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RESUMO 

O presente trabalho investiga as concepções (discursiva e textual) dos gêneros que 
embasam um importante recurso utilizado no contexto escolar – o Livro Didático de 
Português (LDP), a partir da fundamentação teórica apresentada no Manual do 
Professor (MP) e analisando as atividades que contemplam os eixos de leitura e 
produção textual, referentes ao 9º ano de escolaridade, de duas coleções aprovadas 
pelo Programa Nacional do Livro Didático – 2014 (PNLD – 2014), a saber: 
Português: Linguagens, de Cereja e Magalhães, e Tecendo Linguagens, de Oliveira 
et al. O objetivo consiste em reconhecer se as atividades se apoiam de fato em 
alguma(s) vertente(s) dos estudos de gêneros. Em caso afirmativo, qual (quais) 
predomina(m)? O arcabouço teórico desta dissertação é formado pela perspectiva 
dialógica de gêneros, de Bakhtin (1992, 2006 e 2011), vinculado à vertente 
discursiva. No entanto, devido às concepções sobre gêneros que circulam no 
contexto escolar, tornou-se necessária uma revisão da literatura dos estudos de  
Marcuschi (2008 e 2010), que possuem direcionamento para a vertente textual; e os 
de Schneuwly e Dolz (2004), que mesclam ambas concepções. Embora todos os 
estudos sobre gêneros tenham Bakhtin como referência, cada vertente possui 
encaminhamento, apreciações valorativas e tratamento didático que lhe são 
peculiares, sendo, portanto, relevantes para a compreensão do tratamento dos 
gêneros nos LDP. Nosso critério de escolha das atividades aqui analisadas tem a 
ver com sua relevância para nossa investigação, que possui natureza descritiva e 
interpretativista. Nossos resultados incluem a percepção que as atividades de leitura 
e produção textual do quarto volume, da Coleção Português: Linguagens, não 
satisfazem os princípios de nenhuma das vertentes dos estudos de gêneros; já as 
atividades do quarto volume da Coleção Tecendo Linguagens, contemplam alguns 
princípios da abordagem textual, mas de forma limitada. Além disso, o que é 
declarado no Manual do Professor nem sempre corresponde às atividades do Livro 
do Aluno, visto que as teorias que os autores dizem basear-se não são evidenciadas 
nas atividades apresentadas, como observamos na primeira coleção. Concluímos 
que, seja qual for a filiação teórica assumida pelos LDP, a possibilidade de um 
trabalho promissor reside na consistência de suas propostas, elaboradas a partir de 
conceitos claramente definidos, garantindo que a teoria e a prática estejam em 
consonância, o que não parece ser o caso das coleções analisadas. 
 
 
Palavras-chave: Linguagem. Gêneros discursivos. Gêneros textuais. Livro Didático 
de Português. 
 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study investigates the treatment of genres in an important resource used in the 
school context - the Textbook of Portuguese as Mother Tongue (LDP), starting with 
the theoretical framework presented in the Teacher's Manual (MP) and analyzing the 
activities included in the reading and text production axes of the 9th grade of, two 
collections approved by the Brazilian National Textbook Program – 2014 (PNLD -
2014), namely: Português: Linguagens, by Cereja and Magalhães, and Tecendo 
Linguagens, by Oliveira et al. The goal is to recognize if the activities are supported 
in fact by some tendency of the genre studies. And if so, which one(s) 
predominate(s)? The theoretical framework of this research consists in the studies on 
genre under Bakhtin’s dialogical perspective (BAKHTIN, 1992, 2006, 2011), 
subscribing, thus, to the discursive tradition in genre studies. However, due to the 
multiple perspectives that influence school practices, it became necessary to review 
the studies by Marcuschi (2008 and 2010), which adopta textual perspective on 
genre, and the ones by Schneuwly and Dolz (2004), which mix both perspectives. 
Although every tradition of genre studies has Bakhtinas a reference, each has its 
own peculiar rationale, procedures, value and didactic treatment, being thus relevant 
to the comprehension of the treatment of genres in the LDP.Our criterion for the 
selection of activities analyzed here has to do with their relevance to our 
investigation, which is marked by a descriptive and interpretive nature. Our results 
include the perception that the activities of reading and textual production of the 
fourth book of the collection Português: Linguagens do not meet the principles of 
anyperspective of genre studies; the activities of the fourth book of the collection 
Tecendo Linguagens, on the other hand, include some of the principles of a textual 
approach to genres, but in a somewhat limited way. Besides this, we have found that 
what is stated in the Teacher's Guide does not always correspond to the Student 
Book activities, since the theories that the authors claim to support them are not 
evident in the actual activities, as noted in the first collection. We conclude that 
whatever the theoretical affiliation assumed by the LDP, the possibility of a promising 
work lies in the consistency of, proposals elaborated from concepts clearly defined, 
making sure that theoryand  practice are in harmony, which does not seem to be the 
case of the material analyzed here. 
 
 
 
Keywords: Language. Discursive genres. Textual genres. Textbooks of Portuguese 

as mother tonque. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 1980, as discussões acerca de mudanças no ensino de 

Língua Portuguesa (LP) se intensificaram. O ensino baseado em estratégias e 

procedimentos mecânicos, análise de frases isoladas e classificações de palavras 

descontextualizadas não satisfaziam mais à realidade social. O eixo das 

preocupações sobre o fracasso escolar no Ensino Fundamental (EF) centra-se, 

sobretudo, no domínio da leitura e da escrita pelos alunos (BRASIL/SEF, 1998, p. 

17). 

O advento de estudos inspirados no sociointeracionismo, em teorias do 

letramento e na sociolinguística, bem como a proposta de reorganização do currículo 

escolar, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), contribuíram decisivamente 

para a reformulação do ensino de LP (BEZERRA, 2010, p. 40). Além disso, o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) inseriu várias mudanças em seus 

critérios de avaliação, para garantir a qualidade desse recurso didático.  

A reformulação de ensino de LP visa ao uso eficiente da linguagem. 

Segundo os PCN: 

 

O domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, e o 
domínio da língua, como sistema simbólico utilizado por uma 
comunidade linguística, são condições de possibilidade de plena 
participação social. Pela linguagem os homens e as mulheres se 
comunicam, têm acesso à informação, expressam e defendem 
pontos de vista, partilham ou constroem visões de mundo, produzem 
cultura. Assim, um projeto educativo comprometido com a 
democratização social e cultural atribui à escola a função e a 
responsabilidade de contribuir para garantir a todos os alunos o 
acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da 
cidadania. (BRASIL/SEF, 1998, p. 19) 
 

  

Para que o trabalho pedagógico cumpra essa função, é necessário 

considerar três variáveis: o aluno, os conhecimentos com os quais se opera nas 
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práticas de linguagem e a mediação do professor (BRASIL/SEF, 1998, p. 22). Isso 

pressupõe que o aluno seja um sujeito ativo, autor do próprio processo de 

aprendizagem; que os conhecimentos devem fazer parte da vivência real dos alunos 

e das diversas situações de comunicação (oral e escrita); e que o professor deve ser 

apenas o mediador desse processo, que a partir da valorização da linguagem do 

aluno oportunize experiências com outras linguagens. 

Nesse sentido, os PCN sugerem o texto como unidade básica de ensino, 

não só em seu aspecto composicional, mas também que os aspectos temático e 

estilístico façam parte da análise textual. Dessa forma, introduzem a noção 

bakhtiniana de gênero como objeto de ensino (BRASIL/SEF, 1998, p. 23). 

Com as inovações metodológicas e a evidência do gênero como objeto de 

ensino de LP, tornou-se fundamental a compreensão da constituição e 

funcionamento dos gêneros discursivos por parte dos educadores e demais 

profissionais preocupados e envolvidos com a prática educacional. 

Pensando nisso, despertou-nos o interesse em conhecer as concepções 

sobre gêneros que subjazem a um dos principais recursos didáticos usados no 

contexto escolar – o Livro Didático. Ainda que se tenham outros recursos, às vezes 

mais atraentes e lúdicos, o LDP ainda não perdeu seu status na maioria das escolas 

brasileiras. Ele constitui fonte de pesquisa e acesso a teorias entre muitos 

professores, que recorrem às informações do Manual do Professor para o preparo 

de suas aulas; bem como referência aos alunos para o contato com bons textos, e 

são tidos também, muitas vezes, como único interlocutor das produções dos alunos, 

como menciona Bezerra (2005, p. 35): “[...] o interlocutor dos alunos não é mais o 

professor, mas o autor do LDP”. 

Além disso, parafraseando Almeida (2009), os professores devem ser 

incentivados a reconhecer as crenças circundantes, neste caso, sobre gêneros, 

objeto de ensino proposto pelos PCN, para que possam adotá-las conscientemente 

ou revisá-las criticamente na prática educacional. 

A pesquisa aqui proposta mostra que diversas teorias no campo da 

Linguística dedicam-se a investigar os gêneros, tendo como principal referência os 

estudos bakhtinianos. A maneira de conceber os gêneros e a forma de seu 

tratamento didático, entretanto, não é única. Há diversas pesquisas, cada qual com 
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um encaminhamento peculiar e sujeito a diversas interpretações e apreciações 

valorativas. 

Tendo como base os estudos de Rojo (2005 e 2008) a esse respeito, 

discutiremos visões de gêneros, por meio de duas perspectivas: a discursiva e a 

textual, especificamente, a teoria de Bakhtin (2011), que converge para uma 

concepção discursiva de gêneros; a de Marcuschi (2008 e 2010), que tem uma 

concepção textual; e a de Schneuwly e Dolz (2004), que mescla ambas concepções. 

Embora nosso trabalho filie-se à vertente discursiva, difundida por Bakhtin (2011), 

cremos que essas diferentes abordagens formam um conjunto de referências que 

viabilizam o tratamento de gêneros nas obras didáticas. 

A ênfase na perspectiva bakhtiniana, nesta pesquisa, justifica-se pela 

referência dos PCN, além da minha identificação, enquanto pesquisadora e 

educadora. Um trabalho pedagógico à luz dessa concepção significa instaurar um 

processo de transformação das práticas de leitura e escrita em que ainda predomina 

a superficialidade na abordagem dos textos. 

A teoria de gêneros discursivos de Bakhtin (2011) converge para uma 

interação dialógica e uma concepção de linguagem como atividade humana. As 

práticas de comunicação são constituídas pela infinidade de gêneros discursivos, por 

isso eles orientam os sujeitos nas relações de qualquer esfera comunicativa e sua 

utilização no ensino garante maior interação, bem como uma interpretação com foco 

nas práticas sociais. O tema, a composição e o estilo definem o gênero e juntos 

constroem sentidos. 

 Defendemos um desenvolvimento da competência leitora e produtora de 

textos (orais e escritos) a partir da concepção discursiva dos gêneros, pois possibilita 

a análise dos elementos extralinguísticos, as relações dialógicas com outros 

discursos e com os interlocutores e o reconhecimento das condições de produção do 

discurso. Enfim, uma análise ampla que esgota as possibilidades de investigação. 

Com isso, surgem os questionamentos: As atividades de leitura e produção 

textual, presentes nos LDP, se apoiam de fato em alguma(s) vertente(s) dos estudos 

de gêneros? Em caso afirmativo, qual (quais) predomina(m)?  

A escolha de analisar as propostas de trabalho dos LDP referentes à leitura 

e produção textual deve-se ao fato, como dito anteriormente, do fracasso escolar 

predominar no desenvolvimento desses eixos no EF e por não ser possível a 
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abrangência aos demais eixos que integram o currículo do ensino de LP, 

contemplados nos LDP, como por exemplo, conhecimentos linguísticos, em razão 

dos limites da pesquisa. Além disso, em minha experiência profissional docente, 

tenho observado que o gênero só é reconhecido como tal e analisado segundo suas 

características para preparar o aluno para a produção, ou seja, a leitura como 

pretexto para a produção, como salientado por Geraldi (2011, p. 96). O que 

configura em atividades limitadas pela materialidade e composição textuais.  

Elencamos dois livros didáticos para análise, referentes ao 9º ano de 

escolaridade do Ensino Fundamental, de distintas coleções, aprovadas pelo PNLD – 

2014. A saber:  

 CEREJA, W. R. e MAGALHÃES, T. C. Português: Linguagens. Língua 

Portuguesa, 9º ano do EF. 7ª Ed. Reformulada – São Paulo: Saraiva, 2012; e 

 OLIVEIRA, T. A., SILVA, E. G. O., SILVA, C. O. e ARAÚJO, L. A. M. Tecendo 

Linguagens. Língua Portuguesa, 9º ano do E.F.. 3ª Ed. São Paulo: IBEP, 

2012. 

 

A Coleção Português: Linguagens foi a primeira coleção mais distribuída no 

Brasil, em 2014, segundo a lista divulgada pelo Portal do FNDE. Portanto, um dos 

livros escolhidos como objeto de análise deste trabalho tem grande abrangência no 

território nacional. Já a Coleção Tecendo Linguagens não se encontra entre as doze 

listadas na página eletrônica do FNDE, porém, é a coleção usada na Rede Municipal 

de Magé – RJ, onde resido e exerço a minha profissão de docente.  

O 9º ano de escolaridade é a etapa final do EF em que ora leciono (desde 

2013).  Analisar o 4º volume dessa coleção, à luz das reflexões teóricas que serão 

realizadas aqui, contribui para minha prática em sala de aula e trocas de 

experiências com os meus colegas de profissão. A análise das atividades do 4º 

volume de ambas coleções, motiva-nos também porque nos permitirá reconhecer as 

concepções e crenças sobre o leitor e o produtor de diversos gêneros que subjazem 

os LDP, já que se destina ao 9º ano de escolaridade, último ano do EF. 

Pressupomos encontrar propostas de atividades com gêneros mais consistentes e 

complexas que nos volumes anteriores. 

Tendo esclarecido, portanto, a temática, a justificativa e os objetivos desta 

pesquisa, apresentaremos a fundamentação teórica nos próximos três capítulos: o 
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primeiro, denominado “A perspectiva dialógica na filosofia da linguagem 

bakhtiniana”, aborda os estudos de Bakhtin que são diretrizes para esta pesquisa. 

Enfatizamos o dialogismo e os gêneros em duas seções: “A concepção dialógica da 

linguagem” e “Os gêneros discursivos”.  

O segundo capítulo, intitulado “O ensino de Língua Portuguesa e os gêneros 

discursivos”, analisa o percurso metodológico do ensino de Língua Portuguesa e as 

teorias de gêneros que circundam o contexto escolar. Apresentamos quatro seções 

intituladas “Os gêneros discursivos como objetos de ensino”; “Uma abordagem 

sociointerativa dos gêneros”, por meio dos estudos de Marcuschi (2008 e 2010); “A 

contribuição dos estudos francófonos para a análise dos gêneros”, estudos 

realizados por Schneuwly e Dolz (2004); e um “Paralelo entre as teorias dos gêneros 

discursivos e gêneros textuais”, sob a visão de Rojo (2005 e 2008).  

O terceiro capítulo salienta “O Livro Didático de Português e o Programa 

Nacional do Livro Didático de 2014” a fim de tornar conhecidas as mudanças 

ocorridas nesse recurso didático e as orientações para a sua elaboração. Por meio 

de duas seções, destacamos “Um breve histórico sobre o gênero “Livro Didático de 

Português” e “O Programa Nacional do Livro Didático de 2014”. 

O quarto capítulo trata da “Metodologia”, em que apresentamos 

considerações sobre os objetos, corpora e procedimentos de análise nas seções 

“Dos objetos aos corpora da pesquisa”; dos “Procedimentos de análise”; e da 

“Avaliação do PNLD – 2014 sobre nossos objetos de pesquisa”. 

O quinto capítulo, denominado “Os Gêneros nos Livros Didáticos de 

Português: Análise e discussão dos dados”, é o momento que analisamos o Manual 

do Professor e as atividades do Livro do Aluno, referentes ao 9º ano de 

escolaridade, de ambas coleções. A seção “A base teórica dos Livros Didáticos de 

Português”, apresenta as declarações dos Manuais do Professor; a seção “A 

dimensão da abordagem dos gêneros: análise das atividades do Livro do Aluno” 

trata das atividades de leitura e produção textual; e a seção “Das teorias às 

propostas dos Livros Didáticos de Português: articulação entre os dados” relaciona 

as teorias revisadas neste trabalho, os objetivos e questões que levantamos às 

propostas de atividades com gêneros dos LDP. 
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Por fim, concluímos com a exposição do que foi e o que não foi possível 

inferir com este trabalho, bem como suas contribuições teóricas e implicações 

pedagógicas.  

Feita essa descrição dos capítulos, passaremos, então, à reflexão dos 

pressupostos bakhtinianos, que como dito anteriormente, são as diretrizes deste 

trabalho. 
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1- A PERSPECTIVA DIALÓGICA NA FILOSOFIA DA LINGUAGEM 

BAKHTINIANA 

 

Mikhail Mikhálovich Bakhtin (1992, 2009 e 2011) pertencia a um grupo de 

pesquisadores, entre os quais Volochinov e Medivediev, que ficou conhecido como 

“Círculo de Bakhtin”1. Os membros do Círculo discutiam questões de filosofia da 

linguagem e suas reflexões foram consideradas inovadoras.  

A fim de esclarecer os fundamentos teóricos desta pesquisa, o presente 

capítulo aborda reflexões sobre a concepção dialógica da linguagem e os gêneros 

dos estudos bakhtinianos.  Essas reflexões revelam a dimensão da noção de 

gêneros sob uma perspectiva discursiva. 

