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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é apresentar um estudo comparativo entre os gêneros 

discursivos nas provas de língua inglesa do ENEM dos anos de 2010, 2011, 2012 e 

2013 e os gêneros presentes em atividades de leitura nos livros de inglês aprovados pelo 

Programa Nacional do Livro Didático – 2012 (Take Over, On Stage e English for All). 

Este estudo é fundamentado teoricamente em diversas teorias de gêneros discursivos, 

desde a Bakhtiniana e as demais de base sociológica, até a funcionalista de Halliday e 

Hasan e a retórico-pragmática de Swales. Propomos uma articulação entre as 

perspectivas (socio)cognitiva e discursiva para nos alinharmos à visão de gênero como 

frame. Abordamos também a importância dos gêneros discursivos no ensino de línguas 

e na avaliação de leitura em línguas estrangeiras, além de traçarmos um panorama com 

diversos olhares sobre a noção de gênero discursivo em documentos oficiais. Por meio 

da metodologia de análise documental de base interpretativista, identificamos e 

mapeamos os gêneros discursivos presentes nas provas e nos LDs, para que, a partir da 

análise comparativa desses dados, possamos discutir questões relativas ao efeito 

retroativo do ENEM sobre o Ensino Médio. Focamos também, em nossa discussão dos 

resultados, a consonância ou discrepância entre as diversas instâncias envolvidas na 

avaliação de EM e elaboração de material didático, verificando se há compatibilidade 

entre os gêneros apresentados nos LDs e nas quatro versões do ENEM que fazem parte 

do corpus da pesquisa. 

 

Palavras-chave: gêneros discursivos; avaliação; PNLD; ENEM. 



 
 

ABSTRACT 

This research presents a comparative study between the genres present in the English 

language tests that are part of the ENEM (Brazilian secondary school national 

examination) in the years 2010, 2011, 2012 and 2013, and the genres in reading 

activities in some books approved by PNLD - 2012 (Brazilian national program of 

textbooks): Take Over, On Stage and English for All. The study has, as its theoretical 

basis, several genre theories, which range from Bakhtin and others which derive from 

his sociological perspective, to the functionalist studies of Halliday and Hasan, and the 

rhetorical-pragmatic view of Swales. We propose an articulation between two 

perspectives – the (socio)cognitive and the discursive – to support our view of genre as 

a frame. We also discuss the importance of genres in language teaching and the 

assessment of reading in foreign languages. In addition, we present an overview of 

several perspectives on the notion of genres underlying government documents. By 

means of interpretative documentary analysis, we identify and map the genres present in 

both the books and the tests, so that we can compare the data and discuss the issues 

relating to the washback effect of ENEM on high school education. The discussion of 

results also focuses on the discrepancy between the various segments involved in the 

development and evaluation of text books, and it analyzes the compatibility between the 

genres in those books and in the ENEM. 

 

Keywords: genres; evaluation; PNLD; ENEM. 
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1. Introdução 

 

Em meio ao turbilhão de informações e debates acerca do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), observamos diversas polêmicas envolvendo a estrutura da prova, o 

método de correção de redações, a especificidade do conteúdo contemplado na prova, a 

língua em que devem ser redigidos os enunciados das questões nas provas de língua 

estrangeira (LE), entre outras. Visando a questionar, ainda sob uma perspectiva não 

teoricamente informada, a relevância dessas preocupações para a Educação Básica 

brasileira e, como professora de Ensino Médio que sou, comecei a buscar por 

informações oficiais que pudessem esclarecer alguns desses problemas. Contudo, o que 

encontrei foi bastante desconfortante, não só pelas suas implicações educacionais, mas 

pelo fato de não estar relacionado com nenhuma das questões problematizadas e 

expostas na mídia até o momento. 

 

Ao acessar o portal do Ministério da Educação, numa parte destinada aos estudantes, 

podemos encontrar a opção “ENEM”. Na aba intitulada “Novo ENEM”, há o seguinte 

trecho: 

O Ministério da Educação apresentou uma proposta de reformulação do 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e sua utilização como 
forma de seleção unificada nos processos seletivos das universidades 
públicas federais. 
A proposta tem como principais objetivos democratizar as 
oportunidades de acesso às vagas federais de ensino superior, 
possibilitar a mobilidade acadêmica e induzir a reestruturação dos 
currículos do ensino médio.”1 [grifo nosso] 
 

Considerando esse enunciado em destaque e sua relação com a presente pesquisa, faz-se 

necessário esclarecer que nosso contexto engloba, primeiramente, a implantação do 

Novo ENEM, estabelecido por meio da Matriz de Referência lançada em 2009, que 

anunciava a inclusão da LE em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias a partir de 

2010. Paralelamente a isso, estavam sendo selecionados os livros didáticos (LD) de LE 

pelo Programa Nacional do Livro Didático 2012 (PNLD 2012). Esses livros foram 

inscritos para seleção em 2010 e aqueles que foram avaliados como sendo apropriados 

para o Ensino Médio (EM) brasileiro, a partir de critérios estabelecidos pelo MEC 

(BRASIL, 2010) foram aprovados. 

 

                                                 
1 Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=310+enen.br Acessado em 01/04/13. 



12 
 

Nosso estudo parte do princípio de que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) postulam que “a Base 

Nacional Comum [da Educação Básica] contém em si a dimensão de preparação para o 

prosseguimento de estudos” (PCNs – Bases Legais, p. 17) e que o ENEM é considerado 

um dos mecanismos de avaliação da eficácia e normatização do currículo do EM no 

Brasil. Contudo, a partir de 2009, o ENEM passou a ter uma segunda2 função: 

selecionar candidatos para ingressar nas principais universidades federais do país, ou 

seja, a mesma função desempenhada, até então, pelo vestibular. A partir dessa nova 

medida que mudou de alguma forma o estatuto institucional do ENEM, diversos 

aspectos problemáticos – ou potencialmente, problemáticos – foram levantados, pois 

servir a dois senhores ao mesmo tempo, ou seja, avaliar alunos – e portanto, a qualidade 

do ensino – e selecionar candidatos, certamente traz sérias implicações. Por exemplo, 

podemos questionar alguns pontos: ao avaliar a qualidade do EM brasileiro, a partir do 

ENEM, os resultados estariam sendo utilizados como parâmetros de melhoria da 

educação? Ou, ainda, será que os alunos selecionados são aqueles que foram preparados 

pela instituição de EM onde estudou ou buscaram “reforço” em cursos preparatórios? 

Aqui, vale levantar a seguinte hipótese: da mesma forma que os vestibulares acabaram 

se tornando o norte do EM, acarretando, pelo papel seletivo, a criação de cursos 

preparatórios para o vestibular, por exemplo, é possível que o efeito retroativo do 

ENEM sobre o EM seja semelhante? Há a possibilidade da reforma do EM pensada 

após a realização da primeira edição do ENEM, em 1999, ser resgatada nos dias atuais? 

 

Muitos podem pensar que os questionamentos acima estejam problematizando algo que 

sempre foi considerado benéfico para os alunos concluintes de EM: serem 

preparados/treinados3 para obterem a aprovação para a universidade. Nossa 

preocupação realmente não faria muito sentido, caso o ENEM não estivesse sendo alvo 

de diversas críticas, dentre as quais, podemos destacar a questão da estrutura da prova, 

devido ao grande número de itens para serem solucionados em pouco tempo, exigindo 

do candidato grande esforço cognitivo. Quanto à estrutura da prova, também devemos 

ponderar as limitações logísticas impostas pela configuração da prova que é elaborada 

com base em itens: no caso da prova de linguagem em geral, cada item consiste de um 

                                                 
2 Além dessas duas funções, vale lembrar que o ENEM também funciona como exame de certificação 
para aqueles que já atingiram a maioridade e ainda não concluíram o Ensino Médio. 
3 A utilização da palavra “treinados” foi intencional, pois visam a enfatizar a preparação “quase 
mecânica” adotada por esses cursos, para o ingresso em universidades. 
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texto e uma questão. Essa estrutura pode acarretar uma restrição na escolha e na 

configuração dos gêneros discursivos4, uma vez que, para responder às cinco questões 

de LE do ENEM, cada candidato precisa ler e compreender cinco textos diferentes. 

 

Nesse sentido, a partir de um trecho de uma coluna escrita pelo educador e colunista 

Mateus Prado sobre o perfil da prova de LE no ENEM, publicada em 27/10/2012, 

podemos estabelecer o que se espera do candidato: 

O ENEM não exige um conhecimento aprofundado das línguas. O que a prova 
cobra é o popularmente conhecido inglês, ou espanhol, "instrumental". Trata-se 
do conhecimento da língua estrangeira para leitura e uso aqui mesmo no Brasil 
e não em viagens ao exterior. O ENEM medirá a capacidade do aluno de 
ampliar suas habilidades de compreensão de textos – e do mundo moderno – 
através do entendimento de textos curtos em uma dessas línguas.5 [grifo nosso] 

 
A seleção de textos curtos, portanto, passa a configurar-se como uma imposição da 

própria estrutura ao tema. Nesse contexto, e considerando inevitável o efeito retroativo 

do ENEM sobre o EM, levantamos os seguintes questionamentos: será que os LDs 

adotados pelas escolas públicas brasileiras de EM apresentam gêneros discursivos 

semelhantes àqueles presentes no ENEM? Os textos contidos nos livros do PNLD são 

adequados para preparar o aluno para o exame? Ou o contrário: os textos curtos 

presentes no ENEM são apropriados àqueles alunos que cursaram o EM e estudaram 

com os LDs aprovados no PNLD? Além disso, é possível atender à expectativa de que o 

candidato esteja familiarizado com as estratégias de leitura adequadas para cada gênero 

discursivo e que possa ser capaz de utilizar seus conhecimentos em LE de modo a 

compreender esses textos curtos, tendo como base a habilidade6 de leitura? Esses 

questionamentos, ainda não formulados como perguntas de pesquisa, motivam o 

encaminhamento geral do estudo. 

 

                                                 
4 As razões motivadoras para a utilização de “gêneros discursivos” em detrimento de “gêneros textuais” 
serão discutidas mais adiante. 
5
  Disponível em http://ultimosegundo.ig.com.br/colunistas/mateusprado/a-lingua-estrangeira-no-enem/ 
c1597806387254.html Acessado pela última vez em 11/03/13. 
6  Aqui, chamamos atenção para a palavra “habilidade” que, em alguns momentos, estará relacionada à 
leitura, como uma das quatro habilidades principais do ensino de línguas, e, em outros casos, estará 
relacionada às habilidades referentes às competências presentes na Matriz de Referências no Novo 
ENEM. 
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1.1. Justificativa 

 

Pensar na coerência entre o material didático aprovado e o processo avaliativo se mostra 

bastante pertinente à medida que deveria haver, a princípio, uma articulação entre as 

várias instâncias, políticas e iniciativas do MEC (PCNs, PNLD, ENEM etc). Além 

disso, podemos destacar que o ensino de LE tendo como base gêneros discursivos é 

incentivado em todas essas instâncias, por esses funcionarem como norteadores do 

ensino/aprendizagem de LE, como parâmetros para elaboração de materiais didáticos e 

como importante elemento no processo de avaliação da leitura em LE (cada um desses 

aspectos será discutido mais detalhadamente em seções posteriores). 

 

1.1.1. As configurações do ENEM e seus efeitos 

 

Sabemos que nos vestibulares federais extintos a partir de 2012, havia, em sua maioria, 

uma preocupação com a inclusão de textos representativos de diferentes gêneros 

discursivos. De forma semelhante, no ENEM, podemos constatar a sua importância, na 

Matriz de Referência para o Novo ENEM, em que são apresentadas algumas 

competências relacionadas às áreas. Por exemplo, para a área 2, que visa levar o 

candidato a conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de 

acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais, uma das habilidades testadas é 

“relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social” 

(Matriz de Referência do Novo ENEM, 2009). Além dessa, há uma passagem que 

evidencia esse uso social a partir da inclusão de gêneros discursivos diversos, ao tratar 

dos objetos de conhecimento associados às Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 

referentes ao estudo do texto: “as sequências discursivas e os gêneros textuais no 

sistema de comunicação e informação - modos de organização da composição textual; 

[...] e de leitura de textos gerados nas diferentes esferas sociais - públicas e privadas”. 

(Matriz de Referência do Novo ENEM, 2009)  

  

Além da coerência entre propostas de materiais didáticos e de avaliação, podemos 

ressaltar que o efeito retroativo da avaliação sobre o EM, na época dos vestibulares, 

acontecia de maneira diferente, pois cada universidade elaborava suas questões de 

maneira autônoma, não havendo padrões logísticos rígidos a serem seguidos. Por 

exemplo, nas provas de inglês aplicadas pela UFRJ nos vestibulares referentes aos anos 
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de 2001 e 2002 (ANEXO 1)7, notamos que há diferentes gêneros discursivos e que não 

há critérios logísticos na formatação da prova, pois a primeira consiste de duas páginas 

e a segunda, de aproximadamente três. Além disso, não há número específico de 

questões para cada texto: alguns têm apenas uma, outros, duas ou três. Havia uma banca 

específica para a elaboração das provas, cujas questões emergiam das especificidades 

dos textos escolhidos sem as amarras do padrão “1 texto = 1 questão”. As escolhas dos 

textos e das questões que os exploravam eram bem mais livres. Por outro lado, o ENEM 

é regido, em grande parte, por critérios logísticos que, na maioria das vezes, não 

emergem diretamente de decisões técnico-pedagógicas, como descrito anteriormente. 

 

Além dessas restrições, há de se considerar o esforço cognitivo que o candidato deve 

realizar para ler cinco textos e responder a uma questão para cada um deles, esforço esse 

somado às soluções das demais questões das outras áreas do conhecimento. O que 

notamos em nossas análises iniciais é que os textos são curtos e isso resulta em dois 

tipos de tratamento a eles dados: ou são disponibilizados na íntegra, representando 

gêneros tipicamente “pequenos” (com poucos elementos textuais) ou são adaptados. 

Quanto aos textos pequenos, nota-se a predominância dos cartuns, charges, tirinhas de 

HQ e frases8 (do dia), por exemplo, como parte do cotidiano do leitor. A preocupação 

maior, que será desenvolvida na análise dos dados, recai sobre os gêneros que, de tão 

adaptados, poderíamos dizer que foram “mutilados” – fragmentos de notícias, 

fragmentos de reportagens, e outros. Esse processo acaba “fragmentando” uma das 

propostas do exame: reconhecimento da função e uso social da língua por meio de 

gêneros discursivos. 

 

Essa configuração do ENEM também gera outro problema, que apesar de não ser o 

nosso foco nesta pesquisa, deve ser mencionado: questões que exploram apenas uma 

habilidade. Quando lemos qualquer texto, independente do objetivo, exploramos, 

normalmente, múltiplas habilidades de leitura, e o que temos observado nas provas do 

                                                 
7 As provas da UFRJ foram incluídas como exemplos, pois participei, como candidata, de ambas as 
seleções e recordo ter percebido a importância que os textos (e respectivos gêneros discursivos) tiveram 
na hora de realizar as questões a eles relacionadas. 
8 O conceito de frase é relativamente problemático, pois é muito comum encontrarmos “frases do dia” que 
na verdade são trechos de discursos, entrevistas ou de qualquer outro texto proferido por alguém. Para 
fins de esclarecimento, de acordo com Costa (2008), frase “compõe-se de ‘fala’ dos locutores/autores 
(geralmente adultos e muito conhecidos: celebridades, artistas, políticos, jogadores de futebol...), mais o 
contexto ‘recuperado’ (informativo, atelado ou interpretativo/tendencioso) do editor.” (COSTA, 2008, P. 
120) 
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ENEM é uma hipersimplificação do processo de leitura. Por exemplo, há questões que 

podem ser respondidas com base apenas na leitura do título do texto ou de algum trecho 

específico do texto. Visto isso, podemos questionar a necessidade de incluir tal texto, 

pois além da adaptação que, em alguns casos, descaracteriza o gênero, notamos também 

essa negligência com elementos textuais que poderiam ser mais bem trabalhados de 

modo a tornar a leitura mais dinâmica. 

 

Tudo isso justifica a preocupação concernente ao efeito retroativo do ENEM no EM, 

pois a presença de gêneros discursivos variados nos LDs de inglês é um critério 

fortíssimo de seleção dos livros, e fragmentos de textos não representam gêneros. Ou 

talvez, pode-se argumentar, representem o gênero “fragmento de texto para fins 

didáticos”. Contudo, o receio de que a escolha do gênero para a prova do ENEM seja 

determinada pelos critérios logísticos e, de forma semelhante, os parâmetros do ENEM 

sejam determinantes para a abordagem metodológica do ensino de LE no LDs, nos faz 

considerar a possibilidade de uma futura reformulação dos currículos de LE no EM, 

sejam eles da escola particular ou da pública estadual ou federal, visando a “treinar” os 

alunos para terem sucesso nessa prova, que passou a ser decisiva em suas vidas. 

 

1.1.2. O estudo dos gêneros discursivos e suas implicações para o ensino 

 

A questão, então, que nos mobiliza, motivando a presente pesquisa diz respeito aos 

possíveis efeitos da configuração imposta para a elaboração de itens para o ENEM, 

principalmente no que concerne à seleção de textos e, portanto, dos gêneros discursivos. 

Essa preocupação se estende à mútua determinação entre avaliação de ensino e, mais 

especificamente, material didático. Como já vimos, sendo o gênero discursivo um 

parâmetro de grande relevância, tanto na elaboração quanto na seleção de livros para o 

PNLD, pretendemos investigar como os gêneros se apresentam no ENEM, tendo como 

contraponto a sua inserção no material didático em questão. O foco no gênero 

discursivo não emerge apenas como um fator de natureza técnica (“que tipo de texto”), 

mas como um conceito que hoje se mostra de grande relevância nos estudos da 

linguagem e do discurso, ao ponto de ser considerado como um dos elementos centrais 

da produção de sentidos, e, portanto, abordado teórica e analiticamente, hoje, por 

diferentes correntes. 
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Comecemos pela teoria sociointeracionista, postulada pelo psicólogo russo Vygotsky, 

que é comumente encontrada como embasamento teórico-metodológico dos LDs. Ela 

considera o homem não somente como um ser biológico, mas igualmente como um ser 

social, histórico e cultural. Aliada a esse princípio, a importância da interação social 

como meio de levar o indivíduo do presente estágio de desempenho cognitivo para um 

nível mais elevado (desempenho potencial) é postulada na teoria. Levando em 

consideração que essa interação é realizada fundamentalmente por meio da linguagem e 

que gêneros discursivos se referem aos modos como o uso da língua é reconhecido 

socialmente, podemos justificar a afirmação de Swales (1992) de que a interação verbal 

é orquestrada pelos gêneros discursivos, e estes representam a ligação entre o passado e 

o presente, que podemos relacionar também com os níveis atual e potencial de 

desempenho do aprendiz. 

 

Meurer, Bonini e Motta-Roth (2005) ressaltam a possibilidade de percepção de como a 

linguagem se entrelaça com a vida, ao “percorrermos” a trajetória histórica – e teórica – 

das diferentes teorias de gêneros discursivos, perspectivas ora integradoras ora 

divergentes. Nesse cenário, podemos destacar as abordagens sociodiscursivas 

representadas pela teoria dialógica bakhtiniana, pelo interacionismo sociodiscursivo e 

por algumas vertentes da análise do discurso. Além dessas, ressaltamos ainda a visão 

sociorretórica de gêneros defendida por Swales, na década de 90, e Miller e Bazerman, 

entre as décadas de 80 e 90. Esse arcabouço teórico será discutido com mais 

detalhamento no capítulo a seguir. 

 

Essas perspectivas teóricas são as mesmas que influenciam a expansão do estudo de 

gêneros discursivos no Brasil, justificando a importância e inclusão destes como base 

para os estudos de cunho linguístico-discursivo, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei nº 9.394 (LDB) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio (PCN): 

 
A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social. (LDB, Art. 1º, parágrafo segundo) 
 
Toda e qualquer análise gramatical, estilística, textual deve considerar 
a dimensão dialógica da linguagem como ponto de partida. O 
contexto, os interlocutores, gêneros discursivos, recursos utilizados 
pelos interlocutores para afirmar o dito/escrito, os significados sociais, 
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a função social, os valores e o ponto de vista determinam formas de 
dizer/escrever.” (PCN, Parte 2, p. 21) 
 

A partir dessa perspectiva, profissionais e instituições de ensino começaram a 

considerar a importância dos gêneros discursivos, de acordo com as diversas teorias 

subjacentes, na hora de construir o currículo de LE. 

