica e não da 

linguística, por uma dupla razão: primeiro porque, enquanto uma ciência específica da 

linguagem, a linguística é recente e depois porque sua preocupação inicial foi com as 

unidades menores que o texto (o fonema, a palavra, a frase). Na medida em que ela passa a 

se preocupar com o texto, começa a pensar na questão da classificação. Essa preocupação 

se torna crucial quando ela deixa de trabalhar apenas com textos literários, mas volta-se 

também para o funcionamento de qualquer tipo de texto.  

Os primeiros estudos sobre gênero remontam à antiguidade clássica. Com Aristóteles, 

os gêneros se distribuíam em três categorias: epopeia, tragédia e comédia. Estes eram 

considerados como fórmulas fixas, sustentadas por doutrinas e regras inflexíveis, às quais os 

criadores de arte deveriam obedecer cegamente, segundo Moisés (1997). Durante o período 

do Romantismo, estes gêneros passaram por uma ampliação e subdivisões, embora a noção 

de gênero ainda fosse restrita ao meio literário, conforme afirma Mascuschi (2008) em seu 

texto Gêneros textuais: configuração, dinamicidade e circulação. Atualmente, a noção de 

gênero não se limita aos textos literários, ampliou-se para toda a produção textual e vários 

estudiosos passaram a se dedicar à compreensão dessa categoria. Em suma, a expressão 
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"gênero" sempre esteve, na tradição ocidental, especialmente ligada aos gêneros literários, 

mas já não é mais assim, como lembra Swales (1990:33), ao dizer que "hoje, gênero é 

facilmente usado para referir uma categoria distintiva de discurso de qualquer tipo, falado ou 

escrito, com ou sem aspirações literárias". 

Até a década de 70, as pesquisas na área da linguagem privilegiavam os estudos 

centrados na palavra, na frase ou na estrutura interna do texto, ou seja, seus traços formais 

ou propriedades linguísticas numa abordagem mais tradicional, ou seja, alicerçadas nos 

paradigmas da Gramática Tradicional — e com as abordagens estruturalistas. A partir da 

década de 70, a ênfase não é mais centrada na estrutura linguística, mas sim na situação 

comunicativa inteira: o propósito do ato de fala, seus participantes e seu contexto discursivo. 

Nessa abordagem, o texto passa a ser estudado não só internamente (isto é, levando-se em 

conta seus aspectos fonológico, morfológico e sintático), como também “externamente”, a 

saber, correlativamente ao contexto comunicativo, ou seja, destacando aspectos sócio-

comunicativos e funcionais. 

Nos últimos quarenta anos, pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento têm-

se dedicado mais sistematicamente ao estudo de gêneros e isso pode ser confirmado pela 

crescente expansão do número de publicações que tratam especificamente desse tema. 

Ainda que tais estudos se apresentem sob abordagens diferentes, a ponto de constituírem o 

que se pode chamar de “escolas”: a escola norte-americana, com as contribuições de Miller, 

Swales, Bazerman; a escola de Genebra, com Schneuwly, Dolz e Bronkcart e ainda devemos 

destacar a visão de gêneros de Bakhtin, pode ser constatado como um dos pontos comuns 

entre essas correntes o fato de reconhecerem explicitamente a primazia do social na 

compreensão dos gêneros e no papel do contexto. Em suma, apesar da diversidade teórica, 

atualmente as discussões sobre gênero têm tomado os estudos de Bakhtin (1992) sobre 

gênero do discurso como referência inicial para as discussões. Neste texto, não iremos nos 

deter a uma escola específica, mas sim construir um panorama geral sobre as ideias desses 

estudiosos acerca desse fenômeno: gêneros textuais. 

            Não se pode falar em gêneros textuais, ou análise de gêneros, sem mencionar a 

importante contribuição da obra de Bakhtin, sobretudo as teses apresentadas em Estética da 

Criação Verbal (2000), especialmente na parte intitulada “Os gêneros do discurso”, em que é 

discutida a problemática dos gêneros textuais em suas formas de interação nas diversas 

esferas das atividades sociais. Bakhtin (1992) coloca que cada esfera de utilização da língua 

(literatura, medicina, jornalismo, publicidade, ciência, escola etc.) elabora tipos relativamente 

estáveis de enunciados, isto é, gêneros de discurso, que se distinguem pelo plano 

composicional, conteúdo temático e estilo. Os gêneros são ainda entidades escolhidas, tendo 
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em vista as esferas de necessidade temática, o conjunto dos participantes e a vontade 

enunciativa ou a intenção do locutor, sujeito responsável por enunciados, unidades reais e 

concretas de comunicação verbal. 

O autor ressalta ser o mais importante considerar a diferença essencial existente entre 

o que ele denomina de “gênero de discurso primário” e “gênero de discurso secundário”. Os 

gêneros primários, considerados simples, se constituem em circunstâncias de uma 

comunicação verbal espontânea, e são a base para a constituição dos gêneros secundários. 

Estes últimos (romance, teatro, discurso científico, discurso ideológico, etc), considerados 

complexos, aparecem em circunstâncias de comunicação mais complexa e evoluída, 

principalmente escrita: artística, científica, sociopolítica (2000:281). 

É importante comentarmos um ponto que foi alvo de muitas discussões na obra de 

Bakhtin, a “relativa estabilidade”.  Esta é inerente a um dado gênero e deve ser compreendida 

como algo passível da alteração, aprimoramento ou expansão. Em se tratando de linguagem, 

que é atividade verbal, modificações podem ocorrer em função de desenvolvimento social, 

de influência de outras culturas, ou de outros tantos fatores com que a língua tem relação 

direta, até mesmo com o próprio passar do tempo. Ciente do caráter inesgotável das 

atividades humanas e seu constante processo de crescimento e evolução, torna-se 

impossível definir quantitativamente os gêneros, que se diferenciam e se ampliam. É o uso 

que acarreta a possibilidade de transformação. 

Assim, uma primeira consideração a se fazer sobre gêneros é a de terem estes um 

caráter sociocomunicativo, serem situados concretamente em contextos sociais de uso, 

regulados por normas definidas pelas diversas comunidades de diferentes culturas, cujas 

atividades são representadas na linguagem. Outra consideração importante, decorrente 

dessa primeira, é que, sem se descuidar totalmente de seus aspectos formais ou estruturais, 

o seu estudo enfatiza suas propriedades sociocognitivas, ou seja, suas propriedades 

funcionais. É assim que, na análise de gêneros, enfocam-se, principalmente, os componentes 

sociais, históricos, culturais e cognitivos, que lhes dão concretude e lhes determinam. 

Marcuschi (2002) compartilha da mesma visão de Bakhtin, o autor afirma que esses 

gêneros são apenas aparentemente estáveis, uma vez que, com o decorrer do tempo, eles 

sofrem alterações ou mesmo desaparecem. E exemplifica: assim, da carta pessoal chegamos 

ao e-mail, das conversas pessoais chegamos aos chats; mas já nem sabemos mais o que 

são as jaculatórias (Marcuschi, 2002) ou outros tipos de orações religiosas cristãs que foram 

desaparecendo. Nesse processo dinâmico, novos gêneros também surgem, já que as 

necessidades de comunicação acompanham as mudanças sociais, como podemos ver com 

o advento da internet e com os gêneros que surgem com ela em seus diferentes suportes (o 
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perfil, os posts etc.). Marcuschi faz uma interessante observação histórica para enfatizar que 

os gêneros textuais se e integram-se situam funcionalmente nas culturas em que se 

desenvolvem. O autor afirma que do surgimento dos gêneros revela que, numa primeira fase, 

povos de cultura essencialmente oral desenvolveram um conjunto limitado de gêneros. Após 

a invenção da escrita alfabética por volta do século VII A. c., multiplicam-se os gêneros, 

surgindo os típicos da escrita. Numa terceira fase, a partir do século XV, os gêneros 

expandem-se com o florescimento da cultura impressa para, na fase intermediária de 

industrialização iniciada no século XVlII, dar início a uma grande ampliação. Hoje, em plena 

fase da denominada cultura eletrônica, com o telefone, o gravador, o rádio, a TV e, 

particularmente o computador pessoal e sua aplicação mais notável, a internet, presenciamos 

uma explosão de novos gêneros e novas formas de comunicação, tanto na oralidade como 

na escrita. 

    Em suma, podemos concluir que os gêneros não são instrumentos estanques e 

enrijecedores da ação criativa. Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, 

dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e atividades sócio-culturais, 

bem como na relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente perceptível ao se 

considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação a sociedades 

anteriores à comunicação escrita. Marcuschi (2002) salienta a natureza maleável, dinâmica 

e plástica dos gêneros: “Eles surgem, situam-se e integram-se funcionalmente nas culturas 

em que se desenvolvem”, o que exige que sejam analisados em seus aspectos sócio-

comunicativos e funcionais, e não por seus aspectos formais (estruturais ou linguísticos).  

Como afirmado, não é difícil constatar que nos últimos dois séculos foram as novas 

tecnologias, em especial as ligadas à área da comunicação, que propiciaram o surgimento 

de novos gêneros textuais. Por certo, não são propriamente as tecnologias per se que 

originam os gêneros e sim a intensidade dos usos dessas tecnologias e suas interferências 

nas atividades comunicativas diárias. Assim, os grandes suportes tecnológicos da 

comunicação tais como o rádio, a televisão, o jornal, a revista, a internet, por terem uma 

presença marcante e grande centralidade nas atividades comunicativas da realidade social 

que ajudam a criar, vão por sua vez propiciando e abrigando gêneros novos bastante 

característicos. Daí surgem formas discursivas novas, tais como editoriais, artigos de fundo, 

notícias, telefonemas, telegramas, teleconferências, videoconferências, reportagens ao vivo, 

cartas eletrônicas (e-mails), bate-papos virtuais, aulas virtuais e assim por diante.  

‘Seguramente, esses novos gêneros não são inovações absolutas, quais criações ab 

ovo, sem uma ancoragem em outros gêneros já existentes. O fato já fora notado por Bakhtin 

[1997] que falava na 'transmutação' dos gêneros e na assimilação de um gênero por outro 
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gerando novos. A tecnologia favorece o surgimento de formas inovadoras, mas não 

absolutamente novas. Veja-se o caso do telefonema, que apresenta similaridade com a 

conversação que lhe pré-existe, mas que, pelo canal telefônico, realiza-se com características 

próprias. Daí a diferença entre uma conversação face a face e um telefonema, com as 

estratégias que lhe são peculiares. O e-mail (correio eletrônico) gera mensagens eletrônicas 

que têm nas cartas (pessoais, comerciais etc.) e nos bilhetes os seus antecessores. Contudo, 

as cartas eletrônicas são gêneros novos com identidades próprias, como se verá no estudo 

sobre gêneros emergentes na mídia virtual.  