 

 

1. 1- A concepção dialógica da linguagem 

 

O Círculo de Bakhtin considera a língua um fato social, assim como 

Saussure. Mas diferente do estruturalismo saussuriano, que foi denominado pelo 

Círculo de “objetivismo abstrato” (VOLOCHINOV/BAKHTIN, 1992, p. 90), há a 

valorização do enunciado concreto, da enunciação e da natureza social da 

linguagem, em detrimento do individual e estrutural. Em “Marxismo e Filosofia da 

Linguagem”, uma das suas primeiras obras traduzidas para o português, o Círculo 

evidencia o caráter sociológico dos estudos da linguagem, numa perspectiva 

marxista 2 . O enunciado relaciona-se às condições comunicativas, e estas às 

                                                           
1 Algumas obras atribuídas a Bakhtin não foram assinadas por ele, porém não é objetivo 
desse trabalho discutir a autoria dos textos. Adotam-se aqui as referências “Círculo”, 
“Círculo de Bakhtin” e até mesmo “Bakhtin”, considerando a participação de todos os 
membros do círculo nas reflexões sobre a linguagem.  
 
2 Tendo em vista a conjuntura política, os estudiosos russos perceberam a necessidade de 
uma abordagem marxista da filosofia da linguagem para que pudessem combater as teorias 
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estruturas sociais. Naquele ocorrem as transformações linguísticas; na palavra, 

confrontam-se valores sociais; e os conflitos da língua refletem os conflitos de 

classe, como, por exemplo, as relações de dominação, poder, prestígio, resistência e 

hierarquia, que encadeiam modificações de registros ou de sistema. Os conflitos, 

especificamente, no interior de um mesmo sistema, é o que interessa a Bakhtin. O 

caráter dinâmico da língua e o signo dialético opõem-se à concepção saussuriana. 

 

[...] Bakhtin não critica Saussure em nome da teoria marxista, 
largamente proclamada; ele o critica no interior do seu próprio 
domínio, isto é, encontra falha no sistema de oposição língua-fala, 
sincronia-diacronia. (YAGUELLO, 1992, p. 15) 

 

Ao reconhecer falhas nos estudos formais linguísticos, Bakhtin propõe outra 

disciplina, que ele mesmo convencionou chamar de Metalinguística. Mais tarde, foi 

denominada por outros estudiosos de Translinguística, e por Brait (2013, p. 55) de 

Análise Dialógica do Discurso.  Nessa perspectiva, o enunciar como atividade social 

intrinsecamente dialógica, e não como um fato puramente léxico-gramatical, é o 

interesse dos estudos. Seu objetivo é descrever e analisar micro e macro-

organizações sintáticas; investigar e interpretar marcas e articulações enunciativas 

que caracterizam os enunciados e os sujeitos; reconhecer os gêneros discursivos 

como constituintes das atividades humanas; bem como estabelecer relações entre 

sujeitos (eu/outro) e entre os enunciados historicamente produzidos. 

Uma das críticas ao objetivismo abstrato, feita pelo Círculo 

(VOLOCHINOV/BAKHTIN,1992, p. 91), consiste em dizer que o sistema de formas 

normativas, fato objetivo externo e independente da consciência individual, 

defendido por essa perspectiva, só existe para a consciência subjetiva do indivíduo. 

A relação entre consciência individual subjetiva e sistema objetivo evidencia a 

evolução ininterrupta das normas da língua. O ponto de vista sincrônico torna-se 

uma ficção, a partir do objetivismo, não constituindo uma realidade. Todo sistema de 

normas sociais só tem sentido na relação da consciência subjetiva dos indivíduos 

integrantes do meio, regido por essas normas. A consciência subjetiva do indivíduo 

não se utiliza da língua apenas como sistema de normas, este é pura abstração: 

                                                                                                                                                                                     
tradicionais, que não faziam sentido nas ciências sociais. Por isso é que seus estudos são 
amplos e abrangem todos os domínios das ciências humanas, como a psicologia, a 
etnologia, a pedagogia das línguas, a comunicação, a estilística, a crítica literária e outros 
(YAGUELLO, 1992, p. 13). 
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“Para o locutor, a forma linguística não tem importância enquanto sinal estável e 

sempre igual a si mesmo, mas somente enquanto signo sempre mutável e flexível” 

(VOLÓSHINOV, 2009, p. 108). O locutor orienta-se pelos sentidos das enunciações 

nos variados contextos de que ele participa, levando em consideração o ponto de 

vista do interlocutor, que também trata a forma linguística como um signo variável. 

O Círculo de Bakhtin refuta também a estilística tradicional. O estudo do 

estilo centrava-se na concepção saussuriana, que o vincula ao uso individual da 

língua, e na concepção idealista, que o entende como expressão subjetiva criativa. 

Ambas tratam de forma restrita o fenômeno do estilo, pois centram no apriorismo do 

sistema (o estruturalismo) e na ação criativa puramente individual do falante (o 

idealismo). E, ainda, há estudos que consideram, de forma preconceituosa, o estilo 

como desvio da norma culta. As análises dedicadas às variações linguísticas se 

contrapõem a esse preconceito, apresentando as influências na língua baseadas em 

critérios geográficos, temporais, sociais e contextuais. 

Na concepção dialógica, o estilo é concebido de maneira socioideológica, 

pela dinâmica da interação entre o individual e o social. As escolhas do indivíduo 

são submetidas a posições axiológicas, ou seja, valores apreciativos baseados na 

interação social. Bakhtin não ignora um estudo independente sobre o estilo, mas o 

apresenta em uma intrínseca relação com os gêneros discursivos: “Onde há estilo 

há gênero” (BAKHTIN, 2011, p. 268). O estilo consiste em peculiaridades do gênero. 

É um elemento definidor dos enunciados nas diversas atividades humanas. 

Para o Círculo, o emprego da língua se efetiva em forma de enunciados 

(orais e escritos) concretos e únicos. Enunciados, nessa linha de posicionamento, 

entendem-se como ato de exprimir, transmitir pensamentos, sentimentos etc, por 

meio de palavras: “A língua vive e evolui historicamente na comunicação discursiva 

concreta, não no sistema linguístico abstrato de formas, nem no psiquismo individual 

dos falantes” (VOLÓSHINOV, 2009, p. 153). A metodologia proposta sugere a 

seguinte ordem para os estudos da língua: 1- a relação das formas e tipos de 

interação discursiva com as condições concretas em que se realizam; 2- formas de 

enunciados concretos, de algumas situações discursivas em relação com a 

interação, cujos elementos são estes enunciados, isto é, os gêneros das situações 

discursivas, determinados pela interação discursiva, na vida e na criação ideológica; 

e 3- a partir da aí, uma revisão das formas da linguagem em seu sentido habitual.  
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Conforme o Círculo (VOLÓSHINOV, 2009, p. 154), a evolução da linguagem 

se desenvolve nessa mesma ordem: a partir das relações sociais; depois a 

comunicação e interação discursiva; e finalmente, esse processo reflete na mudança 

das formas da língua. A cadeia verbal tem como unidades reais as enunciações e 

convém adotar a historicidade para o estudo de suas formas, estabelecendo 

relações entre outros enunciados. 

O Círculo de Bakhtin considera como determinante da língua a ideologia. 

Esta é compreendida como um universo que abrange todos os domínios das 

ciências humanas, como a psicologia, a arte, a etnologia, a pedagogia das línguas, a 

estilística, a política, a filosofia, a religião, entre outras. O caráter ideológico é 

definido pelas posições axiológicas. Os signos são ideológicos e tudo o que é 

ideológico possui valor semiótico. Os sinais não são ideológicos, pois são objetos 

imutáveis. A ideologia reflete as estruturas sociais. Portanto, quando ocorrem 

mudanças na ideologia, ocorrem simultaneamente na língua. A língua, para Bakhtin, 

serve de instrumento para as relações sociais e sofre os efeitos da luta entre as 

classes. 

 Os signos são integrantes de uma realidade, mas também refletem e 

refratam outra, ou seja, com os signos é possível descrever o mundo e construir 

diversas interpretações. Estas são apreendidas pela diversidade dos grupos, 

interesses sociais, contradições e confrontos de valorações. A história dinâmica e 

complexa da humanidade faz com que em cada época haja diferentes posições 

axiológicas que dão significações e sentido ao mundo. O aspecto axiológico é 

inerente ao ser humano, que na interação adota valores e significações. 

A consciência individual e o pensamento são orientados por conteúdo 

semiótico-ideológico, por meio das relações dialógicas. Por conta disso, a lógica da 

consciência coincide com a lógica da comunicação ideológica. O psiquismo 

individual é social, tal como a ideologia, assim como os signos, interiores e 

exteriores, são sociais. Tais afirmações, encontradas nas reflexões do Círculo, 

justificam-se pela característica socioideológica dos seres humanos. Cada indivíduo 

tem seus pensamentos apoiados no sistema ideológico e condicionados a leis 

específicas, mas também preservam unicidade e leis próprias. Seguindo esse 

raciocínio, a ideologia constitui-se da individualidade de seus criadores, uma 
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individualidade social. Assim, signo interior e signo exterior, bem como, psiquismo e 

ideologia possuem relações dialéticas constantes. 

 Bakhtin salienta que a palavra é o signo interior, a consciência, o 

discurso interior. Este sucede de convergência apreciativa, de encadeamentos de 

diálogos, dependentes de condições históricas e situações sociais: “A palavra é o 

fenômeno ideológico por excelência” (VOLOCHINOV/BAKHTIN,1992, p. 36), e mais 

adiante “[...] funciona como elemento essencial que acompanha toda criação 

ideológica, seja ela qual for” (p. 37). É um signo flexível, podendo ser atribuído a 

qualquer função ideológica, como por exemplo, estética, científica, moral e outras. 

As palavras dialogam de tal forma que não existe a primeira e nem a última, não há 

limite. É um processo de retomada e renovação, num constante diálogo. A fala é 

entendida como uma cadeia da linguagem, que é ininterrupta.  

Cumpre ressaltar o contexto “axiológico-entonacional” (BAKHTIN, 2011) a que 

os enunciados são submetidos em cada grupo social. O significado das entonações 

não é explícito verbalmente, mas implícito de acordo com a necessidade da 

atividade de comunicação. Uma palavra ou frase pode ser usada em vários 

contextos com distintas entonações, podendo expressar ordem, votos, advertência, 

pedido, etc. 

Pertinente à reflexão é o que Bakhtin (2011) cita em relação à influência 

extratextual: 

 

As influências extratextuais têm um significado particularmente 
importante nas etapas primárias de evolução do homem. Tais 
influências estão plasmadas nas palavras (ou em signos), e essas 
palavras são palavras de outras pessoas, antes de tudo palavras da 
mãe. Depois, essas “palavras alheias” são reelaboradas 
dialogicamente em “minhas-alheias palavras” com o auxílio de outras 
“palavras alheias” (não ouvidas anteriormente) e em seguida [nas] 
minhas palavras (por assim dizer, com as perdas das aspas), já de 
índole criadora. O papel dos encontros, das visões, das 
“iluminações”, das “revelações”, etc. (BAKHTIN, 2011, p. 402) 

 

 

Esse processo revela a alteridade discutida nos estudos do Círculo. A 

assimilação e reelaboração da “palavra alheia”, confrontação do “eu” e do “tu” e o 

reconhecimento do “tu” imanente ao “eu” são pressupostos importantes. Outro 

aspecto relevante ressaltado nos estudos do Círculo é que a palavra contém duas 
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faces. Uma orientada pelo locutor (ou pelo “eu”) e a outra, pelo ouvinte (ou pelos 

“outros”). Ela é o produto da interação do locutor e do ouvinte, ou do “eu” e do “tu”. 

Torna-se necessário também a suposição de um certo horizonte social que 

determina a criação ideológica do grupo social e da época. Cada indivíduo possui, 

em seu mundo interior, um auditório social próprio e bem definido, que direciona 

suas deduções interiores, suas motivações, apreciações, e outros.  

Sob essa perspectiva, a enunciação é constituída da interação. Trata-se de 

um gênero determinado pela situação imediata ou pelo contexto mais amplo que 

configura a realidade de determinado grupo social. Encontram-se diferentes formas 

de enunciações nos variados âmbitos das relações humanas. Uma ampla análise 

das enunciações requer considerar o aspecto ideológico dos diversos campos em 

que se dão essas relações. 

As considerações expostas servem de subsídios para compreender a 

grande metáfora do diálogo, assim como menciona Faraco (2009, p. 60), adotada 

pelo Círculo de Bakhtin. A palavra diálogo sugere vários significados, entre eles, a 

conversa face a face e a conversa de personagens em um texto escrito. Porém, na 

perspectiva de Bakhtin, embora haja interesse em analisar os citados, a 

preocupação está na dinamicidade do universo da cultura e do processo de 

interação das vozes sociais.  

Esse entrelace de vozes caracteriza o conceito de polifonia. As vozes 

interagem num diálogo infinito, e não se sobrepondo umas às outras. No diálogo 

face a face, interessa ao Círculo o entrecruzamento das múltiplas vozes e formação 

de novas vozes, denominada heteroglossia ou plurilinguismo. O diálogo é entendido 

como um espaço onde há confrontação de distintas refrações sociais, entendidas 

também como eventos socioideológicos. O mesmo ocorre num texto escrito, seja 

literário, filosófico ou religioso, o que confere a dinamicidade semiótica. 

O dialogismo bakhtiniano é constituído por relações dialógicas em sentido 

amplo: seria impossível concebê-lo em uma análise estritamente linguística (no 

plano sintático e léxico-semântico da língua). O autor evidencia a relação entre 

enunciados, em um universo de valor. Nessa relação de sentido, todos os 

enunciados, se confrontados entre si, revelam relações dialógicas, que se associam 

ao espaço e ao tempo de sua produção. O “eu” e o “outro”, cada qual com uma 

posição axiológica, ao se confrontarem criam um novo universo de valor. 
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Convém ratificar que o uso da língua é tão multiforme quanto os campos da 

atividade humana. O seu emprego se dá em forma de enunciados, orais e escritos, 

elaborados pelos participantes de um ou outro segmento, refletindo condições e 

finalidades, por seu conteúdo, estilo verbal e recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais. Segundo Bakhtin (2011, p. 261), em cada segmento da atividade 

humana, elaboram-se enunciados relativamente estáveis e é isso o que denomina 

de gêneros do discurso.  

Na próxima seção será dada atenção especial à teoria dos gêneros 

bakhtiniana, embora haja um entrelace nos conceitos bakhtinianos. Conforme Brait 

(2012, p. 11), nos estudos do Círculo “nenhum conceito significa isoladamente. 

Todos os termos – científicos, filosóficos, linguísticos, enunciativos, discursivos – 

ganham corpo na articulação com os demais”. 

 

 

1.2- Os Gêneros Discursivos 

 

O conceito de gêneros discursivos possui grande repercussão, inclusive nos 

trabalhos sobre ensino-aprendizagem de língua materna e de língua estrangeira. 

Esses estudos têm a obra de Bakhtin como referência, pois ele representa o 

precursor dos estudos de gêneros.  

Desde a Grécia Antiga, os homens estudam e refletem sobre sua literatura, 

utilizando o conceito de gêneros. Segundo Faraco (2009, p. 123), Platão dividia os 

gêneros literários, no livro III da República, em três categorias: épica, lírica e 

dramática. Enquanto Aristóteles estudou, em sua obra Arte retórica, três gêneros 

retóricos: o deliberativo, o judiciário e o epidítico. O mesmo autor, em sua obra Arte 

poética, tratou da produção poética em si mesma e de seus diversos gêneros, 

dedicando-se às peculiaridades da tragédia e da epopeia. Com essas divisões, 

Platão e Aristóteles puderam analisar diferentes textos, descrever suas 

características e avaliar sua qualidade. 

Segundo Bakhtin (2011, p. 263), na Antiguidade, estudavam-se gêneros no 

limite de sua especificidade artístico-literária. As questões linguísticas gerais do 

enunciado e dos seus tipos não tinham relevância. Bakhtin evidencia a noção de 

gêneros como “tipos relativamente estáveis de enunciados que se elaboram no 
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interior de cada esfera da atividade humana” (p. 262). Os gêneros são constituídos 

historicamente, são produtos sociais e culturais, e apresentam uma visão de mundo. 

O autor articula a historicidade e os elementos reproduzíveis no fluxo da 

transformação dos gêneros. O dinamismo obedece às condições específicas e 

finalidades de cada campo da atividade humana, bem como às demandas sociais. 

 Pode-se notar que à noção de gênero, o linguista articula estabilidade e 

mudança, reiteração e abertura para o novo. Esta relativa estabilidade cumpre o 

papel de organizar e orientar as atividades sociais e permite o reconhecimento das 

semelhanças entre os gêneros.  

Os gêneros são heterogêneos e possuem uma variedade que não se 

esgota, em razão de essa ser também uma característica da atividade humana da 

qual eles decorrem, surgem e se transformam. Tanto aos gêneros orais quanto aos 

gêneros escritos, o autor confere o caráter heterogêneo. Por conta dessa 

característica é que não pode haver um plano único para o estudo dos gêneros, ou 

seja, da materialidade textual, pois os gêneros são constituídos por relações 

dialógicas, que não podem ser compreendidas apenas pelo sistema da língua.  

Bakhtin (2011) destaca três elementos que numa relação intrínseca definem 

os gêneros discursivos, a saber:  

- conteúdo temático: que consiste na construção do significado linguístico, com base 

em fatores sociais, econômicos, culturais, tempo e história. Não está relacionado 

somente ao assunto do texto, mas, sobretudo, à forma como esse conteúdo ganha 

sentido e como se materializa, tendo em vista o contexto em que foi produzido; 

- estilo: que se refere à escolha de recursos fraseológicos, lexicais e gramaticais que 

compõem o enunciado, destacando o destinatário e as relações dialógicas com 

outros enunciados. O destinatário é um elemento importante na constituição do 

estilo, pois a escolha deste tem base no perfil daquele (idade, classe social, 

localização espacial, etc.). O gênero pode apresentar a acomodação do estilo 

individual, onde há singularidade do locutor, ao estilo coletivo, onde há 

reconfigurações num determinado contexto; e  

- construção composicional: que consiste na organização e estruturação dos 

elementos linguísticos no gênero e o modo como as esferas sociais organizam os 

enunciados.  
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Cumpre ressaltar a distinção entre os gêneros primários, considerados 

gêneros simples, e os gêneros secundários, que são os complexos. Segundo 

Bakhtin (2011, p. 263), os secundários surgem nas condições de um convívio 

cultural complexo e organizado (geralmente, escrito), como por exemplo, os 

gêneros artísticos, científicos, sociopolíticos, etc. Enquanto os gêneros primários se 

formam em situações comunicativas imediatas, como por exemplo, uma conversa 

em família, entre amigos, etc. 