 

Outro indício do desenvolvimento dessa abordagem que privilegia os gêneros 

discursivos são os numerosos encontros acadêmico-profissionais cujo foco (ou uma das 

áreas de concentração) é a abordagem de gêneros discursivos como parte do processo 

ensino/aprendizagem de línguas. Entre eles, o SIGET, Simpósio Internacional de Estudo 

de Gêneros Textuais, é um dos mais significativos, sendo seu objetivo discutir a relação 

entre os gêneros e as atividades humanas a partir deles geradas. No que diz respeito aos 

cursos de pós-graduação, um fato marcante foi a criação de um GT (grupo de trabalho) 

exclusivo para tratar de assuntos referentes aos gêneros discursivos e suas implicações 

na ANPOLL, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e 

Linguística. Esse GT era um “sub-gt” daquele voltado para a Linguística Aplicada, mas 

devido ao grande número de pesquisadores que dele participavam, passou a constituir 

um grupo próprio. Uma grande contribuição desse novo GT foi o livro Gêneros: 

teorias, métodos, debates, cujo objetivo é “estabelecer um mapeamento dos principais 

conceitos, termos e explicações disponíveis nesse campo de estudos”9. Não podemos 

deixar de mencionar o Congresso da ABRALIN e o Congresso Brasileiro de Linguística 

Aplicada (CBLA) vinculado à ALAB – Associação Brasileira de Linguística Aplicada, 

além da colaboração para o desenvolvimento das abordagens pedagógicas para o ensino 

de LE para fins específicos. Este fato é explicitado pela abrangência e evolução do 

nome do encontro acadêmico, primeiramente intitulado Seminário Nacional de Inglês 

Instrumental e Seminário Nacional de Línguas Instrumentais, posteriormente, 

Congresso Nacional de Línguas Estrangeiras para Fins Específicos, e finalmente, 

Congresso Nacional de Línguas para Fins Específicos, que tem como um dos objetivos 

“ser um fórum de discussões sobre ensino-aprendizagem de Línguas para Fins 

Específicos à luz das pesquisas recentes relacionadas à implementação de Gêneros em 

sala de aula”.10 Igualmente importante aos anteriormente citados, temos os 

SILID/SIMAR, Simpósio sobre o Livro Didático de Língua Materna e Língua 

                                                 
9 Disponível em http://www.parabolaeditorial.com.br/releasegeneros.htm Acesso em 19/03/13. 
10 Disponível em http://www.neple.com.br/linfe/ Acesso em 19/03/13.  
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Estrangeira e Simpósio sobre Materiais e Recursos Didáticos, que acontecem na PUC-

Rio e representam uma iniciativa dos departamentos de Letras e o de Artes e Design, 

visando a “continuidade ao diálogo sobre a produção e uso do livro didático e sobre a 

função e uso de materiais didáticos diferentes do livro”.11 Finalmente, uma contribuição 

muito útil nessa área é o Dicionário de Gêneros Textuais (COSTA, 2008) que define e 

exemplifica 500 gêneros considerados mais relevantes. 

 

A influência desses estudos não se restringe ao contexto acadêmico, mas perpassa os 

muros das universidades para que a prática pedagógica e as políticas educacionais 

possam ser, ao mesmo tempo, reflexo dessas pesquisas e espaço de reflexão para o seu 

aprimoramento. Nesse cenário, destacamos a elaboração e avaliação de material 

didático, que devem refletir os principais documentos oficiais norteadores da Educação 

Básica, citados anteriormente. No Guia do PNLD 2012, constata-se a presença de 

gêneros diversos como um dos critérios de avaliação da eficácia do LD de língua 

estrangeira moderna (LEM):  

 
[...] o processo foi orientado pelo entendimento de linguagem como 
atividade social e política, que envolve concepções, valores e 
ideologias inerentes aos grupos sociais; atividade em permanente 
construção, por isso heterogênea e historicamente situada; prática 
discursiva, expressa por meio de manifestação verbal e não verbal e 
que se concretiza em diferentes línguas e culturas. (Guia PNLD – 
LEM, 2012, p. 10)  
 
BLOCO II – COM RELAÇÃO AOS TEXTOS, A COLEÇÃO: [...] 9. 
Contempla diversidade de: tipos textuais; gêneros, textos verbais e não 
verbais? [...] (GUIA PNLD 2012 – LÍNGUA ESTRANGEIRA, pp. 
12) 

 

Sendo assim, a atenção atribuída aos gêneros, tanto na pesquisa quanto na prática, 

confere a esse trabalho uma relevância significativa. Juntam-se a esses fatores, o meu 

interesse como professora de LE no EM, numa instituição pública federal e, como 

pesquisadora da pedagogia baseada em gêneros discursivos, além de minha experiência 

como uma das avaliadoras dos livros de inglês do PNLD, como parte da equipe que 

avaliou e aprovou os livros de LE que começaram a ser usados nas escolas públicas 

brasileiras em 2012. Dessa forma, creio que o contato, por mais de 60 dias ininterruptos, 

com os critérios de exclusão das coleções inscritas, a imersão na leitura que pudesse 

                                                 
11 Disponível em http://www.letras.puc-rio.br/eventos_let/4silid/index.html Acesso em 25/04/14. 
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garantir uma avaliação informada e consciente, como também as trocas de ideias com os 

outros avaliadores foram primordiais para o desenvolvimento desta dissertação. 

 

1.2. Objetivos 

 

Partindo do pressuposto de que deveria haver um diálogo mais sistemático entre os 

objetivos do PNLD (baseados nos PCNs, Leis de Diretrizes e Base etc) e os parâmetros 

estabelecidos para os itens do ENEM, no que se refere à escolha dos gêneros, 

questionamos se os livros didáticos de inglês adotados no Ensino Médio apresentam 

gêneros discursivos que estão em consonância com aqueles presentes no ENEM. Esse 

questionamento de base se traduz nos seguintes objetivos de pesquisa: 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

Este trabalho pretende investigar se os gêneros discursivos que são focos de atividades 

de leitura, no volume 3 (três) das coleções Take Over, English for All e On Stage 

(aprovadas pela avaliação do PNLD 2012), são compatíveis com  aqueles presentes na 

parte referente à disciplina “inglês” nas provas do ENEM 2010, 2011, 2012 e 2013, e 

quais as possíveis implicações decorrentes do modo como eles são apresentados no 

exame nacional. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Esse objetivo geral pode ser traduzido nos seguintes objetivos específicos: 

 

a) Considerando que a estrutura da prova de LE do ENEM consiste em “uma questão = 

um texto e uma pergunta”, objetivamos mapear os gêneros que são utilizados para se 

adequarem a esse formato; 

b) Sendo essa estrutura resultante de limitações logísticas visando a proporcionar 

segurança ao banco de questões e moderado esforço cognitivo por parte dos candidatos, 

pretendemos investigar se a escolha dos gêneros discursivos acaba por ser determinada 

por essas restrições; 
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c) Visto que o ENEM pretende avaliar o EM brasileiro, buscaremos averiguar se os 

gêneros discursivos característicos da prova espelham os gêneros típicos presentes nos 

LDs do PNLD, por meio de um mapeamento dos mesmos e uma análise contrastiva; 

d) Finalmente, pretendemos, a partir dos resultados do trabalho empírico, propor uma 

reflexão pautada nas seguintes perguntas de pesquisa: 

 

d.1) Em se tratando das questões do ENEM, os gêneros adaptados e os restritos a 

textos curtos contemplam os objetivos da avaliação e dos PCNs e os demais 

documentos oficiais? 

d.2) Os gêneros discursivos presentes no ENEM espelham aqueles abordados 

nos LDs do PNLD? 

d.3) Nos LDs do PNLD, o trabalho com gêneros poderia capacitar os alunos para 

realizarem as questões de LE do ENEM? 

d.4) Assim sendo, é possível avaliar se os gêneros apresentados no ENEM, até 

então, estão em consonância com os princípios educacionais postulados e, de 

fato, adotados para o Ensino Médio brasileiro, levando em consideração o que o 

aluno estuda nos livros e a forma como ele é avaliado ao final de tudo?   

d.5) Quais são as possíveis consequências do efeito retroativo desse método de 

avaliação sobre o processo ensino-aprendizagem?  

 
Não faz parte dos nossos objetivos avaliar o item como um todo, ou seja, o texto + a 

questão (enunciado+alternativas). Apesar de crermos que a separação entre texto e 

questão, para fins analíticos, como os dessa pesquisa, distorce a configuração do item 

como um todo, o nosso foco recai no gênero discursivo e, portanto, no texto em si, e não 

na questão. Investigar a articulação texto-questão é um objetivo relevante que, 

acreditamos, deva ser explorado em pesquisas futuras. 
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2. Fundamentação teórica: o conceito de gênero e suas implicações pedagógicas  

 

A fim de fundamentar a pesquisa teoricamente, discorreremos sobre as diferentes visões 

de gêneros discursivos, advogando a perspectiva a qual nos filiamos mais diretamente: a 

sociocognitiva, em que o gênero é visto como frame. Além disso, discorreremos sobre a 

importância dos gêneros discursivos para o ensino e avaliação de leitura, principalmente 

no ensino de LE, e a questão da autenticidade e adaptação de textos. 

 

2.1. As teorias de gêneros discursivos 

 

Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, 

são correias de transmissão entre a história da sociedade 

e a história da linguagem.(BAKHTIN, 2006, p. 268) 
 

Ao optarmos pelo uso do termo “gênero discursivo” em detrimento de “gênero textual”, 

também comum na literatura sobre o tema, estamos, de certa forma, apontando para a 

vertente sociológica dos estudos de gêneros. 

 

Por essa razão, iniciaremos com a perspectiva bakhtiniana, uma vez que ela serve de 

alicerce para as demais correntes que compõem essa vertente: Bakhtin (2006) propõe 

uma visão de texto socio-historicamente determinada, ao definir gêneros como “tipos 

relativamente estáveis de enunciados” (p. 262), que são particulares, individuais, mas 

são elaborados por campos específicos da atividade humana em que há a utilização da 

língua. Tais enunciados (orais ou escritos) são realizados a partir do emprego da língua, 

bem como 

refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 
campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo seu estilo da 
linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 
gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional. (BAKHTIN, 2006, p. 261) 
 

Esses três elementos que fazem parte das dimensões essenciais e indissociáveis dos 

gêneros discursivos, a saber, o conteúdo temático, o estilo e a construção 

composicional, estão “ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 

especificidade de um determinado campo da comunicação.” (BAKHTIN, 2006, p. 262) 

E para detalhar melhor o que cada um representa, Rojo (2005) os entende como: 

• os temas – conteúdos ideologicamente conformados – que se tornam 
comunicáveis (dizíveis) através do gênero; 
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• os elementos das estruturas comunicativas e semióticas 
compartilhadas pelos textos pertencentes aos gêneros (forma 

composicional); 
• as configurações específicas das unidades de linguagem, traços da 

posição enunciativa do locutor e da forma composicional do 
gênero (marcas linguísticas ou estilo). (ROJO, 2005, p. 196) 
 

Ao considerarmos que a interação é a condição essencial para a elaboração de gêneros 

discursivos, podemos destacar elementos fundamentais desta situação social, são eles: 

“o locutor e seu interlocutor, ou horizonte/auditório social, a que a palavra do locutor se 

dirige.” (ROJO, 2005, p. 197) São as relações sociais, institucionais e interpessoais 

desta parceria, vistas a partir do foco da apreciação valorativa do locutor, que 

determinam muitos aspectos temáticos, composicionais e estilísticos do texto ou 

discurso. Sendo assim, conforme conclui Bakhtin (2006): 

Uma determinada função (científica, técnica, publicística, oficial, 
cotidiana) e determinadas condições de comunicação discursiva, 
específicas de cada campo, geram determinados gêneros, isto é, 
determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e 
composicionais. (BAKHTIN, 2006, p. 266) 
 

Outra característica importante, segundo o mesmo autor, é o fato de os gêneros 

refletirem “de modo mais imediato, preciso e flexível todas as mudanças que 

transcorrem na vida social”. (BAKHTIN, 2006, p. 268) E a justificativa para tal 

concepção, encontramos nos estudos de Fiorin (2006), que postula que os enunciados 

não são produzidos fora das esferas de ação; logo, são determinados tanto pelas 

condições específicas como pelas finalidades de cada uma delas. O autor crê que ação 

implica em interação, pois só dizemos no agir, e esse agir motiva a produção dos 

enunciados, ou seja, “cada esfera de utilização da língua elabora tipos relativamente 

estáveis de enunciados”. (FIORIN, 2006, p. 61) 

 

A ênfase, portanto, na dimensão socio-histórica do gênero realça a sua natureza 

discursiva, uma vez que entendemos por discurso a produção de sentidos como 

emergente e, ao mesmo tempo, constituinte, das práticas sociais. Dessa forma, a adoção 

do termo “gênero discursivo” visa a marcar a relação interdeterminante entre gênero e 

discurso. 

 
Em uma perspectiva funcionalista de gênero, Halliday postula que “texto é uma 

linguagem funcional [...] funcional é a linguagem ao realizar algo em algum contexto de 

situação” (HALLIDAY; HASAN, 1989, p. 52). Dentro dessa visão, Halliday e Hasan 
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(1989) e Martin (1984) abordam o gênero como “uma atividade direcionada por 

objetivos e propósitos realizada em estágios e na qual os falantes se engajam como 

membros de nossa cultura.” (MARTIN, 1984, p. 25), em que funcionalidade é vista 

como objetivo/propósito. 

 

Halliday (1989) define texto como “instância de uso de linguagem viva que está 

desempenhando um papel em um contexto da situação” (HALLIDAY, 1989, p.10). 

Mesmo sendo um dos maiores expoentes da linguística textual, o autor elabora uma 

descrição bem detalhada acerca do que ele chama de configuração contextual, que 

apresentam três variáveis que nos permitem tecer previsões sobre a adequação entre 

texto e contexto, a saber: 

• o campo do discurso ou a natureza da prática social realizada pelo uso 
da linguagem – o tipo de ato que está sendo executado e seus 
objetivos (elogiar, culpar, informar etc.); 

• a natureza da relação entre os participantes do discurso – os papéis de 
agente (pai/mãe e filho, autor e leitor etc.); o grau de controle de um 
participante sobre o outro; a relação entre ele (hierárquica ou não 
hierárquica: especialista/palestrante com a plateia ou amigo/ a 
interagindo com um/ a amigo/ a etc.); a distância social existente 
(mínima ou máxima: participantes que interagem frequentemente, 
participantes que se conhecem fora daquele contexto específico 
etc.); 

• a natureza do modo do discurso – o papel desempenhado pela 
linguagem (constitutivo ou auxiliar/suplementar); o 
compartilhamento do processo entre os participantes (dialógico ou 
monológico); canal da mensagem (gráfico ou fônico); meio (falado 
– com ou sem contato visual; ou escrito). (MOTTA-ROTH, 2005, 
p. 17) 

 
Motta-Roth (2005), ao abordar a concepção de Hasan (paralelamente a de Halliday) 

sobre os gêneros, aponta para a mesma importância dada ao contexto: 

genêro corresponde à linguagem usada em associação a contextos e 
funções recorrentes na experiência cultural humana. Nesses termos, o 
modo como o contexto se configura determina o modo como o 
conteúdo, as relações interpessoais e a estrutura da informação se 
manisfestam no texto. (MOTTA-ROTH, 2005, p. 28) 
 

Tendo também como base os estudos de Halliday e Hasan, Martin conceitua gêneros 

discursivos, detalhando a definição apresentada anteriormente, e ressaltando, assim, a 

preocupação dos autores com a abordagem do contexto sócio-histórico no qual o texto 

ocorre: 

Caracterizamos os gêneros como processos sociais orientados por 
objetivos e realizados em estágios - (i) são realizados em estágios, 
pois geralmente leva-se mais de uma fase de significado para se 
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trabalhar com um gênero, (ii)  são orientados por objetivos, porque as 
fases que se desdobram são projetadas para realizar algo e temos 
aquele sentimento de frustração ou imperfeição se estagnados e (iii) 
são sociais, porque nos engajamos em gêneros de forma interativa 
com os outros. A partir dessa perspectiva, as culturas podem ser 
interpretadas como um sistema de gêneros - e não há nenhum 
significado fora de gêneros. (MARTIN, 1984, p. 25)12 
   

Sobre o trabalho com gêneros levar mais de uma fase de significados, Vian Jr. (2005) o 

justifica com a impossibilidade de se transmitir todos os significados simultaneamente, 

uma vez que, além de estabelecerem relações entre si, afetam diretamente nos demais 

níveis do gênero (organização de língua, contexto, metafunções e as respectivas 

variáveis de registro). Os tipos de significados veiculados são: a) os significados 

interpessoais, ou seja, os papeis assumidos pelos participantes da interação; b) os 

significados experienciais, ou seja, a representação das atividades sociais; e, c) os 

significados textuais, ou seja, o papel simbólico e retórico da linguagem. (VIAN JR., 

2005, p. 32 – 33) 

 

Finalmente, encerraremos essa seção com a visão de John Swales, que mesmo 

defendendo uma abordagem retórico-pragmática, corrobora a visão sócio-histórica, uma 

vez que considera gêneros discursivos como eventos comunicativos, com propósitos 

compartilhados por membros de um determinado grupo (uma comunidade discursiva) 

(SWALES, 1992). Ou seja, o autor também enfatiza a dimensão social do gênero. 

Seguindo a mesma linha, Bhatia (2001) acrescenta que um gênero pode possuir mais de 

um propósito, reconhecido(s) pelos seus usuários, reiterando assim a natureza complexa 

de sua conceituação.  

 

A perspectiva teórica de Swales recebe influência de diversas áreas, a saber, a retórica, a 

linguística sistêmico-funcional de Halliday, antropologia e a etnografia, com a atenção 

voltada para o ensino-aprendizagem. (HEMAIS; BIASI-RODRIGUES, 2005) E ao 

traçar as características dos gêneros discursivos, essa vertente apresenta uma definição 

que corrobora a visão que aqui defendemos. Inicialmente, esta foi a definição proposta 

em 1990 por John Swales: “um gênero compreende uma classe de eventos 

                                                 
12 No original: We characterised genres as staged goal-oriented social processes – (i) staged because it 

usually takes us more than one phase of meaning to work through a genre, (ii) goal-oriented because 

unfolding phases are designed to accomplish something and we feel a sense of frustration or 

incompleteness if we’re stopped and (iii) social because we engage in genres interactively with others. 

From this perspective, cultures can be interpreted as a system of genres – and there is no meaning 

outside of genres. (MARTIN, 1984, p. 25) Minha tradução. 
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comunicativos, cujos exemplares compartilham os mesmos propósitos comunicativos.” 

(SWALES, 1990, p. 58) O autor acrescenta que os membros mais experientes das 

comunidades discursivas reconhecem os propósitos comunicativos compartilhados, e 

estes constituem a razão do gênero. Essa razão é a responsável pelo enquadramento da 

estrutura esquemática do discurso determinando a escolha do estilo. Assim, esses 

propósitos comunicativos – somados à estrutura, ao estilo, ao conteúdo e ao público-

alvo – colaboram para a expectativa da comunidade discursiva acerca do que é 

altamente provável para o gênero, ou seja, essa comunidade começa a ver esses textos 

como protótipos de certos gêneros. (SWALES, 1990) Em suma, podemos concluir com 

uma citação baseada nos estudos iniciais de Swales, que apresenta uma definição de 

gêneros bastante elaborada e precisa:  

[gênero é definido como] uma classe de eventos comunicativos, com 
um propósito comunicativo realizado por comunidades discursivas 
que reconhecem a lógica subjacente ao gênero, possuem um repertório 
de gêneros, desenvolvem um léxico próprio para o gênero e atribuem 
ao gênero as convenções discursivas e os valores adequados. 
(HEMAIS; BIASI-RODRIGUES, 2005, p. 127) 
 

No entanto, o conceito de comunidade discursiva tem sido amplamente discutido e seus 

estudos têm sido aprofundados e revistos. 

 

Finalmente, posto que nossa visão de gênero parte do princípio de que os enunciados 

devem ser compreendidos a partir de sua realidade sócio-histórica, optamos por 

“gêneros discursivos”, pois a concepção de “gêneros textuais” – mais centrada, como já 

colocado anteriormente, na materialidade textual (ROJO, 2005) – não satisfaz a nossos 

objetivos nesse estudo. Contudo, nos aprofundaremos nessa questão ao tratar da relação 

entre gêneros e ensino de língua. 

 

2.2. O gênero como frame: abordagem sociocognitiva 

 
O sociocognitivismo é pautado numa visão integradora do fenômeno da linguagem, 

preconizando a não distinção entre o conhecimento linguístico e o não linguístico, pois 

considera importante “o contexto nos processos de significação e o aspecto social na 

cognição humana” (MARTELOTTA; PALOMANES, 2011, p. 179). Ao considerarmos 

esses aspectos, podemos resumir o interesse dessa corrente na relação entre linguagem, 

pensamento e experiência. Acerca disso, Martelotta e Palomanes argumentam que 

devemos considerar “os processos de pensamento subjacentes à utilização de estruturas 
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linguísticas e sua adequação aos contextos reais nos quais essas estruturas são 

construídas” (MARTELOTTA; PALOMANES, 2011, p. 179). 

 

A linguística sociocognitiva postula que os significados não são prontos, mas são 

construídos a partir da interação social e de contextos ricos, complexos e não estáveis. 