Aspecto central no caso desses e outros gêneros emergentes é a nova relação que 

instauram com os usos da linguagem como tal. Em certo sentido, possibilitam a redefinição 

de alguns aspectos centrais na observação da linguagem em uso, como por exemplo a 

relação entre a oralidade e a escrita, desfazendo ainda mais as suas fronteiras. Esses 

gêneros que emergiram no último século no contexto das mais diversas mídias criam formas 

comunicativas próprias com um certo hibridismo que desafia as relações entre oralidade e 

escrita e inviabiliza de forma definitiva a velha visão dicotômica ainda presente em muitos 

manuais de ensino de língua. Esses gêneros também permitem observar a maior integração 

entre os vários tipos de semioses: signos verbais, sons, imagens e formas em movimento. A 

linguagem dos novos gêneros torna-se cada vez mais plástica, assemelhando-se a uma 

coreografia e, no caso das publicidades, por exemplo, nota-se uma tendência a servirem-se 

de maneira sistemática dos formatos de gêneros prévios para objetivos novos. Como certos 

gêneros já têm um determinado uso e funcionalidade, seu investimento em outro quadro 

comunicativo e funcional permite enfatizar com mais vigor os novos objetivos.  

Quanto a este último aspecto, é bom salientar que embora os gêneros textuais não se 

caracterizem nem se definam por aspectos formais, sejam eles estruturais ou linguísticos, e 

sim por aspectos sócio-comunicativos e funcionais, isso não quer dizer que estejamos 

desprezando a forma. Pois é evidente, como se verá, que em muitos casos são as formas 

que determinam o gênero e, em outros tantos serão as funções. Contudo, haverá casos em 

que será o próprio suporte ou o ambiente em que os textos aparecem que determinam o 

gênero presente. Suponhamos o caso de um determinado texto que aparece numa revista 

científica e constitui um gênero denominado "artigo científico"; imaginemos agora o mesmo 

texto publicado num jornal diário e então ele seria um "artigo de divulgação científica". É claro 

que há distinções bastante claras quanto aos dois gêneros, mas para a comunidade científica, 

sob o ponto de vista de suas classificações, um trabalho publicado numa revista científica ou 

num jornal diário não tem a mesma classificação na hierarquia de valores da produção 

científica, embora seja o mesmo texto. Assim, num primeiro momento podemos dizer que as 

expressões "mesmo texto" e "mesmo gênero" não são automaticamente equivalentes, desde 
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que não estejam no mesmo suporte. Estes aspectos sugerem cautela quanto a considerar o 

predomínio de formas ou funções para a determinação e identificação de um gênero.  

Faraco (2003) lamenta o uso inflacionado e quase "epidêmico" das posições 

bakhtinianas transpostas para a pedagogia, pois Bakhtin não pensa o gênero em si mesmo 

nem em suas propriedades formais, mas em suas funções sócio-verbais e ideológicas. Desse 

modo, os gêneros caracterizam-se muito mais por suas funções comunicativas, cognitivas e 

institucionais do que por suas peculiaridades lingüísticas e estruturais. São de difícil definição 

formal, devendo ser contemplados em seus usos e condicionamentos sócio-pragmáticos 

caracterizados como práticas sócio-discursivas. Quase inúmeros em diversidade de formas, 

obtêm denominações nem sempre unívocas e, assim como surgem, podem desaparecer. 

Existe uma grande variedade de teorias de gêneros no momento atual, mas, pode-se 

dizer que as teorias de gênero que privilegiam a forma ou a estrutura estão hoje em crise, 

tendo-se em vista que o gênero é essencialmente flexível e variável, tal como o seu 

componente crucial, a linguagem. Pois, assim como a língua varia, também os gêneros se, 

renovam-se renovam e multiplicam-se. Em suma, hoje, a tendência é observar os gêneros 

pelo seu lado dinâmico, processual, social, interativo, cognitivo, evitando a classificação e a 

postura estrutural. De acordo com Koch (2007), os gêneros não se definem por sua forma, 

mas por sua função. Essa noção, ao mesmo tempo em que representa um avanço nos 

estudos da língua, desperta também um problema para os estudiosos, uma vez que suas 

bases de análise são heterogêneas, múltiplas e fluidas, ao contrário dos critérios para 

análises formais, que são estanques, homogêneos e restritos. Classificar gêneros, então, 

constitui-se um desafio para aqueles que se recusam a enquadrar eventos comunicativos 

essencialmente dinâmicos em esquemas ou modelos pré-definidos. Não se quer negar com 

isso que uma certa organização é desejável, mas a problemática de como descrever gêneros 

se firma, portanto. 

Alinhando-se a essa posição, Bazerman (1994) afirmava que, apesar de nosso 

interesse em identificar os gêneros e classificá-los, parece impossível estabelecer 

taxonomias e classificações duradouras, a menos que nos entreguemos a um formalismo 

reducionista. Pois, as nossas identificações de formas genéricas sempre terão curta duração. 

As classificações são sempre recortes do objeto e não agrupamentos naturais, por isso são 

sempre de base teórica. Para Bazerman (1994), gêneros são o que as pessoas reconhecem 

como gêneros a cada momento do tempo, seja pela denominação, institucionalização ou 

regularização. Os gêneros são rotinas sociais de nosso dia-a-dia. 

Na realidade, 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. 
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Desde que não concebamos os gêneros como modelos estanques nem como estruturas 

rígidas, mas como formas culturais e cognitivas de ação social corporificadas de modo 

particular na linguagem, temos de ver os gêneros como entidades dinâmicas. Mas é claro 

que os gêneros têm uma identidade e eles são entidades poderosas que na produção textual 

nos condicionam a escolhas que não podem ser totalmente livres nem aleatórias, seja sob o 

ponto de vista do léxico, grau de formalidade ou natureza dos temas, como bem lembra 

Bronckart (2001). Os gêneros limitam nossa ação na escrita. Isto faz com que Amy Devitt 

(1997) identifique o gênero como nossa linguagem estândar, o que por um lado impõe 

restrições e padronizações, mas por outro lado é um convite a escolhas, estilos, criatividade 

e variação. A título de exemplo: em muitos casos, os gêneros, como vimos, dão margem às 

marcas de autoria e estilo próprio em graus variáveis. Em alguns casos são mais rígidos na 

forma e em outros mais rígidos na função. Por exemplo: ninguém escreve um tratado de 

mecânica para promover a venda de uma máquina de lavar roupa, assim como ninguém 

publica uma ordem do dia num quartel pensando em mostrar suas habilidades estilísticas ou 

competências literárias. Os gêneros são desiguais em certas funções e é por isso que eles 

proliferam para dar conta da variedade de atividades desenvolvidas no dia-a-dia. Tal como 

dizia Carolyn Miller, os gêneros são formas de ação (1984) e artefatos culturais (1994), mas 

também são fenômenos linguísticos. Não deixam de ser sensíveis à realidade de seu tempo 

e profundamente envolvidos com as diversas formas de comunicação existentes. Para Miller 

(1984, p. 152), "uma definição reto ricamente sadia de gênero deve ser criada não na 

substância ou na forma do discurso, mas na ação que é usada para executá-lo". Mais do que 

uma forma o gênero é uma "ação social tipificada", que se dá na recorrência de situações 

que tornam o gênero reconhecível. 

Em suma, os gêneros não são superestruturas canônicas e deterministas, mas 

também não são amorfos e simplesmente determinados por pressões externas. São 

formações interativas, multimodalizadas e flexíveis de organização social e de produção de 

sentidos. Assim, um aspecto importante na análise do gênero é o fato de ele não ser estático 

nem puro. Quando ensinamos a operar com um gênero, ensinamos um modo de atuação 

sócio-discursiva numa cultura e não um simples modo de produção textual. Em essência, os 

gêneros são formas de ação tática, como dizia Bakhtian (1993), ou seja, a ação com gêneros 

é sempre uma seleção tática de ferramentas adequadas a algum objetivo. 

Em outras palavras, o pressuposto básico da elaboração de Bakhtin é que o agir 

humano não se dá independente da interação: nem o dizer fora do agir. Numa síntese, 

podemos afirmar que, nessa teoria, estipula- se que falamos por meio de gêneros no interior 

de determinada esfera da atividade humana. Falar não é, portanto, apenas atualizar um 
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código gramatical num vazio, mas moldar o nosso dizer às formas de um gênero no interior 

de uma atividade. 

Sabemos que os gêneros são históricos e culturais, mas não é comum fazer disso 

uma fonte de investigação. Quanto a isso, pode-se dizer que os gêneros não pré-existem 

como formas prontas e acabadas, para um investimento em situações reais, mas são 

categorias operativas, instrumentos globais de ação social e cognitiva. Por isso eles são tão 

dinâmicos, tal como propõe Carolyn Miller (1994) quando sugere que se veja gênero como 

um constituinte específico e importante da sociedade, um aspecto maior de sua estrutura 

comunicativa, uma de suas estruturas de poder que as instituições controlam. Podemos 

entender gênero especificamente como aquele aspecto da comunicação situada que é capaz 

de reprodução que pode se manifestar em mais de uma situação e mais de um espaço-tempo 

concreto. (MILLER, 1994, p. 71) 

Tudo indica que a posição de Miller em identificar os gêneros como ações retóricas 

recorrentes e não como formas similares é mais plausível. Pois, não é na similaridade de 

formas que reside a identificação de um gênero e sim nos atos praticados recorrentemente. 

Para a autora, a ação é primária e a estrutura é apenas um aspecto constituinte. Se a 

estrutura é o aspecto reconhecível como constituinte social, a ação é seu significado. A 

primazia da ação postula que é pela ação que produzimos e reproduzimos os sentidos sociais 

e criamos as estruturas. 

É interessante acrescentarmos a observação que Kress (2003) faz em relação a 

gêneros ligados à esfera privada e pública. O autor chama atenção para o fato de que os 

gêneros ligados à esfera privada são de menor estabilidade formal e os gêneros ligados à 

esfera da vida pública são mais estáveis e em certos casos até rígidos como os documentos 

em geral e os textos de atos rituais e comunitários. O dinamismo de formas e funções dos 

gêneros está ligado à maneira como circulam os artefatos culturais e, em particular, os textos. 

Vejam-se gêneros como receitas de cozinha, bulas de remédio, entrevistas políticas, 

arguição de tese, sermão e outros que apresentam uma organização e funções bastante 

estáveis. É claro que mudanças vão ocorrendo, tal como hoje se observa no caso de notícias 

jornalísticas, reportagens e as notas sociais, por exemplo. Pois é sabido que quanto mais um 

gênero circula, mais ele é suscetível a mudanças e alterações por se achar estreitamente 

ligado a uma moldagem social. Veja-se o caso das cartas do leitor em um jornal diário e numa 

revista semanal. Há uma diferença sensível quanto à natureza temática, mas há similaridade 

organizacional e funcional. 
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Quando dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma linguística e sim 

uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais 

particulares. Pois, como afirmou Bronckart (1999), "a apropriação dos gêneros é um 

mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas 

humanas", o que permite dizer que os gêneros textuais operam, em: certos contextos, como 

formas de legitimação discursiva, já que se situam numa relação sócio-histórica com fontes 

de produção que lhes dão sustentação muito além da justificativa individual. 

 

2.1.2 GÊNERO E ENSINO 

            Nos últimos anos, a noção de gênero (textual ou discursivo) também vem sendo 

discutida pelos estudiosos da área de ensino de línguas.   As discussões se tornam mais 

explícitas a partir da publicação dos PCN de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental 

(BRASIL, 1998), dos PCNEM (BRASIL, 1999) e dos PCN+ (BRASIL, 2002), já que os 

documentos em pauta passaram a adotar o texto como unidade de ensino e os gêneros como 

objeto mediador do processo de ensino-aprendizagem. Esses documentos motivaram muitas 

reflexões e, consequentemente, incentivaram novos estudos na área do ensino de línguas, 

principalmente no que diz respeito ao “como” levar esses “novos” objetos de ensino para sala 

de aula. 