Os novos gêneros discursivos são formados por meio da incorporação e re-

elaboração dos diversos gêneros já existentes. Apesar da grande diferença entre os 

primários e os secundários, a relação entre eles é mútua. Com isso, para 

reconhecer e definir a natureza do enunciado, deve-se considerar ambas as 

modalidades. Para Bakhtin: 

 

O desconhecimento da natureza do enunciado e a relação diferente 
com as peculiaridades das diversidades de gêneros do discurso em 
qualquer campo da investigação linguística redundam em formalismo 
e em uma abstração exagerada, deformam a historicidade da 
investigação, debilitam as relações da língua com a vida. Ora, a 
língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos (que 
a realizam); é igualmente através de enunciados concretos que a 
vida entra na língua. (BAKHTIN, 2011, p. 264 - 265) 

 
 

Portanto, a natureza do enunciado e da diversidade dos gêneros nos 

diversos campos da atividade humana é essencial a qualquer estudo linguístico. 

Outra questão relevante dos estudos de Bakhtin consiste em considerar o 

estilo como elemento indispensável aos gêneros discursivos. O autor destaca (2011, 

p. 266) que, nos gêneros, pode-se refletir a individualidade do falante, uma vez que 

todo enunciado é individual. Os gêneros menos propícios ao reflexo da 

individualidade são os que possuem uma forma padronizada, como os documentos 

oficiais, ordens militares, entre outros. Diferentes gêneros podem apresentar 

aspectos de uma personalidade. O estilo individual pode manter relações de 

reciprocidade com a língua nacional. 

Aliás, uma das problemáticas do enunciado, segundo o autor (2011, p. 266), 

refere-se à questão da língua nacional na linguagem individual, pois “no enunciado, 

a língua nacional se materializa na forma individual”. E ainda, a complexa definição 
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de estilo em geral e de estilo individual, que requer um profundo estudo, por causa 

da relação mútua. 

Sob essa perspectiva, os estilos de linguagem são concebidos como os 

estilos de gêneros de determinadas esferas da atividade humana. Os estilos 

correspondem às especificidades de cada gênero, assim como os gêneros 

correspondem às condições peculiares do campo. “O estilo integra a unidade de 

gênero do enunciado como seu elemento” (BAKHTIN, 2011, p. 266). As unidades, 

temática e composicional, também se integram ao estilo.  

Para compreender as mudanças históricas dos estilos de linguagem faz-se 

necessária uma análise da história dos gêneros discursivos, pois neles se 

manifestam a história da sociedade e a história da linguagem. Nos gêneros, há um 

reflexo preciso e flexível de todas as mudanças da vida social. Qualquer fenômeno, 

seja fonético, lexical ou gramatical, integra-se no sistema da língua por meio dos 

gêneros e dos estilos. Para Bakhtin (2011, p. 268), “Onde há estilo há gênero. A 

passagem do estilo de um gênero para outro não só modifica o som do estilo nas 

condições do gênero que não lhe é próprio como destrói ou renova tal gênero”. 

Contudo, Bakhtin propõe um estudo ancorado na análise da natureza do 

enunciado e das peculiaridades dos gêneros discursivos, tanto do ponto de vista da 

gramática (e do léxico) quanto da estilística. Devendo combinar-se, ambos os 

estudos, com base na unidade real da comunicação discursiva, isso é, no 

enunciado. 

É nesse quadro que a presente pesquisa será conduzida, ancorada na 

perspectiva dialógica de Bakhtin, especificamente, no tratamento dos gêneros 

discursivos. Concebendo-os como tipos de enunciados concretos e relacionados a 

diferentes esferas da atividade humana. Entendidos como enunciados concretos, 

não outra há maneira eficiente de tratá-los se não for pelo caráter socioideológico da 

linguagem. 

As reflexões apresentadas até aqui sustentam a fundamentação teórica, 

proporcionando direções no tratamento dos gêneros por um viés discursivo. Sabe-se 

que na transposição didática há sistematizações de conceitos, porém estas não 

devem prevalecer em detrimento do sentido amplo, dialógico e interacional da noção 

de gêneros. 
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A seguir, refletimos sobre o ensino de Língua Portuguesa e analisamos 

criticamente os estudos de Marcuschi e Schneuwly e Dolz, pois suas propostas de 

trabalho com gêneros circulam no contexto escolar.  
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2- O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E OS GÊNEROS 

DISCURSIVOS 

 

Este capítulo propõe uma reflexão sobre questões teórico-metodológicas do 

ensino de Língua Portuguesa (LP) no Brasil. Na seção “Os gêneros discursivos 

como objetos de ensino”, é apresentado um percurso sobre o contexto e sobre o 

tratamento do texto e dos gêneros discursivos, desde o século XIX até os dias 

atuais, bem como as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 

BRASIL/SEF, 1998). Nas seções seguintes, são apresentadas as transposições 

didáticas das teorias de gêneros de Marcuschi (2008 e 2010) e da Equipe de 

Didática de Línguas da Universidade de Genebra (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004). 

Ambas são referências dos Livros Didáticos de Português (LDP) analisados nesta 

pesquisa. Logo após, na seção 2.4, fazemos uma discussão, a partir das 

considerações críticas de Rojo (2005 e 2008), sobre o que distingue as três 

vertentes teóricas aqui abordadas, incluindo-se aí a de Bakhtin (2011). 

O que se pretende é refletir sobre as teorias de gêneros circundantes no 

contexto escolar e as orientações dos PCN sobre o ensino de LP, para que, 

posteriormente, possamos reconhecer possíveis diálogos com as atividades de 

leitura e produção textual dos LDP.  

 

 

2. 1- Os gêneros discursivos como objetos de ensino 

 

Na primeira metade do século XX, a escola pública ainda era restrita à elite. 

O ensino centrava-se nas línguas clássicas, sobretudo o latim. Os gêneros, na 

tradição da poética e da retórica aristotélica, faziam parte das práticas didáticas, que 

tinham como um dos suportes a Antologia nacional. Esta cumpria a função de 

oferecer textos modelares para leitura, para estudo do vocabulário e da gramática e 
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redação. Nas aulas de LP, os textos serviam para o estudo da estrutura da língua ou 

como modelo para reproduzir ou compor, até que surge a chamada “virada 

pragmática ou comunicativa” no ensino de língua materna, por meio da lei 5.692, de 

1971, que impõe a necessidade do acesso de toda a população à escola pública 

(ROJO, 2008, p. 86). 

Diante do novo perfil de alunos e professores no contexto escolar, a 

reconfiguração dos objetos da disciplina tornou-se necessária. Nas décadas de 70, 

80 e 90, muitos questionamentos e estudos foram levantados em prol da 

reformulação do ensino. 

Diversas foram as contribuições teóricas que influenciaram as metodologias 

de ensino. Bezerra (2010, p. 40) destaca algumas que, nas últimas décadas do 

século XX e primeiros anos do século XXI, contribuíram para a mudança no ensino: 

a teoria sociointeracionista vygotskyana de aprendizagem, as de letramento e as de 

gêneros discursivos, que trazem reflexões sobre texto e discurso. 

A reflexão de Vygotsky (1998, p. 49) sobre o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem parte de aspectos sociais, iniciando-se desde os primeiros anos de 

vida do ser humano. A aprendizagem dá-se a partir da relação com o adulto em 

diferentes contextos e dos desafios promovidos pelas experiências. O 

desenvolvimento se origina dessa relação social e da apropriação da cultura, dentro 

da sociedade a qual o indivíduo pertence.  

A linguagem foi uma preocupação central de Vygotsky. Suas análises 

articulam pensamento e linguagem de forma dinâmica. A linguagem, para ele, é um 

sistema simbólico que representa a realidade, possibilita a interação do homem com 

o meio e desenvolve processos psicointelectuais. É imprescindível a mediação de 

pessoas mais experientes para o desenvolvimento. Portanto, o papel do professor e 

da escola é mediar e desafiar os alunos à construção de novos conhecimentos. 

As teorias de letramento, discutidas por Soares (2010, p. 33) corroboram a 

interação do indivíduo com o meio, envolvendo a escrita, seus usos e funções. 

Sociedade e cultura estão intrinsecamente relacionadas às habilidades e 

conhecimento de leitura e escrita. É nessa relação que ocorre o processo de 

letramento. 

Os PCN (BRASIL/SEF, 1998) inserem-se nesse contexto de renovações 

metodológicas e reformulam suas orientações: “As propostas de transformação do 
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ensino de Língua Portuguesa consolidaram-se em práticas de ensino em que tanto o 

ponto de partida quanto o ponto de chegada é o uso da linguagem” (BRASIL/SEF, 

1998, p. 18). Priorizam-se, portanto, as práticas de uso da linguagem. E, por 

linguagem entende-se, segundo o documento:  

 

Linguagem aqui se entende, no fundamental, como ação 
interindividual orientada por finalidade específica, um processo de 
interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes nos 
diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos de sua 
história. [...] 
Cada uma dessas práticas se diferencia historicamente e depende 
das condições da situação comunicativa, nestas incluídas as 
características sociais dos envolvidos na interlocução. (BRASIL/SEF, 
1998, p. 20) 

 

Reconhece-se, dessa forma, as reflexões de Geraldi (2013) sobre a 

linguagem: 

 

Face ao reconhecimento, tácito ou explícito, de que a questão da 
linguagem é fundamental no desenvolvimento de todo e qualquer 
homem; e que ela é condição sine qua non na apreensão de 
conceitos que permitem aos sujeitos compreender o mundo e nele 
agir; de que ela é ainda a mais usual forma de encontros, 
desencontros e confrontos de posições, porque é por ela que estas 
posições se tornam públicas, é crucial dar à linguagem o relevo que 
de fato tem: não se trata evidentemente de confinar a questão do 
ensino de língua portuguesa à linguagem, mas trata-se da 
necessidade de pensá-lo à luz da linguagem. (GERALDI, 2013, p. 4 – 
5) 

 

O ensino de LP deve, portanto, centrar-se nas práticas de uso da linguagem, 

tomando como foco a interlocução, esta definida por Geraldi (2013, p. 5) como 

“espaço de produção de linguagem e de constituição de sujeitos”. Segundo o autor, 

as atividades de análises devem apontar para três eixos: a historicidade da 

linguagem, o sujeito e suas atividades linguísticas e o contexto social das interações 

verbais (2013, p. 7). Com isso, as aulas de LP ganham dimensões amplas no 

desenvolvimento do domínio da linguagem. 

Os PCN (BRASIL/SEF, 1998, p. 35) propõem a organização dos conteúdos 

em torno dos eixos USO – REFLEXÃO – USO, no que se referem a práticas de 

escuta (compreensão e interpretação) de textos orais e de leitura de textos escritos, 

de produção de textos orais e escritos e de análise linguística, articulando-se à 
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proposta de Geraldi (2011, p. 59 – 73), o que implica na relação com os usos 

efetivos da linguagem (re) construídos socialmente. 

As orientações do referido documento destacam os textos (orais e escritos) 

e os gêneros discursivos como objetos de ensino, a fim de garantir o 

desenvolvimento da competência linguística do educando e proporcionar a reflexão 

e o uso adequado da linguagem em diversas situações. 

 

Tomando-se a linguagem como atividade discursiva, o texto como 
unidade de ensino e a noção de gramática como relativa ao 
conhecimento que o falante tem de sua linguagem, as atividades 
curriculares em Língua Portuguesa correspondem, principalmente, a 
atividades discursivas: uma prática constante de escuta de textos 
orais e leitura de textos escritos e de produção de textos orais e 
escritos, que devem permitir, por meio da análise e reflexão sobre os 
múltiplos aspectos envolvidos, a expansão e a construção de 
instrumentos que permitam ao aluno, progressivamente, ampliar sua 
competência discursiva. (BRASIL/SEF, 1998, p. 27) 

 

 
Observa-se um direcionamento à análise de textos em que múltiplos 

aspectos envolvidos, incluindo o contexto discursivo, passam a ser fundamentais.  A 

relação entre locutor e interlocutor, a cultura de ambos, o espaço, o tempo e a 

intenção do falante, definem a escolha do discurso.  

A manifestação linguística dá-se por meio de textos, que só podem ser 

compreendidos como tais quando possuem algum sentido. Os textos produzidos 

mantêm relação entre si, promovendo a intertextualidade, o que garante a 

compreensão da infinidade de discursos realizados no meio social. É atribuída à 

noção de gêneros, a organização dos discursos, os quais sob múltiplos aspectos 

envolvidos compartilham características. Os PCN, que se configuram em um 

conjunto de diretrizes norteadoras do ensino, recomendam que se tenha como foco 

principal o texto em seus diversos gêneros. Trata-se de uma verdadeira mudança de 

paradigma, que pode ser verificada no trecho do documento citado: 

 
 

Nessa perspectiva, necessário contemplar, nas atividades de ensino, 
a diversidade de textos e gêneros [...]. 
[...] a seleção de textos deve privilegiar textos de gêneros que 
aparecem com maior frequência na realidade social e no universo 
escolar, tais como notícias, editoriais, cartas argumentativas, artigos 
de divulgação científica, verbetes enciclopédicos, contos, romances, 
entre outros. (BRASIL/SEF, 1998, p. 23 e 26) 
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A preocupação de que o trabalho pedagógico parta de textos que existam e 

circulem socialmente, e de que as condições de produção desses textos, suas 

formas, os temas sobre os quais eles discorrem, suas composições, seus estilos e 

suas finalidades sejam abordados traz a noção de gênero para o foco das 

discussões a respeito das inovações das aulas de língua portuguesa. O objetivo da 

proposta é de formar cidadãos capazes de participar, de forma consciente, crítica e 

criativa, de uma sociedade cada vez mais complexa, o que só acontecerá se o aluno 

puder ter acesso a uma formação adequada para as demandas da sociedade atual. 

Essa formação passa pelo acesso e pelo estudo dos gêneros, por meio dos quais 

nos comunicamos e agimos socialmente. 

Em sua fundamentação teórica, os PCN abrem um leque de referências. 

Várias vertentes sobre os estudos dos gêneros discursivos são possíveis de 

identificação. Tendo em vista as considerações de Rojo (2008), é evidenciada a obra 

bakhtiniana, como se pode observar no quadro a seguir: 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ROJO, 2008, p. 93) 

 

  

 

Os textos organizam-se sempre 
dentro de certas restrições de 
natureza temática, 
composicional e estilística, que 
os caracterizam como 
pertencentes a este ou àquele 
gênero. Desse modo, a noção de 
gênero, constitutiva do texto, 
precisa ser tomada como objeto 
de ensino (PCN, p. 23). 

Todos esses três elementos – 
o conteúdo temático, o estilo 
e a construção 
composicional – estão 
indissoluvelmente ligados no 
todo do enunciado e são 
igualmente determinados pela 
especificidade de determinado 
(a) esfera/campo da 
comunicação. Evidentemente, 
cada enunciado particular é 
individual, mas cada 
esfera/campo de utilização da 
língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de 
enunciados, sendo isso que 
denominamos gêneros do 
discurso (Bakhtin, 1952-
53/1979, p. 262). 
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Ao longo de suas orientações sobre o ensino de LP, os PCN expõem 

considerações sobre gêneros tecendo diálogos com a teoria bakhtiniana, como se 

confere no quadro acima. O documento também faz alusão às tipologias textuais, 

estudos advindos da Linguística Textual, propondo relação com a abordagem dos 

gêneros. Uma das referências está entre os procedimentos subjacentes às práticas 

de linguagem: 

 

[...] 

 articulação dos enunciados estabelecendo a progressão 
temática, em função das características das sequências 
predominantes (narrativa, descritiva, expositiva, argumentativa e 
conversacional) e de suas especificidades no interior do 
gênero.(BRASIL/SEF, 1998, p. 56) 

 
 

Na perspectiva bakhtiniana, os estudos sobre gêneros enfatizam a esfera de 

atividades e as condições de produção, de circulação e de recepção, em detrimento 

das sequências de um texto. A proposta de ensino, segundo Brait (2000, p. 18), com 

base nas tipologias textuais descaracteriza a natureza sócio-histórica dos gêneros 

discursivos. Conforme a autora, em alguns momentos, os PCN diluem os elementos 

basilares da concepção de gêneros bakhtiniana ao dar relevância aos estudos das 

tipologias textuais. Sendo assim, abre-se a possibilidade de operacionalizar 

conceitos e modelos preestabelecidos no ensino da língua, o que implica em um 

rompimento com a perspectiva discursiva dos estudos dos gêneros. 

No que concerne às diversas teorias de gêneros: 

 

Tanto no Brasil, principalmente após a publicação dos PCNs (Brasil, 
1997, 1998a, 1998b), quanto no estrangeiro (cf. Bhatia, 1997; 
Hyland, 2002), é notável o número de campos científicos e de 
profissionais interessados nesse tema. Pode-se dizer, hoje, que 
estão inclinados a discutir questões relacionadas aos gêneros, entre 
outros, críticos literários, retóricos, sociólogos, cientistas cognitivistas 
[...]. O gênero passou a ser uma noção central na definição da 
própria linguagem. É um fenômeno que se realiza entre a língua, o 
discurso e as estruturas sociais (Meurer, 2000), possibilitando 
diálogos entre teóricos e pesquisadores de diferentes campos e, ao 
mesmo tempo, trazendo elementos conceituais viabilizadores de uma 
ampla revisão de todo o aparato teórico da linguística. [...] ao tomar o 
conceito de gênero como categoria do discurso, a linguística aplicada 
amplia o horizonte de explicações para a linguagem. (MEURER, J. 
L., et al,  2005, p. 7 - 8) 
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Os referidos autores agrupam algumas teorias sobre gêneros em três 

distintas abordagens: sociossemiótica, sociorretórica e sociodiscursiva. Segundo os 

autores, “[...] toda essa malha de teorias se presta a diversas distinções (que 

poderão servir a muitos propósitos), mas não encontra uma distinção única, 

perfeitamente aplicável” (MEURER, et al, 2005, p. 8). O sentido de agrupar visa aos 

laços teóricos mais visíveis. A noção de gêneros é semelhante nas diversas 

abordagens, pois todas têm raízes nos estudos de Bakhtin, mas tomam vieses 

distintos ao longo da análise, e principalmente, na transposição didática. 