Por conseguinte, a comunicação é considerada “uma atividade compartilhada, ou seja, 

implica uma série de movimentos feitos em conjunto com os interlocutores em direção à 

compreensão mútua.” (MARTELOTTA; PALOMANES, 2011, p.181) Com essa visão 

integradora do fenômeno da linguagem, o sociocognitivismo considera que a construção 

da significação referente ao universo cultural no qual o indivíduo está inserido se ancora 

em grande parte na experiência. Sendo assim, é por meio dos sentidos corporais que 

percebemos o mundo, e é pelo fato de o pensamento e sua organização estarem 

diretamente ligados ao corpo e aos seus limites, que dizemos que o pensamento é 

corporificado. No entanto, como acontece essa organização do conhecimento? Há 

diversos conceitos – noções e domínios – na linguística cognitiva que se referem ao 

sujeito e reforça sua centralidade no processo de significação. 

 

Além disso, com a preocupação em relação ao contexto situacional, é necessário 

considerarmos também aspectos relacionados ao conhecimento socialmente construído 

e compartilhado, ou seja, as experiências corpóreas interagem com as experiências 

socioculturais para produzirem sentido. Por isso, considera-se que, dentro de certa 

esfera da atividade humana, ao falarmos por meio de gêneros, estamos moldando nossa 

fala conforme o gênero inserido na atividade em questão. (MARCUSCHI, 2008) Assim, 

considerando que o agir humano não acontece fora da situação de interação, nem o dizer 

fora do agir, concordamos que os gêneros devem ser observados em suas relações com 

diversos aspectos, dentre eles: 

as práticas sociais, os aspectos cognitivos, os interesses, as relações de 
poder, as tecnologias, as atividades discursivas e no interior da 
cultura. Eles mudam, fundem-se, misturam-se para manter sua 
identidade funcional com a inovação organizacional. (MARCUSCHI, 
2008, p. 17) 
 

Dentre as diversas noções relacionadas ao sociocognitivismo, podemos destacar duas 

que dizem respeito, mais diretamente, ao que estamos pesquisando. A primeira delas 

considera o conhecimento de base em relação ao qual o conceito é compreendido, pois 

os significados só podem ser construídos a partir das experiências humanas e no 
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conhecimento que delas provém. A outra conceitua o enquadre (frame), que foca em 

determinados aspectos do significado e deixa outros em segundo plano. 

(MARTELOTTA; PALOMANES, 2011) 

 

Ademais, vale ainda ressaltar alguns domínios no universo sociocognitivo que também 

dizem respeito aos gêneros. Esses seriam os conjuntos de conhecimentos estruturados 

sociocognitivamente, tais como: a) os Modelos Cognitivos Idealizados (MCI), que são 

as estruturas por meio das quais organizamos o pensamento, aliviando a memória 

(LAKOFF, 1989); b) as molduras comunicativas, que são as estruturas relacionadas às 

formas organizadas de interação, conjunto de procedimentos a serem realizados em 

atividades sociais; e c) espaços mentais, que dizem respeito ao contexto discursivo e 

situacional cujos elementos suscitam aspectos do conhecimento compartilhado dos 

participantes. (MARTELOTTA; PALOMANES, 2011) 

 

A respeito do conhecimento partilhado, Koch e Cunha-Lima (2011) argumentam que 

dele fazem parte tudo que é dito pelos falantes e todos os elementos do contexto. Ele é a 

base comum dos participantes da interação e é dinâmico, pois inclui cada troca de 

experiência ou linguística como novo conhecimento compartilhado. As autoras 

acrescentam que  

O conhecimento partilhado é essencial para que os falantes possam decidir que 
tipo de informação pode ser explicitada, que tipo de informação deve 
permanecer implícita, sobre quais fatos se deve chamar atenção, quais as 
posturas (de intimidade, respeito, distância, autoridade etc.) adequadas de um 
falante em relação ao outro, e quais gêneros devem ser utilizados (pressupondo 
que o outro saberá reconhecer esse gênero e reagir apropriadamente a ele). Todo 
texto inclui essa dimensão partilhada, assim como uma certa divisão de 
responsabilidade interpretativa. (KOCH; CUNHA-LIMA, 2011: 282) 

 
A partir da concepção de que as atividades cognitivas ocorrem em contextos reais de 

uso, diversos autores buscam integrar esses conceitos nos estudos do texto. Isso 

aconteceu devido à percepção de que o desenvolvimento do processamento textual 

unicamente por meio de estratégias cognitivas se tornou insuficiente, pois a construção 

de sentidos precisa ser tratada socialmente, levando-se em consideração o contexto de 

produção e recepção da língua – quem, quando, como ou para que. Defendemos, então, 

uma visão sociocognitiva no estudo do texto, na qual o contexto socio-histórico-cultural 

é trabalhado visando a focar os elementos discursivos e sociointeracionais relacionados 
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aos gêneros discursivos. Nessa perspectiva, ao articularmos cognição e sociointeração, o 

gênero é visto como frame. 

 

O conceito de frame que fundamenta nossa pesquisa é proveniente dos estudos de 

Frame Semantics de Charles Fillmore (2006). Nessa obra, o autor esclarece que:  

 
Com o termo “frame” eu tenho em mente um sistema de conceitos 
relacionados de tal forma que, para entender qualquer um deles, é 
necessário entender toda a estrutura em que se insere; quando uma 
coisa nesta estrutura é introduzida em um texto, ou em uma conversa, 
todas as outras são automaticamente disponibilizadas. Eu pretendo 
que a palavra “frame”, como aqui usada, signifique um termo geral 
para se referir ao conjunto de conceitos conhecidos na literatura como: 
“esquema”, “script”, “cenário”, “andaime ideacional”, “modelo 
cognitivo ou “teoria popular.” (FILLMORE, 2006, p. 373)13 

 

A partir disso podemos estabelecer que nosso conhecimento de mundo é organizado em 

frames – que são estruturas que representam situações prototípicas, geralmente, 

compartilhadas pela maior parte dos membros de uma comunidade. (VAN DIJK, 1977) 

Eles auxiliam na construção de sentido e compreensão de estruturas na ação de 

linguagem, pois esses modelos cognitivos são acionados para configurarem 

(enquadrarem, emoldurarem) o agir linguageiro a fim de organizar os sentindo nos 

eventos comunicativos. Sendo assim, os frames são considerados estruturas 

esquemáticas de situações e dos participantes dessas situações (FILLMORE, 1982), 

portanto, estariam na base da produção e compreensão dos gêneros discursivos. 

 

Compartilhamos, portanto a definição de Bazerman (2006) para os gêneros, que os trata 

como formas de vida, frames para a ação social, lugares onde o sentido é construído, 

moldando “os pensamentos que formamos e as comunicações através das quais 

interagimos” (BAZERMAN, 2006, p. 23). Aqui, o papel da interação é fundamental, 

visto que “uma forma textual que não é reconhecida como sendo de um tipo, tendo 

determinada força, não teria status nem valor social como gênero. Um gênero existe 

apenas à medida que seus usuários o reconhecem e o distinguem” (BAZERMAN, 1994, 
                                                 
13 No original: By the term ‘frame’ I have in mind any system of concepts related in such a way that to 

understand any one of them you have to understand the whole structure in which it fits; when one of the 

things in such a structure is introduced into a text, or into a conversation, all of the others are 

automatically made available. I intend the word ‘frame’ as used here to be a general cover term for the 

set of concepts variously known, in the literature on natural language understanding, as ‘schema’, 

‘script’, ‘scenario’, ‘ideational scaffolding’, ‘cognitive model’, or ‘folk theory’. Tradução de Solange 
Vereza no artigo Entrelaçando Frames: a construção do sentido metafórico na linguagem em uso. 
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p. 81, apud CARVALHO, 2005, p. 135). Fillmore (2006) relaciona o gênero ao 

conceito de frame da situação real de comunicação e explica que 

quando compreendemos algum texto, fazemos uso da nossa 
capacidade de acessar os esquemas das frases ou os componentes do 
‘mundo’ que o texto, de certo modo, expressa, e também da nossa 
habilidade de esquematizar a situação na qual aquele texto está sendo 
produzido. (FILLMORE, 2006, p. 379)14 
 

Resumindo, para melhor compreensão da abordagem sociocognitiva de gênero como 

frame, é necessário entender que esta é uma visão de cognição sociohistoricamente 

situada que propõe a articulação entre a vertente sócio (cognitiva) e a perspectiva 

discursiva, visando a enriquecer a compreensão do processo de construção de sentidos 

envolvido nos gêneros (VEREZA, 2011). Sendo assim, podemos assumir que os 

gêneros discursivos, além de fazerem parte de certas esferas sociais, também as 

constroem, por meio do conhecimento compartilhado. À guisa da ilustração, Fillmore 

(2006) propõe que 

saber que um texto é, digamos, um obituário, uma pedido de 
casamento, um contrato de negócios, ou um conto popular, fornece 
conhecimento sobre como interpretar determinadas partes do mesmo, 
como você espera que o texto vá se desenvolver, e como saber quando 
terminou. Frequentemente, tais expectativas se combinam com o real 
conteúdo do texto para levar a uma interpretação correta. 
(FILLMORE, 2006, p. 379)15 
 

Ressaltamos, ainda, a função da sociocognição como estruturadora dessas expectativas, 

associadas à noção de frame: papéis, propósitos/objetivos, sequências (moves) 

características, e ao mesmo tempo, constituintes dos gêneros discursivos. 

 

2.3. Os gêneros discursivos no ensino de línguas 

 

Para situar a importância do papel dos gêneros discursivos no ensino de línguas, 

podemos iniciar com Bakhtin (2006), que embora não seja um autor, especificamente, 

relacionado à teoria de ensino-aprendizagem de línguas, podemos observar através dos 

                                                 
14 No original: When we understand a piece of language, we bring to the task both the ability to assign 

schematizations of the phrases or components of the ‘world’ that the text somehow characterizes, and our 

ability to schematize the situation in which this piece of language is being produced. (FILLMORE, 2006, 
p. 379) Minha tradução. 
15 No original: Knowing that a text is, say, an obituary, a proposal of marriage, a business contract, or a 

folktale, provides knowledge about how to interpret particular passages in it, how to expect the text to 

develop, and how to know when it is finished. It is frequently the case that such expectations combine with 

the actual material of the text to lead to the text’s correct interpretation. (FILLMORE, 2006, p. 379) 
Minha tradução. 
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tempos e por meio da citação a seguir, as implicações pedagógicas de seus estudos 

linguísticos. 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 
inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 
cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 
que cresce e se diferencie à medida que se desenvolve e se complexifica em 
determinado campo. (BAKHTIN, 2006, p. 262) 
 

Podemos entender, a partir das palavras do autor, que novas atividades humanas geram 

novos gêneros ou gêneros modificados, pois é a partir deles que apreendemos a 

realidade. (FIORIN, 2006) 

Novos modos de ver e de conceptualizar a realidade implicam o 
aparecimento de novos gêneros e a alteração dos já existentes. Ao mesmo 
tempo, novos gêneros ocasionam novas maneiras de ver a realidade. A 
aprendizagem dos modos sociais de fazer leva, concomitantemente, ao 
aprendizado dos modos sociais de dizer, os gêneros. (FIORIN, 2006, p. 69) 
  

Fiorin complementa o próprio discurso ao concluir que “fala-se e escreve-se sempre por 

gêneros e, por tanto, aprender a falar e a escrever e, antes de mais nada, aprender 

gêneros.” (FIORIN, 2006, p. 69) Sendo assim, mais do ensinar sobre gêneros, deve-se 

ensinar gêneros. Um trabalho eficaz de ensino de línguas a partir gêneros discursivos 

pode contribuir significativamente para a formação de aprendizes mais competentes 

tanto nas atividades escolares quanto em suas práticas sociais. 

 

Partimos do pressuposto de que todas as manifestações linguísticas ocorrem por meio de 

textos social, histórica e cognitivamente situados, ou seja, como discurso. 

(MARCUSCHI, 2008) Logo, advogamos o enfoque sociocognitivo para o ensino de 

línguas em torno de gêneros do discurso, pois 

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 Bhatia (1993), ou seja, a ação com gêneros é sempre e 
uma seleção tática de ferramentas adequadas a algum objetivo. 
(MARCUSCHI, 2008, p. 17) 
 

 Rojo (2005) busca justificativas nos PCNs para defender a utilização de gêneros por 

parte do leitor/produtor do discurso para construir e reconstruir os sentidos apreendidos 

ou produzidos, pois o documento transmite a ideia de aprendizes linguisticamente 

competentes e inseridos em práticas sociais diversas. Segundo a autora, 

Aqueles que adotam a perspectiva de gêneros do discurso partirão 
sempre de uma análise em detalhe dos aspectos sócio-históricos da 
situação enunciativa, privilegiando, sobretudo, a vontade enunciativa 

do locutor – isto é, a finalidade, mas também e principalmente, sua 
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apreciação valorativa sobre seu(s) interlocutor(es) e tema(s) 

discursivos – e a partir desta análise, buscarão as marcas linguísticas 
(formas do texto/enunciado e da língua – composição e estilo) que 
refletem , no enunciado/texto, esses aspectos da situação. Isso 
configura não uma análise exaustiva das propriedades do texto e de 
suas formas de composição (gramática) – buscando as invariantes do 
gênero –, mas uma descrição do texto/enunciado pertencente ao 
gênero ligada sobretudo às maneiras (inclusive linguísticas) de 
configurar a significação. E de um outro texto/ enunciado; e de um 
outro; e assim por diante. (ROJO, 2005, p. 199) 
 

Em suma, devemos observar, antes de qualquer coisa, que o conceito de gênero vem 

acompanhado de uma série de parâmetros que consideram a complexidade desse 

fenômeno, abrangendo aspectos linguísticos, discursivos, sociointeracionais, históricos, 

pragmáticos, entre outros. E esses aspectos, em sua multidimensionalidade, devem ser 

abordados no ensino de línguas, caso esse esteja interido numa proposta pautada nos 

gêneros discursivos. 

 

2.3.1. O gênero no ensino de leitura  

 

Por que o uso de gêneros variados seria importante no ensino de línguas? De acordo 

com Costa (2008) 

Se o professor quer contribuir para a formação de leitores proficientes e críticos 
em língua estrangeira, deve proporcionar aos alunos o contato com gêneros 
discursivos diversos e rentáveis, do ponto de vista da reflexão sobre as práticas 
sociais em que se manifestam e do diálogo que possibilitam com outras formas 
de pensamento, e também propor atividades que os ajudem a construir sentidos 
para os textos, relacionando conhecimentos linguísticos, discursivos e 
socioculturais. (COSTA, 2008, p. 189) 
 

Ao apresentar a visão de ensino pautado em gêneros discursivos, Rojo (2005) contribui, 

mais especificamente, para a visão que defendemos no que diz respeito ao ensino de 

leitura também focado em gêneros. Naquele contexto, a autora defende a necessidade de 

se implementar  uma abordagem mais descendente (top-down), em um diálogo entre 

situação e texto, em vez de um estilo ascendente (bottom-up), em que prevaleça uma 

“descrição exaustiva e paralela de textos, para, depois, colocá-los em relação com os 

aspectos da situação social ou de enunciação.” (ROJO, 2005, p. 199) 

 

Segundo a pesquisadora Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi, é necessário que o 

professor crie “condições para que os alunos possam apropriar-se das características 

discursivas e linguísticas de gêneros diversos, em situações de comunicação real.” 
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(LOPES-ROSSI, 2008, p. 62) A autora defende ainda que as atividades de leitura 

trabalhadas dessa forma contribuem para a formação do “cidadão crítico e participativo 

na sociedade”. (LOPES-ROSSI, 2008, p. 63) Enfim, corroborando essa concepção que 

dá primazia ao ensino de LE de maneira a possibilitar a inserção social dos aprendizes, 

em nosso caso, por meio da leitura de gêneros discursivos diversos, Motta-Roth (2008) 

argumenta que a “sala de aula de línguas talvez seja o lugar de analisar, criticar e/ou 

avaliar as várias instâncias da interação humana de culturas localizadas, nas quais a 

linguagem é usada para mediar as práticas sociais”. (MOTTA-ROTH, 2008, p. 148)  

 

Considerando a articulação que pretendemos nesse estudo, entre os conceitos 

relacionados à linguística sociocognitiva, a percepção do gênero como frame e o ensino 

de leitura em língua estrangeira (LE), Vereza (2011) advoga “uma visão de cognição 

sociohistoricamente situada, acreditando que, essa postura pode nos levar a uma 

abordagem pedagógica da leitura mais dinâmica e plural e, portanto, mais eficiente” 

(VEREZA, 2011, p. 21), ou seja, uma alternativa sociocognitivista para o ensino da 

leitura em LE. Sendo assim, a autora propõe “uma constante interação entre estratégia 

[cognitiva de leitura] e gênero [discursivo/textual] para que a complementariedade entre 

cognição e discurso, seja, de fato, efetivada.” (2011, p. 23) Vereza fundamenta sua 

teoria ao argumentar que 

as estratégias de leitura não são meros recursos cognitivos, ou “técnicas de 
pensamento”, didaticamente traduzidas. Elas são sociodiscursivamente atreladas a 
gêneros textuais. Assim, dependendo do gênero, usaremos estratégias x ou y. 
(VEREZA, 2011, p. 22) 
 

Quando falamos de estratégias, estamos tratando daquelas utilizadas no processamento 

cognitivo da leitura e, posteriormente, principalmente a partir da década de 80, adotadas 

como estratégias para o ensino de leitura. As principais estratégias de leitura são: 

identificação do gênero e objetivo do texto; skimming, i.e., identificação do tópico 

principal/assunto do texto; previsão; scanning, i.e., leitura buscando informações 

específicas no texto; e, finalmente, inferência lexical, estratégia na qual os alunos fazem 

uso das diferentes “pistas”, sejam elas linguísticas ou não, para inferir o significado de 

certas palavras consideradas desconhecidas. (SILVEIRA; VEREZA, 2005, p. 27-39). 

Sendo assim, de modo a ilustrar o ensino de leitura sob uma perspectiva 
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sociocognitivista, Vereza (2011) complementa, defendendo a articulação entre gêneros 

e estratégias, características da cognição online.
16 

Pensemos em um anúncio, comercial, por exemplo. Não faz sentido buscar o 
sentido geral de uma propaganda. Logo, a atividade de skimming deve responder 
ao propósito comunicativo, que é sociohistoricamente construído e 
sociognitivamente reificado, para este gênero: o que o anúncio quer vender. Nesse 
caso, podemos pensar mais naturalmente em scanning (qual o produto, para que 
serve, quanto custa, onde é vendido) do que em uma ideia central (skimming). 
Essas estratégias não são apenas cognitivas: formam a prática social, 
discursivamente inserida e apropriada pelos membros da comunidade, da leitura de 
um anúncio. (VEREZA, 2011, p. 22) 

 
A partir da visão aqui exposta e os objetivos que almejamos atingir, consideramos 

igualmente importante a abordagem dos gêneros não somente no ensino de leitura, mas 

também na avaliação dessa habilidade, como é o caso do ENEM para LE. 

 

2.3.2. O gênero na avaliação de leitura 

 

Acerca do papel dos gêneros discursivos na avaliação da compreensão leitora, Beserra 

(2006) advoga que o professor deve abordar uma diversidade deles e, 

consequentemente, incluir os diversos suportes e usos sociais da linguagem. O autor 

ainda acrescenta que os diferentes gêneros e estratégias (de leitura) colaboram para um 

melhor desenvolvimento da avaliação da leitura, pois favorecem a interpretação dos 

textos lidos. (BESERRA, 2006) Isso é justificado pelo fato de os elementos linguísticos 

constituintes dos gêneros serem passíveis de interpretação, pois são parte de um todo 

organizado num meio social e, além disso, o gênero discursivo “está vinculado a um 

domínio de atividade humana, refletindo suas condições específicas e suas finalidades”. 

(FIORIN, 2006, p. 62) 

 

Silva (2004) explora diversos aspectos acerca da avaliação de leitura vista como 

processo (não como produto). Dentre eles, a autora elenca os seguintes fatores que 

influenciam a avaliação: aqueles relacionados ao leitor, destacam-se as características 

pessoais, o conhecimento de mundo, os esquemas afetivos e a capacidade linguística; 

relacionados ao texto, são apontados o gênero discursivo, o conteúdo, a organização 

                                                 
16 A dimensão cognitiva da leitura pode ser abordada por duas perspectivas: aquela que se refere à 
cognição online, típica das estratégias de leitura e de processamento em geral (KLEIMAN, 1989), e a que 
enfoca as estruturas cognitivas mais estáveis (offline), como os frames, relacionadas mais diretamente aos 
gêneros discursivos. 
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textual; finalmente, no que diz respeito ao tipo de tarefa, essa deveriam se aproximar 

“das práticas de leitura do aluno na vida real” (SILVA, 2004, p. 118-119). 