De acordo com Marcuschi, os PCN’s de Língua Portuguesa estão fundamentados 

basicamente na teoria dos gêneros  textuais,   sugerindo que o  trabalho com a  língua 

materna,  no que  se  refere ao ensino de   recursos   expressivos  da   linguagem,   tanto oral  

quanto  escrita,  desenvolva  o conhecimento necessário para que os participantes envolvidos 

nos processos de ensino e aprendizagem saibam adaptar suas atividades linguísticas, com 

sucesso, aos eventos sociais comunicativos de que já participam e para participar de novos. 

O trabalho com a Língua Portuguesa, portanto, deve   objetivar   a   expansão   das   várias   

possibilidades   do   uso   da linguagem, em qualquer forma de realização.  

Sob esta perspectiva, os PCNs (1998) apresentam os vários gêneros existentes que, 

por sua vez, constituem formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura 

caracterizados por três elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional.  

O documento salienta que o trabalho com a Língua Portuguesa deve proporcionar aos   

indivíduos   envolvidos   nos   processos   de   ensino   e   aprendizagem o   conhecimento 

necessário   para   interagir   produtivamente   com   seus   pares   em   diferentes   atividades 

discursivas. Assim, é apontado que no   processo   de   ensino   e   aprendizagem   dos   

diferentes   ciclos   do   ensino fundamental   espera-se   que   o aluno amplie o domínio ativo 
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do discurso nas diversas situações comunicativas, sobretudo nas instâncias públicas de uso 

da linguagem, de modo a possibilitar   sua inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando 

suas possibilidades de participação social no exercício da cidadania (PCN-EF, 1999, p. 32). 

É nesse contexto teórico que os PCN’s de Língua Portuguesa propõem a utilização 

dos gêneros textuais para a efetivação dos processos de ensino e aprendizagem de Língua 

Portuguesa, partindo do pressuposto básico de que o texto é um construto social fruto da 

interação social que apresenta diferentes formas de acordo com seus desígnios sociais. 

Nesse aspecto, a justificativa   para o desenvolvimento da prática   de   ensino   no contexto 

escolar   sob   a ótica   dos   gêneros   textuais   que perpassa   todo o documento é: 

proporcionar   o   desenvolvimento   de   diferentes   habilidades   comunicativas   a   partir   

da relação entre texto e contexto e suas implicações sociais, para que os alunos reconheçam 

a funcionalidade dos conteúdos e das atividades trabalhadas em sala de aula para sua vida 

social. 

A Língua Portuguesa   é   apresentada, no como um campo   de conhecimento em 

transformação. Nesse sentido, no que se refere ao trabalho com a língua materna, é sugerido 

aos professores que deixem de lado o excesso de regras gramaticais e a tradicional função 

do texto: ser apenas um pretexto para trabalhar aspectos linguísticos ou exemplares de usos 

adequados da língua. Por essa razão, é salientado que prender a pensar e a falar sobre a 

própria linguagem, realizar uma atividade de natureza reflexiva, uma atividade de análise 

linguística supõe o planejamento de situações didáticas que possibilitem a  reflexão não 

apenas sobre os diferentes recursos expressivos utilizados pelo autor do texto, mas também 

sobre a forma pelos quais  tais  recursos  refletem as condições de produção do discurso e 

as restrições impostas pelo gênero e pelo suporte (PCN-EF, 1999, p 27-28). 

A leitura   de   diferentes gêneros   possibilita   verificar   as várias possibilidades   de 

realização da linguagem que cumprem objetivos entre seres que interagem em grupos sociais 

específicos e em situações particulares. Assim, é salientado que “a noção de gênero, 

constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de ensino” (PCN, EF, 1999 p. 23) 

Apesar da insistência em direcionar o trabalho com a Língua Portuguesa à luz da 

leitura   e   da   produção   de   textos   baseados   em diferentes   gêneros   textuais, podem 

ser encontrados, nesse documento, assim como em alguns livros didáticos, alguns equívocos 

em relação às noções de gêneros textuais e tipos textuais (KOCH, 2007). Esse fato pode ser 

verificado nessa passagem dos PCN’s: “um escritor competente é alguém que sabe 

reconhecer   diferentes   tipos   de   texto   e   escolher   o   apropriado   aos   seus   objetivos   

num determinado momento (BRASIL, 1999, apud KOCH, idem)”. 
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Percebe-se, nessa passagem, uma imprecisão em relação à denominação dos 

termos, sendo que o reconhecimento   das   características   de   um texto, por   parte   de   

um leitor competente, incide sobre os gêneros textuais, como por exemplo, cartas, contos, 

romance, requerimento, etc, e não sobre tipos textuais como: narração, descrição, dentre 

outros.  

           Marcuschi (2005, p.  25) esclarece essa diferença apontando que tipos textuais são 

sequências de base, ou seja, são traços, predominantemente linguísticos que denominam o 

tipo de sequência textual adotada na escritura do gênero, ou seja, descritiva, narrativa, 

argumentativa   etc.  Em contraponto, o   autor   salienta   que   os   gêneros   são   espécies   

de armações comunicativas gerais preenchidas por sequências tipológicas.   

         O referido autor afirma que para a noção de tipo textual predomina a identificação de 

sequências linguísticas típicas como norteadoras; já para a noção de gênero textual, 

predominam os critérios de ação prática, circulação sócio-histórica, funcionalidade, conteúdo 

temático, estilo e composicionalidade, sendo que os domínios discursivos são as grandes 

esferas da atividade humana em que circulam . Assim, entende-se que, para   esse   

estudioso, os   tipos   textuais   são as diferentes formas de um texto configurar-se em termos 

de sequências linguísticas na organização as informações   do   texto.   Diferentemente, os   

gêneros   são   construtos   sociais   erigidos historicamente, assim, não   podendo   ser   

definidos, somente, por   suas   peculiaridades organizacionais, mas reconhecidos, 

principalmente, pela sua funcionalidade.    

Marcuschi (2002, p.   35)   considera   o   trabalho   com   gêneros   textuais “uma 

oportunidade de se lidar com a linguagem em seus mais diversos usos autênticos no dia-a-

dia”. Para o autor, nada do que fizermos linguisticamente está fora de ser feito em algum 

gênero.  

Nessa perspectiva, o estudo dos gêneros possibilita compreender melhor o que 

acontece com a linguagem quando a utilizamos em uma determinada interação (MEURER & 

MOTTA-ROTH, 2002). Vistos dessa forma, os gêneros textuais podem ser apreendidos como 

ferramentas indispensáveis de socialização, usados para compreender, expressar e interagir 

nas diferentes formas de comunicação social de que participamos. 

Bazerman (2006, p. 76) argumenta que a familiarização com os gêneros e registros, 

correspondentes aos sistemas de que as pessoas participam, permite que o indivíduo, de 

alguma forma, compreenda a complexidade das interações e equacione seus atos 

comunicativos em relação às ações comunicativas de muitas outras pessoas.   
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           Diante de tal situação, pode-se argumentar que o trabalho com gêneros propicia aos 

alunos um envolvimento concreto em situações reais de uso da linguagem, de maneira que 

possam escolher meios adequados aos fins que se almeja alcançar na produção de gêneros.  

Assim, evidencia-se que a escola é o lugar ideal para o desenvolvimento de 

competências comunicativas e as situações escolares “são ocasiões de produção e recepção 

de textos” (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 78).  

A prática   de   ensino   nas   escolas   por meio   do   trabalho   com gêneros   textuais, 

portanto, fornece aos alunos os conhecimentos linguísticos e textuais necessários para atuar 

reflexivamente em diferentes atividades comunicativas, uma vez que os alunos estariam 

praticando e refletindo em sala de aula com base em textos originais que veiculam na 

sociedade. Desse modo, a leitura, a construção e a desconstrução dos textos dos mais 

variados gêneros textuais   em sala de   aula   contribui para o efetivo pensar   e   repensar   

crítico das várias atividades sociais que estamos inseridos, possibilitando, assim, aos sujeitos 

envolvidos no processo de aprendizagem a ampliação de seus conhecimentos sobre as 

diferentes formas de realização da linguagem.  

              Considerando-se os gêneros textuais formas verbais orais e escritas que resultam 

de enunciados produzidos em sociedade e, no âmbito do ensino e aprendizagem de 

português, são vias de acesso ao letramento, conforme afirma Soares (2005).  

        Em relação às práticas didático-pedagógicas de Língua Portuguesa precisa considerar 

a heterogeneidade de textos existentes em nossa sociedade e levar em conta a necessidade 

de tornar nossos alunos proficientes leitores e produtores de textos. O desafio dos docentes 

está em criar situações em sala de aula que permitem aos alunos a apropriação desta 

diversidade. Essa apropriação não pode estar limitada ao que os livros didáticos trazem, nem 

ao que oferecem como atividades é preciso que sejam promovidas atividades em que os 

alunos leiam textos nos respectivos suportes em que foram publicados. Além de sua carga 

sócio cultural, historicamente construída, os gêneros textuais servem como ferramenta 

essencial na socialização do aluno. 

         Outra questão que devemos enfatizar é o risco de se categorizar os gêneros, partindo-

se de uma mentalidade normativa, reguladora, em que os textos são simplesmente rotulados 

e, daí para frente ensina-se formas engessadas como se houvesse uma configuração rígida 

para cada gênero textual. Por isso é importante mostrar que os falantes não estão 

impossibilitados de modificar e criar gêneros, como se a estrutura composicional e o estilo 

fossem característicos estanques de cada gênero. E esse seria o primeiro passo para tentar 

explicar a relação que existe entre linguagem e as estruturas sociais. 
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Abordagens calcadas em estudos de gêneros textuais potencializam investigações 

para que a pesquisa e a prática pedagógica possam ir além das regularidades típicas dos 

gêneros, permitindo explorar também regularidades nas esferas sociais onde os gêneros são 

utilizados. A imensa diversidade de gêneros forma a língua e, sabemos que, gêneros não são 

entidades fixas, que permanecem estáticos, independentemente do tempo e das mudanças 

ocorridas na sociedade. Sabemos que, ao contrário de serem estáticos, há gêneros que 

desaparecem e outros que nascem dependendo das necessidades dos falantes que os 

utilizam. 

Proposta de ensino de gênero, de acordo com Bueno (2009), em seu artigo, Gêneros 

textuais: uma proposta de articulação entre leitura, escrita e análise linguística, Fazendo uma 

adaptação do modelo de análise de texto de Bronckart (1999, 2006) a fim de simplificá-lo, 

para didatizá-lo, para que ele possa ser usado em sala de aula, podemos dizer que os textos 

pertencentes aos diferentes gêneros possuem as seguintes dimensões ensináveis: a situação 

de produção (o contexto); os aspectos discursivos (o conteúdo temático e a sua forma) e os 

aspectos linguísticos-discursivos (a sua linguagem). Vejamos essas dimensões.  