Sob uma abordagem sociossemiótica, há os estudos de Hasan, Martin, 

Fowler, Kress e Fairclough, que se baseiam na teoria sistêmica (funcionalismo de 

Halliday) das análises críticas e da teoria textual. Em uma abordagem sociorretórica, 

há Swales e Miller, que se baseiam na retórica de Perelman & Olbrechts-Tyteca, na 

teoria do texto e nas etnografias do discurso. Em relação à abordagem 

sociodiscursiva, são considerados os trabalhos de Bakhtin, Adam, Bronckart, 

Maingueneau, que abordam reflexões da análise do discurso, da teoria do texto e 

das teorias enunciativas. Todos os trabalhos consideram a noção de gêneros como 

ação social, por isso o prefixo “sócio” foi utilizado (MEURER, J. L., et al, 2005, p. 9). 

Incluem-se entre as teorias sociodiscursivas, os trabalhos de Marcuschi 

(MARCUSCHI, 2010, p. 19) e de Schneuwly & Dolz, integrantes da Equipe Didática 

de Línguas da Universidade de Genebra (ROJO, 2008, p. 93). 

Essas teorias de análise de gêneros apresentam concepções variadas de 

texto e discurso, com base numa leitura própria da obra bakhtiniana e sob o olhar da 

abordagem que adotam. Nesse meio, encontram-se os termos gêneros textuais (ou 

do texto) e gêneros discursivos (ou do discurso) 3  que direcionam a caminhos 

distintos. Com base nesse direcionamento, que nos leva à perspectiva discursiva e à 

textual, ainda que nos identifiquemos com a primeira, formamos o arcabouço teórico 

desta pesquisa. 

No entanto, por meio do exposto, vimos que os PCN propõem uma 

concepção discursiva dos estudos de gêneros, ou seja, uma análise sócio-histórica 

dos mesmos. Por outro lado, reconhece-se, no referido documento, a possibilidade 

de nortear a proposta de ensino com gêneros por outros vieses, como o da análise 

                                                           
3 A distinção entre gêneros textuais e gêneros discursivos será discutida na seção 4, deste 
capítulo, a partir das considerações de Rojo (2005). 
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das tipologias textuais, que contempla a perspectiva textual. Ambas vertentes são 

mescladas no referido documento, portanto, passíveis de serem reconhecidas nos 

recursos didáticos, como o LDP. 

A seguir, trataremos da abordagem de gêneros de Marcuschi (2008 e 2010), 

que tem a perspectiva textual como base de seus trabalhos. 

 

 

2.2- Uma abordagem sociointerativa dos gêneros 

 

A noção de gêneros a partir de uma visão sociointerativa aqui abordada tem 

como base os estudos de Luis Antônio Marcuschi (2008 e 2010). Este desenvolve 

seus estudos concebendo a língua como atividade social, histórica e cognitiva. 

Nesse contexto, “a língua é tida como uma forma de ação social e histórica [...] os 

gêneros textuais se constituem como ações sociodiscursivas para agir sobre o 

mundo e dizer o mundo [...]” (MARCUSCHI, 2010, p. 23). 

Marcuschi propõe um estudo sobre gêneros textuais4 como práticas sócio-

históricas. Para ele (2010, p. 19), os gêneros são entidades sociodiscursivas e 

contribuem para a ordenação e estabilização das atividades comunicativas. Também 

são eventos textuais maleáveis, dinâmicos e plásticos que surgem, segundo às 

demandas socioculturais e inovações tecnológicas. 

Segundo o autor: 

 

Isto é revelador do fato de que os gêneros textuais surgem, situam-
se e integram-se funcionalmente nas culturas em que se 
desenvolvem. Caracterizam-se muito mais por suas funções 
comunicativas, cognitivas e institucionais do que por suas 
peculiaridades linguísticas e estruturais. São de difícil definição 
formal, devendo ser contemplados em seus usos e 
condicionamentos sociopragmáticos caracterizados como práticas 
sociodiscursivas.  Quase inúmeros em diversidade de formas, obtêm 
denominações nem sempre unívocas e, assim como surgem, podem 
desaparecer.  (MARCUSCHI, 2010, p. 20) 
 

 

                                                           
4 Marcuschi usa o termo “gênero textual” mesmo remetendo, frequentemente, ao estudo 

sobre gêneros discursivos bakhtiniano, porque para ele “todas essas expressões podem ser 
usadas intercambiavelmente, salvo naqueles momentos em que se pretende, de modo 
explícito e claro, identificar algum fenômeno específico”(2008, p. 154). 
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Os gêneros que vão surgindo não são eventos totalmente inéditos, pois 

possuem base nos gêneros já existentes. Marcuschi ratifica as ideias bakhtinianas: 

“O fato já fora notado por Bakhtin [1997] que falava na ‘transmutação’ dos gêneros e 

na assimilação de um gênero por outro gerando novos” (2010, p. 21). 

Os novos gêneros estabelecem uma nova relação com os usos da 

linguagem. É o que interessa a Marcuschi (2010), essa nova relação com a 

linguagem, especialmente, na mídia virtual.  Os gêneros que surgiram no último 

século no contexto do avanço midiático, segundo o autor, criam certo hibridismo, 

desfazendo a dicotomia, instaurada tradicionalmente, entre a oralidade e a escrita. 

Os signos verbais, sons, imagens e formas em movimento passam a se integrar 

mais nas novas formas de comunicação. 

Marcuschi esclarece a distinção entre gêneros e tipos textuais, pertinente 

aos estudos sobre gêneros: 

 

a) Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de 
sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua 
composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações 
lógicas). Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia 
de categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, 
descrição, injunção. 
b) Usamos a expressão gênero textual como uma noção 
propositalmente vaga para referir os textos materializados que 
encontramos em nossa vida diária e que apresentam características 
sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades 
funcionais, estilo e composição característica. Se os tipos textuais 
são meia dúzia, os gêneros são inúmeros. Alguns exemplos de 
gêneros textuais seriam: telefonema, sermão, carta comercial, carta 
pessoal, romance, bilhete, reportagem jornalística, aula expositiva 
[...]. (MARCUSCHI, 2010, p. 23) 

 

 
O autor destaca também a definição de domínio discursivo: 

 

c) Usamos a expressão domínio discursivo para designar uma esfera 
ou instância de produção discursiva ou de atividade humana. Esses 
domínios não são textos nem discursos, mas propiciam o surgimento 
de discursos bastante específicos. Do ponto de vista dos domínios, 
falamos em discurso jurídico, discurso jornalístico, discurso religioso 
etc., já que as atividades jurídica, jornalística ou religiosa não 
abrangem um gênero em particular, mas dão origem a vários deles. 
Constituem práticas discursivas dentro das quais podemos identificar 
um conjunto de gêneros textuais que, às vezes, lhes são próprios 
(em certos casos exclusivos) como práticas ou rotinas comunicativas 
institucionalizadas. (MARCUSCHI, 2010, p. 24 - 25) 
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Portanto, à noção de tipo textual relaciona-se a identificação de “sequências 

linguísticas”; na de gêneros, destacam-se os “critérios de ação prática, circulação 

sócio-histórica, funcionalidade, conteúdo temático, estilo e composicionalidade”; e a 

noção de domínio discursivo relaciona-se às “esferas da atividade humana”. Os 

gêneros “são formas verbais de ação social relativamente estáveis realizadas em 

textos situados em comunidades de práticas sociais e em domínios discursivos 

específicos” (MARCUSCHI, 2010, p. 25). 

Nota-se, nas definições elucidadas, alusões à teoria bakhtiniana, como os 

elementos definidores dos gêneros: conteúdo temático, estilo e a construção 

composicional; a esfera da atividade humana; e a relativa estabilidade dos gêneros. 

Para a análise dos gêneros, Marcuschi (2010) parte do princípio bakhtiniano e faz 

referência também às ideias de Douglas Biber (1988), John Swales (1990), Jean-

Michel Adam (1990), Jean-Paul Bronckart (1999), entre outros. 

Tratando-se de definições, convém ressaltar o que Marcuschi (2010) 

entende por texto e discurso: 

 

[...] pode-se dizer que texto é uma entidade concreta realizada 
materialmente e corporificada em algum gênero textual. Discurso é 
aquilo que um texto produz ao se manifestar em alguma instância 
discursiva. Assim, o discurso se realiza nos textos. Em outros 
termos, os textos realizam discursos em situações institucionais, 
históricas, sociais e ideológicas. Os textos são acontecimentos 
discursivos para os quais convergem ações linguísticas, sociais e 
cognitivas, segundo Robert de Beaugrande (1997). (MARCUSCHI, 
2010, p. 25) 
 

 

 

O trabalho com gêneros textuais no contexto escolar é uma das 

preocupações de Marcuschi (2010). Ele observa o equívoco existente em muitos 

livros didáticos em tratar os gêneros e os tipos textuais como sendo da mesma 

natureza, esclarecendo que nos gêneros ocorrem tipos textuais. Geralmente, num 

gênero é possível identificar várias sequências tipológicas conferindo, assim, a 

heterogeneidade tipológica. Como exemplo, o gênero carta pessoal pode conter 

sequências descritivas, narrativas, injuntivas etc. 
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Os tipos textuais são definidos por traços linguísticos predominantes que 

formam uma sequência textual. Marcuschi (2010) adota a sugestão de Werlich 

(1973) em relação aos critérios que formam a base do texto dando origem aos tipos 

textuais. Em síntese, os tipos textuais podem ser identificados pelo elemento central 

de cada sequência: na narração encontra-se uma sequência temporal; na descrição, 

tem-se uma sequência de localização; na exposição, predominam sequências 

analíticas ou explicativas; na argumentação, há sequências contrastivas explícitas; e 

na injunção predominam sequências imperativas. 

É possível analisar qualquer gênero com base nesses critérios – 

identificação das sequências textuais e reconhecimento, bem como a 

predominância, dos tipos textuais através dos traços linguísticos. Essa sugestão faz 

parte da transposição didática da teoria de gêneros de Marcuschi (2010), que 

segundo o autor é um exercício instrutivo e contribui para a produção de textos 

coesos. Por conta da dificuldade que os alunos encontram em organizar e realizar 

relações entre as sequências, os mesmos acabam produzindo textos sem coesão. 

Outro aspecto importante salientado nesse estudo é a configuração híbrida 

no texto, que consiste em um mescla de forma e função de gêneros diversos num 

mesmo gênero. Essa característica é denominada por Úrsula Fix (1997, apud 

MARCUSCHI, 2010, p. 33) de “intertextualidade intergêneros”. Um gênero com 

formato de outro configura uma estrutura intergêneros híbrida e a relação intertextual 

com outra obra explica esse fenômeno. Como exemplo, Marcuschi (2010) apresenta 

um gênero artigo de opinião no formato de um poema e assinala que a publicidade 

vale-se dessa subversão para atrair o público.  

No contexto escolar, encontram-se atividades semelhantes de análise e 

produção textual, como por exemplo, um poema com forma de receita culinária. 

Contudo, salienta o autor (2010) que não deve haver dificuldade de interpretação, 

pois a função do gênero sobrepõe à forma. 

Entre os problemas que envolvem a análise dos gêneros, é ressaltada a 

questão da relação oralidade e escrita. Alguns gêneros são recebidos de forma oral, 

mas produzidos na forma escrita, como as notícias de rádio e televisão, jaculatórias, 

novenas e ladainhas, são gêneros oralizados. Daí a necessidade de analisá-los com 

cautela. 
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Em relação ao recebimento, conforme Marcuschi (2010), os gêneros são 

modelos comunicativos que criam expectativas no interlocutor, preparam-no para 

certas reações e agem na compreensão.  

Segundo Elizabeth Gülich (1986, apud MARCUSCHI, 2010, p. 36), os 

interlocutores baseiam-se em três critérios para a compreensão e a definição dos 

gêneros: o canal / meio de comunicação (carta, telefonema); critérios formais (conto, 

discussão, poema); e a natureza do conteúdo (piada, receita culinária). Existem 

regras socialmente construídas que envolvem a designação do gênero. O que leva 

não só à produção adequada do gênero, mas também ao uso adequado. De acordo 

com essas regras, é possível reconhecer, por exemplo, que é impróprio contar 

piadas numa reunião de negócios e discursar numa roda de amigos tomando 

cerveja. 

De acordo com Marcuschi, essa questão relaciona-se não só à etiqueta 

social, mas à adequação tipológica que, na produção de cada gênero textual, deve 

estar em consonância com os seguintes aspectos:  

 

 natureza da informação ou do conteúdo veiculado; 

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

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

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

 natureza dos objetivos das atividades desenvolvidas. 
(MARCUSCHI, 2010, p. 36) 
 
  

O autor evidencia que a relação entre esses aspectos deve obedecer a certa 

rigidez, porque se baseiam na vivência social e contexto cultural. Os gêneros não 

são decisões individuais, são sociais e se desenvolvem nas práticas comunicativas. 

Com isso, ele defende a ideia de Bakhtin (1997, apud MARCUSCHI, 2010, p. 37) de 

que os gêneros são “relativamente estáveis”. 

Nesse estudo, é enfatizado que os gêneros são definidos pela função, mas 

pode haver casos em que o suporte (ou ambiente) determinará o gênero, como por 

exemplo, um texto publicado numa revista científica e o mesmo texto publicado num 

jornal diário configuram em gêneros distintos devido ao suporte. E, no contexto de 

pesquisas científicas, a classificação na hierarquia de valores não será a mesma. 
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Assim, de acordo com o autor (2010) “mesmo texto” e “mesmo gênero” não 

equivalem se não tem o mesmo suporte. 

Sobre o livro didático, Marcuschi (2008) o considera não como um gênero, 

mas como um suporte5 muito específico, pois nele há textos dos mais variados 

gêneros (como contos, crônicas, poemas, piadas, tirinhas, notícias etc), além de 

conter gêneros como sumário, expediente da autora, exercícios, bibliografia e outros. 

Segundo o autor, “[...] aqueles textos por ele trabalhados não estão ali de tal modo 

aglutinados a ponto de formarem um todo orgânico como observava Bakhtin [1979] 

para o romance” (2008, p. 170). O livro didático constitui-se num todo, mas os 

gêneros contidos ali mantêm suas identidades, como por exemplo, o poema não 

passa a ser um poema didático. 

Relevante é a questão da diversidade cultural manifestada nos gêneros, já 

que estes são formas culturais e cognitivas de ação social. Tendo em vista que a 

circulação dos gêneros varia entre as culturas, o autor preocupa-se como isso 

deveria ser tratado pelo livro didático e faz os seguintes questionamentos: 

 

 Os manuais de ensino deveriam ou não ser construídos com 
especial atenção para a cultura local e regional, sem descuidar da 
grande cultura nacional? 

 Qual o lugar e o papel da cultura regional no ensino? Por que 
ela aparece tão pouco? A cargo de quem fica esse trabalho? 

 Caso os aspectos regionais devessem estar refletidos no LD 
[livro didático], quais seriam eles? Os encapsulados no léxico? A 
literatura, os costumes, as formas de comportamento típicas? 
(MARCUSCHI, 2008, p. 172) 

  

Sua resposta a tais perguntas baseia-se em princípios em relação ao ensino. 

Segundo ele, o ensino deve ser culturalmente sensível. Não se deve privilegiar o 

urbanismo elitizado, mas abordar a pluralidade cultural. Os livros didáticos ainda não 

refletem de maneira satisfatória essa questão, mas já são mais conscientes, 

sugerindo atividades extraclasses que conduzem a esse caminho, como visitas a 

museus, parques, fábricas, teatros e outras. 

Em relação a temas, desde os primeiros anos de escolaridade, é possível 

verificar a circulação de temas como doenças endêmicas, ecologia, artes plásticas, 

                                                           
5  “Definição de suporte: entendemos aqui como suporte de um gênero um lócus físico ou 
virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero 
materializado como texto” (MARCUSCHI, 2008, p. 174). 
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músicas, sistema de trânsito, fauna, flora, relações interpessoais etc. Com isso, 

observa o autor, percebe-se o reconhecimento da linguagem como forma de ação e 

inserção social e cultural. 

Pode-se afirmar que: 

 

[...] a aula de língua materna é um tipo de ação que transcende o 
aspecto meramente interno ao sistema da língua e vai além da 
atividade comunicativa e informacional. O meio em que o ser 
humano vive e no qual ele se acha imerso é muito maior que seu 
ambiente físico e seu contorno imediato, já que está envolto também 
por sua história, sua sociedade e seus discursos. (MARCUSCHI, 
2008, p.173) 

 
 

Sabe-se que os gêneros são infinitos. Eles são originados e renovados 

segundo o meio social. Diante dessa multiplicidade (tanto de gêneros orais como 

escritos) circundante e diante da necessidade de escolha para o ensino, “existe 

algum gênero ideal para o tratamento em sala de aula? Ou será que existem 

gêneros que são mais importantes que outros?”, essas são outras preocupações de 

Marcuschi (2008, p. 206). 