 

Sendo assim, à medida que os alunos recebem as chamadas “informações 

aproximadoras do conhecimento” (SILVA; MENEGASSI, 2010, p. 280), que são 

adquiridas por meio do contexto histórico-social, maiores serão as possibilidades de 

foco, ou seja, atenção, compreensão no momento da leitura ou avaliação da leitura, 

nesse caso, aquela que aborda gêneros diversos. (SILVA; MENEGASSI, 2010) 

 

2.2.3. A noção de gênero discursivo em documentos oficiais 

 

Como fora mencionado anteriormente, acreditamos que deva haver uma articulação 

entre os documentos oficiais que regem o sistema educacional brasileiro, como um todo, 

a produção/publicação de livros didáticos do PNLD e o processo avaliativo relacionado 

ao ENEM. Nesta pesquisa, partimos do princípio de que o gênero discursivo e as teorias 

relacionadas ao seu estudo constituem parte dessa articulação, que será exposta nos 

próximos parágrafos. Por isso, não utilizamos “o gênero discursivo” no título acima, 

mas “a noção de gênero discursivo”, pois nem sempre a palavra “gênero” será 

mencionada, mas é possível inferir, a partir do discurso desses documentos, que os 

trechos destacados se referem ao tema central da nossa pesquisa. 

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), primeiramente, nas Bases Legais, 

capítulo que trata das leis que regem o Ensino Médio brasileiro, notamos um incentivo 

ao reconhecimento da linguagem verbal, nesse caso, a língua estrangeira, e do seu 

domínio “como forma de ampliação de possibilidades de acesso a outras pessoas e a 

outras culturas e informações” (PCN, p. 19), evidenciando, assim, o caráter do gênero 

enquanto linguagem verbal organizada em estruturas  sócio, histórico e culturalmente 

compartillhadas por uma comunidade discursiva. Corroborando essa visão de 

linguagem, esse documento também considera relevante sua relação “com as práticas 

sociais e produtivas e a inserção do aluno como cidadão em um mundo letrado e 

simbólico”. (PCN, p. 20) Sendo assim, na organização do currículo da Base Nacional, 

as propostas incluem a interdisciplinaridade e a contextualização como princípios 

pedagógicos que visam a estabelecer um vínculo entre a educação, mundo do trabalho e 

a prática social. (PCN, p. 92) Entendemos, portanto, que uma perspectiva pedagógica 
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que defenda a formação do aluno enquanto cidadão por meio de práticas sociais 

mediadas por uma noção de linguagem sociohistoricamente situada está diretamente 

relacionada com nossa visão sociocognitiva de gêneros discursivos. 

 

No que diz respeito aos saberes das áreas curriculares, em especial à área que engloba 

LE – Linguagens e Códigos – são considerados diversos aspectos que, de certa forma, 

estão ligados à visão de gênero como frame, sendo o principal deles o uso das 

linguagens em situações ou contextos diversos, levando em consideração o público-

alvo. (BASES LEGAIS, p. 92) 

 

Na segunda parte dos PCN de Ensino Médio, aquela que trata de Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias, incentiva-se o estudo dos gêneros discursivos bem como suas 

diferentes formas de articulação, de modo a ampliar as possibilidades de usos da língua. 

Dessa maneira, é possível “analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das 

linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, 

organização das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção”.  

(PCN, p. 8) Além disso, em se tratando do conhecimento e da utilização da LE, a esta é 

atribuído o papel de instrumento de acesso a informações, outras culturas e outros 

grupos sociais, tornado-se, então, fundamental no desenvolvimento do aluno no 

contexto social no qual ele está inserido. Na Matriz do Novo ENEM (2009), essas partes 

importantes dos PCN, fazem referência direta à competência de área 2 – que diz 

respeito à inclusão de LE no exame – e à habilidade 7: 

Competência de área 2 - Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) 
moderna(s) como instrumento de acesso a informações e a outras 
culturas e grupos sociais. [...] H7 – Relacionar um texto em LEM, as 
estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. (MATRIZ DE 
REFERÊNCIA DO ENEM, p.2) 
 

Além dos PCN, há as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) que 

visam a colaborar para a relação professor-escola no âmbito da prática docente. As 

OCEM também funcionam como texto complementar aos PCN, apresentando, 

inclusive, direcionamentos para a realização do trabalho com espanhol como LE. No 

entanto, não há orientações exclusivas para o inglês, pois essa disciplina já vem sendo 

trabalhada nas escolas há muitos anos. Há, portanto, discussões sobre as tendências 

relativas às metodologias de ensino de inglês como LE e as maneiras que essas 

tendências podem ser conciliadas com a realidade dos alunos dentro de sala de aula. 
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Contudo, há poucas passagens que evidenciam o incentivo ao trabalho com gêneros 

discursivos, mas nelas notamos claramente um olhar sociocognitivista do gênero como 

frame. Por exemplo, com a LE, o aprendiz tem a oportunidade de entender as diversas 

formas de “organizar, categorizar e expressar a experiência humana e de realizar 

interações sociais por meio da linguagem” (OCEM, p. 92). Vale ressaltar que essa 

linguagem é determinada social e culturalmente, não apresentando formas fixas nem 

estáveis, podendo assim ser modificada com o tempo. 

 

Finalmente, com referência ao edital do PNLD 2012 Ensino Médio, na parte 

“Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”, o que observamos é um conjunto de 

preceitos que devem embasar a proposta de avaliação dos livros didáticos dessa área. A 

concepção linguística defendida pelo LD deve estar ligada à visão de linguagem como 

atividade social e política, heterogênea e historicamente situada, expressa por meio de 

práticas discursivas atreladas a línguas e culturas diversas. (GUIA DO PNLD, p. 10)  

 

A partir da concepção de linguagem descrita acima, foram elaborados os critérios 

específicos relativos à LE, que incluem observar se “a obra contempla variedade de 

tipos e gêneros de texto, de linguagens verbal e não-verbal,  de variações  linguísticas 

[...]” (GUIA DO PNLD, p. 24) e se, no manual do professor, as atividades 

complementares para o desenvolvimento da compreensão em língua estrangeira também 

englobam “os critérios de diversidade de gêneros, suportes, contextos de circulação”. 

(GUIA DO PNLD, p. 24) Desse modo, atendendo aos critérios apresentados, segundo as 

resenhas publicadas no Guia do PNLD 2012 de Línguas Estrangeiras Modernas, as 

coleções analisadas no presente trabalho contemplam uma variedade de gêneros, bem 

como um trabalho de leitura realizado com base na concepção de linguagem como 

prática social. Observemos alguns trechos dessas resenhas: 

De modo geral, as atividades de pré-leitura devem auxiliar na 
definição de objetivos claros acerca do tema e do gênero de texto a ser 
trabalhado. (ENGLISH FOR ALL, p. 40) 
 
A compreensão escrita é proposta a partir de uma orientação que 
contempla diferentes tipos e gêneros de textos trabalhados em 
atividades, incluindo pré e pós-leitura e o desenvolvimento de várias 
estratégias de leitura. (ON STAGE, p. 54) 
 
A coleção tem como foco a leitura e organiza-se em torno de temas 
adequados ao ensino médio, contemplando uma variedade de tipos e 
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gêneros de textos, de diversas esferas e suportes, tais como impresso, 
digital, virtual. (TAKE OVER, p. 62) 

 

Em suma, buscamos uma articulação dos documentos oficiais envolvidos na legislação 

do Ensino Médio, do ENEM e dos LDs, para podermos prosseguir fundamentando a 

pesquisa por meio de pressupostos teóricos relativos à elaboração e avaliação de livros 

didáticos.  

 

2.2.4. O gênero na elaboração de livros didáticos 

 

Ao pensarmos em leitura, a abordagem aqui defendida se torna uma questão 

fundamental no que diz respeito à elaboração de LDs de LE, uma vez que muitos 

autores já têm explorado esse assunto nos últimos anos. Ramos (2009), por exemplo, 

argumenta sobre a importância de se tratar os textos como gêneros discursivos; Pinto e 

Pessoa (2009) ressaltam a importância do trabalho com variedade de gêneros, 

considerando o caráter histórico, dinâmico e heterogêneo das línguas, e Dias (2009) se 

baseia nos PCNs para tratar da importância do conhecimento sistêmico, de mundo e 

sobre a organização textual, ou seja, “rotinas interacionais que as pessoas usam para 

organizar a informação em textos escritos e orais” (BRASIL, 1998, p. 31). 

 

Pinto e Pessoa (2009) apontam para a realidade normalmente encontrada nos LDs: o 

problema não é a ausência do trabalho com gêneros discursivos, mas a natureza, muitas 

vezes, inadequada desse trabalho. Os autores apontam, como parte dessa inadequação, 

as atividades de decodificação do texto ou atividades de simples cópia e a ausência de 

exercícios de compreensão que levam à reflexão crítica efetiva. 

  

Ramos (2009) ressalta o papel central do texto nas unidades dos LDs – em detrimento 

da palavra ou sentenças isoladas, como acontecia há algumas décadas. A autora, 

fundamentada nos PCNs, destaca também a necessidade de apreensão da organização 

textual por meio do reconhecimento das, assim como argumenta Dias (2009), “rotinas 

interacionais que as pessoas usam para organizar a informação em textos orais e 

escritos”. (BRASIL, 1998, p. 31) Compreendemos, então, a importância do estudo de 

gêneros discursivos levando em consideração tanto o caráter sócio-histórico como o 
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discursivo, o textual, o composicional, e o conteúdo do texto – para que o trabalho com 

leitura no contexto do LDs possa adquirir relevância e eficácia. 

 

Além dessa visão de texto como núcleo da unidade do livro didático, consideramos 

válida a análise de Vazquez (2009), que aborda também o papel dos demais textos que 

fazem parte da unidade. O autor designa o início, o interior e o fechamento das 

unidades/lições, respectivamente, de cabeça, tronco e pé. Assim, é possível refletir 

sobre que gênero aparece mais em atividades de warm-up, apresentação da unidade ou 

texto principal de leitura; aqueles que se apresentam com parte dos exercícios e prática 

de aspectos linguísticos e vocabulário novo; e aqueles textos cujos papéis envolvem 

reflexão, pensamento crítico, follow-up, estímulo à intertextualidade entre outros, 

geralmente incluídos no final das unidades dos LD de LE. 

 

Ao tratar da avaliação de livros didáticos, Dias (2009) oferece um instrumento para 

avaliar LDs que consiste de uma lista de critérios, dos quais podemos destacar aqueles 

que estão relacionados ao texto e à maneira como a compreensão escrita é abordada. De 

maneira geral, esses critérios avaliam a presença de textos autênticos utilizados nas 

práticas sociais e a possibilidade de o aluno avaliar seu progresso em relação ao 

processo de compreensão desses textos. Abordam também a importância da negociação 

de sentidos por parte do aluno enquanto leitor participante do processo leitor-(con)texto-

autor, destacando a necessidade de oferecer aos aprendizes uma diversidade de 

contextos de circulação e suportes, bem como gêneros discursivos com funções sociais 

variadas. (DIAS, 2009, p. 228-229) 

 

2.3.5. O gênero como critério na avaliação dos livros didáticos de inglês 

 

Como citado anteriormente, Dias (2009) aborda a inclusão das diversidades de gêneros 

discursivos como critério de aprovação/exclusão na avaliação de LDs de LE, pois em 

seu “instrumento de avaliação”, destaca “as funções sociais variadas” representadas 

pelos textos como essencial. (p. 229) Mais adiante, na metodologia, serão expostos os 

critérios de avaliação dos livros de LE do PNLD, os quais foram a base para a análise 

dos dados. Eles incluem as comunidades discursivas, os tipos e gêneros discursivos, as 

esferas de circulação, entre outros. 
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Além dos pontos discutidos anteriormente, Dias (2009) também destaca alguns critérios 

relacionados aos gêneros discursivos, por exemplo: deve-se avaliar se os “textos são 

autênticos” (p. 228); se o material contempla as “diversidades de contextos de 

circulação ou de diferentes suportes”, se “o layout original do texto é mantido” e se os 

“créditos referentes à autoria dos textos, suporte, data e número de páginas são 

fornecidos”. (p. 229) Ou seja, no que se trata da adequação de textos para fins didáticos, 

todos esses critérios dizem respeito à natureza do gênero discursivo, o que comprova a 

relevância que lhe é atribuída, tanto nos campos educacional quanto linguístico. 

 

2.4. A questão da autencidade 

 

Antes de tratarmos da questão da adaptação dos textos e suas consequências, 

discutiremos brevemente a pertinência da noção de “autenticidade”. Segundo Ramos 

(2009), essa concepção teórica mais contemporânea é subjacente à escolha de textos e, 

“ao contrapor os itens didático, autêntico, adaptado com simplificações etc, o professor 

é conduzido a uma análise mais detalhada dos textos encontrados nos LDs.” (RAMOS, 

2009, p. 191) [grifo nosso]. Esse ponto de vista é corroborado pelo “instrumento de 

avaliação do LD de LE” de Dias (2009), em que a autora ressalta que autencidade e a 

manutenção do layout original são critérios também importantes em sua avaliação. 

 

Textos autênticos são aqueles que não foram escritos para fins pedagógicos (LEE, 1995) 

e que refletem a naturalidade do conteúdo linguístico e o contexto situacional no qual o 

texto estaria originalmente inserido (ROGERS; MEDLEY,  1988). Eles também se 

configuram como fator motivacional para o aprendizado, uma vez que se mostram como 

a língua falada por falantes na vida real para propósitos reais (NUTTALL, 1996). Essa 

motivação acontece porque, segundo Wilkins (1976), os textos autênticos ajudam a 

minimizar o vácuo entre conhecimento escolar e a capacidade do aluno de atuar em 

situações reais a partir desse conhecimento, uma vez que um dos maiores problemas dos 

aprendizes de inglês como LE, por exemplo, é compreender o contexto do texto que está 

lendo (DICKINSON, 1988). 

 

Existem autores que defendem uma visão mais radical de autenticidade. Grellet (1981), 

por exemplo, advoga a preservação total do texto original, incluindo sua apresentação, 

layout, ou seja, tudo aquilo que pode contribuir para expressar a real mensagem do 
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autor. A partir de outra perspectiva autenticidade, Widdowson (1990) define dois 

importantes termos: “autêntico” e “genuíno”. Genuína é a própria língua do falante 

nativo, ao passo que “autêntico” se torna o discurso a partir do momento que há resposta 

de falante nativo. 

 

Em contrapartida, há autores que não somente abordam a questão da adaptação mais 

diretamente, como também se opõem, radicalmente, a essa prática, pois declaram que 

alguns textos, por serem substancialmente adaptados, eles podem ser considerados 

“mutilados”. Gouvêa (2009) acredita que a mutilação dos textos acontece quando eles 

são longos demais, precisando ser cortados em seu desenvolvimento para que se 

encaixem ou caibam no espaço físico disponível. Além disso, Andrade (2009) verificou 

que essa mutilação também é feita para que os textos se adaptem aos exercícios 

elaborados por professores, autores de livros etc, geralmente para fins ortográficos ou 

gramaticais. 

 

Há ainda aqueles que consideram a didatização do texto o primeiro ato de mutilação, 

uma vez que são retirados da situação de enunciação original. Dolz e Schneuwly (1997) 

acreditam que a utilização do gênero discursivo na sala de aula implica o deslocamento 

dos contextos de produção, circulação e recepção originais, mas funciona como 

mediador entre leitor/aluno e contexto sócio-histórico. Contudo, segundo os autores, o 

processo de didatização acarreta o desdobramento do gênero, uma vez que além de 

instrumento de comunicação propriamente dito, ele também se caracteriza como objeto 

de ensino. E a acerca desse desdobramento, Dolz e Schneuwly concluem que essa é uma 

“prática de linguagem que é, em parte, fictícia, uma vez que ela é instaurada para fins de 

aprendizagem”. (DOLZ; SCHNEUWLY, 1997, p. 4) Acrescentam, ainda, que “a 

comunicação desaparecem quase totalmente em prol da objetivação e o gênero torna-se 

uma pura forma linguística cujo objetivo é o seu domínio”. (DOLZ; SCHNEUWLY, 

1997, p. 5) 

 

Por fim, Vignoli (2001), ao mencionar os textos motivadores que visam a inspiração dos 

vestibulandos para a escrita de redação, defende que tanto a escolha desses textos como 

a sua mutilação (seja qual for a razão) são pontos críticos, uma vez que norteiam a 

tomada de decisão e influenciam o posicionamento dos candidatos. Isso ocorre devido 

às dificuldades de percepção gerada pela excessiva adaptação. Ou seja, até que ponto o 
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uso excessivo de adaptações interfere na constituição genérica dos textos? Como essas 

adaptações afetam na autenticidade dos textos, no que se refere a sua constituição como 

gênero? Esse questionamento adquire grande relevância pelo fato de o formato “1 texto 

= 1 questão”, típico do ENEM, propiciar adaptações ou restringir a escolha dos gêneros 

em função do seu tamanho. 

 

Este capítulo buscou reunir o que consideramos constituir os conceitos teóricos 

principais relacionados ao tema central da pesquisa, com o intuito de embasar nossos 

próximos passos: o processo de coleta e análise dos gêneros discursivos, e 

principalmente, a discussão sobre os resultados, em que compararemos e refletiremos 

acerca dos dados obtidos. A nossa discussão mostrou que há várias propostas para o 

estudo de gêneros discursivos. Na verdade, não há uma grande discrepância entre elas, o 

que podemos observar, no entanto, são diferentes visões de gêneros. Dentre as que 

apresentamos, a visão de gênero como frame congrega vários aspectos caracteríticos da 

visão discursiva de gênero, principalmente, por acreditarmos que não há uma dicotomia 

entre a esfera social e a esfera cognitiva da produção de sentido característica do gênero 

discursivo.  
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3. Metodologia 

 

A presente pesquisa se caracteriza como sendo qualitativa de base documental, uma vez 

que tem como procedimento metodológico a seleção, coleta e análise de dados gerados 

a partir de documentos de cunho pedagógico. Considerando que a análise de 

documentos, como parte das investigações educacionais, pode ser usada como o método 

de pesquisa exclusivo, podemos argumentar que os documentos que compõem o corpus 

se configuram como o alvo de estudo por si próprios (BELL, 1993). Desses 

documentos, fazem parte os textos voltados para leitura em três livros do PNLD de 

língua inglesa e os textos da prova de inglês do ENEM. Consideramos os critérios 

mínimos para identificação e tipificação dos gêneros (DIAS, 2009; RAMOS, 2009) para 

realizar a delimitação do corpus e a descrição dos parâmetros e procedimentos de 

análise a seguir. 

 

3.1. O corpus 

 

O corpus dessa pesquisa é composto por textos voltados para a compreensão leitora 

presentes em três livros didáticos e em 20 questões do ENEM (5 de cada ano = 2010, 

2011, 2012 e 2013). Os livros didáticos são o volume 3 da coleção Take Over, o volume 

3 da coleção English for All e o volume 3 da coleção On Stage. Todos os livros são 

utilizados por alunos do 3º ano do Ensino Médio em escolas públicas brasileiras, e 

foram aprovados pela equipe de avaliação do PNLD 2012 para serem usados por 

professores de inglês de qualquer lugar do país. A justificativa para incluir somente 

exemplares do v. 3 dos LDs em nossa análise é o fato de que os alunos concluintes do 

EM em 2012 tiveram contato somente com o último volume das coleções adotadas pela 

escola. Quanto às coleções, essas foram incluídas por terem sido aquelas enviadas à 

instituição em que trabalhava até meados de 2013 (IFRJ – Campus Rio de Janeiro) pelas 

editoras que as publicaram, como forma de divulgação. 

 

Para a coleta de dados para formação do corpus, iniciamos pelo mapeamento dos 

gêneros discursivos contidos nas provas do ENEM. A princípio, pensamos apenas nas 

provas de 2011 e 2012, mas optamos por incluir a prova 2010 também quando 

observamos que na época em que o exame foi realizado no ano em questão, o edital já 

havia sido publicado e os livros já estavam em processo de avaliação. Além disso, 
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quando a inscrição de livros para o PNLD aconteceu, o MEC já havia lançado a Matriz 

de Competências e Habilidades do Novo ENEM. Isso quer dizer que nenhum dos eixos 

era novidade para nenhum dos lados, o que nos permite supor que os parâmetros 

exigidos pelo MEC para os livros do EM deveriam estar em consonância com os 

objetivos do exame nacional e vice-versa. Após a aplicação do ENEM 2013, 

começamos a avaliar a sua inclusão na análise e, ao observarmos algumas 

características relevantes para o nosso trabalho – maior detalhamento no capítulo 

seguinte – optamos por analisar também as questões presentes nesse último exame. 

 

Além disso, podemos também assumir que ambos o edital do PNLD e a Matriz de 

Competências e Habilidades do Novo ENEM são – ou pelo menos, deveriam ser – 

baseados nos documentos oficiais que norteiam o sistema educacional brasileiro, como 

por exemplo, a LDB, os PCNs, as OCEMs e demais pareceres que são incluídos à 

medida que se mostram necessárias algumas mudanças. Dessa forma, foi possível 

compor o corpus de análise tanto com os textos em LE do ENEM de todos os anos, 

desde a publicação da Nova Matriz, e com os textos presentes nos livros de LE do 

PNLD. 