Em nosso dia a dia, constantemente fazemos escolhas de gêneros para interagirmos 

com as outras pessoas, tentando sempre selecionar o gênero adequado para cada situação. 

Por exemplo, ao procurarmos um emprego, escrevemos um “currículo”; em um churrasco 

com os amigos, recorremos ao “bate-papo” ou às “piadas” ou aos “causos”; frente aos 

problemas com os filhos (ou alunos), temos uma “conversa séria” com eles etc.  

Assim, para cada situação de comunicação, procuraremos adotar o gênero mais 

adequado e o adaptaremos para produzirmos o nosso texto. Conforme Bronckart (1999, 

2006), a situação de produção de um texto envolve as representações que o produtor tem de 

si, enquanto um enunciador com certo papel social,  com um objetivo, frente ao seu 

destinatário com certo papel social também, em um dado lugar social. Ou seja, ao produzir 

um texto, por exemplo, dar uma aula expositiva, o sujeito que fala: assume o papel social de 

professor com o objetivo de explicar algo para crianças que estão naquele lugar 

desempenhando o papel social de alunos; no entanto, esse mesmo sujeito pode assumir o 

papel social de cozinheiro e escrever a receita de um bolo para outros cozinheiros com o 

objetivo de que eles consigam reproduzir o mesmo prato.  

Outra dimensão a ser trabalhada diz respeito aos aspectos discursivos do texto, no 

qual incluímos o conteúdo temático e a organização textual. Primeiramente, precisamos 

perceber que cada gênero abre a possibilidade de tratar um conjunto de temas e não outro; 

assim, há gêneros bem restritivos e outros mais livres, mas geralmente conseguimos mapear 

os temas possíveis. Para exemplificar, basta pensarmos no que pode ser noticiado ou no que 
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pode aparecer em um conto de fadas canônico, ou na liberdade de temas das paródias ou 

sátiras.  

Além disso, podemos verificar em que ordem o conteúdo foi apresentado: em uma 

receita, cujo conteúdo será a preparação de um alimento, primeiro, apresenta-se o nome da 

comida a ser feita, depois os ingredientes e suas quantidades, finalizando-se com as ações 

necessárias para se fazer com sucesso a receita. Em segundo lugar, na análise dos aspectos 

discursivos, podemos verificar se o texto está na primeira pessoa ou tem marcas que 

remetem à situação de produção (por exemplo, o uso de expressões como “eu”, “aqui”, 

agora”), ou se o texto é impessoal. A seguir, podemos verificar se o texto é organizado 

seguindo uma ou mais das sequências textuais, conforme Adam (1992) e depois com a 

reformulação de Bronckart (1999): narrativa, descritiva, argumentativa, descritiva de ações / 

injuntiva / instrucional, dialogal, script / relato, esquematização. No caso da receita, 

encontramos na seção de “Ingredientes”, a sequência descritiva e na seção de “Modo de 

fazer”, a descritiva de ações ou instrucional; diferente do conto de fadas, que muitas vezes 

começa com uma descrição dos personagens, depois passa para a narrativa, a seguir a 

dialogal etc. Em um mesmo texto, poderemos encontrar várias sequências, mas muitas vezes 

o classificamos de acordo com a sequência predominante em texto narrativo (fábula, outra 

dimensão diz respeito ao nível da linguagem do texto. Nesse nível, nos centraremos tanto 

nas questões de ortografia e acentuação quanto nas relativas aos mecanismos de 

textualização (coesão e conexão), ou seja, aqueles que nos ajudam a perceber se temos 

realmente um texto ou apenas um monte de palavras soltas, e nos mecanismos enunciativos. 

Na produção de cada gênero textual, devem ser considerados os seguintes aspectos:  

• natureza da informação ou do conteúdo veiculado;  

• nível de linguagem (formal, informal, dialetal, culta etc.)  

• tipo de situação em que o gênero se situa (pública, privada, corriqueira, solene etc.)  

• relação entre os participantes (conhecidos, desconhecidos, nível social, formação etc)  

• natureza dos objetivos das atividades desenvolvidas  

É provável que esta relação obedeça a parâmetros de relativa rigidez em virtude das 

rotinas sociais presentes em cada contexto cultural e social, de maneira que sua 

inobservância pode acarretar problemas. Assim, numa reunião de negócios, por exemplo, um 

empresário que se pusesse a cantar o Hino Nacional seria considerado um tanto esquisito e 

talvez pouco confiável para uma parceria de negócios. Ou alguém que, durante um culto e 

no meio de uma oração, começasse a esbravejar contra o sacerdote ou o pastor não ia ser 
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bem-visto. Neste sentido, os indicadores aqui levantados serviriam para identificar as 

condições de adequação genérica na produção dos gêneros, especialmente os orais.  

Considerando que os gêneros independem de decisões individuais e não são 

facilmente manipuláveis, eles operam como geradores de expectativas de compreensão 

mútua. Gêneros textuais não são fruto de invenções individuais, mas formas socialmente 

maturadas em práticas comunicativas. Esta era também a posição central de Bakhtin [1997] 

que, como vimos, tratava os gêneros como atividades enunciativas "relativamente estáveis".  

No ensino de uma maneira geral, e em sala de aula de modo particular, pode-se tratar 

dos gêneros na perspectiva aqui analisada e levar os alunos a produzirem ou analisarem 

eventos linguísticos os mais diversos, tanto escritos como orais, e identificarem as 

características de gênero em cada um. É um exercício que, além de instrutivo, também 

permite praticar a produção textual. Veja-se como seria produtivo pôr na mão do aluno um 

jornal diário ou uma revista semanal com a seguinte tarefa: "identifique os gêneros textuais 

aqui presentes e diga quais são as suas características centrais em termos de conteúdo, 

composição, estilo, nível linguístico e propósitos". É evidente que essa tarefa pode ser 

reformulada de muitas maneiras, de acordo com os interesses de cada situação de ensino. 

Mas é de se esperar que por mais modesta que seja a análise, ela será sempre muito 

promissora. 

Uma análise dos manuais de ensino de língua portuguesa mostra que há uma relativa 

variedade de gêneros textuais presentes nessas obras. Contudo, uma observação mais 

atenta e qualificada revela que a essa variedade não corresponde uma realidade analítica. 

Pois os gêneros que aparecem nas seções centrais e básicas, analisados de maneira 

aprofundada são sempre os mesmos. Os demais gêneros figuram apenas para “enfeite" e 

até para distração dos alunos. São poucos os casos de tratamento dos gêneros de maneira 

sistemática. Lentamente, surgem novas perspectivas e novas abordagens que incluem até 

mesmo aspectos da oralidade. Mas ainda não se tratam de modo sistemático os gêneros 

orais em geral. Apenas alguns, de modo particular os mais formais, são lembrados em suas 

características básicas.  

No entanto, não é de se supor que os alunos aprendam naturalmente a produzir os 

diversos gêneros escritos de uso diário. Nem é comum que se aprendam naturalmente os 

gêneros orais mais formais, como bem observam Joaquim Dolz e Bemard Schneuwly (1998). 

Por outro lado, é de se indagar se há gêneros textuais ideais para o ensino de língua. Tudo 

indica que a resposta seja não. Mas é provável que se possam identificar gêneros com 

dificuldades progressivas, do nível menos formal ao mais formal, do mais privado ao mais 

público e assim por diante.  
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Enfim, vale repensar a ideia de que o trabalho com gêneros será uma forma de dar 

conta do ensino dentro de um dos vetares da proposta oficial dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais que insistem nesta perspectiva. Tem-se a oportunidade de observar tanto a 

oralidade como a escrita em seus usos culturais mais autênticos sem forçar a criação de 

gêneros que circulam apenas no universo escolar. Os trabalhos incluídos neste livro buscam 

oferecer sugestões bastante claras e concretas de observação dos gêneros textuais na 

perspectiva aqui sugerida e com algumas variações teóricas que cada autor dos textos adota 

em função de seus interesses e de suas sugestões de trabalho. No conjunto, a diversidade 

de observações deverá ser um benefício a mais para quem vier a usufruir dessas análises. 

O objetivo central do ensino de português nos níveis fundamental e médio é fazer do aluno 

um leitor eficaz e um competente produtor de textos. Isso é condição necessária para o 

desenvolvimento de suas plenas potencialidades humanas, para o exercício da cidadania, 

para o prosseguimento dos estudos em nível superior e para a inserção no mercado de 

trabalho. Ensina-se a redigir períodos, já que a análise sintática é uma teoria do período, e 

solicita-se que o aluno escreva textos, como se estes fossem uma grande frase ou um 

amontoado de frases. No ensino da leitura, as questões de interpretação de textos, em geral, 

não passam de solicitações para localizar informações na superfície textual. Nos livros 

didáticos, com raras exceções, não há questões que levem ao entendimento global do texto 

e à compreensão dos mecanismos de constituição do sentido.  

O texto é um todo organizado de sentido, o que significa suas partes se inter-

relacionam, ou seja, que ele possui uma estrutura. Além de ser um objeto linguístico, é um 

objeto histórico. Isso quer dizer que o sentido do discurso se constrói por meio de 

mecanismos intra e interdiscursivos, ou seja, o sentido organiza-se por meio de uma 

estruturação propriamente discursiva e pelo diálogo que mantêm com outros discursos a 

partir dos quais se constitui. Paul Ricoeur dizia que o sentido do texto é criado no jogo interno 

de dependências estruturais e nas relações com o que está fora dele. Esses dois aspectos 

não se excluem, mas se complementam. O ensino do texto precisa fundamentar-se no estudo 

cuidadoso de mecanismos intra e interdiscursivos de constituição do sentido. Sem isso, 

ensina-se a ler um texto determinado e não a ler qualquer tipo de texto. A explicitação dos 

mecanismos intra e interdiscursivos de constituição do sentido do texto, objeto das teorias do 

discurso e do texto, contribui para melhorar o desempenho do aluno no que concerne à 

compreensão e à produção do texto. 

O conceito de gênero, tradicionalmente abordado pela Literatura e Retórica, passa a 

assumir, principalmente com base nos estudos de Mikhail Bakhtin, um elo entre o uso da 

língua na sua forma “natural”, ou seja, inserida num contexto sócio-histórico. Dessa forma, 



   
 

  
28 de 66 

28 

 

podemos dizer que, para interagirmos, produzimos textos que seguem formas já existentes 

na sociedade, ou seja, que seguem os gêneros textuais produzidos em uma comunidade. 

Assim, mesmo se nos depararmos diante de uma língua estrangeira, que não dominamos, 

com um gênero já conhecido em nosso idioma teremos grandes chances de reconhecê-lo. 

Cada falante domina um conjunto de gêneros que fazem parte de seu dia a dia e da sua 

comunidade. No entanto, há sempre vários outros que desconhecemos e que, para aprendê-

los, será muito importante o papel da escola.  

2.2 LETRAMENTO E PRÁTICAS DE ENSINO DO PORTUGUÊS COMO SEGUNDA 

LÍNGUA PARA SURDOS   

O ensino da língua portuguesa para surdos na modalidade escrita, assim para os 

ouvintes, deve ter como principal objetivo a elaboração e compreensão de textos, e não 

apenas o ensino de palavras isoladas. Colocando o aluno surdo em contato com os diversos 

gêneros literários que circulam na sociedade, aprendendo sobre sua estrutura e 

compreendendo seu uso, tendo como base a língua de sinais.  