A resposta dada por ele é que não há gênero ideal e nem os mais 

importantes. Mas é provável que se possam reconhecer gêneros com dificuldades 

progressivas. Então, um trabalho pedagógico pode partir dos que possuem nível 

menos formal ao mais formal, do mais privado ao mais público e assim por diante. O 

autor está se referindo às propostas de trabalho com gêneros orais e escritos em 

sala de aula, desenvolvidas por Dolz & Schneuwly (1998), que serão expostas na 

próxima seção deste trabalho. 

Para Marcuschi (2008, p. 206), os próprios PCN não são claros quanto a 

isso, pois sugerem alguns gêneros para a produção e outros para a leitura, inferindo 

que em certos casos somos confrontados apenas para a recepção e em outros 

casos para a produção. Assim, exemplifica o autor, um bilhete, uma carta pessoal e 

uma listagem são produzidos por todos os cidadãos, já uma notícia de jornal, uma 

reportagem e um editorial são gêneros lidos por todos, mas produzidos por uma 

minoria. 

Além disso, há mais gêneros sugeridos para as atividades de compreensão 

do que para as de produção. Os PCN admitem a variedade de gêneros existente, 

mas suas sugestões são reduzidas. Conforme o autor, seria interessante sugerir, por 
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exemplo, gêneros como telefonemas, conversações espontâneas, consultas e 

discussões para o trabalho com a fala; e a análise de formulários, cartas, bilhetes, 

receitas, bulas, atas de condomínio, horóscopos sugeridos para o trabalho com a 

escrita. 

Marcuschi (2008, p. 207) verifica, por meio de uma análise nos manuais de 

ensino de língua portuguesa, que a variedade de gêneros textuais é presente, mas 

os gêneros que compõem as seções centrais e básicas são sempre os mesmos. Os 

demais gêneros são apresentados como mera distração aos alunos. Os gêneros 

orais, apenas alguns, os mais formais, são tratados em suas características. 

Por meio do exposto, tornam-se conhecidos os princípios e valores que 

giram em torno da concepção de gêneros de Marcuschi (2008 e 2010), bem como a 

transposição pedagógica dessa teoria. Com uma visão própria e baseada na 

perspectiva sociointerativa, o autor demonstra inquietação em relação ao tratamento 

dos gêneros em documentos oficiais, como os PCN, e manuais de ensino, como o 

livro didático. Seus estudos buscam contribuir para um trabalho em sala de aula que 

leve os alunos à produção e análise de diversos eventos linguísticos e formas de 

interação no meio social. 

 

 

 

 

2.3- A contribuição dos estudos francófonos para a análise dos 

gêneros 

 

Com a publicação dos PCN (BRASIL/SEF, 1998) oferecendo novos 

referenciais ao ensino de língua portuguesa, muitas dúvidas surgiram em relação ao 

tratamento didático dos gêneros. Isso impulsionou o surgimento de pesquisas e a 

busca por um encaminhamento satisfatório. É nesse contexto que os estudos 

francófonos entram em nossa cena educacional, legando cooperações para o 

trabalho em sala de aula. 

Assim como no Brasil, onde a orientação dos PCN é que a noção de gênero 

como constitutiva do texto deva ser objeto de ensino, na Suíça francófona, os 

referenciais curriculares apresentam semelhante perspectiva, destacando um ensino 
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com foco nos gêneros orais e escritos (ROJO E CORDEIRO, 2004, p. 11). Motivo 

pelo qual os estudos de Schneuwly e Dolz (2004) trazem grandes contribuições para 

a realidade brasileira. Por meio dos trabalhos dos referidos autores, conhecemos a 

transposição didática e o tratamento dos gêneros6 da Equipe de Didática de Línguas 

da Universidade de Genebra. Conforme ressalta Rojo e Cordeiro: 

  

[...] a discussão como um todo cabe perfeitamente para a reflexão 
sobre o ensino de português do Brasil. Isso, por duas razões: nos 
dois casos, está-se discutindo o ensino de língua materna e não do 
francês (ou do português) como língua estrangeira; e, também nos 
dois casos, está se discutindo o ensino de unidades do discurso 
(gêneros) mais que a língua propriamente dita (fonemas, morfemas, 
sintagmas). (ROJO E CORDEIRO, 2004, p. 12) 

 

 

Schneuwly e Dolz (2004) refletem sobre a noção de gêneros com base na 

linguística textual e buscam vínculo com a concepção bakhtiniana de gêneros 

discursivos e a concepção vygotskiana de desenvolvimento e aprendizagem. Eles 

propõem a progressão curricular com agrupamentos de gêneros orais e escritos e 

apresentam sequências didáticas como proposta de trabalho com os gêneros em 

sala de aula. 

No que concerne à concepção de gêneros, Schneuwly (2004, p. 20) 

desenvolve a tese de que “o gênero é um instrumento”, que cumpre a função de 

desenvolver capacidades individuais.  O autor explica essa perspectiva por meio da 

relação do sujeito com o objeto e do instrumento como mediador: 

 

1. [...] Os instrumentos encontram-se entre o indivíduo que age e 
o objeto sobre o qual ou a situação na qual ele age: eles determinam 
seu comportamento, guiam-no, afinam e diferenciam sua percepção 
da situação na qual ele é levado a agir. A intervenção do instrumento 
– objeto socialmente elaborado – nessa estrutura diferenciada dá à 
atividade uma certa forma; a transformação do instrumento 
transforma evidentemente as maneiras de nos comportarmos numa 
situação. Um instrumento media uma atividade, dá-lhe uma certa 
forma, mas esse mesmo instrumento representa também essa 
atividade, materializa-a. 
2. [...] Segundo a proposição de Rabardel, pode-se conceber o 
instrumento (ou a ferramenta) como tendo duas faces: por um lado, 
há o artefato material ou simbólico, isto é, o produto material 

                                                           
6 De acordo com a tradução da obra, por Rojo, há o emprego dos termos gêneros discursivos e 
gêneros textuais (cf. distinção na próxima seção). Portanto, não demos também predileção a um dos 
termos, nesta seção. 



43 
 

existente fora do sujeito, materializando, por sua própria forma, as 
operações que tornam possíveis os fins aos quais o instrumento é 
destinado; por outro lado – o do sujeito -, há os esquemas de 
utilização do objeto que articulam suas possibilidades às situações 
de ação (por exemplo, tarefas a resolver).  (SCHNEUWLY, 2004, p. 
21 - 22) 

 
 

O gênero, portanto, é instrumento social e mediador, no qual ocorrem 

transformações das atividades. Ele existe fora do sujeito como produto material, mas 

o sujeito deve apropriar-se dele, dos esquemas de sua utilização, para que sua 

função seja eficaz. 

O gênero é concebido, também, à luz da teoria bakhtiniana: 

 

 cada esfera de troca social elabora tipos relativamente estáveis 
de enunciados: os gêneros; 

 três elementos os caracterizam: conteúdo temático – estilo – 
construção composicional; 

 a escolha de um gênero se determina pela esfera, as 
necessidades da temática, o conjunto dos participantes e a vontade 
enunciativa ou intenção do locutor. (SCHNEUWLY, 2004, p. 23) 

 
 

À concepção bakhtiniana, Schneuwly integra a noção de instrumento e 

desenvolve a própria definição de gênero: 

 

[...] há visivelmente um sujeito, o locutor-enunciador, que age 
discursivamente (falar / escrever), numa situação definida por uma 
série de parâmetros, com a ajuda de um instrumento que aqui é um 
gênero, um instrumento semiótico complexo, isto é, uma forma de 
linguagem prescritiva, que permite, a um só tempo, a produção e a 
compreensão de textos. (SCHNEUWLY, 2004, p. 24) 

 

  
Na continuidade de sua análise, o autor salienta que falta nos estudos 

bakhtinianos clareza sobre os mecanismos ou os esquemas de utilização dos 

gêneros. Schneuwly (2004), então, propõe a articulação do gênero à base de 

orientação da ação discursiva, que pode funcionar em dois sentidos: primeiro, o 

gênero como instrumento, que através do conteúdo temático, composição e estilo, é 

dirigido a um destinatário e conteúdos precisos, bem como a finalidade, de acordo 

com a situação de comunicação; e segundo, os gêneros prefiguram as ações de 

linguagem possíveis, ou seja, uma situação de linguagem é reconhecida através dos 

gêneros disponíveis, como por exemplo, a existência de um romance condiciona a 
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produção de um romance. Porém, também é possível escolher um gênero, dentre 

vários, para determinada ação discursiva. Exemplo: para convencer alguém a parar 

de fumar, pode-se fazer uso de um panfleto, relato, diálogo etc. 

Conforme o autor, existem outros esquemas de utilização que são 

abordados pelos níveis de operações necessárias para a produção de um texto, 

como o nível do conteúdo, comunicativo e linguístico, organizados pelo gênero. 

Nesse sentido, o gênero é concebido como “megainstrumento” (2004): 

 

Poderíamos aqui construir uma outra metáfora: considerar o gênero 
como um megainstrumento, como uma configuração estabilizada de 
vários subsistemas semióticos (sobretudo linguístico, mas também 
paralinguístico), permitindo agir eficazmente numa classe bem 
definida de situações de comunicação. [...] Esse megainstrumento 
está inserido num sistema complexo de megainstrumentos que 
contribuem para a sobrevivência de uma sociedade. (SCHNEUWLY, 
2004, p. 25) 

 
 

Schneuwly analisa os gêneros primários e os secundários bakhtinianos 

fazendo analogias ao processo de desenvolvimento da linguagem vygotskiano. A 

relação entre os conceitos cotidianos e científicos desenvolvida por Vygotsky dialoga 

com a relação entre os conceitos de gêneros primários e secundários. 

Os gêneros primários são instrumentos que orientam as crianças nas 

diversas práticas espontâneas de linguagem, assim como os conceitos cotidianos, 

que são adquiridos nas interações sociais e experiências pessoais. Na medida em 

que novas situações surgem, os gêneros tornam-se complexos. As práticas 

convencionais e culturais de contextos linguisticamente criados dão acesso aos 

gêneros secundários, como os conceitos científicos que se desenvolvem em 

situações elaboradas de aprendizagem. 

Os gêneros secundários instauram uma ruptura do contexto imediato e 

experiências pessoais, que promovem conflitos e contradições entre dois “sistemas”, 

duas “relações” e duas “lógicas”. É o que ocorre na “Lei da Zona Proximal de 

Desenvolvimento” de Vygotsky (SCHNEUWLY, 2004, p. 29). As ações são mediadas 

e orientadas por motivações externas ao indivíduo, nas relações sociais. 

Nessa ruptura, subjaz um processo de continuidade, de desdobramento do 

sistema antigo. “[...] mesmo sendo profundamente diferente, o novo sistema apoia-
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se completamente sobre o antigo em sua elaboração, mas, assim fazendo, 

transforma-o profundamente” (SCHNEUWLY, 2004, p. 30). 

A partir do que já existe, do instrumento antigo, nasce o novo, com 

significação e função novas. A aparição dos gêneros secundários a partir dos 

primários implica o uso de outros meios linguísticos e outra perspectiva textual, já 

que adquire outro fim. 

   

Os gêneros primários são os instrumentos de criação dos gêneros 
secundários. [...] Pode-se mesmo dizer que a introdução do novo 
sistema, a aparição dos gêneros secundários na criança, não é o 
ponto de chegada, mas o ponto de partida de um longo processo de 
reestruturação que, a seu fim, vai produzir uma revolução nas 

operações de linguagem. (SCHNEUWLY, 2004, p. 31) 

 

 

Essa revolução diz respeito aos níveis de operação de linguagem, tais como 

a perspectiva enunciativa, unidades linguísticas diversas e planos de textos; a 

escolha consciente e autônoma desses níveis e a combinação de gêneros e tipos.   

No que tange aos tipos de texto, o autor ressalta que são o resultado de uma 

ou várias operações de linguagem relacionadas à situação material de produção, à 

relação enunciativa e aos modos de geração de conteúdos. Essas operações são 

construídas no curso do desenvolvimento. 

Schneuwly e Dolz (2004) evidenciam os gêneros como modelo, 

argumentando que eles são imediatamente reconhecidos como evidências em uma 

prática enunciativa. Os atores dessa prática podem reconhecer conscientemente os 

efeitos e possíveis desvios dos gêneros. Sendo assim, os gêneros são vistos como 

suporte de uma atividade de linguagem, considerando três dimensões: 

 

[...] 1) os conteúdos e os conhecimentos que se tornam dizíveis por 
meio dele; 2) os elementos das estruturas comunicativas e 
semióticas partilhadas pelos textos reconhecidos como pertencentes 
ao  gênero; 3) as configurações específicas de unidades de 
linguagem, traços, principalmente, da posição enunciativa do 
enunciador e dos conjuntos particulares de sequências textuais e 
tipos discursivos que formam sua estrutura. (SCHNEUWLY E DOLZ, 
2004, p. 64) 
 

 

Os gêneros, então, atravessam a heterogeneidade das práticas de 

linguagem e fazem surgir uma série de regularidades no uso. As dimensões, uma 
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vez partilhadas pelos textos pertencentes ao gênero, conferem a estabilidade, não 

excluindo as evoluções, que segundo os autores, são, por vezes, importantes. 

Com essa definição de gêneros, um megainstrumento que fornece um 

suporte para a atividade da linguagem, resta analisar sobre o seu lugar efetivo na 

escola. Schneuwly e Dolz (2004) apontam que a complexidade da situação escolar 

reside no fato de que “há um desdobramento que se opera em que o gênero não é 

mais instrumento de comunicação somente, mas é, ao mesmo tempo, objeto de 

ensino-aprendizagem” (p. 65). O aluno é submetido a uma prática de linguagem, em 

parte, fictícia, onde os gêneros são instaurados para fins de aprendizagem. Com 

isso, a comunicação autêntica é anulada, dando lugar ao objetivo de dominar o 

gênero, como pura forma linguística. 

Na tradição escolar, especialmente em relação à produção textual, 

priorizavam-se as sequências relativamente estereotipadas (como a canônica 

descrição – narração – dissertação) e em certo momento a inclusão dos gêneros 

resenha, resumo e diálogo. “Trata-se de autênticos produtos culturais da escola, 

elaborados como instrumentos para desenvolver e avaliar, progressiva e 

sistematicamente, as capacidades de escrita dos alunos” (p.66). Os gêneros são 

concebidos como representação do real e não como formas historicamente 

variáveis, com propósitos comunicativos complexos em função de situações 

mutáveis.  

Outra abordagem do ensino dos gêneros consiste em considerar a escola 

um lugar de comunicação, onde os alunos são confrontados com múltiplas situações 

escritas e orais. Isso faz com que novos gêneros nasçam, os gêneros escolares, que 

não são ensinados, descritos, mas aprendidos pela prática de linguagem escolar. 

Não só, por exemplo, os seminários, jornais de classe, romances coletivos, poemas 

individuais, mas aqueles que emergem naturalmente da situação, na relação entre 

professores e alunos, e entre os alunos da mesma classe, mesma escola, mesma 

comunidade escolar. 

Encontra-se, também, a negação da proposição acima, ou seja, quando a 

escola não é considerada como um lugar específico de comunicação. Os gêneros 

são abordados na escola como se sua realização fosse tal como nas práticas de 

linguagem, sem qualquer transformação. Trata-se de valorizar o domínio do gênero, 

por parte do aluno, de situações dadas. 
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Em busca de uma revisão das diversas abordagens dos gêneros, os autores 

chamam a atenção para o papel central dos gêneros: “como objeto e instrumento de 

trabalho para o desenvolvimento da linguagem” (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004, 

p.69). Nesse trabalho, deve-se levar em conta que os gêneros adotados na escola 

representam decisões didáticas, que visam a objetivos específicos. Pode-se, então, 

haver transformações, como simplificação do gênero, ênfase em certas dimensões 

etc. Além disso, qualquer gênero que é transmitido de outro lugar social diferente do 

que foi originado sofre transformações. Portanto, “[...] o gênero trabalhado na escola 

é sempre uma variação do gênero de referência, construída numa dinâmica de 

ensino-aprendizagem, para funcionar numa instituição cujo objetivo primeiro é 

precisamente este” (p.69). 

A variação do gênero deve-se pautar em três princípios que funcionam de 

forma interativa: 

 

 princípio de legitimidade (referência aos saberes teóricos ou 
elaborados por especialistas); 

 princípio de pertinência (referência às capacidades dos alunos, 
às finalidades e aos objetivos da escola, aos processos de ensino-
aprendizagem); 

 princípio de solidarização (tornar coerentes os saberes em 
função dos objetivos visados). (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004, p. 70) 

 

 

Tais princípios formam o modelo didático proposto pelos referidos autores, 

para tratar da inevitável variação dos gêneros quando entram na escola. Esse 

modelo serve como sugestão na definição do currículo escolar. 

Nas considerações sobre o currículo, os autores desenvolvem a ideia que 

deveria haver precisão e apresentar informações concretas sobre os objetivos, 

pensando nisso, propõem a progressão curricular. 