 

3.2. Os parâmetros e os procedimentos de análise 

 

Como mencionado anteriormente, o foco deste estudo é o conjunto de textos presentes 

nas provas de LE do Novo ENEM e nos LDs de língua inglesa, primeiramente, levamos 

em consideração critérios do edital do PNLD para avaliação dos textos voltados para 

compreensão leitora, a saber: 

Para o componente Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol), será observado se 
a obra: (1)  reúne um conjunto de  textos representativos das comunidades  falantes da  
língua estrangeira, com  temas adequados ao ensino médio, que não veiculem 
estereótipos nem preconceitos em relação às culturas estrangeiras envolvidas, nem à 
nossa própria em relação a elas; (2)  contempla  variedade  de  tipos  e  gêneros  de  
texto,  de  linguagens  verbal  e  não-verbal,  de variações  linguísticas,  caracterizadoras  
de  diferentes  formas  de  expressão  na  língua estrangeira e na língua nacional; (3)  
seleciona  textos  autênticos e originais, oriundos  de diferentes  suportes  e espaços  
sociais de circulação das comunidades que se manifestam na língua estrangeira. 
(EDITAL DO PNLD 2012, p. 23 e 24) 

 
Para o processo de avaliação, os critérios acima, foram desenvolvidos nas seguintes 
perguntas, presentes no relatório prestado pelos avaliadores: 
 

BLOCO II – COM RELAÇÃO AOS TEXTOS, A COLEÇÃO: 7. Reúne um conjunto 
representativo de diferentes comunidades falantes da língua estrangeira? 8. Aborda 
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temas adequados ao ensino médio? 9. Contempla diversidade de: tipos textuais; gêneros, 
textos verbais e não verbais? 10. Inclui textos que circularam no mundo social, oriundos 
de diferentes esferas e suportes? Em caso positivo, marque as esferas incluídas: 
científica, cotidiana, jornalística, jurídica, literária, publicitária, outra(s) esfera(s) – 
especifique. Em caso positivo, marque os suportes incluídos: impresso, digital, virtual, 
outro(s) suporte(s) – Especifique. 11. Apresenta de modo correto, preciso e atualizado, 
conceitos, informações e procedimentos? (GUIA PNLD 2012 – LÍNGUA 
ESTRANGEIRA, pp. 12-13) 
 

Em seguida, relembramos os itens relevantes presentes na Matriz de Referência de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e, mais especificamente, as habilidades 

correspondentes à área 2, pois estas visam a levar o candidato a conhecer e usar 

língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso a informações e a 

outras culturas e grupos sociais. Uma das habilidades testadas é a de “relacionar um 

texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social”. (Matriz de 

Referência do Novo ENEM, 2009) Além disso, há uma passagem que evidencia esse 

uso social a partir da inclusão de gêneros discursivos diversos, ao tratar dos objetos de 

conhecimento associados às Matrizes de Referência de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, relativos ao estudo do texto: “as sequências discursivas e os gêneros 

textuais no sistema de comunicação e informação - modos de organização da 

composição textual; [...] e de leitura de textos gerados nas diferentes esferas sociais - 

públicas e privadas”. (Matriz de Referência do Novo ENEM, 2009)  

  

A partir dos parâmetros descritos acima, chegamos às características sociodiscursivas e 

textuais que se destacam e merecem maior atenção na fase de análise que segue, são 

elas: a esfera de circulação do texto, o suporte, a linguagem predominante, e o 

tratamento dado ao texto, uma vez que é necessário detectar a existência de adaptação, 

seu grau e natureza. Em seguida, descrevemos, de maneira mais aprofundada, como 

realizamos a análise dos textos. 
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4. Gêneros discursivos no ENEM e nos LDs: análise e discussão dos dados 

 

A presente análise está dividida em três partes. As duas primeiras pretendem expor os 

dados coletados a partir da análise dos textos contidos em atividades de leituras tanto 

nas provas de língua inglesa do ENEM quanto nos livros do PNLD da mesma 

disciplina. A terceira e última parte se propõe tecer uma discussão a partir da 

comparação dos dados contidos nas duas primeiras partes à luz das teorias que 

fundamentam a pesquisa. 

 

4.1. Análise 1: gêneros nas provas do ENEM17 

 

Essa primeira parte da análise – textos e gêneros discursivos das provas de inglês do 

ENEM – levou em consideração os critérios mínimos para identificação e tipificação 

dos gêneros contidos nas provas, como por exemplo: explicitação nas referências, 

layout, suporte, propósito comunicativo (DIAS, 2009; RAMOS, 2009). Por isso, como 

mencionado, além dos gêneros discursivos, consideramos elementos a eles 

relacionados: o suporte, a esfera, as linguagens e o tipo de tratamento do texto 

(conforme os critérios do Guia do PNLD 2012). Com relação a esse último item, 

fizemos uma verificação da existência e – quando detectada – do grau de adaptação dos 

textos. Para isso, foi necessário: no primeiro momento, acessar nossos frames de 

gêneros discursivos – enquanto leitores, nós recorremos às nossas experiências, e estas 

estão sempre associadas a um texto – cotejar os textos com aqueles das fontes 

disponíveis nas questões – sempre que possível – e consultar um dicionário de gêneros – 

assim, pudemos padronizar a nomenclatura. Após identificar a presença de diferentes 

tipos/níveis de adaptação e baseados nos princípios teóricos expostos, estabelecemos os 

seguintes critérios quando ao grau de adaptação: 

• adaptação de grau máximo: quando há tanta adaptação que o gênero é 

descaracterizado (o texto perde a essência do gênero que deveria estar 

representando); 

• adaptação de grau médio: quando há exclusão de períodos, mas a essência do 

gênero permanece; 

• adaptação de grau mínimo: quando há exclusão de unidades lexicais. 

                                                 
17 As cópias das provas amarelas do ENEM 2010, 2011, 2012 e 2013 estão incluídas no ANEXO 2. 
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Tabela 1. Mapeamento dos textos contidos na disciplina “língua inglesa” da prova 

amarela do ENEM 2010 

 

Gênero 
discursivo 

Tratamento 
do texto 

Grau de 
Adaptação Questão 

Esfera/ 

domínio 
Suporte Linguagens 

letra de 
música 

adaptado médio 91 
cotidiano/    
literário 

impresso verbal 

reportagem 
(trecho) 

adaptado médio 92 jornalístico impresso verbal 

apresentação 
(de uma 

reportagem) 
adaptado médio 93 jornalístico digital verbal 

painel integral --- 94 científico digital 
verbo-
visual 

anúncio (em 
forma de 

cartão postal/ 
hibridização) 

integral --- 95 
publicitário/ 
científico 
(cotidiano) 

digital 
verbo-
visual 

 

Tabela 2. Mapeamento dos textos contidos na disciplina “língua inglesa” da prova 

amarela do ENEM 2011 

 

Gênero 
discursivo 

Tratamento 
do texto 

Grau de 
Adaptação Questão 

Esfera/ 

domínio 
Suporte Linguagens

cartum integral --- 91 jornalístico digital 
verbo-
visual 

texto de 
divulgação 
científica 

adaptado máximo 92 
jornalístico/ 
científico 

impresso verbal 

notícia 
(trecho) 

adaptado médio 93 jornalístico digital 
verbo-
visual 

letra de 
música 

adaptado médio 94 
cotidiano/ 
literário 

digital verbal 

tirinha (de 
HQ) 

integral --- 95 
jornalístico/ 
cotidiano 

digital 
verbo-
visual 
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Tabela 3. Mapeamento dos textos contidos na disciplina “língua inglesa” da prova 

amarela do ENEM 2012 

 

Gênero 
discursivo 

Tratamento 
do texto 

Grau de 
Adaptação Questão 

Esfera/ 

domínio 
Suporte Linguagens

frase (do dia) integral --- 91 jornalístico digital verbal 

frase integral --- 92 
literário/ 
cotidiano 

-- verbal 

cartum integral --- 93 
jornalístico/ 
cotidiano 

digital 
verbo-
visual 

poema integral --- 94 literário impresso verbal 

notícia 
(trecho) 

adaptado médio 95 jornalístico digital 
verbo-
visual 

 

Tabela 4. Mapeamento dos textos contidos na disciplina “língua inglesa” da prova 

amarela do ENEM 2013 

 

Gênero 
discursivo 

Tratamento 
do texto 

Grau de 
Adaptação Questão 

Esfera/ 

domínio 
Suporte Linguagens

tirinha integral --- 91 
jornalístico/ 

cotidiano 
digital 

verbo-
visual 

artigo 
publicitário 
(trecho) 

adaptado médio 92 publicitário digital verbal 

notícia 
(trecho) 

adaptado médio 93 jornalístico digital verbal 

texto de 
divulgação 
científica 

adaptado médio 94 
jornalístico/ 

cientítico 
digital verbal 

biografia 
(trecho)  

adaptado médio 95 
jornalístico/ 

cotidiano 
digital verbal 

 

Resumidamente, nas provas do ENEM, os resultados apresentam que 55% dos textos 

são adaptados e 45%, utilizados em sua forma integral. Entre os 9 textos integrais, 2 são 

tirinhas de HQ, 2 cartuns 2 frases (do dia), 1 poema, 1 painel e 1 anúncio. Já nos textos 
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adaptados, observamos que em 3 das 4 edições do ENEM, o gênero notícia foi incluído, 

ou seja, 15% (3 das 20 questões totais) de ocorrência. 

 

4.2. Análise 2: gêneros nos livros didáticos18 

 

Nessa segunda parte da análise, foram selecionados e analisados os textos inseridos nas 

unidades e/ou partes das unidades explicitamente relativas à habilidade da leitura 

presentes nos três livros didáticos escolhidos (pois esse é o foco do ENEM). Para o 

mapeamento desses textos, foram considerados os critérios mínimos para identificação e 

tipificação dos gêneros discursivos contidos nas provas (DIAS, 2009; RAMOS, 2009) e 

analisamos os elementos a eles relacionados: o suporte, a esfera, as linguagens e o tipo 

de tratamento do texto (conforme os critérios do Guia do PNLD 2012). Com relação a 

esse último item, também faremos uma verificação da existência e – caso detectada – do 

grau de mutilação/adaptação dos textos. Para isso, faz-se necessário o cotejo com as 

fontes disponíveis nas questões, para que possamos acessar os textos originais. 

 

Tabela 5. Mapeamento dos textos (para leitura) contidos no volume 3 do LD Take Over 

 

Gênero 
discursivo 

Tratamento 
do texto 

Grau de 
Adaptação

Pág Unid. 
Esfera/ 

domíno 
Suporte Linguagens

livro 
científico 
(trecho) 

adaptado médio 12 

1 

científica impresso verbal 

cartum integral  14 jornalística --- 
verbo-
visual 

frase integral  15 jornalística --- 
verbo-
visual 

chat 
criado 
para fins 
didáticos 

 18 cotidiana 
criado para 

fins 
didáticos 

verbo-
visual 

artigo 
científico 
(trecho) 

adaptado médio 20 científica digital verbal 

                                                 
18 As cópias dos textos (para leitura) contidos nos volumes 3 dos  LDs Take Over, English for All e On 

Stage estão incluídas no ANEXO 3. 
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ciberpaper adaptado mínimo 24 

2 

científica digital 
verbo-
visual 

editorial 
(trecho) 

adaptado máximo 26 jornalística impresso Verbal 

frase integral  27 jornalística --- 
verbo-
visual 

página inicial 
(site de rede 

social) 

criado 
para fins 
didáticos 

 30 cotidiana 
criado para 

fins 
didáticos 

verbo-
visual 

panfleto integral  32 publicitária digital Verbal 

relato (trecho) adaptado médio 35 científica digital Verbal 

fôlder (trecho) adaptado mínimo 38 

3 

publicitária impresso 
verbo-
visual 

frase integral  41 jornalística --- 
verbo-
visual 

panfleto integral  46 publicitária impresso Verbal 

livro 
científico 
(trecho) 

adaptado médio 50 

4 

científica impresso 
verbo-
visual 

tirinha (de 
HQ) 

integral  52 jornalística digital 
verbo-
visual 

frase integral  53 jornalística --- 
verbo-
visual 

apresentação 
de slides 

criado 
para fins 
didáticos 

 56 educacional 
criado 
para fins 
didáticos 

Verbal 

panfleto integral  58 publicitária impresso 
verbo-
visual 

notícia integral  61 jornalística digital Verbal 

artigo (trecho) adaptado médio 64 

5 

jornalística digital 
verbo-
visual 

cartum integral  66 jornalística digital 
verbo-
visual 

frase integral  67 jornalística --- 
verbo-
visual 

notícia adaptado médio 72 jornalística impresso Verbal 
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(trecho) 

romance 
didático 

autobiográfic
o (trecho) 

adaptado máximo 76 

6 

literária impresso Verbal 

frase integral  79 jornalística --- 
verbo-
visual 

documento de 
editor de 
texto 

criado 
para fins 
didáticos 

 82 cotidiana 
criado 
para fins 
didáticos 

verbal 

artigo de 
opinião 

integral  84 jornalística digital verbal 

informação 
(histórico) 

adaptado médio 87 publicitária digital verbal 

livro 
científico 
(trecho) 

adaptado médio 90 

7 

científica impresso 
verbo-
visual 

frase integral  93 jornalística --- 
verbo-
visual 

página de site 
criado 
para fins 
didáticos 

 96 cotidiana 
criado 
para fins 
didáticos 

verbo-
visual 

guia (trecho) adaptado  98 publicitária impresso verbal 

poema integral  102 

8 

literária digital verbal 

poema adaptado médio 104 literária --- verbal 

frase integral  105 jornalística --- 
verbo-
visual 

página de site 
criado 
para fins 
didáticos 

 108 cotidiana 
criado 
para fins 
didáticos 

verbo-
visual 

discurso 
(trecho) 

adaptado médio 110 jornalística digital 
verbo-
visual 

sinopse (de 
filme) 

adaptado médio 113 
cotidiana/ 
publicitária 

digital verbal 

livro 
científico 
(trecho) 

adaptado médio 115 
On           
your        
own 

- 

científica impresso verbal 

artigo adaptado médio 116 jornalística digital verbal 
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livro 
científico 
(trecho) 

adaptado médio 
117
-

118 

Reading 

científica impresso verbal 

notícia integral  119 jornalística impresso verbal 

livro 
científico 
(trecho) 

adaptado médio 120 científica impresso verbal 

matéria 
jornalística/ 
reportagem 

integral  121 jornalística digital verbal 

livro científico 
(trecho) 

adaptado médio 122 científica impresso verbal 

prova (de 
vestibular) e 
artigo (de 
revista) 

adaptado médio 123 
educacional
/ jornalística 

digital verbal 

 

Tabela 6. Mapeamento dos textos (para leitura) contidos no volume 3 do LD English for 

All 

 

Gênero 
discursivo 

Tratamento 
do texto 

Grau de 
Adaptação 

Pág. 
Unid
. 

Esfera/ 
domíno 

Suporte Linguagens 

script/ 
julgamento 
(trecho) 

adaptado médio 6 - 8 

1 

jurídica 
criado 
para fins 
didáticos 

verbo-
visual 

notícia adaptado médio 15 jornalística impresso 
verbo-
visual 

discurso 
(trecho) 

adaptado médio 17 

2 

política digital verbal 

notícia/artigo 
(de revista) 

adaptado médio 26 jornalística 
digital e 
impresso 

verbo-
visual 

artigo de 
divulgação 
científica 

adaptado médio 
28 - 
29 

3 

científica digital 
verbo-
visual 

verberte(s) de 
dicionário 
(definição de 
dicionário) 

adaptado máximo 36 científica impresso verbal 
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livro 
científico 
(trecho) 

adaptado médio 
38 - 
39 

4 

científica impresso verbal 

menu 
(cardápio) 

criado para 
fins 

didáticos 
 43 cotidiana 

criado 
para fins 
didáticos 

verbo-
visual 

receita 
(culinária) 

adaptado médio 48 cotidiana impresso 
verbo-
visual 

romance 
(trecho) 

adaptado médio 
51 - 
52 

5 

literária impresso verbal 

letra de 
música 

integral  60 
literária/ 
cotidiana 

impresso verbal 

fábula adaptado médio 
64 - 
65 

6 

literária impresso 
verbo-
visual 

artigo (texto 
informativo 
online) 

adaptado médio 
73 - 
74 

científica digital 
verbo-
visual 

ciberpaper 
(artigo de 
divulgação 
científica) 

adaptado médio 
77 - 
79 

7 

científica digital verbal 

notícia integral  87 jornalística digital 
verbo-
visual 

artigo de 
divulgação 
científica 

adaptado médio 
90 - 
91 

8 

científica impresso 
verbo-
visual 

gráfico integral  96 
jornalística/ 
científica 

digital 
verbo-
visual 

mapa + 
gráfico 

integral  99 científica impresso 
verbo-
visual 

livro científico 
(trecho) 

adaptado médio 
101 - 
102 

9 

científica impresso 
verbo-
visual 

livro científico 
(trecho) 

adaptado médio 109 científica impresso verbal 

ciberpaper 
(artigo de 
divulgação 
científica) 

adaptado  
111 - 
112 

científica digital verbal 
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artigo de 
opinião 

integral  
114 - 
115 

10 

jornalística impresso 
verbo-
visual 

ciberpaper 
(artigo de 
divulgação 
científica) 

integral  
124 - 
125 

científica digital 
verbo-
visual 

 

Tabela 7. Mapeamento dos textos (para leitura) contidos no volume 3 do LD On Stage 

 

Gênero 
discursivo 

Tratamento 
do texto 

Grau de 
Adaptação 

Pág. Unid. 
Esfera/ 

domíno 
Suporte Linguagens 

livro 
científico 
(trecho) 

adaptado médio 10 

1 

científica 
impress

o 
verbo-
visual 

informação 
(texto 

informativo 
online) 

adaptado máximo 19 científica digital verbal 

panfleto adaptado máximo 21 científica 
impresso 
e digital 

verbo-
visual 

ensaio/ 

testamento 
(hibridização) 

adaptado médio 24 

2 

jurídica/c
otidiana 

impresso 
e digital 

verbo-
visual 

legenda 
(explicativa de 

imagem) 

criado para 
fins 

didáticos 
 35 cotidiana 

criado 
para fins 
didáticos 

verbo-
visual 

biografia 
(trecho de livro) 

adaptado médio 38 

3 

literária 
impresso 
e digital 

verbal 

autobiografia 
(trecho) 

adaptado máximo 47 literária impresso verbal 

texto de 
divulgação 
científica 
(trecho) 

adaptado médio 50 

Check 
Your 

English     
1 

jornalística impresso 
verbo-
visual 

anúncio/ 
propaganda 

integral  51 publicitária impresso 
verbo-
visual 

documento 
(habilitação) 

adaptado médio 52 jurídica digital 
verbo-
visual 
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mensagem integral  52 cotidiana digital verbal 

livro 
científico 
(trecho) 

adaptado médio 54 

4 

científica impresso verbal 

frase integral  55 
cotidiana/
científica 

-- verbal 

frase integral  56 
cotidiana/
científica 

-- verbal 

frase integral  57 
cotidiana/
científica 

-- verbal 

frase integral  58 
cotidiana/
científica 

-- verbal 

frase integral  60 
cotidiana/
científica 

-- verbal 

frase integral  61 
cotidiana/
científica 

-- verbal 

frase integral  65 
cotidiana/
científica 

-- verbal 

frase integral  66 
 

cotidiana/
científica 

-- verbal 

tirinha (HQ) integral  67 

5 

jornalística impresso 
verbo-
visual 

tirinha (HQ) integral  68 jornalística impresso 
verbo-
visual 

tirinha (HQ) integral  81 jornalística impresso 
verbo-
visual 

conto popular adaptado médio 84 
6 

literária digital verbal 

poema integral  93 literária -- verbal 

informação 
(texto parte de 
uma prova/ 
avaliação) 

integral  96 

Check 
Your 

English     
2 

educacional impresso 
verbo-
visual 

anúncio integral  97 publicitária impresso verbal 

informação 
(texto parte de 
uma prova/ 

integral  98 educacional digital 
verbo-
visual 
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avaliação) 

tirinha (HQ) integral  99 jornalística impresso 
verbo-
visual 

informação 
(histórico) 

adaptado máximo 99 científica impresso verbal 

pôster 
criado para 

fins 
didáticos 

 100 cotidiana 
criado 
para fins 
didáticos 

verbal 

artigo de 
opinião 
(trecho) 

adaptado Máximo 100 jornalística impresso verbal 

matéria 
jornalística 

adaptado máximo 100 jornalística digital verbal 

artigo adaptado médio 102 

7 

educacional digital verbal 

carta de 
leitor 

adaptado máximo 111 jornalística digital verbal 

tirinha (HQ) integral  112 jornalística impresso 
verbo-
visual 

letra de 
música 

criado para 
fins 

didáticos 
 114 

8 

literária 
criado 
para fins 
didáticos 

verbal 

biografia integral  115 literária digital 
verbo-
visual 

tirinha (HQ) 
criado para 

fins 
didáticos 

 123 jornalística 
criado 
para fins 
didáticos 

verbo-
visual 

outdoor adaptado  125 

9 

publicitária digital 
verbo-
visual 

artigo (texto 
inspirador) 

integral  126 
cotidiana/ 
publicitária 

digital 
verbo-
visual 

comentários 
(sobre a 

mensagem do 
outdoor) 

adaptado mínimo 135 cotidiana digital verbal 

informação 
(texto parte de 
uma prova/ 

integral  138 
 

Check 
educacional digital 

verbo-
visual 



57 
 

avaliação) your 
English      

3 

frase integral  138 
cotidiana/ 
jornalística 

digital verbal 

anúncio/ 
propaganda 

integral  139 publicitária impresso 
verbo-
visual 

matéria 
jornalística 

adaptado máximo 140 jornalística impresso verbal 

reportagem adaptado máximo 
140-
141 

jornalística impresso verbal 

cartum integral  141 jornalística digital 
verbo-
visual 

artigo 
(trecho) 

adaptado máximo 141 jornalística impresso verbal 

artigo 
(trecho) 

adaptado máximo 142 jornalística digital verbal 

frase integral  143 

10     
Focus     
on 

Reading 
Compre
hension 

literária -- 
verbo-
visual 

tirinha (HQ) integral  143 jornalística impresso 
verbo-
visual 

frase(s) integral  144 jornalística impresso 
verbo-
visual 

frase integral  145 jornalística digital 
verbo-
visual 

página(site) adaptado médio 146 publicitária digital 
verbo-
visual 

anedota integral  147 cotidiana digital 
verbo-
visual 

livro 
científico 
(trecho) 

adaptado máximo 148 científica impresso 
verbo-
visual 

frase(s) integral  149 jornalística impresso 
verbo-
visual 

matéria 
jornalística/d
eclaração 
(dos direitos 

integral  150 jornalística impresso 
verbo-
visual 
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humanos) 

entrevista 
(trecho) 

adaptado máximo 151 jornalística impresso 
verbo-
visual 

matéria 
jornalística 

integral  152 jornalística impresso 
verbo-
visual 

sinopse 
(filme) 

integral  155 

 