A proposta teórica que adotarei nesse trabalho é o letramento. De acordo com Soares 

(2005): 

 
“Letramento é, pois um resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e 

escrever: o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo 

como consequência de ter se apropriado da escrita.” (SOARES 2005;18).  

Ao refletir sobre a definição dada pela autora, entendemos que essa prática envolve 

não apenas ensinar uma determinada língua, mas fazer-se apropriar dela, compreendendo 

seu uso no cotidiano. Sendo esse processo resultado da prática do letramento.  

Essa prática envolve não apenas a escrita, mas também a leitura, que se completam 

dentro desse processo. Segundo Soares (2005) a “leitura parte de uma dimensão individual 

de letramento, pois envolvem habilidades linguísticas e psicológicas, que se estendem desde 

as capacidades de decodificar palavras escritas até a capacidade de compreender textos 

escritos.”  Ou seja, a medida que a pessoa se familiariza com a palavra apropriando-se de 

seu sentido, o processo de decodificação se torna natural, não necessitando de recursos 

fonológicos para entendimento da palavra, pois está se dera em sua totalidade.  

O ensino da leitura e escrita se dará por meio das práticas sociais, suas dificuldades 

não serão pautadas em seu conhecimento das letras e o som delas ou os demais elementos 

fonológicos, mas será pautada em sua familiaridade, em relação ao uso em sua comunicação, 

tendo um conhecimento prévio deste por estar presente em seu dia a dia. Dentro dessa 

prática, alguns elementos considerados “difíceis” e sendo ensinados tardiamente no ensino 
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convencional, podem ser ensinados em quaisquer etapas do processo, desde que este seja 

ensinado dentro de um contexto de uso, tornando-se significativo para o aluno (KLEIMAN 

2007). 

Na educação de surdos é completamente relevante essa prática, pois diferente da 

alfabetização que leva em conta fatores fonológicos como prática de ensino, o letramento 

levará em consideração as práticas sociais que se tornam significativas para o ensino do 

aluno. 

O aluno não precisa necessariamente saber cada elemento ortográfico que envolvem 

a palavra para aprendê-la, é possível que esse aluno aprenda o sentido que essa palavra traz 

mesmo sem aprender esses elementos, conhecer sua forma gráfica e pesquisando sobre ela, 

atribuindo sentindo e percebendo seu uso nas práticas sociais. 

 O aprendizado da língua portuguesa em especial para jovens surdos, resultará do 

significado que esta assume nas práticas sociais e, esse significado só pode ser atribuído por 

meio da língua de sinais (FERNANDES 2006). 

Atualmente, ainda muitos alunos surdos são submetidos ao aprender a língua 

portuguesa, a um ensino totalmente pautado em repetições, onde são apresentadas uma lista 

de vocabulários que esses alunos tendem a aprender por meio de repetições e 

posteriormente combinações com outras palavras, formando algumas freses estruturais da 

língua portuguesa. Resultando em insegurança na escrita, e a não apropriação da língua de 

maneira realmente efetiva, não conseguindo atribuir sentido ao que leem (SCHELP, 2009) 

Podendo destacar que prática de letramento é uma metodologia apropriada para o 

ensino - aprendizagem do sujeito surdo, tendo resultado satisfatórios nesse processo, que 

utilizam das práticas sociais e conhecimento de mundo do aluno para aprendizagem deste, e 

o possibilitando o contato e compreensão de textos não apenas de vocabulários e, uma 

segurança maior em sua escrita (SCHELP,2009). 

2.4 ATUAÇÃO DO INTERPRETE NO ENSINO NÃO FORMAL 

A educação não formal ainda é um assunto novo dentro do campo do saber, que ainda 

é arraigada em conteúdos formais que o permeiam. Não podemos definir com exatidão a 

educação não formal, mas podemos dizer que ela inicia com a ideia que o conhecimento não 

está apenas dentro das escolas convencionais, mas pode estar em outros lugares, ocorrendo 

aprendizagem dos indivíduos.  A construção desses saberes, também podem ocorrer de 

maneira coletiva, entre as relações e troca de experiências, sendo todos nós agentes ativos 

na participação desse processo, na produção de conhecimento (GOHN 2014;36). 



   
 

  
30 de 66 

30 

 

Com objetivo de preparar esses indivíduos, a educação não formal apresenta a 

realidade atual, despertando um senso crítico, elementos que muitas vezes não conseguimos 

encontrar no ensino formal das escolas. Gohn também menciona: 

“Os conteúdos rígidos dos currículos são questionados, novos saberes 

são descobertos/identificados fora das instituições escolares, fundamentais 

para o crescimento/desenvolvimento dos indivíduos enquanto seres 

humanos, assim como para o desempenho desses indivíduos no processo 

de trabalho em face às novas exigências do mundo globalizado” (GOHN 

2014;38). 

Nesse processo de aprendizagem na educação não formal são levados em conta, 

elementos culturais que auxiliarão na construção dos indivíduos, sendo o meio que se 

encontra este também um papel de conhecimento que serão transmitidos. Pois o 

conhecimento acontece de maneira inesperada, em quaisquer lugares, em uma conversa na 

fila do supermercado, durante a ida a uma consulta médica, entre outros. Porém os 

conhecimentos que circulam nos diferentes meios são diferentes e essa troca é parte da 

educação não formal. A autora complementa:  

“A tarefa seguinte à clarificação do que entendemos por este processo 

reflexivo, que advém do social porque é gerado na interação e 

compartilhamento de processos coletivos, mas que se relaciona também 

com o plano das estruturas mentais dos indivíduos, no intercruzamento entre 

culturas existentes e culturas adquiridas, é tratarmos de nosso objetivo 

principal: a educação não formal.” (GOHN 2014) 

Com tudo isso podemos dizer que a educação não formal é aquela que a aprendizagem 

ocorre na vida, com a troca de experiências e em contextos do cotidiano. Trazendo a atenção 

em formar pessoas autônomas em suas decisões, sendo um “processo sociopolítico, cultural 

e pedagógico, de formação para a cidadania, entendendo o político como a formação do 

indivíduo para interagir com o outro em sociedade.” (GOHN, 2014) 

Podemos associar isso ao pensar na educação de surdos, no processo de ensino e 

aprendizagem desse sujeito, que necessitam de intérprete em suas relações de 

aprendizagem. Surgindo a seguinte questão: como acontece a atuação do intérprete nesse 

contexto de ensino não formal? Começo essa discussão colocando   como acontece atuação 

do intérprete educacional de maneira geral.  

O sujeito surdo é o único que aprende por meio de interpretação, sendo assim o 

interprete educacional convocado para uma função pedagógica, Martins (2016) menciona: 

“O intérprete que cotidianamente vai construindo um saber sobre o 

aluno, media conhecimento, e interpreta sim a fala/ensino do professor 

regente, no entanto, inevitavelmente conhece mais o aluno que o professor, 

partilha de suas angústias, e sim, precisa estabelecer parceria com os 

docentes – não dá para ser um trabalho isolado.” (MARTINS, 2016) 
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Sendo o interprete educacional o único em sala de aula que detém do conhecimento 

linguístico do aluno, e as particularidades envolvem essa língua, saberá desenvolver 

estratégias que contribuam para o ensino. Diferente das demais esferas de atuação, o 

interprete nesse contexto, não é responsável apenas em interpretar o que falado de uma 

língua para outra, mas sim também pensar em estratégias pedagógica, trazendo a ideia do 

interprete como um mediador de ensino.  

O intérprete como mediador no ensino não formal, buscará estratégias que contemple 

ambas as línguas, português e LIBRAS, lembrando que dentro desse contexto há uma 

heterogeneidade muito grande, em relação a níveis linguísticos, faixas etárias e outros, que 

precisam ser levadas em consideração para o ensino e aprendizagem do aluno.  

A figura desse profissional é de extrema importante no ensino, pois o professor dentro 

desse contexto e com o público diversificado, não conseguirá atingir todos os alunos com 

suas especificidades. O intérprete como mediador de ensino então trabalhará o contextos e 

as realidades dos alunos e conhecimento de mundo deste, levando em conta a proposta de 

educação não formal. 

Tendo o intérprete essa função como mediador, que tem conhecimento da língua do 

aluno, conhecerá a realidade destes por existir um contato maior entre eles. Perceberá 

também a bagagem ou o conhecimento de mundo trazidos por esses sujeitos, utilizando 

essas informações em   suas estratégias de interpretação, de maneiras que auxilie no 

processo de ensino, transmitindo os conteúdos de maneira clara.  

Outro ponto que destaco é a parceria entre professor e intérprete também um aspecto 

importante para resultados satisfatórios de ensino, planejando de maneira conjunta os 

conteúdos e a maneira a ser trabalhada com esses alunos, podendo ter momentos que o 

intérprete tire algumas dúvidas com o professor. 

Há uma necessidade de   que do intérprete em sua formação, conheça essas 

especificidades do ensino para surdos, pois é ele em parceria com o professor quem fará a 

mediação de ensino para o aluno assim como a adaptação de materiais, como mencionado 

anteriormente, o resultado satisfatório dentro do ensino não formal só é possível se existir 

essa parceria e conhecimento. Martins (2016) afirma que a falta de orientação, e a 

complexidade de interpretação neste contexto, levam a ações desajustadas e contraditórias, 

tendo distintas representações, mostrando a importância de intérpretes com formação para 

atuarem dentro desse contexto. 
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2.2 Ensino de gênero textuais por meio de uma proposta de sequência didática  

 

Durante muito tempo estratégias de ensino de gêneros textuais vêm sendo discutidas, 

estratégias essas que contemplem o ensino da língua Portuguesa, utilizando as produções 

textuais como ferramenta para isso. Pois a partir do ensino do gênero outras particularidades 

da língua portuguesa também podem ser exploradas, a fim de produzir um elemento final. 

Mostrando a importância de serem inseridos esse ensino em salas de aulas. 

Kazue Saito Monteiro de Barros (2004) afirma que os domínios pedagógicos devem 

partir de diferentes perspectivas de observação, considerando aspectos formais, funcionais 

e contextos de circulação. Os papéis sociais são bem marcados e podem ser utilizados em 

situações de dificuldades nas elaborações textuais. Não apenas descobrir que são estruturas 

típicas ou exclusivas do gênero, mas identificar porque elas são utilizadas.  