A progressão, isto é, o aspecto curricular que organiza a ordem temporal dos 

conteúdos, é um problema para o ensino. Ela deve consistir em sequências de 

atividades que garantam o avanço da aprendizagem dos alunos. A organização de 

uma progressão no ensino da expressão oral e escrita tem como finalidade: 
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 prepará-los [os alunos] para dominar a língua em situações 
variadas, fornecendo-lhes instrumentos eficazes; 

 desenvolver nos alunos uma relação com o comportamento 
discursivo, consciente e voluntária, favorecendo estratégias de 
autorregulação; 

 ajudá-los a construir uma representação das atividades de 
escrita e de fala em situações complexas, como produto de um 
trabalho e de uma lenta elaboração. (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004, 
p. 42) 
 

 

Os autores propõem os agrupamentos de gêneros como instrumentos para 

construir a progressão. Faz-se necessário que os agrupamentos: 

 

1. correspondam às grandes finalidades sociais legadas ao 
ensino, respondendo às necessidades de linguagem em expressão 
escrita e oral, em domínios essenciais da comunicação em nossa 
sociedade (inclusive a escola); 
2. retomem, de modo flexível, certas distinções tipológicas que já 
figuram em numerosos manuais e guias curriculares; 
3. sejam relativamente homogêneos quanto às capacidades de 
linguagem dominantes implicadas na mestria dos gêneros 

agrupados. (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004, p. 50) 

 

 

Os critérios usados para tais agrupamentos têm como base os domínios 

sociais de comunicação, aspectos tipológicos e capacidades de linguagem 

dominantes. Os autores apresentam cinco agrupamentos (cf. SCHNEUWLY E 

DOLZ, 2004, p. 51 e 102) que relacionam às tipologias: narração, relato, 

argumentação, exposição e descrição de ações a fatores sociais. A título de exemplo 

- os gêneros orais e escritos: conto, fábula, lenda, narrativa de aventura etc. são 

agrupados devido à semelhança da tipologia predominante: narração; do domínio 

social: cultura literária ficcional; e a capacidade de linguagem: “mimeses da ação 

através da criação de intriga” (p. 51). 

Vale ressaltar que os agrupamentos não podem ser analisados de forma 

estanque, pois os gêneros não podem ser classificados como pertencentes a 

apenas um grupo. Levando em consideração o caráter heterogêneo dos gêneros, é 

possível determinar certas características predominantes como protótipo de cada 

agrupamento.  

Os autores propõem que cada agrupamento faça parte do currículo em 

todos os anos de escolaridade, abordando diferentes níveis de complexidade. 
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Torna-se fundamental que a organização da progressão seja flexível, tendo em vista 

que o processo de aprendizagem não é comum a todos os alunos. 

Segundo Schneuwly, Dolz e Noverraz (2004) no ensino da expressão oral 

encontra-se pouca preocupação em suprir, simultaneamente, as exigências a seguir: 

 

 permitir o ensino da oralidade e da escrita a partir de um 
encaminhamento, a um só tempo, semelhante e diferenciado; 

 propor uma concepção que englobe o conjunto da escolaridade 
obrigatória; 

 centrar-se, de fato, nas dimensões textuais da expressão oral e 
escrita; 

 oferecer um material rico em textos de referência, escritos e 
orais, nos quais os alunos possam inspirar-se para suas produções; 

 ser modular, para permitir uma diferenciação do ensino; 

 favorecer a elaboração de projetos de classe. (SCHNEUWLY, 

DOLZ E NOVERRAZ, 2004, p. 81 – 82) 

 

A partir dessas orientações, os autores apresentam procedimentos para o 

trabalho com os gêneros textuais com base na sequência didática. O trabalho com 

as sequências inclui atividades de expressão e estruturação da língua, pois segundo 

os autores, ambas as abordagens se complementam. Portanto, é um trabalho com 

base numa perspectiva textual. “A perspectiva textual, o que, como já foi sublinhado 

várias vezes, implica levar em conta os diferentes níveis do processo de elaboração 

de textos” (SCHNEUWLY, DOLZ E NOVERRAZ, 2004, p. 96). 

Uma sequência didática possui a seguinte estrutura: apresentação da 

situação, produção inicial, módulo 1, módulo 2, módulo “n” e produção final. Vejamos 

cada etapa: 

A apresentação da situação consiste em expor aos alunos as informações 

necessárias sobre o projeto de comunicação ou o gênero textual a ser realizado e a 

aprendizagem de linguagem relacionada. 

A produção inicial é o primeiro texto oral ou escrito elaborado pelos alunos 

após a apresentação da situação. Por meio dessa produção, os alunos tomam 

consciência do próprio conhecimento em relação ao gênero e suas dificuldades. O 

professor reconhece a capacidade e as limitações de seus alunos. Ele adota uma 

avaliação formativa, ou seja, identifica o nível de aprendizagem para elaborar 

propostas de atividades. A partir disso é possível definir as etapas seguintes. 
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Os módulos são oportunidades para trabalhar os problemas encontrados na 

primeira produção. A quantidade de módulos depende dos problemas elencados na 

etapa anterior. Devem desenvolver diferentes níveis da produção textual, tais como: 

representação da situação de comunicação, elaboração dos conteúdos, 

planejamento e realização do texto; devem também variar as atividades, como 

observar, analisar e discutir textos orais e escritos; e capitalizar as aquisições, como 

elaborar um vocabulário técnico e uma lista de constatações sobre o gênero. 

Na produção final, os alunos demonstram tudo o que aprenderam sobre o 

gênero ao longo do projeto. Essa produção permite, ao professor, o reconhecimento 

das capacidades desenvolvidas e o domínio do gênero estudado, adquiridos pelos 

alunos, além de permitir o planejamento da continuidade de seu trabalho, e se for 

preciso, o retorno de algumas questões que foram mal assimiladas. A avaliação, 

nessa última etapa, pode ser do tipo somativo, mas os critérios devem ser explícitos 

aos alunos, pois é importante que estes tenham consciência de seu próprio 

processo de aprendizagem. 

Enfim, feitas essas considerações, é possível reconhecer as contribuições 

dos estudos da Equipe de Didática de Línguas da Universidade de Genebra para o 

ensino de língua materna. Schneuwly e Dolz (2004) oferecem reflexões sobre 

gêneros textuais ou discursivos, reconhecendo-os como instrumentos de interação 

social, instrumentos esses que orientam as práticas sociais e também as práticas 

escolares. As orientações metodológicas são premissas que professores e os 

envolvidos no processo educacional podem desenvolver de acordo com a realidade 

escolar. As atividades didáticas devem garantir ao aluno o desenvolvimento da 

expressão oral e escrita, o domínio dos gêneros e o acesso às diversas situações de 

comunicação. 

Na próxima seção, será exposto um paralelo entre a vertente discursiva e 

textual dos estudos de gêneros que revisamos até aqui. 
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2.4- Um paralelo entre as teorias de gêneros discursivos e gêneros 

textuais 

 

Como vimos anteriormente, os PCN indicam a adoção dos gêneros como 

objeto de ensino. Vimos também que as teorias circundantes na área da Linguística 

Aplicada no contexto escolar apresentam estudos diferenciados sobre gêneros. 

Cada qual com suas crenças, interpretações e denominações acerca desse assunto. 

A partir das considerações de Rojo (2005 e 2008), traçamos um paralelo 

entre as teorias que tratam dos gêneros discursivos (ou do discurso) e gêneros 

textuais (ou de texto).  Ambas enraizadas na teoria bakhtiniana, mas que, segundo 

Rojo (2005, p. 185), são “vertentes metateoricamente diferentes”: 

 

[...] teoria dos gêneros do discurso – centrava-se sobretudo no 
estudo das situações de produção dos enunciados ou textos e em 
seus aspectos sócio-históricos e a segunda – teoria dos gêneros de 
textos -, na descrição da materialidade textual. (ROJO, 2005, p. 185) 

 

 

De acordo com Rojo (2005), as teorias de gêneros discursivos têm como 

referência os seguintes autores: Bakhtin e os membros do círculo, seus 

comentadores: Brait, Faraco, Tezza, Castro etc. Já Bronckart e Adam são 

referências das teorias de gêneros textuais. Ambas vertentes possuem autores 

comuns como Charaudeau, Maingueneau, Ducrot , entre outros.  

Para Rojo (2005), Marcuschi, voltado também para a vertente dos gêneros 

textuais, aproxima seus estudos tanto da teoria de gêneros de extração anglófona, 

como Biber (1988) e Swales (1990), como francófona, Adam (1990) e Bronckart 

(1999). E quanto à abordagem dos gêneros textuais da Equipe Didática de Língua 

da Universidade de Genebra (Schneuwly e Dolz), a referida autora identifica uma 

mescla de abordagens. 

As teorias classificadas como teoria de gêneros textuais são filiadas ou 

propõem trabalhos semelhantes aos da linguística textual. Já as teorias de gêneros 

discursivos têm como ponto de partida a situação de enunciação e as relações entre 

os interlocutores. As marcas linguísticas são enfatizadas a fim de relacioná-las à 

construção dos significados e ao tema do gênero. 
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De acordo com Rojo (2005), os conceitos apresentados por Marcuschi 

(2010) sobre tipo e gêneros textuais, assim como domínio discursivo7, não ratificam 

o caráter social dos gêneros enquanto universal concreto. Para a autora: 

 

[...] Definir gênero textual como noção vaga para referir textos 
materializados – mesmo que adiante (p. 29) vá se fazer referência a 
famílias de textos – implica diluir a fronteira entre gênero e texto de 
tal maneira que texto aparece como um evento ou acontecimento 
linguístico pertencente a uma família de textos que tem por 
designação social um (nome de) gênero, acompanhado de sua 
representação (noção) de base social. Apesar do dialogismo com as 
vozes bakhtinianas apontado acima, esse tipo de definição está 
bastante distante da visão de enunciado ou texto como produto 
material (materialização) de um universal igualmente concreto que é 
o gênero. (ROJO, 2005, p. 188) 

 

 

A autora observa que em alguns momentos Marcuschi não se preocupa em 

distinguir gênero, texto e discurso, rompendo assim o diálogo com a teoria de 

Bakhtin.  

Outra questão apontada pela autora diz respeito à definição de hibridismo de 

gêneros, em que Marcuschi se distancia da definição bakhtiniana. Esta trata a 

construção híbrida dos gêneros como mecanismos dialógicos, ou seja, quando um 

enunciado possui índices gramaticais e composicionais de um falante, mas se 

confunde a dois enunciados, dois modos de falar, dois estilos, duas perspectivas 

semânticas e axiológicas (BAKHTIN, 1935, p. 110 apud ROJO, 2005, p. 188). Já 

Marcuschi sintetiza o hibridismo dos gêneros, denominado também de 

intertextualidade intergêneros, em um mescla de forma e função de distintos 

gêneros. (MARCUSCHI, 2002, p. 31, apud ROJO, 2005, p. 188) 

Rojo (ibid.) analisa a seguinte afirmação de Marcuschi: 

 

A questão da intertextualidade intergêneros evidencia-se como uma 
mescla de funções e formas de gêneros diversos num dado gênero 
e deve ser distinguida da questão da heterogeneidade tipológica do 
gênero, que diz respeito ao fato de um gênero realizar várias 
sequências de tipos textuais. (MARCUSCHI, 2002 apud ROJO, 2005, 
p. 188 - grifo da autora) 

  

                                                           
7 Tais conceitos encontram-se expostos na seção 2.2. 



53 
 

A autora mostra que mais uma vez a fronteira entre gênero e texto foi diluída 

e que as palavras “gênero” grifadas deveriam ser substituídas por “textos” ou 

“enunciados”. E, ainda nessa citação é revelado que “descrições de sequências 

tipológicas (Adam, 1990) poderem integrar a descrição da composição de um texto 

em um gênero heterogêneo” (ROJO, 2005, p. 188). 

Marcuschi (2002) busca distinguir texto e discurso: “[...] pode-se dizer que 

texto é uma entidade concreta realizada materialmente e corporificada em algum 

gênero textual. Discurso é aquilo que um texto produz ao se manifestar em alguma 

instância discursiva. Assim, o discurso se realiza nos textos.” (apud ROJO, 2005, p. 

189). Embora texto e gênero apareçam mais bem distinguidos, observa-se que a 

definição de discurso apresentada é o que Bakhtin denomina de sentido, 

significação ou tema do enunciado. 

Com essas atentas observações, a autora estabelece a diferença entre as 

abordagens de gêneros discursivos e gêneros textuais. Na descrição do enunciado, 

a primeira prioriza o tema, o significado, a acentuação valorativa por meio das 

marcas linguísticas, do estilo e da forma composicional do texto, enquanto a 

segunda prioriza a materialidade linguística do texto e o aspecto funcional / 

contextual ao tratar dos gêneros. 

Integram-se à abordagem dos gêneros textuais as teorias de origens 

francófonas (cf. diálogo entre Bronckart, 1997 e Adam, 1999, apud ROJO, 2005, p. 

189-193). Rojo destaca quatro principais características comuns entre as teorias de 

gêneros textuais: 

 

 todas se aproximam de uma definição wittgensteiniana de 
gênero como família de textos, sendo que famílias podem ser 
reconhecidas por similaridades (no dizer de Wittgenstein, por 
formatos). Essas similaridades podem se dar no nível do texto (e 
aqui, faz-se referência às formas do texto – textuais/de composição; 
linguísticas/de estilo – ou do contexto  ou situação/condição de 
produção – e aqui, faz-se referência a função, finalidade ou critérios 
pragmáticos/utilitários; 

 todas buscam compatibilizar análises textuais/da textualidade 
com as descrições de (textos em) gêneros, seja por meio de 
sequências e operações textuais (Adam, Marcuschi), seja por meio 
dos tipos de discurso (Bronckart); 

 todas remetem a uma certa leitura pragmática ou funcional do 
contexto/situação de produção; e, finalmente, 

 todas mencionam a obra de e estabelecem uma aproximação – 
não isenta de repulsão e, logo, polifônica – com o discurso 
bakhtiniano. (ROJO, 2005, p. 192 - 193) 
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A autora analisa que a finalidade dessas teorias é sempre a descrição de 

textos, gêneros, contextos, o que causa o distanciamento do método socioideológico 

e dialógico de Bakhtin.  Adam (1999), dentro da linguística textual, defende 

claramente seus objetivos; Bronckart (1997) tem interesse no contexto 

sociossubjetivo e produção dos discursos, todavia a descrição linguística-textual 

possui relevância; e Marcuschi (2002) não apresenta consistência em sua teoria, 

uma vez que não estabelece claramente as relações entre a noção de tipos e de 

gêneros textuais, embora apresente a distinção entre essas noções e mencione 

sobre as sequências textuais que compõem um gênero. 

Pertinente é a alusão a Bakhtin, no que concerne a educação linguística de 

sua obra, em Rojo (2008): 

 

O ensino das disciplinas verbais conhece duas modalidades 
escolares da transmissão que assinala o discurso de outrem (do 
texto, das regras, dos exemplos); “de cor” e “com suas próprias 
palavras”. [...] Esta segunda modalidade de transmissão escolar da 
palavra de outrem “com nossas próprias palavras” inclui toda uma 
série de variantes da transmissão que assimila a palavra de outrem 
em relação ao caráter do texto assimilado e dos objetivos 
pedagógicos de sua compreensão e apreciação. (BAKHTIN, 1934-
35/1975, p. 142, apud ROJO, 2008, p. 96) 

 

 

De acordo com Rojo (2008, p. 96), o autor identifica duas atitudes 

ideológicas na transmissão da palavra alheia: “a palavra autoritária e aquela 

internamente persuasiva”. Esta é caracterizada pelo dialogismo e pela 

“compreensão e assimilação ativa e livre”; já o discurso autoritário (como o do pai, o 

dos adultos, o dos professores) exige a aceitação e o reconhecimento. 

A adoção dos diversos gêneros na esfera escolar, ou seja, a didatização, 

coloca em confronto as formas do dialogismo inerentes aos gêneros, aos textos e as 

formas autoritárias de transmissão e assimilação. 

Segundo Rojo (2008, p. 97), os estudos sobre gêneros discursivos 

bakhtinianos consistem numa abordagem criativa, persuasiva, “centrífuga”, enquanto 

os estudos com as formas, tipologias e normas gramaticais, são formas “autoritárias, 

modelares, prescritivas, centrípetas”.  
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Em relação à Equipe de Didática de Línguas da Universidade de Genebra 

(Schneuwly e Dolz), os gêneros textuais são propostos como objetos de ensino de 

língua materna e a abordagem apresenta ambiguidade das duas referidas vertentes. 

Schneuwly (1994, p. 28, apud ROJO, 2008, p. 97), a partir da metáfora vygotskiana 

de “signo como instrumento” e da teoria de gênero bakhtiniana, adota a metáfora do 

gênero como “megainstrumento” de comunicação e ensino. Pode-se conferir: 

 

Poderíamos aqui construir outra metáfora: considerar o gênero como 
um “megainstrumento”, como uma configuração estabilizada de 
vários subsistemas semióticos (sobretudo linguísticos, mas também 
paralinguísticos), permitindo agir eficazmente numa classe bem 
definida de situações de comunicação. (SCHNEUWLY, 1994, p. 
28, apud ROJO, 2008, p. 97 – grifo da autora) 

 

 

A crença sobre gêneros como megainstrumento é produtiva, inclusive para o 

ensino-aprendizagem, defende Rojo (2008). Instrumentos linguísticos, como os 

recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais, ou o estilo, no sentido bakhtiniano, 

entram em funcionamento e são analisados através do grande instrumento, que é o 

gênero. Porém, percebe-se uma mescla das duas vertentes: os gêneros são 

concebidos como “modelo e referência” (satisfazendo a abordagem prescritiva) e 

também pela sua “flexibilidade e plurissemia” (satisfazendo a abordagem criativa e 

persuasiva). 

Com base nos argumentos expostos, conclui-se que Rojo (2005 e 2008) 

assevera inconsistências na abordagem sobre os gêneros textuais. Embora leve 

uma diversidade maior de textos para sala de aula, essa vertente não garante uma 

leitura crítica, reflexiva e cidadã. A autora defende e se posiciona ao lado dos 

estudos com direcionamentos bakhtinianos, ou seja, os estudos que analisam os 

gêneros discursivos, pelo viés dialógico, criativo e persuasivo.  

Em virtude dessas considerações, no próximo capítulo, veremos a(s) 

abordagem(s) que permeia(m) o contexto escolar, por meio de um percurso histórico 

e metodológico do Livro Didático de Português e reconhecer o posicionamento e as 

concepções daqueles que influenciam a elaboração desse recurso didático. 
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3- O LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS E O PROGRAMA 

NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO - 2014 

 

Considera-se que os Livros Didáticos de Português (LDP) representam tanto 

um conjunto de valores e concepções de seus autores sobre o ensino de Língua 

Portuguesa (LP), quanto orientações de documentos oficiais (como PCN, LDB e 

PNLD) e questões comerciais ditadas pelo mercado editorial. Nessa confluência, 

pretende-se investigar, especificamente, o tratamento dos gêneros nas atividades de 

leitura e produção textual dos LDP analisados neste trabalho, reconhecendo se de 

fato há como embasamento teórico alguma(s) vertente(s) dos estudos dos gêneros. 