 

 

11     
Focus 
on 

Reading 
Compre
hension 

cotidiana/ 
publicitária

impresso 
verbo-
visual 

fábula adaptado médio 156 literária impresso 
verbo-
visual 

livro 
científico 
(trecho) 

integral  158 científica impresso verbal 

tirinha (HQ) integral  159 jornalística impresso 
verbo-
visual 

reportagem 
(trecho) 

integral  160 jornalística impresso 
verbo-
visual 

frase integral  161 literária impresso 
verbo-
visual 

artigo 
(revista) 

adaptado máximo 162 educacional digital 
verbo-
visual 

frase integral  164 científica impresso 
verbo-
visual 

romance 
(trecho) 

adaptado máximo 167 

12     
Focus 
on 

Reading 
Compre
hension 

literária impresso 
verbo-
visual 

carta de 
leitor 

adaptado médio 168 jornalística impresso 
verbo-
visual 

cartum integral  169 jornalística digital 
verbo-
visual 

capa de 
revista 

integral  170 jornalística impresso 
verbo-
visual 

peça (cena) adaptado médio 172 literária impresso verbal 

frase integral  176 cotidiana digital 
verbo-
visual 

texto  de 
divulgação 

adaptado  179 Check 
Your 

científica/ 
educacional 

digital 
verbo-
visual 
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científica English    
4 

informação 
(texto parte de 
uma prova/ 
avaliação) 

integral  180 educacional digital 
verbo-
visual 

artigo (texto 
informativo 
online) 

adaptado médio 181 publicitária digital 
verbo-
visual 

cartum adaptado máximo 182 jornalística digital 
verbo-
visual 

tabela (texto 
informativo) 

criado para 
fins 

didáticos 
 182 educacional digital verbal 

artigo (texto 
informativo 
online) 

adaptado máximo 183 educacional digital verbal 

notícia adaptado médio  184 jornalística digital verbal 

matéria 
jornalística 

adaptado máximo 
184-
185 

jornalística impresso verbal 

conto (trecho) adaptado médio 185 literária impresso verbal 

resenha (de 
livro) 

adaptado médio 185 literária digital verbal 

mensagem integral  186 cotidiana digital 
verbo-
visual 

mensagem integral  186 publicitária digital verbal 

artigo (texto 
informativo 
online) 

adaptado máximo 186 científica digital verbal 

artigo (texto 
informativo 
online) 

adaptado máximo 186 jornalística digital verbal 

artigo (texto 
informativo 
online) 

adaptado máximo 
186-
187 

científica digital 
verbo-
visual 
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Comparando as três tabelas anteriores, referentes aos LDs, pode-se observar que, em 

termos numéricos, o Take Over apresenta 47 textos para leitura, o English for All, 23, e 

o On Stage, 90 textos. Quanto ao Take Over, 47% (22) dos textos são adaptados, 40% 

(19) são integrais e 13% foram criados para fins didáticos. Entre os 19 textos 

apresentados na íntegra, 8 são do gênero “frase”, 2 cartuns e 1 tirinha de HQ. Os textos 

adaptados variam entre ciberpaper, livro científico, notícia, discurso, entre outros, em 

proporções mais distribuídas. Em relação ao English for All, 70% (16) dos textos são 

adaptados, 26% (6) são integrais e 4% (1) de textos criados para fins didáticos. Os 6 

textos integrais têm gênero discursivo distintos: letra de música, notícia, gráfico, mapa 

(+ gráfico), artigo de opinião, ciberpaper. Quanto aos textos adaptados, dos 16, 4 são 

artigos de divulgação científica e 3 são (trechos de) livros científicos, ou seja, quase 

50% dos textos adaptados são essencialmente da esfera científica. Finalmente, no LD 

On Stage, 50% (45) dos textos estão em sua forma integral, 45% (40) deles são 

adaptados e 5% (5) foram criados para fins didáticos. Entre esses 45 textos integrais, 16 

deles são frases, 7 são tirinhas de HQ e 2 são cartuns, e os demais estão distribuídos em 

gêneros distintos. Quando aos adaptados, esses apresentam uma diversidade de gêneros: 

notícia, artigo de divulgação científica, biografia, entre outros. 

 

4.3. Análise comparativa entre análise 1 e análise 2 

 

Para finalizar o processo de análise dos dados coletados e mapeados, faremos uma 

comparação entre os resultados obtidos na análise 1 (textos do ENEM) com aqueles na 

análise 2 (textos dos LDs). Esse cotejo será pautado em algumas questões norteadoras 

da discussão em torno dos gêneros discursivos, já apresentadas na Introdução. Trata-se 

de um texto argumentativo que contém uma grande dose de subjetividade na discussão 

dos dados, assumindo um viés interpretativo que articula nossas experiências com os 

princípios socioeducacionais aos quais nos filiamos.  

 

a) Em se tratando das questões do ENEM (anexo 2), os gêneros adaptados e os 

restritos a textos curtos
19

 contemplam os objetivos da avaliação e dos PCNs e os 

demais documentos oficiais? 

                                                 
1919 Nesse momento, vale ressaltar que os textos considerados curtos são aqueles que apresentam pouca 
materialidade linguística, ou seja, estamos considerando os cartuns, as tirinhas de HQ etc como insumos 
linguísticos. Entretanto, as demais possibilidades de construção de sentido a partir da integração entre os 
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Após termos realizado o mapeamento dos gêneros discursivos das provas de língua 

inglesa do ENEM, detectamos que boa parte dos textos contém algum grau de 

adaptação. Assim, continuamos nossa análise com questionamentos acerca da natureza 

dessas adaptações. A partir de um trabalho empírico, observamos que esses textos 

adaptados podem ser associados a três processos de tratamento de texto: a) didatização 

= aqueles com mínimo grau de adaptação; b) simplificação = aqueles com médio grau 

de adaptação; e c) mutilação = aqueles com máximo grau de adaptação. 

 

Dentre essas opções, verificamos que não há didatização de textos, ou seja, nenhum 

gênero discursivo passou pelo grau mínimo de adaptação. Há um texto (questão 92 da 

prova amarela do ENEM 2011) que, inclusive, sofreu descaracterização do gênero – 

máximo grau de adaptação – possibilitando classificar a natureza desse tratamento do 

texto de mutilação. O que se vê é apenas um parágrafo de um texto de divulgação 

científica, que só pode ser classificado como tal, após várias leituras cuidadosas tanto do 

texto como do enunciado e das opções das questões. Observamos que houve um esforço 

cognitivo além do esperado, visto que é uma prova com dezenas de questões para serem 

realizadas em poucas horas. 

 

 
Texto 1: questão 92 – ENEM 2011 

 

 Por outro lado, os demais textos receberam o tratamento da simplificação – adaptação 

de médio grau – uma vez que tiveram períodos eliminados, mas sua essência foi 

mantida. Alguns deles foram bastante reduzidos, mas houve a manutenção do layout e 

organização do texto, como é o caso da notícia presente na questão 93 da prova de 

2011: apesar de não terem mantido nem a mesma manchete do texto original, os 

parágrafos escolhidos para representar a notícia adaptada desempenham, de certa 

maneira, o papel do frame desse gênero. 

                                                                                                                                               
elementos verbais, não verbais e/ou crítico-humorísticos presentes no cartum, por exemplo, não são 
questionados no presente trabalho. 
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Texto 2: questão 93 – ENEM 2011 

 

Feito esse panorama geral dos textos das provas do ENEM, podemos analisar e 

comparar as provas dos quatro anos em questão. A partir de observações, verificamos 

que as cinco questões da prova de inglês, aparentemente, devem ser apresentadas em 

apenas duas páginas do caderno. Assim, há uma preocupação maior com o tamanho dos 

itens (texto + enunciado + opções) do que com os níveis de compreensão que o trabalho 

de leitura em LE, normalmente, visa a atingir. Visto isso, o que notamos é que quando 

os textos não são simplificados, eles são originalmente curtos, com pouco conteúdo 

verbal, o que pode gerar uma trivialização do processo de leitura. Neste caso, de que 

gêneros discursivos estamos tratando? Cartum (2011 e 2012), que no enunciado de 2011 

é chamado de charge, mas não apresenta crítica política, o que caracteriza este último; 

tirinha de história em quadrinhos (2011 e 2013); frase (do dia) (dois exemplos em 

2012); anúncio publicitário (2010); poema (2012); e até mesmo o painel (2010) que 

expõe as Metas de Desenvolvimento do Milênio, pois normalmente, é acompanhado de 

um texto explicando as 8 metas. Desse modo, é possível verificar se há consonância 

entre o que se espera das avaliações – tendo como base os documentos que regulam o 

processo ensino-aprendizagem – e o que, de fato, é apresentado nos textos do ENEM? 
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Vale relembrar que as Bases Legais do PCN para o EM argumenta a favor do ensino de 

línguas considerando os contextos e público-alvo reais. Somado a isso, o texto que trata 

especificamente de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias determina o uso de gêneros 

discursivos de modo a favorecer a análise, interpretação e aplicação das linguagens, 

sempre incluindo a relação entre texto e contexto, e as condições de produção e 

recepção. Finalmente, visando a refletir o que se espera do ensino de LE no EM, a 

Matriz de Competências e Habilidades do Novo ENEM atribui à LE o papel de 

ferramenta de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais, uma vez que se 

deve relacionar um texto em LEM às respectivas estruturas linguísticas, função e uso 

social. 

 

Sendo assim, reformularemos a pergunta inicial: podemos avaliar os textos do ENEM 

como instrumentos de acesso às informações que consideram o contexto e as condições 

de produção e recepção? Além disso, as informações às quais os textos dão acesso são 

apropriadas para o nível de conhecimento e de leitura que se espera de um aluno 

concluinte de EM? 

 

Na prova de 2010, os textos apresentam certa diversidade no que diz respeito aos 

gêneros discursivos: letra de música, reportagem, apresentação, painel e anúncio 

publicitário. Dentre eles, os três primeiros sofreram adaptação de grau médio, e os dois 

últimos estão na íntegra. Contudo, mesmo tendo três textos adaptados, os gêneros 

escolhidos para compor a prova são bem interessantes, do ponto de vista educacional, 

quando comparados àqueles utilizados nas provas dos dois anos seguintes. 

 

Na prova de 2011, os dois textos que estão disponíveis na íntegra são um cartum (aquele 

que equivocadamente foi chamado de charge) e uma tirinha de história em quadrinhos. 

Apesar de possibilitar a percepção dos frames desses gêneros com mais facilidade, 

devido à não adaptação dos mesmos, esses textos não parecem ser tão relevantes do 

ponto de vista educacional no contexto do ensino de LE de acordo com os princípios 

estudados. Quanto aos outros textos, todos adaptados, um deles é um fragmento de texto 

de divulgação científica que foi completamente descaracterizado, uma vez que passou 

por tantas adaptações que se configura como mutilação do gênero discursivo. Além 

disso, temos a letra de música, que, assim como no ano anterior, não apresenta grandes 

problemas, nem do ponto de vista temático nem estrutural, e, por fim, temos um 
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fragmento de uma notícia. Esta última passou por um processo de adaptação de médio 

grau, mas vale destacar que a alteração da manchete comprometeu as características 

linguísticas na notícia, pois essa parte do texto possui aspectos particulares que não 

foram mantidos. 

 

Sobre a prova de 2012, a análise realizada nos possibilitou verificar que o fator 

“adaptação” não é o problema na prova deste ano, pois apresenta quatro textos na 

íntegra. Por outro lado, dentre esses, apenas um – o poema da questão 94 – demonstra 

relevância para alunos concluintes do EM, tanto pela temática (racismo) quanto pelo 

próprio gênero, uma vez que há um grande incentivo à apreciação estética e leitura de 

poesia. Novamente, apontamos que textos como cartum (questão 93) e frase (do dia) – e 

a prova possui dois exemplares deste gênero (questões 91 e 92) – não satisfazem os 

propósitos sociointeracionistas da disciplina, nem a visão de gênero proposta aqui, pois 

cartum e frase não são compatíveis com os frames de gêneros discursivos advogados 

pelos princípios presentes nos documentos oficiais regentes dos últimos anos da 

Educação Básica. A escolha desses gêneros parece ser motivada pela autencidade vis-a-

vis extensão. O critério logístico do “texto curto” condiciona esta escolha. As opções de 

gêneros se tornam muitor restritas caso o texto tenha que ser curto (critério logístico) e 

autêntico ou sem grandes modificações (critério pedagógico). Charges, cartuns, frases e 

citações atendem a esses dois critérios. No entanto, se pensarmos nos gêneros que 

caracterizam a leitura em LE da qual o aluno do EM, ou já de nível superior, necessitará 

para o seu “apoderamento”, esse gêneros realmente parecem estar longe do ideal. Ou 

seja, talvez esses gêneros sejam adequados para os limites que o ENEM impõe, mas não 

contemplam os objetivos educacionais, a médio/longo prazo, que a leitura em LE deve 

atingir. A mesma linha de pensamento serve para o trecho da notícia (questão 95) que 

sofreu adaptação de médio grau, desprezando, assim, a noção de prática social que o 

ensino de LE visa a promover por meio dos gêneros discursivos. 



65 
 

            
Texto 3: questão 91 – ENEM 2012                           Texto 4: questão 92 – ENEM 2012  

 

 
Texto 5: questão 93 – ENEM 2012 

 

Finalmente, após, empiricamente, detectarmos essa aparente involução no processo de 

seleção de textos para a prova de LE do ENEM, pudemos observar que houve uma 

possível intenção de retomada dos objetivos dessa avaliação no que diz respeito à 

adequação dos textos (quanto aos gêneros discursivos e, até mesmo, quanto aos temas) 

aos fins pedagógicos do ensino e avaliação de leitura em LE no EM: dar acesso a 

informações relativas a outras culturas e grupos sociais, por meio da linguagem. 

 

Ao analisarmos a prova de 2013, notamos que, ainda que adaptados, os textos das 

questões 92, 93, 94 e 95 são potencialmente apropriados para os propósitos do EM 

mencionados anteriormente. A diversidade de gêneros discursivos – a saber, (trechos 

de) um artigo publicitário, uma notícia, um texto de divulgação científica e uma 

biografia – permite que o candidato explore, por meio da leitura, as possibilidades de 

acesso a diferentes esferas de conhecimento e grupos sociais pedagogicamente 

relevantes. Além disso, percebemos que, por meio do assunto abordado pela tirinha de 

HQ, esse gênero, mesmo sendo curto, por promover reflexão de cunho sociopolítico, 
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pode ser considerado apropriado para uma avaliação que deve se adequar aos preceitos 

teórico-metodológicos postulados para ensino de LE no EM. 

 

 
Texto 6: questão 92 – ENEM 2013 

                     
Texto 7: questão 93 – ENEM 2013                                   Texto 8: questão 94 – ENEM 2013 

 

 
Texto 9: questão 95 – ENEM 2013 
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Concluindo, julgamos que os textos curtos, no geral, não estão em consonância com os 

PCNs, pois quadrinhos, cartuns e frases (do dia) não atendem ao nível de leitura 

esperado para um aluno de EM. Com relação aos textos, originalmente, mais extensos 

que foram adaptados ao ponto de serem descaracterizados enquanto gênero; ou seja, o 

gênero discursivo sofreu uma mutilação, dificultando assim o acesso aos frames desses 

gêneros. Tudo isso, gera a necessidade de um esforço cognitivo além do normal, por 

parte do leitor – o candidato que ainda tem que resolver dezenas de outras questões. Por 

fim, verificamos que os textos, cuja adaptação não interferiu significativamente na 

assimilação do frame do evento comunicativo em questão, são aqueles que podem ser 

considerados em concordância com os padrões educacionais exigidos. Vale ainda 

ressaltar que, em nosso entendimento, isso é resultado do esforço e da criatividade dos 

elaboradores do ENEM, uma vez que precisam trabalhar com uma diversidade de 

gêneros discursivos e as práticas sociais, e seguir padrões rigorosos que priorizam as 

limitações logísticas em detrimento dos valores educacionais que o exame deveria, em 

ótima análise, promover. Contudo, ainda é necessário examinar se essa aparente 

consonância é relevante quando cotejamos os gêneros do ENEM com aqueles 

trabalhados no EM. 

 

b) Os gêneros discursivos presentes no ENEM (anexo 2)espelham aqueles abordados 

nos LDs do PNLD (anexo 3)? 

 

Como mencionado anteriormente, as questões de LE do ENEM devem atender a 

critérios logísticos rígidos e limitações espaciais rigorosas, que nada tem a ver com o 

propósito pedagógico da prova, mas que são determinantes no momento de escolha do 

texto. Enquanto os LDs de LE devem incluir textos de diversos gêneros e autênticos, ou 

com o mínimo de adaptação possível, e não há limite de extensão para o texto, o que 

observamos no ENEM é a predominância de textos curtos ou adaptados. Tudo isso para 

que cada texto seja trabalhado em uma questão somente, e cada prova possa encaixar 

em somente duas páginas, mesmo contendo cinco questões (=texto + enunciado + cinco 

opções, cada uma). 

 

Ao compararmos os textos das provas com os textos dos LDs, chegamos a duas 

conclusões: a) os gêneros curtos também estão presentes nos livros, mas, na grande 

maioria dos casos, não ocupam papel central na unidade; b) nos LDs também há textos 
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adaptados, principalmente representantes de adaptação de grau médio – de acordo com 

os padrões estabelecidos aqui – mas os textos são mais extensos, o gênero discursivo 

não é descaracterizado, possibilitando melhores condições de identificação do gênero a 

partir dos frames acessados durante a leitura. 

 

Tendo como referencial o número de ocorrências de um gênero curto na prova do 

ENEM, iniciaremos analisando os gêneros “tirinha de HQ”, “cartum” e “frase”. Após 

analisar os exemplos do livro Take over (vol. 3), pudemos constatar que as frases, os 

cartuns e as tirinhas de HQ estão localizados numa destas seções das unidades: Further 

Action ou In Focus, que, respectivamente, visam a ampliar o trabalho de leitura e a 

contextualizar o novo vocabulário da unidade. Inseridas nessas seções, temos duas 

outras: Critical Thinking, que tem como objetivo promover debates a partir de 

situações-problemas introduzidas a partir de textos curtos relacionados ao texto 

principal, que normalmente são cartuns ou tirinhas; e Words for Thought, que consiste 

de uma citação (frase) relacionada ao tópico principal abordado na unidade, buscando 

incentivar a tomada de um ponto de visto e a formulação de argumentos (Manual do 

Professor Take Over, 2010). A partir disso, constata-se que a maioria dos textos 

disponibilizados na íntegra no ENEM é formada de textos curtos, raramente, explorados 

nas seções principais da unidade desse livro. 

 

Quanto ao livro English for All (vol. 3), o que podemos destacar nessa análise é que, 

surpreendentemente, não há cartuns, nem tirinhas nem frases (do dia) nesse volume da 

coleção. Sendo assim, esses gêneros encontrados com frequência no ENEM não são 

explorados por meio da leitura. A menos que, o professor que utilize esse material, 

tenha trabalho com esses gêneros discursivos em atividades extras em sala de aula, os 

candidatos que estudarem com esse LD no EM, podem passar por algum tipo de 

estranhamento na hora de ler esses textos na prova. Por outro lado, os gêneros que estão 

de fato incluídos nesse volume permitem um trabalho mais completo com múltiplas 

habilidades, o que pode capacitar o aluno a explorar outros gêneros. 

 

Finalmente, em relação aos textos para leitura do LD On Stage (vol. 3), verificamos a 

presença dos três gêneros aqui destacados, em diversas atividades que contemplam 

diferentes níveis de leitura. Isso diferencia esse livro dos outros dois antes mencionados. 