Preocupados em utilizar elementos de interesses dos alunos para o ensino da oralidade 

dentro das salas de aulas autores como Dolz e Schneuwly, criam um modelo para esse 

ensino, enquanto sequência didática concreta que apresentaremos aqui, utilizando os 

gêneros textuais como base e instrumento de comunicação. Dolz e Schneuwly explicam:  

“Como os gêneros se acham sempre ancorados em algumas situações 

concreta, particularmente os orais, os autores julgam plausível partir de 

situações claras. Assim sendo o texto um evento singular e situado em algum 

contexto de produção, seja ele oral ou escrito, no ensino, é conveniente partir 

de uma situação e identificar alguma atividade a ser desenvolvida para que 

se inicie uma comunicação” (MARCUSCHI 2008;212) 

Estes definem sequências didáticas como “um conjunto de atividades escolares 

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

e SCHNEUWLY 2004). Os autores acrescentam:  

“É um instrumento semiótico constituído de signos organizados de 

maneiras regulares; este instrumento é complexo e compreende níveis 

diferentes; é por isso que o chamamos por vezes de ‘megainstrumento’, para 

dizer que se trata de um conjunto articulado de instrumentos à moda de uma 

usina; mas fundamentalmente, trata-se de um instrumento que permite 

realizar uma ação numa situação particular. E aprender a falar é apropriar-

se de instrumentos para falar em situações discursivas diversas, isto é, 

apropriar-se de gêneros” (DOLZ e SCHNEUWLY 1998: 65) 

 

Utilizando os gêneros textuais como base para essa metodologia de sequência didática 

o aluno consegue perceber como algo concreto permitindo ser trabalhados em conjunto 

outros aspectos da língua portuguesa, partindo para a prática. Levando em consideração três 

elemento: 1) os conteúdos (assunto que será abordado durante a produção) 2) a estrutura 
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comunicativa (do gênero que será trabalhado) 3) as configurações específicas de unidades 

linguísticas (elementos relacionados a gramáticas, vocabulários da língua portuguesa) 

O objetivo de se trabalhar com a proposta de sequências didáticas é que o aluno 

consiga realizar as atividades propostas e ao final das atividades e etapas produza um 

gênero. 

      Abaixo podemos observar a sequência proposta pelos autores, levando em consideração 

o objetivo das atividades propostas e já desenvolvidas para os alunos, em relação ao gênero. 

 

imagem 1: proposta sequência didática (elaboração própria)  

Como podemos ver na representação dessa proposta didática, ela acontece em 

alguns momento ou etapas até a realização da produção final.  

A primeira etapa, consiste em apresentar ao aluno uma situação real de uso do 

gênero, que foi escolhido pelo professor a ser trabalhado em sala, também é nessa etapa 

que o aluno entra em contato com o gênero pela primeira vez.  Apresentando a estes o 

suporte de circulação do gênero escolhido, o objetivo, quem é o público ou o leitor da 

produção. Durante essa etapa exemplos do gênero já produzidos podem ser utilizados para 

a pesquisa dos alunos e leitura, trazendo em discussão elementos do texto, que podem estar 

presentes na elaboração inicial do gênero. 

A segunda etapa é a realização da primeira produção do gênero pelo aluno, como um 

rascunho da produção final, que ajudará o professor a perceber os avanços do aluno em 

relação a aprendizagem do gênero.  Essa primeira produção será refeita de acordo com os 

módulos ou atividades que serão realizadas nesse processo até a elaboração final.  
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Os módulos presentes na representação são os conjuntos de atividades 

desenvolvidas, para ensino do gênero e consequentemente ensino da língua portuguesa. 

Podemos perceber que existem três módulos presentes, estes não precisam 

necessariamente seguir uma sequência fixa, entre os mais fáceis aos mais complexos, isso 

pode variar a depender do perfil do aluno.  Lembrando, essas atividades devem levar em 

consideração as dificuldades do aluno, para que no final possa realizar a produção do gênero 

e tenha entendimento deste. 

Durante a realização dessas atividades outros conhecimentos são desenvolvidos ou 

ativados pois segundo Koch e Elias 2011: 

“(...) o escritor recorre a conhecimentos armazenados na memória 

relacionados à língua, ao saber enciclopédico, a práticas interacionais. Esses 

conhecimentos, resultado de inúmeras atividades em que nos envolvemos 

ao longo da nossa vida, deixam entrever a intrínseca relação entre 

linguagem/mundo/ práticas sociais.” (KOCH e ELIAS 2011; 37) 
 

Levando em consideração outros conhecimentos importantes para a escrita e 

aprendizagem do gênero, sendo estes o conhecimento linguístico, enciclopédico e textual. 

Citarei brevemente a importância desses conhecimentos na produção textual.  

Conhecimento Linguístico: o conhecimento linguístico auxiliará o escritor em questões 

relacionadas à ortografia, gramática e vocabulário da língua. Esse conhecimento 

normalmente é adquirido durante a vida, em nossas relações ou até mesmo na escola. Ao 

começarmos elaborar nossas próprias produções esse conhecimento contribuirá para 

utilizarmos as palavras corretamente com relação à ortografia e a sentido desta, assim como 

questões gramaticais uso de vírgulas, todos esses elementos são importantes para uma boa 

compreensão da produção.  

Conhecimento enciclopédico: esse conhecimento nada mais é que o conhecimento que 

temos armazenados ao longo de nossa vida, que podem surgir com a troca de experiências 

na sociedade, que podem ser adquiridas de maneira formal ou não formal. Ele contribui para 

escrita no sentido do desenvolvimento do tema, que requer conhecimento para discutir ou 

produzir algo, além de contribuir para a compreensão e leitura de outras produções textuais.  

 Conhecimento textual: para a escrita é necessário o conhecimento do texto, em que meio 

ele circula, sua estrutura estilo e objetivo, pois através desses aspectos que devem ser 

conhecidos pelo escritor que irá garantir a clareza do texto.  

As atividades não feitas de modo que contemplem ativação desses conhecimentos 

que auxiliaram o aluno a produção final do género. Que nada mais é na sequência didática 
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apresentada a produção do gênero inicial, contudo nesses momentos ele realmente colocar 

em prática tudo o que foi aprendido durante os módulos, realizando os ajustes necessários 

produzindo uma versão final desse gênero. Levando em consideração a sequência didática 

proposta para ensino do gênero. 
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Materiais e métodos 

Essa pesquisa irá se desenvolver por meio de uma abordagem qualitativa que, de 

acordo com Minayo e Sanches (1993), trabalha com valores, crenças, hábitos, atitudes, 

representações, opiniões e adequa-se a aprofundar a complexidade de fatos e processos 

particulares e específicos a indivíduos e a grupos. Sua utilização é, portanto, indispensável 

quando os temas pesquisados demandam um estudo fundamentalmente interpretativo.  

O tipo de abordagem qualitativa adotada nesse trabalho é o estudo de caso, cujo 

objeto é a análise profunda de uma unidade de estudo. Segundo Godoy (1995), o estudo de 

caso visa ao exame detalhado de um ambiente, de um sujeito ou de uma situação em 

particular.  

3.1 CONTEXTO DA PESQUISA  

SUJEITOS (ALUNO, CURSO, PROFESSOR, MONITOR) 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizada análises do professor, alunos e 

monitor de um projeto de extensão de ensino de português como L2 para surdos, ofertada 

pela Universidade Federal de São Carlos.  

O projeto contava com a participação de 15 alunos, de diferentes faixas etárias, que 

eram divididos em 3 grupos, essa divisão aconteceu segundo os níveis de fluência na língua 

portuguesa, buscando atentar- se as necessidades de cada grupo.  

As características de cada grupo era a seguinte:  

Grupo 1- os alunos estavam no processo intermediário de aprendizagem de LIBRAS e em 

fase inicial de aprendizagem de Língua Portuguesa. 

Grupo 2- os alunos estavam em processo inicial de aprendizagem da LIBRAS e também da 

Língua Portuguesa. 

Grupo 3- os alunos tinham fluência em LIBRAS, mas algumas dificuldades no aprendizado 

de Língua Portuguesa. 

Analisamos em nossa pesquisa, o participante que denominaremos como M. tinha 14 

anos e cursava o ensino fundamental em uma escola polo bilíngue, também no município de 

São Carlos, era aluno pertencente ao grupo 2, os alunos desse grupo estavam no processo 

inicial da LIBRAS e da língua portuguesa, junto com ele outros dois alunos participavam do 

mesmo. Esse grupo era instruído por dois monitores, sendo um ouvinte e outro surdo.  
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Os monitores ouvintes, eram alunos do curso de Tradução e Interpretação em LIBRAS 

/ Língua Portuguesa, que estavam no 3° ano de graduação. 

 

3.2. PROCEDIMENTO 

Considerando os objetivos do presente estudo, a pesquisa será realizada em duas etapas, a 

saber: 

Primeira etapa:  

O primeiro momento se constituiu em elaboração de uma atividade diagnóstica para 

verificar os conhecimentos do aluno em relação a Libras, Português e em relação ao seu 

interesse pelo curso de extensão de Língua Portuguesa como Segunda Língua para Surdos.  

Segunda etapa:  

Para o desenvolvimento de linguagem e apropriação da modalidade escrita da LP 

como segunda língua por jovens surdos e práticas de letramento, foram desenvolvidas 

propostas de 10 oficinas de práticas discursivas. As oficinas foram divididas em dois módulos. 

Módulo I, que se iniciou em março de 2017 e conclusão em julho de 2017, o módulo II, que 

teve início em agosto de 2017 e conclusão em dezembro de 2017.  

A finalidade principal dessa etapa foi elaborar uma forma prática de letramento que 

possibilitasse ao aluno surdo um entendimento maior dos textos que circulam socialmente, 

de forma que ele pudesse se apropriar da escrita do Português e fizesse uso dessa escrita 

em seu dia a dia. Isso só seria possível com muita leitura e troca de experiências entre 

colegas que vivenciaram a mesma realidade. 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Por meio do ensino de gêneros de textuais, o presente trabalho tem como objetivo 

ensinar LP para surdos, como L2. Utilizando a sequência didática como método adotado para 

esse ensino pois segundo Dolz (2008) “é possível ensinar gêneros textuais da oralidade e da 

escrita e isso pode ser feito de maneira ordenada, como a sequência didática”. 

  O primeiro momento, a apresentação do gênero para o aluno é de extrema importante, 

mostrar as características presentes deste, pois ensinar gênero vai além de ensinar a 

estrutura ou elementos gramaticais, mas também envolve elementos históricos e teóricos que 

circulam nesse meio, apresentando situações reais de uso. Em um segundo momento da 

metodologia, atividades individuais são realizadas, essas atividades têm como objetivo a 

escrita e ativação do conhecimento, vocabulários contextualizados e aspectos gramaticais. 

Essas atividades somadas, resultarão na produção final do gênero trabalhado.  

O planejamento do professor é essencial para o processo de ensino, planos didáticos 

das aulas, exercícios que contemple o gênero, e não privilegiar nenhuma das duas línguas 

envolvidas (língua de sinais ou a língua portuguesa) mas que ambas possam ser trabalhadas 

de forma conjunta.  Essas atividades também auxiliarão na análise da progressão do aluno, 

ou atentar- se às suas dificuldades 

Elementos de interesse do aluno contribuem para o ensino, no caso analisado partimos 

do interesse do aluno em ferramentas tecnológicas, trazendo isso para a realização e 

adaptação das atividades.  

4.1Adaptação das atividades  

 Para adaptação das atividades, é necessário conhecimento do sujeito, visto que os 

interesses variam e essa adaptação é feita a partir do interesse destes.  A avaliação 

diagnóstica é uma importante ferramenta, que pode auxiliar no processo de conhecer o perfil 

desse aluno e, elaborar estratégias de ensino e aprendizagem. 