E, caso haja, qual (quais) predomina(m), se a vertente discursiva ou  a textual. 

Assim sendo, o capítulo que se inicia tem o objetivo de conhecer as 

influências na composição das obras didáticas e como a noção de gêneros é 

inserida e que sentido lhe é atribuída. A seção seguinte traz informações sobre o 

surgimento do LDP no contexto escolar, bem como suas transformações. A seção 

subsequente apresenta as orientações e os critérios do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) – 2014, que estabelecem pré-requisitos para a inclusão das obras 

no programa. 

 

 

 

3.1- Um breve histórico sobre o gênero “Livro Didático de 

Português” 

 

O processo de democratização do acesso ao ensino público ampliou a 

população escolar, transformando o perfil econômico e cultural, como mencionado 

no capítulo anterior. 

Segundo Clare (2002), com a ditadura militar, a partir da década de 60, 

passa-se a buscar o desenvolvimento do capitalismo. Com isso, foi delegada à 
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escola a função de gerar recursos humanos que possibilitassem ao governo realizar 

a expansão industrial, o que implicou no acesso das camadas populares à escola 

pública.  

Diante da heterogeneidade dialetal e cultural, o ensino que priorizava a 

norma padrão culta não era mais adequado à realidade escolar. Surge, então, a 

preocupação em atender a nova demanda de alunos e professores oriundos das 

classes baixas da sociedade.  

A política salarial torna-se insatisfatória e o prestígio do magistério se 

desfaz. As classes média e alta perdem o interesse pela profissão e buscam 

valorização em outras áreas.  

Como consequência disso, as mudanças no ensino público tornam-se 

necessárias. Os LDP passam a suprir lacunas. Eles passam a ser destinados a 

orientar tanto os alunos quanto os professores sem experiência. Havia o Livro do 

Professor com respostas-modelo para que o mesmo, sem refletir sobre as questões 

com seus alunos, considerasse a resposta ideal. O autor das obras didáticas cumpre 

a responsabilidade de preparar as aulas e exercícios, passando a ser o porta-voz do 

professor, a autoridade em sala de aula e a fonte do saber. 

A partir da última década do século XX, o número de pesquisas sobre 

língua, processo ensino-aprendizagem e letramento foi crescendo 

consideravelmente. O Estado, por meio de programas específicos de avaliação do 

MEC8, influenciou e pressionou inovações nos livros. 

Enquanto a antologia, que fazia parte das práticas didáticas até a primeira 

metade do século XX, apresentava os cânones da produção literária, os LDP 

destacavam textos jornalísticos e publicitários e foram sendo incluídos, 

gradativamente, textos não verbais, charges e histórias em quadrinhos. Com as 

                                                           
8 Segundo Batista (2000, apud BEZERRA, 2010, p. 45): A relação do MEC com o livro 
didático vem bem antes dos anos 1990: desde 1938, quando foi instituída a Comissão 
Nacional do Livro Didático (CNLD), que estabeleceu condições para a produção, importação 
e utilização do livro didático. Em 1966, foi criada a Comissão do Livro Técnico e do Livro 
Didático (COLTED), para coordenar as ações relativas à produção, edição e distribuição do 
livro didático; em 1971, o Instituto Nacional do Livro (INL) passou desenvolver o Programa 
do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF); em 1976, a Fundação Nacional do 
Material Escolar (FENAME) passou a ser responsável pela execução dos programas do livro 
didático; em 1983, foi criada a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), que incorporou 
o PLIDEF; em 1985, o PLIDEF foi substituído pelo PNLD, que imprimiu várias mudanças na 
avaliação do livro didático; e, em 1996, é iniciado o processo de avaliação desse livro, nos 
moldes atuais. 
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renovações metodológicas, por meio de pesquisas científicas e orientações de 

documentos oficiais, as noções de gênero e texto como unidade básica de ensino de 

LP passam a integrar às propostas dos LDP. 

Atualmente, o modelo de LDP consiste em apresentar uma coletânea de 

textos, atividades instrutivas e análise sobre a língua (gem), de modo a contemplar 

os eixos de leitura, produção textual, conhecimentos linguísticos e oralidade, 

conforme propõem os PCN (BRASIL/SEF, 1998). 

Bunzen e Rojo (2008, p 79), com base nos estudos do círculo de Bakhtin 

(2002) sobre a intercalação de gêneros, defendem a ideia de que o modelo atual de 

LDP advém do entrelaçamento de três gêneros: antologia, a gramática e a aula. É 

um gênero “novo e velho ao mesmo tempo”. O estudo de textos e estudos 

gramaticais são propostos por um instrumento de normalização das atividades e 

explicações didáticas. 

Essas características levam a refletir sobre sua natureza discursiva a partir 

de duas interpretações: o LDP como suporte de textos de diversas esferas sociais, 

como a visão de Marcuschi (2010), exposta anteriormente, e o LDP como gênero 

discursivo, com intercalação de outros variados gêneros, como é concebido por 

Bunzen e Rojo (2008), visão que compartilhamos. 

Segundo os referidos autores: 

 

Se o gênero é resultado de um trabalho coletivo histórico que está 
intrinsecamente relacionado com a interação do locutor com o 
interlocutor, no interior de uma determinada cultura, podemos 
claramente dizer que enfocar o LDP como um gênero do discurso 
significa dar relevo à sua própria historicidade, ou seja, compreendê-
lo não como um conjunto de agregados de propriedades fixas, mas 
observar suas contínuas transformações [...]. (BUNZEN e ROJO, 
2008, p.87) 

  

 

Conceber o LDP como gênero discursivo significa, então, considerar sua 

historicidade, observando suas transformações e posições no contexto escolar ao 

longo dos anos, compreendendo-o em sentido amplo, como uma unidade discursiva. 

O LDP é um enunciado com função de orientar o ensino de LP, a professores e 

alunos, seus interlocutores. 

Para Bunzen e Rojo (2008), o aspecto composicional do LDP explica-se pelo 

fenômeno da intercalação de textos em gêneros diversos, assim como o romance de 
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Bakhtin, que é formado por outros discursos, em gêneros intercalados. Estes 

conservam sua originalidade e elasticidade. Assim, pode-se compreender que os 

gêneros presentes no LDP são “discursos reportados”. O estilo é verificado nos 

projetos discursivos realizados no enunciado, com a finalidade de ensinar, instruir e 

conduzir. E, os temas referem-se aos objetos de ensino selecionados de acordo com 

o ano de escolaridade para compor o livro.  

Os autores e editores dos LDP planejam e negociam determinados objetos 

de ensino na sua elaboração. Os objetos de ensino são selecionados e organizados 

com encaminhamentos tanto segundo valores e crenças dos autores, quanto com 

base em documentos oficiais de educação (como PCN, LDB e PNLD), bem como 

em conformidade com questões logísticas que os editores impõem.  

Compreendendo o LDP como um gênero discursivo, reconhece-se o diálogo 

com outras vozes e distintas concepções sobre o ensino de LP (de autores, editores 

e documentos oficiais de educação) em seu projeto discursivo, assim como a 

relação com os interlocutores (alunos e professores) e a esfera de circulação. 

Na sala de aula, ele é um importante material de que o professor e os alunos 

dispõem como auxiliar no processo ensino-aprendizagem. É imprescindível que seja 

fundamentado em teorias bem definidas e respaldado em uma metodologia de 

ensino coerente, pois representa um dos subsídios teóricos na prática do professor e 

um guia dos alunos nas diversas situações de uso da língua, devendo estimular a 

autonomia e o pensamento crítico dos mesmos. 

A seguir, apresentaremos uma das vozes que constitui os LDP, as 

orientações e critérios do PNLD (2014). 

 

  

3. 2- O Programa Nacional do Livro Didático de 2014 

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2014 representa um 

reflexo das renovações metodológicas e preocupação com a qualidade do ensino 

público. A partir de 1996, segundo Rangel (2002, p. 13), o Ministério da Educação 

(MEC) passou a subordinar a compra dos Livros Didáticos (LD) inscritos no PNLD à 

aprovação prévia. Fazem parte da equipe avaliadora dos LD, além da comissão 

oficial do MEC, educadores e pesquisadores envolvidos no processo ensino-
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aprendizagem e em estudos científicos. O MEC, por intermédio da Secretaria de 

Educação Básica (SEB) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), divulga, em edital, o período e orientações para o processo de inscrição e 

avaliação de coleções didáticas no PNLD. 

Vale ressaltar que os princípios e critérios definidos pelo programa, 

especialmente no caso de língua portuguesa, são um conjunto de crenças e valores 

sobre a educação pública e o ensino de língua materna. Subjacentes às orientações 

estão as concepções dos idealizadores e integrantes do programa, influenciados por 

estudos sobre língua e linguagem, que geraram também inovações metodológicas 

assumidas por documentos oficiais, como os PCN e as Diretrizes Curriculares para a 

educação básica, por exemplo.  

De acordo com o edital de convocação para o processo de inscrição e 

avaliação de coleções didáticas para o PNLD – 2014 (BRASIL, 2013, p. 52), a 

educação escolar, como instrumento de formação integral dos alunos, organiza 

condições para o acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade, que 

configura em um dos direitos fundamentais do cidadão. A educação deve constituir-

se em conformidade com a legislação em vigor, respeitando o princípio de liberdade 

e os ideais de solidariedade humana, e com vista ao pleno desenvolvimento do 

educando, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o 

trabalho. 

O edital salienta os progressos das últimas décadas nos campos das teorias 

da aprendizagem e da psicologia cognitiva, que versam sobre um ensino voltado 

para o desenvolvimento de múltiplas habilidades cognitivas do educando. A 

apresentação de conceitos e procedimentos sem motivação prévia, seguida de 

exemplo como modelo é prejudicial à aprendizagem, pois não permite a construção 

de um conhecimento significativo e não contribui para formar cidadãos participativos, 

conscientes, críticos e criativos, em uma sociedade cada vez mais complexa. 

A avaliação das coleções submetidas à inscrição no PNLD tem o objetivo de 

garantir a qualidade das obras didáticas e maior aproximação da realidade da 

educação pública brasileira. O PNLD cumpre, também, a função de estimular o 

exercício profissional ativo e crítico dos docentes, promovendo discussões e 

participação na escolha dos materiais didáticos. 
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Os LDP que não apresentarem os requisitos são excluídos do processo de 

escolha pelas escolas. Estas têm acesso ao Guia de livro didático, que as orienta 

nesse processo. Além dos critérios (comuns e específicos) para a aprovação dos 

livros no PNLD, o Guia apresenta resenhas críticas de cada coleção aprovada no 

processo de avaliação e orientações para analisá-las no processo de escolha. Com 

isso, oferece subsídios para o professor optar pela coleção mais adequada ao 

projeto político-pedagógico da unidade escolar e proporciona reflexão sobre as 

possíveis intervenções: desdobramentos ou reduções de atividades em sala de aula. 

No que concerne aos critérios comuns, segundo o edital (BRASIL, 2013, p. 52), são 

definidos que: 

 as obras didáticas devem respeitar à legislação, às diretrizes e às normas 

oficiais referentes ao Ensino Fundamental (EF), tais como: a Constituição da 

República Federativa do Brasil; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional; o Estatuto da Criança e do Adolescente; as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o EF; e resoluções e pareceres do Conselho Nacional de 

Educação; 

 devem adotar princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao 

convívio social republicano, estando isentos de qualquer forma de 

discriminação e violação de direitos e desrespeito ao caráter laico e autônomo 

do ensino público; e ainda, os referidos materiais escolares não podem ser 

utilizados para fins de publicidade; 

 apresentar coerência e adequação da(s) abordagem(s) teórico-

metodológica(s) que fundamenta(m) a proposta didático-pedagógica e os 

objetivos; garantir a progressão do processo de ensino-aprendizagem, tanto 

do ponto de vista dos volumes quanto das unidades que compõem cada 

volume. Além disso, faz-se necessária sua explicitação clara no Manual do 

Professor, e este deve estar coerente com o Livro do Aluno; 

 os conceitos, as informações e os procedimentos devem estar devidamente 

atualizados, estando em consonância com as inovações de estudos 

científicos e orientações dos documentos públicos nacionais referentes ao 2º 

segmento (os quatro anos finais) do EF; 

 o Manual do Professor deve se caracterizar por orientar os docentes no uso 

adequado da coleção, descrevendo a organização e estrutura do volume e 
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explicitando a fundamentação da obra. É preciso, também, propiciar reflexão 

sobre a prática de ensino e superação da dicotomia ensino e pesquisa, 

promover a interação com os demais profissionais da escola e sugerir 

diversas possibilidades de trabalho, estratégias e recursos; 

 as coleções devem possuir adequação da estrutura editorial e do projeto 

gráfico aos objetivos didático-pedagógicos, considerando, como por exemplo, 

a faixa etária e o nível de escolaridade de cada volume. 

 

Na definição dos princípios e critérios específicos para língua portuguesa, o 

edital (BRASIL, 2013, p. 68), alude que o segundo segmento do  

EF visa ao aprofundamento do processo de inserção qualificada do aluno na cultura 

da escrita: 

 

1- aperfeiçoando sua formação como leitor e produtor de textos 
escritos; 
2- desenvolvendo as competências e habilidades de leitura e escrita 
requeridas por esses novos níveis e tipos de letramento; 
3- ampliando sua capacidade de reflexão sobre as propriedades e o 
funcionamento da língua e da linguagem; 
4- desenvolvendo as competências e as habilidades associadas a 
usos escolares, formais e/ou públicos da linguagem oral. (BRASIL, 
2013, p. 68) 
 

 
 

O segundo segmento busca aprofundar e aperfeiçoar os domínios, em 

relação à leitura e à escrita, adquiridos nos anos iniciais, desenvolvendo as 

competências e habilidades dos alunos, que já se encontram amadurecidos. Os 

tipos de letramento, assim como, a compreensão das propriedades e o 

funcionamento da língua e da linguagem são mais complexos porque, esse nível de 

ensino visa garantir a interação dos alunos em qualquer prática comunicativa (sejam 

privadas ou públicas), incluindo as práticas escolares. 

O documento ressalta que o EF deve garantir o domínio da escrita e da 

oralidade, tendo em vista as demandas do mundo do trabalho e do pleno exercício 

da cidadania, incluindo a fruição da literatura em língua portuguesa. Pretende-se, 

nesse nível de ensino, formar leitores e produtores proficientes e críticos de textos e 

locutores competentes quanto aos diversos usos da linguagem. Os quatro anos 

finais do EF devem organizar-se garantindo ao aluno: 



63 
 

 

1. o desenvolvimento da linguagem oral e a apropriação e o 
desenvolvimento da linguagem escrita, especialmente no que diz 
respeito a demandas oriundas seja de situações e instâncias 
públicas e formais de uso da língua, seja do próprio processo de 
ensino-aprendizagem escolar; 
2. o pleno acesso ao mundo da escrita e , portanto, 
2.1. a proficiência em leitura e escrita, no que diz respeito a gêneros 
discursivos e tipos de textos representativos das principais funções 
da escrita em diferentes esferas de atividade social; 
2.2. a fruição estética e a apreciação crítica da produção literária 
associada à língua portuguesa, em especial a da literatura brasileira; 
2.3. o desenvolvimento de atitudes, competências e habilidades 
envolvidas na compreensão da variação lingüística e no convívio 
democrático com a diversidade dialetal, de forma a evitar o 
preconceito e valorizar as diferentes possibilidades de expressão 
linguística; 
2.4. o domínio das normas de prestígio, especialmente em sua 
modalidade escrita, mas também nas situações orais públicas em 
que seu uso é socialmente requerido; 
2.5. a práticas de análise e reflexão sobre a língua, na medida em 
que se revelarem pertinentes, seja para a (re)construção dos 
sentidos de textos, seja para a compreensão do funcionamento da 
língua e da linguagem. (BRASIL, 2013, p. 69) 
 

  
De acordo com o edital: 

 

(...) as práticas de reflexão, assim como a construção correlata de 
conhecimentos linguísticos e a descrição gramatical, devem justificar-
se por sua funcionalidade, exercendo-se, sempre, com base em 
textos produzidos em condições sociais efetivas de uso da língua, e 
não em situações didáticas artificialmente criadas. (BRASIL, 2013, p. 
69) 

 

Pode-se depreender dessa orientação, a crença de um ensino de língua 

portuguesa que privilegie a real comunicação discursiva, inferindo, assim, o estudo 

dos gêneros, pois esses se efetivam nas práticas sociais e orientam os falantes nas 

diversas situações.  

Em relação à natureza do material textual, o PNLD orienta que uma 

coletânea deve: 

 

1- estar isenta tanto de fragmentos sem unidade de sentido quanto 
de pseudotextos, redigidos com propósitos exclusivamente 
didáticos; 

2- ser representativa da heterogeneidade própria da cultura da 
escrita – inclusive no que diz respeito à autoria, a registros, 
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estilos e variedade (sociais e regionais) linguísticas do Português 
-, de forma a permitir ao aluno a percepção de semelhanças e 
diferenças entre tipos de textos e gêneros diversos pertencentes 
a esferas socialmente mais significativas de uso da linguagem.  

3- ser adequada – do ponto de vista da extensão, da temática e da 
complexidade linguística – ao nível de escolarização em jogo; 

4- incluir, de forma significativa e equilibrada, em relação aos 
demais, textos da tradição literária de língua portuguesa 
(especialmente os da literatura brasileira); 

5- incentivar professores e alunos a buscarem textos e informações 
fora dos limites do próprio livro didático. (BRASIL, 2013, p. 70) 

 
 

No que concerne ao trabalho com texto, o PNLD destaca a diversidade de 

estratégias para garantia de progressão nos estudos por parte dos alunos. 