Por exemplo, na unidade 4, há frases (todas da autoria de Einstein) localizadas em quase 
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todas as páginas da unidade. Essas frases são sempre acompanhadas de uma pergunta 

para reflexão, mas não são partes do texto principal, apesar de estarem a ele 

relacionadas, uma vez que o texto inicial trata do cientista. Já, na unidade 5, além de 

uma tirinha de HQ como texto da atividade de pré-leitura, as atividades de leitura 

também são baseadas numa outra tirinha, que se apresenta como texto principal dessa 

unidade. 

 

 
Texto 10: uma da frases da unidade 4 (On Stage) 

 

 
Texto 11: tirinha de HQ da unidade 5 (On Stage) 

 

Há também exemplos desses gêneros em outras duas seções, que fazem parte das 

unidades destacadas anteriormente, denominadas: In a Few Words e Think about it. A 

primeira oferece atividades de leitura de textos mais curtos, exemplos de diversos 
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gêneros discursivos, de modo a promover a relação de intertextualidade com o texto 

principal. A outra é focada em atividades de pós-leitura e visa a ampliar o conhecimento 

dos alunos por meio de debates e reflexões. No entanto, reiteramos que esses textos não 

desempenham um papel central nas unidades. 

 

Além desses, há três textos – uma tirinha e dois cartuns – que fazem parte de uma 

unidade de avaliação presente a cada três unidades. Check your English tem como 

objetivo proporcionar ao aluno a oportunidade de se autoavaliar, expandir seus 

conhecimentos e resolver questões que foram parte de vestibulares e outros concursos. 

Na maioria das vezes, há uma questão para cada texto – estrutura semelhante à do 

ENEM, mas algumas questões são discursivas, como é o caso da questão referente ao 

cartum da página 141. 

 

 
Texto 12: cartum, p. 141 (On Stage) 

 

Outros exemplos desse três gêneros curtos são encontrados nas três últimas unidades do 

LD – 10, 11 e 12 – intituladas Focus on Reading Comprehension, cujo objetivo é 

trabalhar gêneros discursivos diversos em atividades de leitura que abordam diferentes 

aspectos (linguísticos, discursivos, compreensão textual etc). Sendo assim, todos os 

textos exercem papel principal nessas unidades. 

 

Chegamos, neste momento, a nossa segunda constatação a partir de comparações: os 

textos adaptados nos LDs não são tão adaptados quanto os textos do ENEM. Dessa 

forma, seria coerente dizer que, em relação aos textos adaptados encontrados nos livros, 

os textos contidos no ENEM podem ser caracterizados como gêneros mutilados? Aqui, 
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é necessário considerarmos que o grau de adaptação dos gêneros presentes no ENEM é 

diretamente proporcional às limitações logísticas da prova. 

 

Nossa análise agora visa a observar os gêneros “notícia”, “reportagem”, “texto de 

divulgação científica” e “biografia”. Os exemplos desses gêneros discursivos contidos 

nos três LDs analisados, por ocuparem, em sua maioria, posições mais significativas nas 

unidades são, normalmente, trabalhados em vários níveis de leitura. Além disso, por não 

haver imposição de limites logístico-espaciais no LDs, todos os elementos relacionados 

ao texto que colaboram para o acesso ao frame do contexto situacional do gênero podem 

ser mantidos, deixando o texto mais autêntico possível. Por exemplo, comparando a 

notícia do livro Take Over (p. 72) com a notícia do ENEM 2013 (questão 93), o que 

pudemos notar é que, primeiramente, o layout do texto do LD é um facilitador, pois a 

manchete está em destaque, o fundo do texto é cinza (semelhante a um jornal) e os 

parágrafos estão alinhados de maneira semelhante à que normalmente encontramos. Por 

outro lado, o trecho da notícia do ENEM se resume a um parágrafo (relativamente 

longo) sem destaque apropriado para os depoimentos e outros detalhes importantes, 

como o nome do(a) jornalista. 

 

 
Texto 13: notícia, p. 72 (Take Over) 

Uma análise semelhante pode ser feita se compararmos o texto de divulgação científica 

(TDC) apresentado no livro English for All (p. 77 – 79) com o trecho do TDC do 

ENEM 2013, ou ainda com o fragmento (gênero mutilado) contido no ENEM 2011. 
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Novamente, ao cotejarmos a reportagem do LD On Stage (p. 160) com o mesmo gênero 

presente no ENEM 2010, chegamos à seguinte conclusão: apesar de ser um texto não 

muito longo, a reportagem do LD reúne elementos – textuais ou não – que contribuem 

para a percepção do frame “reportagem”. Ao passo que a leitura e compreensão da 

reportagem utilizada na questão 92 do ENEM 2010 possivelmente demandou do 

candidato – assim como aconteceu com a pesquisadora – um esforço cognitivo além do 

esperado, posto que há poucos minutos para responder cada questão. 

 

 
Texto 14: TDC, p. 77 – 79 (English for All) 

 

 

Texto 15: reportagem, p. 160 (On Stage) 
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Em conclusão, após essa breve análise, é possível responder à pergunta inicial: os 

gêneros discursivos da prova de LE do ENEM não espelham aqueles presentes nos LDs 

analisados. O que constatamos foi que, no ENEM, há uma trivialização/ 

hipersimplificação dos gêneros semelhantes àqueles que são parte dos LDs, ou seja, o 

nível de avaliação de leitura está aquém do nível de leitura trabalhada nas salas de aula 

do EM do Brasil, se forem considerados os livros didáticos analisados. Por outro lado, 

em termos de preparo para realizar o ENEM, não seria um problema se os alunos 

fossem instruídos para explorar gêneros mais desafiadores, do ponto linguístico-

discursivo. Acreditamos que eles não apresentariam grandes problemas na construção 

de sentido a partir de textos mais simples. No entanto, a maior preocupação, a nosso 

ver, é o efeito retroativo do E NEM no EM: LDs que apresentem textos menores e mais 

adaptados, coerentes com os que estão presentes nessa avaliação. Sob a ótica do ensino-

aprendizagem de inglês como LE que defendemos, isso caracterizaria um grande 

retrocesso. 

 

c) Nos LDs do PNLD (anexo 3), o trabalho com gêneros poderia capacitar os alunos 

para realizarem as questões de LE do ENEM (anexo 2)? 

 

Na conclusão da segunda parte desta discussão, argumentamos que a avaliação de 

leitura realizada pelo ENEM está longe de contemplar a proposta de ensino de leitura 

dos três livros analisados. Isso acontece, principalmente, devido, entre outros fatores, ao 

fato de priorizarem apenas uma habilidade nas questões de LE do ENEM, ao passo que 

o processo de leitura envolveria múltiplas habilidades. Esse fato é resultado de 

imposições logísticas ditadas aos elaboradores: cada item da prova deve conter um texto 

+ enunciado + cinco opções; e por sua vez, cada prova deve conter cinco itens e deve 

ser disponibilizada em duas páginas. Essas limitações acabam por determinar a escolha 

dos textos, por diversas razões: os textos curtos são preferidos, pois requerem menos 

tempo para o candidato ler, exigem menos esforço cognitivo e cabem no espaço 

destinado aos itens da prova de LE. Além disso, há os textos adaptados – alguns até 

mutilados – que na tentativa de minimizar o esforço do candidato, acabam o 

prejudicando, uma vez que a descaracterização do texto dificulta a assimilação do 

gênero e a resposta às questões. 
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O intuito dessa breve recapitulação é reforçar nossa visão de que há discrepância entre 

ensino-aprendizagem e avaliação de leitura no “contexto” educacional com o qual 

estamos trabalhando. Além dos exemplos mencionados anteriormente, que, de fato, 

corroboram nossa visão, podemos ressaltar outros gêneros discursivos que não foram 

analisados até então: poema, letra de música e anúncio publicitário. Contudo, antes de 

tratarmos especificamente desses gêneros, consideramos necessária a exposição de uma 

constatação que foi possível realizar com o trabalho feito até aqui. 

 

O fato de o trabalho com gêneros nos LDs de inglês poder capacitar os alunos a 

realizarem as questões de inglês do ENEM só poderá ser plenamente avaliado quando 

as atividades de compreensão leitora forem analisadas em conjunto com os textos. 

Desse ponto de vista, podemos obter resultados favoráveis, caso os alunos que foram 

instruídos a partir dos LDs do PNLD percebam que a complexidade da leitura dos textos 

selecionados para o ENEM é menor que nos livros; mas há a possibilidade de resultados 

negativos, se os alunos estiverem acostumados com o trabalho com gêneros em 

múltiplos níveis de leitura a partir de textos autênticos ou menos adaptados. Neste 

último caso, os candidatos podem se sentir prejudicados, uma vez que o esforço para 

compreender o texto será maior do que quando a leitura é realizada com um trabalho 

mais detalhado e a partir de diferentes aspectos. Sendo assim, nossa análise vai 

continuar focando os gêneros dos textos de leitura, sem considerar o nível das atividades 

relacionadas. Contudo, elas podem vir a ser mencionadas para fins de localização do 

gênero na unidade do livro. 

 

Voltando para nosso foco, lançaremos mão de exemplos relacionados aos gêneros 

“poema”, “letra de música” e “anúncio publicitário” para ilustrar nossos argumentos. O 

gênero “letra de música” está presente nas provas de 2010 e 2011; o poema na prova de 

2012; e o anúncio no ENEM 2010, mas podemos incluir o artigo publicitário do ENEM 

2013 nessa mesma categoria. Após uma busca pelos textos de leitura presentes nos três 

livros com os quais estamos trabalhando, encontramos dois poemas no Take Over, um 

exemplo de letra de música no English for All e, no On Stage, um exemplo de letra de 

música, dois anúncios, um poema e um trecho de uma peça (texto que tem a 

configuração de um poema). 
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No Take Over, o poema da página 102, intitulado Lost Generation é o texto principal da 

unidade, seguido de diversas atividades que exploram o texto de diferentes formas. Já, o 

poema da página 104, faz parte de uma seção que visa a ampliar a leitura por meio de 

textos relacionados ao texto principal, estabelecendo relações de intertextualidade, além 

de incentivar o pensamento crítico. No livro On Stage, o poema da página 93 também é 

parte de uma seção de ampliação do assunto por meio da leitura. Além desse, há o 

excerto da peça de Shakespeare, As You Like It. O texto é um poema intitulado The 

Seven Ages of Man, e faz parte das unidades voltadas exclusivamente para a prática de 

compreensão leitora. Dessa forma, a julgar pelas seções que os poemas se encontram no 

LD, é possível avaliar que o livro capacita o aluno a realizar questões baseadas no 

gênero discursivo “poema” na prova de LE do ENEM. Contudo, uma resposta mais 

apurada deveria tecer uma análise também baseada nas atividades de leitura contidas no 

LD, o que não é o nosso foco na presente pesquisa. 

 

         
           Texto 16: poema, p. 102, (Take Over)                    Texto 17: poema (peça), p. 172, (On Stage) 
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              Texto 18: poema, p. 93 (On Stage)                  Texto 19: poema, p. 104 (Take over) 

 

Em se tratando do gênero “letra de música”, o exemplo da página 114 (On Stage), 

apesar de ser o texto principal da unidade, não é um texto autêntico. O rap que narra as 

realizações científicas de Galileu Galilei foi criado especificamente para ser incluído no 

LD, logo, não contempla a visão de prática social e acesso a culturas diferentes por 

meio da linguagem. Por outro lado, a música presente na página 60 do livro English for 

All está também localizada em uma parte importante (Text 2), pois é um dos textos da 

unidade que são acompanhados de atividades de leitura, pré e pós-leitura. Esse texto se 

mostra significativo do ponto de vista pedagógico por representar um grupo social 

específico e por ser um texto autêntico. Assim, ao compararmos ambos os exemplos, 

podemos assumir que o trabalho desenvolvido pelo English for All está mais próximo 

das expectativas de um trabalho para capacitar os alunos a realizarem a prova de LE do 

ENEM. Todavia, vale enfatizar que é necessário também examinar as atividades 

propostas no LDs. 

 

        
Texto 20: letra de música, p. 114 (On Stage)             Texto 21: letra de música, p. 60 (English for All) 
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No que diz respeito ao gênero discursivo anúncio, a diversidade começa pelo próprio 

ENEM, pois em 2010 (questão 95) o anúncio é materializado em um cartão postal, o 

que caracteriza a hibridização do gênero e envolve estratégias diferentes e frames 

diferentes para cada gênero. Na prova de 2013, questão 92, o anúncio (ou propaganda) é 

materializado por meio de um artigo publicitário retirado de uma fonte governamental. 

Ao tecer comparações com os anúncios do LD On Stage, pudemos chegar às seguintes 

conclusões: a propaganda da página 97, apesar de ter sido retirada da revista National 

Geographic, também é proveniente de uma fonte governamental e visa à 

conscientização da população, assim como no artigo do ENEM 2013. Além disso, esse 

texto faz parte da seção Check your English, composta de vários textos curtos 

acompanhados de atividades de compreensão leitora. Da mesma forma, o anúncio da 

página 139 está localizado na seção Check your English e também almeja reflexão por 

parte dos leitores. Nesse caso, considerando que tanto nos livros didáticos quanto nas 

provas do ENEM, encontramos anúncios/propagandas que são textos curtos para leitura 

e visam à conscientização, seria possível atribuir a eles a função de capacitar os 

concluintes do EM a responderem as questões do ENEM que tenham esse gênero como 

foco. Entretanto, ratificamos que uma análise das atividades de compreensão poderia 

contribuir para uma resposta mais precisa. 

 

     

                      Texto 22: questão 95 – ENEM 2010                           Texto 23: anúncio, p. 97 (On Stage) 
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Texto 24: anúncio, p. 139 (On Stage) 

 

Finalmente, além dos casos específicos descritos e analisados até então, incluindo as 

respostas para as outras duas perguntas, é possível tecer considerações mais gerais 

acerca do trabalho com gêneros discursivos nos LDs e sua capacidade de preparar os 

alunos a realizarem a prova de inglês. Primeiramente, ressaltamos que o LD English for 

All - vol. 3 contém poucos textos de leitura e, consequentemente, poucas variedades de 

gêneros discursivos; logo, poucos gêneros semelhantes aos das quatro versões do 

ENEM que compõem o corpus desta pesquisa. O LD Take Over - vol. 3, apesar de 

oferecer mais textos e mais exemplares de gêneros semelhantes aos do ENEM, quando 

comparado com o LD mencionado anteriormente, apresenta uma visão de ensino-

aprendizagem de leitura mais adequada à perspectiva sociocognitivista que defendemos 

neste trabalho. Também, pudemos observar uma maior preocupação com a adequação à 

política educacional do EM. No entanto, pouco foi percebido o trabalho com gêneros 

discursivos de forma mais simplificada, a partir de textos curtos ou – muito – adaptados, 

com acontece no ENEM. Por fim, é notório que o LD On Stage - vol. 3 tem com 

prioridade oportunizar o contato com a maior diversidade de gêneros possível e 

trabalhar cada texto sob um ponto de vista, privilegiando, em muitos casos, uma 

habilidade. Enquanto essa configuração se assemelha à do ENEM, com essa grande 

quantidade de textos curtos, o fato de cada um trabalhar por meio de uma questão 

focada em um aspecto do processo de leitura não garante ao aluno o aprendizado eficaz 

que ele poderia ter a partir de textos autênticos, menos adaptados, exemplares de 

gêneros discursivos diversos. Essa eficácia poderia ser obtida se os textos fossem 

trabalhados segundo os princípios teórico-metodológicos de ensino e avaliação de 

leitura presentes na proposta pedagógica do EM brasileiro. 
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d) Assim sendo, é possível avaliar se os gêneros apresentados no ENEM (anexo 2), até 

então, estão em consonância com os princípios educacionais postulados e, de fato, 

adotados para o Ensino Médio brasileiro, levando em consideração o que o aluno 

estuda nos livros (anexo 3) e a forma como ele é avaliado ao final de tudo?   

 

A relevância dessa pergunta está no fato de questão da discrepância entre os gêneros do 

ENEM e os dos LDs do PNLD ser o ponto-chave da nossa discussão. Ainda que esse 

assunto já tenha sido largamente discutido, decidimos incluí-lo buscando, se possível, 

exaustão da discussão para embasar, de maneira consistente, o último questionamento 

deste capítulo: as consequências do efeito retroativo do ENEM sobre o EM.  

 

Retomando, resumidamente, para fins de clareza, os aspectos acerca do assunto que 

foram apontados até o momento: 

 

- Os textos adaptados presentes no ENEM não atendem, adequadamente, ao quesito 

autenticidade, e até mesmo, genuinidade, pois alguns perdem características essenciais 

para o reconhecimento do frame do gênero discursivo; 

 

- Os textos curtos – como, tirinha de história em quadrinhos, cartum e frase (do dia) – 

não contemplam os gêneros discursivos geralmente encontrados no núcleo da unidade 

do LD. Normalmente, esses estão no final ou em alguma seção intermediária, que visa 

estimular o pensamento crítico, formulação de argumentos e debates. Contudo, esses 

gêneros apareceram com frequência nas provas de LE do ENEM, o que nos fez concluir 

que a visão de prática social e linguagem desse exame não é, suficientemente, 

compatível nem com a legislação nem com os LD do PNLD; 

 

- Na busca por compatibilidade entre gêneros discursivos do ENEM e dos LDs, 

observamos que o trabalho com os gêneros “letra de música”, “poema” e “anúncio 

publicitário” nos livros é relativamente adequado à avaliação do ENEM, mas 

compreendemos que somente uma análise mais global, considerando também as 

atividades de leitura, pode gerar uma posição mais precisa; 

 

- Sob uma perspectiva holística, até este ponto, foi possível tecer alguns julgamentos 

empíricos que nos levam a crer que, quanto à adequação com a proposta do ENEM, 
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numa escala crescente, os livros estariam organizados da seguinte forma: English for All 

< Take Over < On Stage. Contudo, isso não significa que a mesma ordem se aplica ao 

quesito de “adequação aos princípios legais que regulamenta o EM no Brasil” que 

deveria ser consonante em todos os âmbitos; 

 

- Todos os itens resumidos anteriormente podem ser considerados consequência dos 

padrões de configuração e processo de elaboração do ENEM. Nosso argumento recai no 

fato de limitações logísticas, em detrimentos dos valores educacionais, ditarem as regras 

na formatação da prova. Advogamos que o que deveria ser priorizado são os aspectos 

sócio-históricos-culturais dos textos de avaliação para que um processo de avaliação 

coerente e educacionalmente relevante seja possível. 

 

Novamente, não estamos advogando a necessidade de os LDs se conformarem à 

estrutura do ENEM, pois, afinal, não defendemos a predominância do efeito retroativo. 

Ou seja, os LDs devem estar em consonância com os princípios educacionais com um 

todo. A nossa análise apenas aponta a falta de coerência entre os objetivos do EM e a 

instância que deveria representar sua plena avaliação. 

 

A partir de uma análise as provas, verificamos que os gêneros discursivos “biografia” e 

“texto/artigo de divulgação científica” (TDC) ainda não foram, comparativamente, 

abordados neste estudo. Ambos os gêneros foram incluídos no ENEM 2013, e um 

exemplar – ainda que mutilado – do TDC encontra-se na prova de 2011. No entanto, 

sabemos que este último, por ter sido descaracterizado, perdeu toda a essência do 

gênero, dificultando, assim, a comparação com os TDCs contidos nos livros. Sendo 

assim, trataremos somente dos dois gêneros presentes na prova de 2013 comparados aos 

artigos de divulgação cientifica e biografias apresentados nos LDs do PNLD. 

  

O gênero TDC aparece com bastante frequência nos livros. Esse fato corrobora os 

objetivos transcurriculares postulados para o ensino de LE no EM, a partir da 

abordagem de textos que contemplem os tópicos transversais relacionados às ciências. 

Dada essa importância do gênero, incluímos também o gênero “ciberpaper” como texto 

de divulgação científica por conter as mesmas características com o diferencial de ser 

publicado na internet. No Take Over, há um exemplo, no On Stage, dois exemplos e o 

English for All, apesar de conter a menor variedade de gêneros, contém cinco 
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exemplares de TDC. Se considerarmos apenas os números, já é o suficiente para 

avaliarmos o TDC como uma boa escolha para o ENEM. 

 

Ao analisarmos as seções do livro em que os TDCs estão localizados, notamos que em 

todos os casos eles aparecem como texto de leitura, seja o principal ou o secundário 

(TEXTO 2), com a ressalva dos dois exemplos do LD On Stage, pois, nele, os textos 

estão contidos na seção Check your English, mas também são textos de leitura. Porém, 

são mais adaptados do que os exemplos dos dois outro livros. No Take Over e no 

English for All, os TDCs são trabalhados a partir de diferentes aspectos relacionados ao 

frame “divulgação cientifica”, o que não acontece no On Stage, pois o trabalho com os 

gêneros TDC abrange menos aspectos, uma vez que há apenas uma questão relacionada 

ao texto adaptado – similar à estrutura do ENEM.  Entretanto, esta última não se 

enquadra na visão sociocognitivista de gênero nem na perspectiva sociointeracional de 

ensino de línguas – presentes nos documentos oficiais. 