Como mencionado anteriormente, foi aplicado uma avaliação diagnóstica ao aluno 

analisado, isso possibilitou conhecer melhor este e seu nível linguístico, traçando a partir dos 

resultados apresentados na avaliação, um plano de atividade que contemplasse o aluno e o 

gênero a ser ensinado.  
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Foi realizado a avaliação em algumas etapas, que contemplasse aspectos que era 

necessário para conhecer o aluno e traçar um perfil, levando em conta:  nível linguístico da 

L1 e L2, conhecimento de mundo e interesses. 

Na fase inicial da atividade foi proposto uma discussão entre os aluno surdos em sua 

L1 (LIBRAS), discussão essa que teve como tema diferentes profissões, com imagens 

selecionadas que estava em uma folha entregue para cada um deles, eles deveriam observar 

as imagem e comentar o que a imagem representava, se eles conheciam a profissão, e que 

outros elementos poderia ser comentados sobre a imagem. Nesse momento conseguimos 

conhecer melhor o nível linguístico do aluno, relacionado a sua L1, e seu conhecimento de 

mundo. Em alguns momentos durante a atividade houve uma troca de conhecimento entre 

os alunos, quando algum elemento da imagem era desconhecido por alguém entre eles. 

Também houve troca de conhecimento linguístico da L1 entre os pares desta.  

Um exemplo dessa troca que foi observado, durante a discussão da imagem que fazia 

relação a profissão Bombeiro, um dos alunos desconhecia a profissão, então o aluno mostrou 

o sinal em LIBRAS, e uma contextualização da seguinte maneira: 

Essa explicação contribuiu para o aluno entender claramente “o que era bombeiro”, o 

mais interessante, o aluno que fez essa explicação não estava preso ao que estava vendo a 

imagem, até porque a imagem tinha apenas um homem com o uniforme de bombeiro, pelo 

contrário ele fez a partir de seu conhecimento de mundo. Possibilitando um momento muito 

bom para conhecer melhor o aluno. 

A segunda fase da atividade, tinha como proposta que o aluno realizasse em 

português, os elementos discutidos em libras, em relação a cada imagem, e no final algumas 

perguntas foram feitas.  Essas produções escritas ajudariam a entender o nível linguístico do 

aluno, sobre sua L2 o português na modalidade escrita e as perguntas ajudaria a 

compreender os interesses deste.  

Como última fase, foi pedido que elaborasse um pequeno texto, sobre a profissão que 

desejaria para o futuro, ou profissão que acesse legal. Nessa atividade foi observado o 

conhecimento textual do aluno e a partir disso, a escolha dos gêneros que seriam 

trabalhados.  

Sendo esta avaliação realizada, e com reuniões pedagógicas conseguimos traçar o 

perfil do aluno, e seus interesses, facilitando para a adaptação das atividades que levou em 

consideração as observações feita durante a avalição. Percebemos o grande interesse do 

aluno em ferramentas tecnológicas e jogos online, utilizando isso a favor de seu aprendizado, 

também foi notado a dificuldade de prender a atenção do aluno, e este perceber a importância 
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de aprender a língua portuguesa. Por esse motivo era importante trabalharmos a partir desses 

interesses na adaptação das atividades e levando em consideração que este era um surdo 

adolescente.  

 

Apresentação do gênero relato de experiências: 

O gênero parte da ideia de realmente compartilhar experiências, onde são detalhadas 

as situações vividas. Sendo em alguns aspectos semelhantes a narrativas, pois ambos 

necessitam de uma pessoa que narre o fato acontecido.  

Atualmente ele vem sendo fortemente vinculado a suporte online, onde as pessoas 

utilizam para compartilhar suas experiências com um público maior. 

As principais características do gênero são a riqueza de detalhes (onde, como 

aconteceu, quem estava presente/participou) e as sequencias temporais, ou seja, a ordem 

exata dos acontecimentos.  A linguagem utilizada vai depender do público que este será 

destinado, não estando como “ordem” utilizar-se de uma linguagem formal ou informal, mas 

levando em consideração esse público. Quanto aos tempos verbais, são utilizados no 

passado, pois tratam-se de relatos já ocorridos. A opinião do narrador também uma 

característica presente no gênero, que acontece quase que natural por tratar-se de um relato. 

Produção do gênero: 

O material utilizado pelo monitor da fazenda para explicar alguns marcos históricos, 

foi utilizada no processo de produção do gênero. Como parte da atividade utilizamos esse 

material para leitura, o aluno realizava a leitura, que também foi um momento importante da 

produção, fazendo parte da perspectiva de letramento, onde o aluno teria seu primeiro contato 

com o gênero, sabendo o identificar e compreender pela leitura.  

Junto com esse exercício de leitura e compreensão, eram trabalhadas questões de 

vocabulário, assim como na produção anterior, as palavras desconhecidas pelo aluno eram 

destacadas por ele. A palavra não era ensinada isolado de um contexto, mas vinculada ao 

contexto de uso da leitura que estava sendo realizada. Esse processo também auxiliava na 

compreensão melhor do texto 

Outra estratégia aplicada anteriormente que teve um bom resultado, foi a elaboração 

de um roteiro para gravação do vídeo, com pontos importantes que deveria segundo o aluno, 

estar presentes. Nesse momento era trabalhado questões estruturais da língua portuguesa, 

e vocabulário. Mostrando sua opinião sobre a visita, característica presente no gênero.  
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A filmagem do vídeo como produção final do gênero, foi realizada após essa etapa, o 

roteiro auxiliou na gravação. A legenda do vídeo do vídeo foi a parte final da produção, 

resultando em um relato de experiência satisfatório. 

Apresentação da situação, é o momento da sequência didática em que o gênero a ser 

trabalhado é escolhido. Neste momento também é apresentado ao aluno a proposta de 

produção, o conteúdo e apresentação do gênero. Deve-se levar em conta nessa 

apresentação, o conhecimento do texto, o estilo, suporte, leitor desse gênero e o modo em 

que é organizado. É essencial que essa apresentação ocorra em língua de sinais para o aluno 

surdo, a discussão entre seus pares linguísticos, pois poderá expressar sua ideia e 

entendimento sobre o que está sendo trabalhado, apropriando- se do conteúdo 

primeiramente em sua língua, então partindo para a prática de escrita em LP. 

Durante o processo de realização das atividades que envolveram a produção final do 

gênero, percebemos esse momento da apresentação da situação, quando é proposto o 

gênero a ser trabalhado ou seja o Relato de Experiência, a partir da aula de campo e interesse 

do aluno em relatar sua experiência e opinião sobre o passeio. 

A aula de campo e os registros feitos pelo aluno, contribuíram para o conhecimento 

enciclopédico deste, pois seu relato partiu de uma experiência real, auxiliando na apropriação 

da escrita e modelo textual. Além da contribuição na produção do gênero, o conhecimento 

enciclopédico proporciona a compreensão de outros textos e gêneros que o aluno poderá se 

deparar em seu cotidiano. 

Selecionar as imagens do passeio e a legenda escrita abaixo de cada uma delas, foram 

parte do processo da produção inicial, a primeira produção do gênero, iniciando de maneira 

simples por ser a primeira produção. Foram trabalhadas questões relacionadas ao 

conhecimento linguístico, ortografia e gramática da língua portuguesa, segundo Koch e Elias 

2011: 

“Conhecer como as palavras devem ser grafadas corretamente segundo 

convenção da escrita é um aspecto importante para a produção textual e a 

obtenção do objetivo almejado. Sob uma perspectiva interacional, obedecer 

às normas ortográficas é um recurso que contribui para a construção de uma 

imagem positiva daquele que escreve, porque dentre outros motivos, 

demonstra: a) atitude colaborativa do escritor no sentido de evitar problemas 

no plano da comunicação; si) atenção e consideração dispensadas ao leitor” 

(KOCH E ELIAS; 2011) 

Estratégias foram utilizadas para que o aluno percebesse a importância dos aspectos 

que incluem o conhecimento linguístico, pois o ensino da escrita de palavras para alunos 

surdos, partem de uma perspectiva de letramento, é mostrado a esse a forma gráfica da 

palavra, como é representada em língua de sinais e seu contexto de uso com situações reais, 
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sendo atribuído pelo aluno sentido a essa palavra. Com isso em mente, o aluno capta a forma 

gráfica da palavra, porém com algumas trocas de letras de início. Na produção do aluno era 

encontrado constantes trocas das letras na palavras, era preciso que ele entendesse que 

essa troca poderia levar ao leitor uma interpretação equivocada, utilizando assim como 

ferramenta de pesquisa o GOOGLE ,  era selecionado a busca através de imagens, ele digitou 

a palavra ÁRVORE (palavra que constantemente realizava as trocas), ao digitar na caixa de 

pesquisa com essas trocas   a imagem equivalente ao que queria se referir era diferente, 

então houve várias tentativas do aluno que sozinho  percebeu seu erro e quando digitado 

com a maneira gráfica correta, a imagem que atribui sentido a o que queria falar apareceu. 

Esse processo auxiliou o aluno a gravar a forma gráfica da palavra, e seu conhecimento 

linguístico pois foi compreendido que uma escrita que não obedecer às normas ortográficas 

da língua a ser aprendida pode causar sentidos equivocados de compreensão ao leitor, 

principalmente por tratar-se de um gênero que terá como suporte a internet estando acessível 

para várias pessoas.  

Durante a produção do roteiro de gravação do gênero percebemos o avanço do aluno 

em relação a escrita como podemos observar na imagem abaixo de sua produção inicial: 

Imagem 2: roteiro (elaboração do aluno). 

Conseguimos notar a presença da estrutura da língua de sinais na produção, mas 

também conseguimos perceber as características do gênero em está sendo trabalhado, como 
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a apresentação do local, as pessoas que estavam presentes do passeio, o horário de saída 

e detalhes que chamou a atenção do aluno durante a visita e no final sua opinião.  

imagem 3: roteiro (elaboração do aluno) 

 

Nessa produção final percebemos que a estrutura da língua de sinais já não está tão 

presente, também a sequência dos fatos foi algo observado, seguindo a ordem dos 

acontecimentos na visita a fazenda e característica também presente no gênero. O conteúdo 

continua o mesmo, porém com adequações na estrutura e gramática.  

A produção do vídeo seguiu o roteiro produzido que auxiliou nas gravações e na legendagem 

do vídeo. Com a produção final que podemos ver abaixo da captação de um trecho do vídeo: 
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imagem 4:captação do aluno (acervo pessoal) 

Produção de vídeo 3  

Esse vídeo em específico teve como objetivo, revisar conteúdos já trabalhados e 

novos conteúdos gramaticais de maneira conjunta, pois o aluno voltou de um período de 

férias que havia tido pouco contato com a LP, essa produção nos auxiliou a traçar novos 

planos de ensino e perceber seus avanços na escrita, leitura e compreensão.  

Deixamos que a escolha do tema fosse escolhida pelo aluno, este escolheu contar 

sobre suas férias no mês de dezembro, partindo novamente do gênero relato de experiência. 

O gênero já era conhecido pelo aluno, mas precisamos saber se ainda lembrava do gênero 

e seu uso. Tivemos uma conversa inicial, depois em LIBRAS foi nos contado sobre as férias. 

Após esse momento foi proposto que fizesse em português, o que já havia dito em LIBRAS 

sobre suas férias, que também seria utilizado como um roteiro do vídeo. E trabalhamos 

questões voltadas a vocabulários. 