 

Passemos agora para a análise do gênero “biografia”. Iniciando por aquela apresentada 

pelo ENEM 2013, podemos ressaltar seu intuito em destacar as contribuições do 

biografado, uma característica comum em biografias (data de nascimento, morte etc). 

Esse gênero discursivo, no entanto, apresenta características diferenciadas da biografia 

prototípica. Por exemplo, no LD Take Over, ele aparece como um romance didático 

autobiográfico (p. 76). Já no On Stage, além das duas biografias (p. 38 e p. 115), há 

também uma autobiografia (p. 47). Contudo, não há biografias no English for All. 

Novamente, as biografias, em sua maioria, exercem o papel principal dentro das 

unidades, enquanto o exemplo do ENEM além de ser adaptado ao ponto de exibir 

somente a introdução do texto, como parte da estrutura, é lido para responder a apenas 

uma questão. Enquanto os LD trabalham biografias ou trechos de livros 

(auto)biográficos, o candidato que prestou a prova de 2013 teve a oportunidade de ler 

somente a introdução da biografia de Steve Jobs. 

 

 
Texto 25: autobiografia, p. 47 (On Stage) 
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Texto 26: biografia, p. 115 (On Stage) 

 

 
Texto 27: biografia, p. 38 (On Stage) 
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Texto 28: romance didático autobiográfico, p. 76 (Take Over) 

 

Ainda visando à possibilidade de uma avaliação do porte do ENEM, mas com o 

compromisso de atender aos documentos oficiais, em vez de abordar frases, cartuns, 

tirinhas de HQ e outros gêneros que não se configuram como fundamentais nos LDs, 

algumas opções de gêneros curtos – porém mais significativos em relação ao acesso a 

grupos sociais e culturais diferentes – seriam: resenha de romance, sinopse de filme, 

mapas gráficos, verbete enciclopédico e de dicionário. Com relação aos gêneros 

adaptados (mas não tão adaptados como temos observado), eles seriam: (trechos de) 

livro científico, discurso, artigo de opinião, editorial, reportagem ou matéria jornalística. 

Consideramos que esses gêneros discursivos (aliados aos devidos cuidados na hora de 

adaptação) poderiam colaborar para uma visão de ensino-aprendizagem e avaliação de 

leitura coerente entre ENEM e PNLD. Entretanto, essa realidade só será possível 

quando a estrutura da prova não for mais importante que os princípios teórico-

metodológicos concernentes às línguas estrangeiras modernas e seu papel na educação 

básica.  

 

e) Quais são as possíveis consequências do efeito retroativo desse método de avaliação 

sobre o processo ensino-aprendizagem? 
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Consideramos esta parte final da discussão a mais relevante do nosso trabalho, pois 

grande parte das respostas, exemplos e comparações foi redigia visando a embasar o que 

já foi sinalizado como nossa maior preocupação e, até mesmo, motivação para a 

realização dessa pesquisa: o efeito retroativo do ENEM sobre o Ensino Médio e suas 

consequências para a educação. 

 

Todas as definições da palavra “retroativo” fazem menção ao fato de algo estar 

relacionado ao tempo passado ou a atos que têm efeito em acontecimentos anteriores. 

Acerca de “efeito retroativo”, as definições, resumidamente, indicam que é uma força 

influente para trás (no tempo) que ao ser exercida sobre as anteriores, acabam 

alinhando-as a ela. Por isso, após todos os questionamentos que emergiram do nosso 

levantamento e análise de dados, argumentamos que um sistema de avaliação engessado 

por limitações logísticas, que não prioriza os princípios educacionais presentes nos 

PCNs e OCEM, nem na própria Matriz de Referência de Competências e Habilidades, 

ou seja, um sistema como o ENEM não exerceria efeito retroativo positivo sobre o 

ensino de LE no EM. Como resultado da análise feita até aqui, consideramos que os 

efeitos da configuração do ENEM acarretariam mudanças, do ponto de vista 

pedagógico, negativas. 

 

Para fins de ilustração, pensemos nos gêneros discursivos que, ao longo da análise, 

foram apontados como inadequados ou discrepantes segundo os pontos de vista teórico-

metodológicos que defendemos. Como a prova de LE do ENEM deve conter cinco 

itens, cada qual composto de um texto + um enunciado + as opções, destacamos que, 

em todas as versões, os gêneros curtos ou fragmentos de textos foram utilizados em 

quase 100% da prova. Alguns desses gêneros são: tirinha de HQ, cartum, frase (do dia), 

fragmento de notícia, fragmento de texto de divulgação científica, fragmento de 

biografia, fragmento de reportagem etc. Dessa forma, imaginemos que o ENEM 

realmente se firme como exame de seleção para ingresso para todas as universidades 

públicas brasileiras. É muito provável que haja uma mobilização geral para preparar os 

alunos concluintes para obterem sucesso nessa avaliação, e a primeira consequência 

seria a possível adequação dos preceitos do EM aos seguidos e, de fato, apresentados 

nas provas do ENEM. Obviamente que, se esse exame cumprisse exatamente a proposta 

da Matriz em conjunto com os outros documentos oficiais, não haveria problema algum, 

mas em diversas partes do nosso estudo, já vimos que isso não acontece. Sendo assim, a 
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longo prazo, o que veríamos como parte do currículo de LE do EM é um conjunto de 

textos curtos ou adaptados ao ponto de mutilação, fragmentando assim a visão de 

prática social que se busca por meio do ensino de LE com gêneros discursivos, ou 

limitando a seleção de gêneros, e consequentemente, as possibilidades de acesso a 

grupos sociais diversos. 

 

Suponhamos que o padrão do ENEM se mantivesse da forma com a prova de 2012 se 

apresentou: duas frases, um cartum, um fragmento de notícia e um poema, o que 

teríamos como avaliação final do processo ensino-aprendizagem que, minimamente, 

dura 12 anos – Educação Básica – uma prova de inglês cujo conjunto de textos 

contempla, em 60%, a esfera cotidiana/jornalística em detrimento da científica, por 

exemplo. Embora os textos representativos da esfera literária e da jornalística sejam, 

significativamente, mais relevantes para alunos que concluíram o EM estudando inglês 

com um dos LDs avaliados, o que observamos é que mais da metade da prova é 

composta de gêneros que normalmente aparecem em atividades de follow-up ou pós-

leitura. Muito raramente, esses gêneros curtos ocupam posições centrais nas unidades 

dos livros. 

 

Felizmente, a versão de 2013 do ENEM, pelo menos no que diz respeito à diversidade 

de gêneros discursivos, apresentou mais adequação aos livros e aos documentos oficiais. 

Os textos foram: uma tirinha de HQ, um (fragmento de) artigo publicitário, uma 

(fragmento de) notícia, um (fragmento de) texto de divulgação científica e uma 

(fragmento de) de biografia. Embora haja mais textos adaptados, foi privilegiada a 

variedade de esferas do conhecimento, e menos textos curtos foram incluídos. Contudo, 

a questão da adaptação (de grau médio a máximo) ainda é um fato muito marcante na 

estrutura do ENEM. 

 

Nesse momento, cabe uma exemplificação do que pode ser considerado algum indício, 

ainda que involuntário na época, de consequência do efeito retroativo do ENEM: as 

unidades de avaliação (ou autoavaliação) intituladas Check Your English contidas no  

On Stage. Vale ressaltar que a maioria dos textos no mapeamento dos gêneros 

discursivos presentes nesse LD faz parte dessa “unidade” e, como foi dito 

anteriormente, o trabalho com gêneros realizado nessa parte do livro se assemelha muito 

à avaliação de leitura proposta pelas versões do ENEM até então: textos curtos ou 
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fragmentados acompanhados de uma questão de compreensão que, geralmente, enfoca 

apenas um aspecto: seja ele discursivo, linguístico, ou social etc. Agora, pensemos na 

evolução desse efeito retroativo à medida que a aprovação no ENEM se torne cada vez 

mais significativa para os estudantes brasileiros. A longo prazo, o resultado pode ser 

preocupante, pelo menos, para a área de Línguas Estrangeiras Modernas que há anos 

vem lutando contra a herança estruturalista, em busca de uma abordagem que leve em 

consideração o verdadeiro papel da linguagem na sociedade. 

 

Para corroborar a visão de que a avaliação de leitura sofreu uma involução com o passar 

dos anos, voltemos aos vestibulares da UFRJ dos anos de 2001 e 2002 (anexo 1), que 

foram mencionados na introdução. Um dos textos (Texto 6) do vestibular de 2001 é 

composto de quatro resenhas de livros (os quatro primeiros livros da saga de Harry 

Potter), e esse texto é acompanhado de três questões discursivas de compreensão leitora. 

Na prova de 2002, um dos textos é uma carta de leitor, que também é trabalhada por 

meio de três questões discursivas. O que podemos assumir, a partir dessa breve e 

superficial exposição é que o fato de uma banca especializada ser responsável pela 

elaboração das questões sem ter que atender a limitações espaciais e padrões logísticos 

rígidos, como é o caso do ENEM, possibilitava uma avaliação visivelmente mais 

coerente com os documentos oficiais da Educação Básica, com o método/abordagem de 

leitura que deve ser privilegiada em sala de aula e, principalmente, com os níveis de 

leitura que esperamos de alunos concluintes do EM que planejam ingressar em uma 

universidade. 

 

Após páginas de argumentos e exemplos, concluímos este capítulo, ousando ressaltar 

que o único benefício que o efeito retroativo do ENEM pode trazer para o EM é uma 

reavaliação das consequências de um sistema educacional que não promove uma 

articulação entre as diversas instâncias envolvidas em seu funcionamento.  
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5. Considerações finais 

 

Este capítulo final tem como objetivo apresentar algumas conclusões sobre a pesquisa, 

bem como suas implicações pedagógicas e limitações. Por fim, iremos propor algumas 

sugestões de estudos que podem ser desenvolvidos a partir dos resultados obtidos pela 

presente pesquisa. 

 

5.1. Conclusões 

 

Nosso trabalho apresentou um estudo comparativo, inspirado por uma abordagem 

teórica de cunho sociocognivista, entre os gêneros discursivos nas provas de língua 

inglesa do ENEM dos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 e os gêneros presentes em 

atividades de leitura nos livros de inglês aprovados pelo Programa Nacional do Livro 

Didático – 2012. Trabalhamos com as provas amarelas do ENEM e o volume três (para 

o 3º ano do Ensino Médio) dos livros didáticos Take Over, On Stage e English for All.  

 

Nossas motivações derivam, fundamentalmente, das configurações da prova do ENEM 

que, como confirmou nossa pesquisa, determinam a escolha de textos para as questões 

de língua estrangeira. Isso acontece devida à primazia dada às limitações logísticas em 

detrimento dos princípios técnico-pedagógicos e educacionais20. A partir do 

mapeamento dos gêneros discursivos presentes nas provas e nos LDs, foi possível 

chegar a algumas reflexões que consideramos relevantes, principalmente para 

avaliadores, pesquisadores e professores de inglês no EM. Algumas delas foram:  

a) muitos textos dos livros dos PNLD são adaptados, mas não são tão adaptados quanto 

aqueles presentes nas provas do ENEM;  

b) devido a essa “mutilação” do gênero discursivo, o que pudemos detectar nos textos 

do ENEM é que esse fato acarreta uma trivialização do processo de leitura, pois o texto 

parece constituir um “quase pretexto” para elaborar as questões; ou seja, somente a 

parte do texto que é necessária para a elaboração e a resposta da questão é exposta na 

prova;  

                                                 
20 Neste momento cabe fazermos uma distinção entre a dimensão pedagógica e a educacional. A primeira 
se refere à instância da sala de aula, no contexto ensino-aprendizagem, do ponto de vista do aluno e das 
práticas do professor. A segunda trata dos objetivos maiores ou princípios/diretrizes da educação. 
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c) alguns dos gêneros escolhidos – geralmente aqueles que aparecem nas seções 

marginais da unidade do LD – colaboram para essa hipersimplificação da leitura; por 

exemplo, cartuns, tirinhas de HQ e frase do dia e, finalmente, 

d) observamos que há clara discrepância entre o que é postulado pelos documentos 

oficiais, o que é adotado pelos livros didáticos e a forma como o ENEM é elaborado. 

 

Cremos que as consequências do efeito retroativo desses pontos problemáticos, a longo 

prazo, podem interferir negativamente no ensino de LE no EM brasileiro, uma vez que o 

processo ensino-aprendizagem por meio de gêneros discursivos diversos, visando ao 

acesso a diferentes culturas, grupos e práticas sociais, pode ser reduzido ao ensino de 

leitura de textos curtos ou muito adaptados, que, de fato, não caracterizam  o frame do 

gênero. Com o intuito de capacitar alunos para serem aprovados no ENEM, essas 

mudanças podem gerar a involução do ensino de línguas nas escolas públicas brasileiras 

que, há algum tempo, parece vir obtendo conquistas significativas, como a própria 

inclusão da disciplina no ENEM e a adoção de livros para o Ensino Fundamental e 

Médio. 

 

A partir de nossas análises, pudemos também notar que o ENEM 2010, apesar de conter 

muitos gêneros adaptados, apresentou uma seleção de textos, do ponto de vista 

pedagógico, mais adequado. Infelizmente, essa não foi a realidade dos dois anos 

seguintes. Contudo, no ENEM 2013, parece ter havido uma retomada desse critério, 

pois pudemos verificar um conjunto de textos relevantes para alunos concluintes de EM 

e universitários em potencial. Ainda assim, as imposições logísticas continuam 

restringindo o tratamento textual, quando não determina a escolha do gênero. Além 

disso, foi possível classificar os livros quanto ao nível de adequação ao ENEM: On 

Stage>Take Over>English for All. Todavia, o fato de o livro On Stage ser considerado 

mais adequado para capacitar os alunos a realizarem o exame não significa que ele é o 

livro mais recomendável entre todos os escolhidos, nem que está em total concordância 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais ou outros documentos. Afinal, já havíamos 

ressaltado a discrepância entre o ENEM, os livros e as instâncias envolvidas. 

 

5.2. Implicações pedagógicas 
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O objetivo primeiro deste estudo comparativo é contribuir para as comunidades 

científica e profissional, visando melhorias para a educação brasileira, já que a pesquisa 

engloba materiais de domínio público nacional: o Exame Nacional do Ensino Médio e 

os livros do Programa Nacional do Livro Didático. Partindo dos resultados obtidos, 

empiricamente, por meio de nossas análises, podemos ressaltar que as configurações das 

provas do ENEM e o efeito retroativo do exame sobre o EM devem ser repensados. 

 

Ao destacar que as limitações logísticas devem ser repensadas, deixamos bem claro 

nosso ponto de vista que as questões técnico-pedagógicas deveriam ser priorizadas, pois 

se o EM tem como prioridade formar cidadãos capacitados para acessar diferentes 

grupos sociais e culturas por meio da língua estrangeira – língua em uso em práticas 

sociais, o exame que avalia a qualidade do EM brasileiro, deveria, minimamente, estar 

em consonância com o todo. Além disso, o pressuposto é de que a avaliação esteja 

coerente com o método de instrução, não o contrário, como temos visto escolas e 

cursinhos preparando alunos para “passar no ENEM”, em vez de prepará-los para “a 

vida”.  

 

É preciso buscar coerência entre as diversas instâncias legais e pedagógicas envolvidas 

na Educação brasileira para que os educandos, aqueles que mais deveriam beneficiar 

com o processo ensino-aprendizagem, não acabem sendo os mais prejudicados por 

avaliações que não emergem dos princípios defendidos para o EM. Tudo isso para que 

seja mais fácil manter a segurança do banco de questões que serão utilizadas na 

formulação da prova. No entanto, vale repensar a possibilidade de a logística e a 

segurança coexistirem com a pedagogia. 

 

5.3. Limitações da pesquisa 

 

Em diversos momentos deste trabalho, mencionamos que, além de analisar os gêneros 

discursivos que compõem as provas do ENEM e os livros didáticos de inglês, seria 

coerente também avaliar as atividades que acompanham esses textos. Entretanto, 

durante o processo de mapeamento e das análises comparativas, realizamos uma 

observação, ainda que superficial, das questões relativas aos textos, o que nos 

possibilitou delinear algumas limitações da pesquisa.  
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Primeiramente, temos que levar em consideração que as questões do livro, geralmente, 

envolvem pré-leitura, leitura e pós-leitura, tornando o aprendizado processual. No 

ENEM há somente uma questão (= texto + enunciado + cinco opções), e percebemos 

que para, talvez, compensar o fato de não haver pré-leitura, ou até mesmo para 

compensar mutilação do gênero discursivo, é muito comum encontrar explicações ou 

definições sobre o gênero no enunciado. Alguns exemplos dessa prática são:  

• Cartuns são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos 
humanos e assim oportunizam a reflexão sobre nossos próprios 
comportamentos e atitudes. (Prova Amarela - ENEM 2012 – 
questão 93) 

• Os noticiários destacam acontecimentos diários, que são veiculados 
em jornal impresso, rádio, televisão e internet. . (Prova Amarela - 
ENEM 2013 – questão 93) 

• Letras de música abordam temas que, de certa forma, podem ser 
reforçados pela repetição de trechos ou palavras. (Prova Amarela - 
ENEM 2010 – questão 91) 

• A tira, definida como um segmento de história em quadrinhos, 
pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. (Prova 
Amarela - ENEM 2011 – questão 95) 
 

Por fim, mais um ponto crítico que envolve a questão como um todo é o caso das 

questões cujos textos não precisam ser lidos por completo para que sejam respondidas. 

Como é o caso da questão 95 (ENEM 2013) em que há um texto biográfico com título, 

lide e dois parágrafos da introdução. Entretanto, para responder à questão, basta ler o 

título e o lide, somente. Dessa forma, podemos verificar como o enunciado, e não 

apenas o texto em si, pode interferir na qualidade do item como um todo. Isso aponta 

para a propriedade, que pretendemos atender no futuro, de se investigar a questão em 

sua integralidade. 

 

Outro ponto a ser ressaltado como possível limitação é a avaliação do ENEM a partir de 

uma perspectiva macro-educacional, ou seja, como uma iniciativa de uma política 

pública que visa à democratização do acesso à universidade, que parece ter sido a 

motivação inicial para a sua implementação. Muitas de nossas críticas podem ir de 

encontro a essa política e, de um ponto de vista mais amplo, elas devem ser ponderadas 

a partir dessa perspectiva mais geral – o que está além do escopo deste estudo. 

 

5.4. Sugestões para pesquisas futuras 
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Como sinalizamos anteriormente, o que inicialmente se configurou como limitação da 

pesquisa, em um segundo momento, pode contribuir para a continuidade do estudo 

sobre as provas de inglês do ENEM e também para um estudo comparativo entre as 

questões essas questões e as atividades de leitura dos livros didáticos do PNLD. 

 

Em 2012, Silva, Porcellato e Muradas publicaram um artigo intitulado Avaliação de 

habilidades de leitura em língua inglesa: reflexões sobre o exame nacional do ensino 

médio de 2011, no qual as autoras apresentam uma análise das questões do ENEM de 

língua inglesa, a partir dos critérios específicos que os elaboradores devem seguir para 

desenvolver as questões do exame. Nas conclusões, as autoras apontam que, de forma 

geral, as questões não atendem a todos os critérios estabelecidos para a avaliação das 

competências e habilidades presentes na Matriz de Referência do Novo ENEM. No 

prosseguimento da nossa pesquisa, a metodologia utilizada por Silva, Porcellato e 

Muradas (2012) possibilitaria um estudo aprofundado acerca das habilidades que são 

priorizadas nas questões do ENEM, nas quatro versões que analisamos em nosso 

trabalho. 

 

Outra possibilidade de pesquisa, e que também está relacionada com as atividades, pode 

ser realizada a partir de uma análise comparativa das habilidades evidenciadas nas 

questões do ENEM e nas atividades de leitura dos livros do PNLD, e verificar até que 

ponto elas são compatíveis. Vale examinar também como as questões abordam e 

contextualizam o gênero, de que forma os LDs contribuem para a resolução das 

questões do ENEM e, principalmente, se há consonância entre as diversas instâncias 

envolvidas no trabalho com leitura de textos em LE. Dessa forma, o presente trabalho 

pode servir como parâmetro para trabalhos futuros concernentes a políticas públicas e 

produção de material didático. 

 

Para concluir, seria importante ressaltar o crescimento, como pesquisadora, que este 

estudo promoveu na minha formação profissional. Iniciando a pesquisa com minha 

experiência, algumas leituras técnicas e muitas inquietações, chego ao final com poucas 

respostas conclusivas, mas com o sentimento de que essas inquietações não foram em 

vão e que, a partir do momento que pudemos esclarecer alguns dos questionamentos, 

meu papel como professora reflexiva foi exercido de alguma maneira. Espero que este 
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crescimento não seja individual, mas possa contribuir para a compreensão do papel do 

gênero na avaliação e, mais especificamente, nas provas do ENEM. 
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ANEXOS 
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• ENEM 2011 

• ENEM 2012 

• ENEM 2013 

• Take Over, v.3 

• English for All, v.3 

• On Stage, v.3 