Realizamos a filmagem do vídeo, após esse processo, e as legendas automaticamente 

já foram sendo produzidas pelo aluno, pois já sabia da importância deste. Podemos ver a 

produção final do género na imagem abaixo, capturada do próprio vídeo. 
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imagem 5: captação do vídeo (acervo pessoal) 

O gênero já conhecido pelo aluno, dispensando apresentações e contato do aluno 

com o gênero, porém alguns aspectos merecem ser lembrados e também era necessária 

essa produção para reativação dos conhecimentos textuais do aluno. Isso nos possibilitou 

ser trabalhado algumas lacunas identificadas, na produção anterior do gênero. 

Percebemos o conhecimento enciclopédico do aluno presente na produção final, com 

características marcantes de onde o gênero seria vinculado, como notamos na legenda e na 

sinalização da produção final feita pelo aluno: 

 

imagem 

6: captação do vídeo (acervo pessoal)  
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Utilizando a palavra em inglês, que está vinculada a esse suporte, sendo entendido 

pelo aluno, o porquê escreve e para quem escreve, produzindo a partir de situações reais de 

uso.  

Outro exemplo da apropriação do gênero e seu suporte que está vinculado 

observamos: 

Imagem 7: captação de vídeo (acervo pessoal) 

Mesmo a produção tratando-se de uma revisão de conteúdos percebemos a presença 

da sequência didática para a produção final, levando em consideração as dificuldades 

percebidas das produções anteriores. 

 

6. CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A formação do intérprete educacional ainda é algo que merece muita atenção, e 

muitas pesquisas na área estão sendo feitas para que essa prática venha se tornar cada vez 

melhor. O sujeito surdo é o único que aprende por meio de interpretação, colocando esse 

profissional na função pedagógica, porém é de grande importância que esse profissional 

esteja preparado para essa nova função que desempenhará. Com isso essa pesquisa tem a 

intenção de auxiliar na formação desse profissional, nesse sentido, prepará-lo para a função 

pedagógica que desempenha dentro da esfera educacional. 

Trazemos atenção ao ensino de português como segunda língua para surdos, em 

maneiras que o intérprete como mediador de ensino pode auxiliar nesse processo, que isso 
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também só acontece pois havia preparo do intérprete e uma parceria entre professor e 

intérprete. 

Trazendo para auxiliar a discussão autores como Magda Soares referência em 

questões do letramento e Cecília Gohn no ensino não formal, ambos trazem como 

contribuição a importância que dão sobre o ensino a partir de práticas sociais.  

Após as análises das atividades realizadas pelo aluno nossas hipóteses sobre a 

adaptação das atividades, segundo os interesses do aluno, percebemos resultados 

satisfatórios. O aluno tinha vontade de aprender e suas produções apresentavam avanços 

significativos e emocionantes, mostrando que existem resultados positivos a mediação do 

intérprete, principalmente em contextos heterogêneos como o apontado na pesquisa. Onde 

todos os processos pedagógicos apenas tiveram bons resultados por causa da presença 

desse profissional como mediador.  

Alguns pontos durante a análises foram percebidos e merece estudos futuros, como 

a relação do aluno com os recursos digitais e jogos que utilizam o inglês como instrução, o 

contato dele com essa língua influenciando na produções escritas em língua portuguesa, que 

observamos isso em vários momentos durante a realização das atividades, abrindo as 

possibilidades de futuros estudos na área. 

A pesquisa conseguiu provar nossas hipóteses sobre a importância do intérprete 

educacional na educação de surdos, através dos resultados apresentados nas produções do 

aluno. 
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APÊNDICE A – Diário de Campo 

Duração: 2 aulas  

Proposta: escrita e expansão de vocabulários em português e Libras relacionados ao tema 

profissão, trabalhando com o interesse do aluno.  

A troca de experiência entre os alunos foi muito importante, por terem níveis linguísticos 

diferentes conseguiram se ajudarem durante a atividade resultando em um bom trabalho 

entre eles.  

A Atividade tinha imagem de várias profissões, no primeiro momento eles faziam em libras o 

que viam na imagem, ou o que aquela imagem remetia a eles e depois com ajuda dos 

monitores escreviam em português ao lado de cada imagem. Nessa atividade M. usou apenas 

palavras para escrever sobre as imagens, às vezes tentando construir frases. Havia palavras 

que eles sabiam em libras mas não em português, então mostramos a forma gráfica da 

palavra em seguida era pedido que eles explicassem em libras o conceito da palavra para 

eles, isso nos ajudou a perceber se ele estava realmente entendendo o uso da palavra. 

Durante a atividade percebi como o par linguístico é importe para o aprendizado das línguas, 

pois o aluno conseguiu desenvolver muito bem a atividade com essa colega, onde ambos se 

ajudaram.  

Outra situação interessante foi quando estávamos discutindo sobre a imagem que se referia 

a profissão do Bombeiro, M. ensinou o sinal para Alice e explicou da seguinte maneira em 

libras  

“Prédio, fogo (repetindo o sinal duas vezes), mangueira homem (fazendo o classificador do 

homem apagando o fogo do prédio com uma mangueira)” 

Essa explicação fez Alice entender claramente “o que era bombeiro”, o mais interessante que 

Matheus não fez essa explicação preso ao que estava vendo a imagem, até porque a imagem 

tinha apenas um homem com o uniforme de bombeiro, pelo contrário ele fez a partir de seu 

conhecimento de mundo. E por essa informação ser passada para Alice em sua língua isso 

ficou bem claro para ela. 

O intérprete como mediador nesse momento teve atenção em perceber esses detalhes para 

que o aluno tenha um melhor aproveitamento das aulas.  

Em grupos como esse o intérprete não tem como apenas interpretar o conteúdo, se o aluno 

ainda não desenvolveu a língua de sinais, isso resultaria em perdas para esse aluno que não 

irá entender nada, colocando assim o intérprete na posição de mediador desse ensino que 

também pensará em estratégias de ensino para esses alunos. 
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notar na pergunta número 1, que era para ele escolher uma profissão importante, o aluno 

escolhe a profissão que quer para o futuro, usando palavras que compõem essa profissão 

que é o notebook que usa para se referir em computadores no geral, art (ele sabe exatamente 

o quer dizer “Art”), e UFSCar referindo a faculdade. Mostrando que seu desejo é ser designer 

gráfico. O aluno tem grande interesse por tecnologia de modo geral. 

Como tarefa para casa foi pedido para ele que fizesse uma pesquisa na internet sobre alguma 

profissão (de interesse do aluno). M. escolheu astronauta, após fazer a pesquisa ele escreveu 

um pequeno texto explicando sobre a profissão. 
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Trabalhando também aspectos como a leitura.  

 

 

16 de setembro de 2017 

Tema da aula: gêneros virtuais  

Duração: 1 aula  

Atividade: elaboração de um e-mail formal falando sobre sua profissão para o futuro  
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Nessa aula apresentamos para os alunos os gênero virtuais, mais especificamente o e-mail, 

alguns não tinha e-mail então foi criado junto com eles uma conta. M. por ser muito ligado a 

tecnologia já possuía uma conta. 

Ensinamos algumas características presentes no e-mail, as diferenças entre o e-mail formal 

e informal e quando devem usar cada tipo. 

Pedimos que eles escrevessem um e-mail para os colegas do grupo (vendo assim realmente 

o uso do gênero) contando sobre a profissão que desejam para o futuro. Trabalhamos com 

eles aspectos gramaticais da língua portuguesa, e estrutura da frase assim como o texto 

formal.  

Eles puderam também responder os e-mails que recebiam dos colegas.  
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Percebemos durante a realização dessa atividade, que não foi algo que despertou o interesse 

do aluno M. , isso prejudicou no desempenho, pois ele fez as atividades rapidamente para 

terminar logo.  

Então durante a reunião pedagógica pensamos em estratégias que pudessem prender a 

atenção do aluno, e auxiliar na aprendizagem, já que o curso tem como propósito ensinar o 

português segundo interesse dos alunos e conhecimento de mundo para que possa ver a 

língua em uso. 

Com isso em mente, listamos alguns interesses do aluno, no caso do M. ele tinha grande 

interesse em tecnologias, jogos, e em vídeos no youtube que ensina como jogar seu jogo 

preferido Minecraft. 

 

 

30 de setembro de 2017  

Tema da aula: gêneros virtuais (vídeos youtube) 

Duração: 3 aulas (3 sábados) 

Atividades: estrutura  

Nessas atividades deixamos a questões de estrutura de um modo mais visual, pegamos 

frases simples, dividimos essas frases, sujeito, verbo e objeto, em caixas, e misturamos essas 

a a estrutura da frase. Explicamos sobre estrutura e assim fizemos o aluno raciocinar e pensar 

na ordem que essas caixas devem estar para a estrutura do português estar correta. Primeiro 
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o aluno fazia sozinho, depois explicamos novamente e ele próprio corrigiu seu “erro”, 

deixando o próprio aluno perceber seu erro e entender a estrutura.  Atividade feita no 

PowerPoint  
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Atividade 2- Elaboração de um vídeo em libras pelo próprio aluno M. (tutorial) sobre como 

jogar minecraft, e legendar o vídeo segundo as orientações de estrutura da frase.  

Em um primeiro momento contextualizamos o aluno, explicando o porquê de estar fazendo o 

vídeo. Explicamos que assim como ele, vários jovens surdos também gostam de jogar 

minecraft, mas não sabem pois a maioria dos vídeos na internet são em português para 

pessoas ouvintes e seria muito legal ter vídeos em libras para atingir esses jovens surdos. 

Ele ficou muito animado com a ideia, ainda mais por já possuir uma conta no Youtube. A 

pergunta dele foi, porque fazer legenda se o vídeo é para surdos e já estava em libras. Falei 

para ele que para ter um público maior e mais visualizações precisaria ter legenda assim os 
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ouvintes que não soubesse libras e quisessem ver o vídeo também teria acesso. Mostrei 

vídeo de outros surdos do youtube que faziam seus vídeos em libras mas que também tinha 

legendas. Isso ajudou muito a despertar o interesse do aluno, pois quer ficar famoso no 

youtube. 

Depois mostramos um vídeo para ele um vídeo sobre tecnologia e que falava sobre legendas, 

o processo de legendar um filme, disponível na TV INES 

http://tvines.ines.gov.br/?p=10677.  Quando estava selecionando o vídeo para mostrar 

para o M. pensei, “é muito longo, ele vai ficar disperso. Vou assistir o vídeo e selecionar 

apenas os minutos iniciais”. Para minha surpresa, quando pausei o vídeo ele olhou sério para 

mim e falou: “parou porque? quero ver o inteiro”. Ele assistiu ao vídeo todo e com atenção, 

como falei anteriormente prender a atenção do M.era muito difícil, principalmente em vídeos, 

mas houve tanto interesse pelo vídeo e entender sobre legendas, e fazer a atividade que 

fiquei realmente surpresa. Mostrei para ele alguns sinais que ele não conhecia, fizemos 

pesquisa no golpe. Foi muito produtivo 

Por último gravamos o vídeo em Libras, na sala própria de gravação utilizada pelo Curso 

TILS, com fundo verde, para ele entender que aquela atividade era algo sério. A legenda do 

vídeo ficará para a próxima aula.  
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