 Quanto à leitura: a formação do leitor (inclusive de textos literários) e o 

desenvolvimento da proficiência em leitura só serão satisfatórios quando as 

atividades dos LDP: 

 

1- encararem a leitura como uma situação de interlocução 
leitor/autor/texto socialmente contextualizada; 

2- respeitarem as convenções e os modos de ler próprios dos 
diferentes gêneros, tanto literários quanto não literários; 

3- desenvolverem estratégias e capacidades de leitura, tanto as 
relacionadas aos gêneros propostos quanto as inerentes ao nível 
de proficiência que se pretende levar o aluno a atingir. (BRASIL, 
2013, p. 70) 

 

 Quanto à produção de textos escritos: a formação do produtor de textos e o 

desenvolvimento da proficiência em escrita são garantidos ao: 

 

1- considerar a escrita como uma prática socialmente situada, 
propondo ao aluno, portanto, condições plausíveis de produção 
do texto; 

2- abordar a escrita como um processo, de forma a ensinar 
explicitamente os procedimentos envolvidos no planejamento, na 
produção e na revisão e reescrita dos textos; 

3- explorar a produção de gêneros ao mesmo tempo diversos e 
pertinentes para a consecução dos objetivos estabelecidos pelo 
nível de ensino visado; 

4- desenvolver as estratégias de produção relacionadas tanto ao 
gênero proposto quanto ao grau de proficiência que se pretende 
levar o aluno a atingir. (BRASIL, 2013, p. 70 - 71) 
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Outros critérios relevantes são destacados, como o trabalho com a 

oralidade, que visa valorizar a variação e a heterogeneidade linguística, no contexto 

sociolinguístico, oportunizando aos alunos o ensino da língua padrão. No que diz 

respeito a esse quesito: 

 

1- recorrer à oralidade nas estratégias didáticas de abordagem da 
leitura e da produção de textos; 

2- valorizar e efetivamente trabalhar a variação e a heterogeneidade 
linguísticas, situando nesse contexto sociolinguístico o ensino das 
normas urbanas de prestígio; 

3- propiciar o desenvolvimento das capacidades e formas discursivas 
relacionadas aos usos da linguagem oral próprios das situações 
formais e/ou públicas pertinentes ao nível de ensino em foco. 
(BRASIL, 2013, p. 71) 

 

O trabalho com os conhecimentos linguísticos objetiva estimular o aspecto 

reflexivo da língua e linguagem e propiciando a construção de conceitos abordados. 

As atividades devem: 

 

1- abordar os diferentes tipos de conhecimentos linguísticos em 
situações de uso, articulando-os com a leitura, a produção de 
textos e o exercício da linguagem oral; 

2- considerar e respeitar as variedades regionais e sociais da língua, 
promovendo o estudo das normas urbanas de prestígio nesse 
contexto sociolinguístico; 

3- estimular a reflexão e propiciar a construção dos conceitos 
abordados. (BRASIL, 2013, p. 71) 

 

Quanto à apresentação do Manual do Professor, deve ser um instrumento 

esclarecedor, pois deve subsidiar as aulas, oferecendo suportes teórico-

metodológicos, sugestões de atividades, de avaliação, de uso de outros recursos 

didáticos, de leituras complementares, de bibliografias, etc. Deve, portanto: 

 

1- explicitar com clareza e correção os pressupostos teóricos e 
metodológicos a partir dos quais a proposta didático-pedagógica 
foi elaborada; 

2- descrever com precisão e funcionalidade a organização dos livros, 
inclusive no que diz respeito aos objetivos a serem atingidos nas 
atividades propostas e aos encaminhamentos necessários; 

3- apresentar subsídios para a avaliação dos resultados de ensino, 
assim como para a ampliação e adaptação das propostas que 
figuram no(s) livro(s) do aluno; 

4- propor formas de articulação entre as propostas e atividades do 
livro didático e os demais materiais didáticos distribuídos por 
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programas oficiais, como o PNLD Dicionários, o PNLD dos 
Materiais Complementares e o PNBE; 

5- fornecer subsídios para a atualização e formação do professor, 
tais como bibliografias básicas, sugestões de leitura suplementar, 
sugestões de integração com outras disciplinas ou de exploração 
de temas transversais, dentre outros. (BRASIL, 2013, p. 71 - 72) 

 
 

Percebe-se que nos princípios e critérios, estabelecidos pelo PNLD, 

subjazem crenças sobre o ensino de língua portuguesa voltadas para a reflexão e a 

prática efetiva da linguagem, em diversas situações. A adoção da noção de gêneros, 

nos enunciados do edital, mobiliza a exploração da linguagem concreta para fins 

sociais e não apenas didáticos. 

Portanto, os LDP devem estar moldados a esses pressupostos como forma 

de afirmar sua qualidade para serem considerados aptos, pelo PNLD, a fazerem 

parte do processo ensino-aprendizagem. 

Passamos, agora, para a metodologia de pesquisa. 
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4- METODOLOGIA 

 

Como foi dito anteriormente, a presente pesquisa tem como objetivo 

construir uma interpretação a respeito do tratamento dos gêneros em Livros 

Didáticos de Português (LDP), reconhecendo a predominância da concepção 

discursiva ou da textual e refletindo sobre o potencial disso nas práticas de ensino 

de Língua Portuguesa (LP). Destacaremos os momentos em que declarações dos 

autores no Manual do Professor e as atividades do Livro do Aluno convergem ou 

divergem dos estudos de gêneros aqui revisadas – os de Marcuschi, que se 

direcionam para uma vertente textual; os de Schneuwly e Dolz, que contemplam a 

vertente discursiva e textual; e em especial, porque é de nossa identificação, a teoria 

de gêneros de Bakhtin, que possui uma vertente discursiva. Acreditamos que esses 

estudos configuram em um conjunto de referências, no concerne aos gêneros, no 

contexto escolar. 

Nesse sentido, a metodologia adotada conduz ao paradigma interpretativista 

e à análise qualitativa dos dados, pois busca interpretar e argumentar sobre as 

propostas de análise de gêneros, reconhecendo o embasamento teórico dos LDP. 

Os corpora são submetidos à apreciação do pesquisador, o que pressupõe o caráter 

subjetivo da análise.  

Convém ressaltar que nossa intenção é tecer reflexões e não apontar 

soluções, pois, embora tenhamos nosso posicionamento próprio, reconhecemos que 

existem outras concepções e crenças que podem ser também produtivas e 

consistentes no tratamento didático dos gêneros. 

A investigação aqui realizada possui natureza analítico-descritiva e visa a 

inferência. A partir da descrição dos materiais didáticos é que se processa a 

inferência e interpretação. Com isso, adotaremos uma metodologia baseada na 

análise de conteúdo, proposta por Bardin (2011). 
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A análise de conteúdo define-se por: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção / 
recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. (BARDIN, 2011, p. 
48) 

 

Essa análise nasceu nos Estados Unidos, no início do século XX, no quadro 

das pesquisas empíricas. Na França, a análise de discurso dos anos 70 se 

contrapôs à análise de conteúdo. Nos anos 80 e 90, a análise de conteúdo abriu-se 

a outros procedimentos, de inspiração linguística e de ordem social ou psicológica. 

Atualmente, é comum a combinação da análise de conteúdo e da análise do 

discurso. 

Grande diversidade de formas pode-se encontrar nesse tipo de investigação. 

Nela busca-se o que é dito e o não dito, o que encontra-se explícito e implícito em  

entrevistas, depoimentos, documentos, livros, como também, imagens de filmes, 

desenhos, pinturas etc. 

Na análise qualitativa, o que serve de informação é a “presença ou ausência 

de uma característica de conteúdo ou de um conjunto de características num 

determinado fragmento de mensagem que é tomada em consideração” (BARDIN, 

2011, p. 27). Assim, são múltiplas as possibilidades de aplicação e procedimento de 

análise. 

Neste nosso trabalho, consideramos o LDP como um gênero discursivo que 

possui escolhas e ênfases em assuntos e atividades didáticas, revelando um 

sistemas de crenças, valores e concepções. Não descartamos a influência de 

documentos oficiais, como os PCN, as orientações do PNLD e questões logísticas 

na composição e concepção do LDP, pelo contrário, consideramos esses fatores 

como vozes constitutivas desse gênero escolar. A materialidade dessas vozes 

subjacentes aos livros forma uma unidade discursiva, e nessa é que pretendemos 

inferir a predominância de um viés discursivo ou textual da abordagem dos gêneros. 
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4.1 – Dos materiais aos corpora da pesquisa 

 

Os LDP são os materiais da pesquisa. Selecionamos o quarto volume, 

referente ao 9º ano de escolaridade do Ensino Fundamental, de duas coleções 

aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) – 2014. A saber:  

 CEREJA, W. R. e MAGALHÃES, T. C. Português: Linguagens. Língua 

Portuguesa, 9º ano do EF. 7ª Ed. Reformulada – São Paulo: Saraiva, 2012; e 

  OLIVEIRA, T. A., SILVA, E. G. O., SILVA, C. O. e ARAÚJO, L. A. M. Tecendo 

Linguagens. Língua Portuguesa, 9º ano do EF. 3ª Ed. São Paulo: IBEP, 2012. 

Os motivos da opção pelos volumes do 9º ano são que, no momento (desde 

de 2013), encontro-me lecionando nesse ano de escolaridade e o fato de ser o 

último ano do Ensino Fundamental supõe propostas, de trabalho com gêneros, mais 

consistentes e complexas. O que não quer dizer que propostas de trabalho 

consistentes não sejam encontradas nos anos anteriores. Contudo, o quarto volume 

possibilitará reconhecer o que cada coleção entende por formar leitores e produtores 

competentes de diversos gêneros de grande circulação social. 

Os referidos livros foram escolhidos pelas seguintes razões: a coleção 

Português: Linguagens posiciona-se em primeiro lugar na relação das coleções mais 

distribuídas em todo território nacional, segundo o portal do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) – Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). Portanto, essa coleção tem grande representatividade em nosso país, o que 

possibilita refletir sobre as concepções de gêneros circundantes no contexto escolar 

brasileiro. Já a coleção Tecendo Linguagens não ocupa uma posição entre as doze 

mais distribuídas, pois o portal do FNDE – PNLD registrou até essa colocação e a 

referida coleção não está relacionada. Porém, é essa a coleção adotada na Rede 

Municipal de Magé – RJ, local onde leciono. Portanto, essa obra representa o 

encaminhamento das práticas pedagógicas do meu contexto de interação. Sua 

análise me possibilitará, portanto, uma prática educacional crítica e consciente, uma 

intervenção significativa e o compartilhamento dessas reflexões com meus colegas 

de profissão. 

Na análise de cada volume serão enfatizadas as orientações metodológicas 

apresentadas no Manual do Professor, a organização dos livros e as propostas de 
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atividades do Livro do Aluno, bem como a dialogicidade proposta com os 

professores e, principalmente, com os alunos. 

Nossa primeira aproximação com os materiais de pesquisa revelou a 

presença constante dos gêneros, mas diante da impossibilidade de reproduzir todas 

as orientações do Manual Professor e as atividades destinadas aos alunos, devido 

ao curto prazo para a conclusão da pesquisa de mestrado, serão selecionadas 

apenas algumas, dos eixos de leitura e produção textual, para a constituição dos 

corpora. O critério de escolha relaciona-se ao tipo de atividades de maior recorrência 

e que apresentam limites no desenvolvimento de uma análise reflexiva e crítica. As 

atividades dos referidos eixos é de grande relevância para nós educadores por 

significar a superação (ou não) do fracasso escolar, problema educacional revelado 

nos anos 70, que acometia principalmente o domínio da leitura e escrita pelos 

alunos e os impedia de progredir, desde as séries iniciais (PCN, BRASIL/SEF, 1998, 

p.17). Outra razão que prioriza os eixos citados em nossa investigação relaciona-se 

à minha experiência profissional. Durante a minha atuação no Ensino Fundamental 

(desde 2001) observo, na prática de meus colegas e suas opiniões em reuniões 

pedagógicas, que a noção de gêneros é considerada como objeto de ensino no eixo 

de produção textual apenas. Parafraseando Geraldi (2011), o gênero é concebido 

como modelo para a produção dos alunos. 

 A formação dos corpora segue um critério de relevância para o tema foco 

de nossa análise e de organização do capítulo que dispomos. Esse será dividido em 

duas seções que tecem comentários sobre o Manual do Professor e o Livro do 

Aluno. Esta, por sua vez, subdividida em análise de dois eixos que contemplam o 

currículo de língua portuguesa, a saber, o eixo de leitura e produção textual. O 

processo de interpretação dar-se-á do todo para as partes, resultando em uma 

unidade ampla de significação. 

 

 

4.2- Os procedimentos de análise 

 

Na descrição e análise das obras didáticas, em que buscamos interpretar se 

há predominância da concepção discursiva ou textual dos gêneros, procedemos da 

seguinte maneira: 
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1º) Fizemos uma análise do Manual do Professor a fim de conhecer: a natureza do 

conceito de gêneros, referenciais teóricos e orientações das propostas de 

atividades.  

2º) Analisamos, no Livro do Aluno, as atividades propostas, a partir de um 

mapeamento em torno dos eixos de leitura e produção textual, enfatizando a 

abordagem do tema, do estilo e da forma dos gêneros. Investigamos a presença da 

variedade de gêneros, as esferas sociais e as variedades da língua consideradas. 

Fez-se necessário, nessa etapa, um cotejo com as informações do Manual do 

Professor, para verificarmos a coerência interna dos LDP. 

3º) Para finalizar, buscamos diálogos das evidências encontradas nas etapas 

anteriores da análise com as teorias revisadas na pesquisa. No momento da análise 

surgiram outras questões, porém elencamos as seguintes como norteadoras: 

 Os LDP abordam o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional 

dos gêneros?  

 Através das análises dos gêneros discursivos é estabelecida relação com as 

esferas sociais?  

 O contexto socioideológico é considerado?  

 As análises da situação enunciativa e das unidades linguísticas constroem 

sentido juntas ou são tratadas de forma estanque?  

 Há variedade dos gêneros (orais ou escritos) de grande circulação social?  

 A tipologia textual é abordada como sendo da mesma natureza dos gêneros?  

 As questões sobre gêneros exigem reflexão por parte do aluno ou trata-se 

somente de localização de informações inscritas explicitamente no texto?  

Satisfazendo essas indagações, acreditamos ter reconhecido a contribuição 

dos LDP analisados para a formação de leitores e produtores competentes de 

gêneros diversos e interação desses cidadãos com o meio social. Em relação às 

limitações encontradas nas referidas obras didáticas, esperamos incitar reflexões e 

pesquisas mais amplas aos interessados em questões sobre ensino-aprendizagem e 

sobre o processo de elaboração dos LDP, para que as propostas de trabalho efetivo 

com os gêneros discursivos, em sala de aula, sejam mais promissoras. 

A próxima seção apresenta um panorama dos eixos de leitura e produção 

textual das coleções que analisamos nesta pesquisa, sob o olhar dos avaliadores do 

PNLD – 2014.  
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4.3- A avaliação do PNLD – 2014 sobre os materiais de pesquisa 

 

Esta seção consiste em uma visão geral, especificamente dos eixos de 

leitura e produção textual, das coleções Português: Linguagens e Tecendo 

Linguagens, baseada na resenha do Guia do PNLD – 2014 (BRASIL, 2013). Como 

ambas foram aprovadas pelo programa, convém apresentar o que dizem os 

avaliadores sobre elas. 

 

4.3.1- A Coleção Português: Linguagens 

 

Os volumes da coleção Português: Linguagens organizam-se em quatro 

unidades temáticas, cada qual com quatro capítulos. Estes são subdivididos em 

seções e subseções que integram os eixos de leitura, conhecimentos linguísticos, 

produção textual e oralidade. O último capítulo de cada unidade propõe um projeto 

que revisa toda a unidade. Estima-se que seja trabalhada uma unidade por bimestre 

letivo. A referida coleção é considerada do Tipo 2, pois inclui em sua proposta de 

trabalho os objetos educacionais digitais. Cada volume tem uma complementação 

das atividades em DVDs9. 

O Guia (BRASIL, 2013, p. 85), considera o eixo de leitura o ponto forte da 

coleção. As propostas de estudo do texto exploram diferentes habilidades cognitivas, 

tais como, compreensão global; articulação entre as partes do texto; inferências; 

recursos linguísticos; leituras expressivas; dramatizações e declamações; 

comparações entre textos verbais e não verbais; estímulo à troca de ideias entre os 

alunos e argumentação oral. Contudo, o tratamento dos textos literários fica aquém 

do esperado, pois nem sempre as atividades os consideram criações artísticas, 

valorizando sua linguagem e tessitura. O destaque da coleção está na análise de 

textos visuais e compostos de linguagem verbal e imagens; e os projetos propostos. 

O eixo de produção textual tem como objetos de ensino os gêneros escritos 

e orais; e tipos textuais, tratados como modelo para a produção do aluno. As 

                                                           
9 Os DVDs não são materiais da presente pesquisa, pois isso demandaria investigar sobre a 
educação digital, o que ultrapassaria os limites do trabalho. Segundo o edital do PNLD – 
2014: “3.4- Os conteúdos e atividades dos livros que compõem as coleções devem permitir, 
independentemente dos conteúdos multimídia, a efetivação autônoma e suficiente da 
proposta didático-pedagógica da coleção” (BRASIL, 2013, p. 2). Portanto, os materiais 
digitais ou multimídias não são integrantes dos materiais impressos e sim, complementação.  
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propostas os situam em contexto social de uso e definem as condições de produção 

e circulação dos gêneros, geralmente relacionados ao projeto no final da unidade. O 

Guia ressalta que, por vezes, falta detalhamento em relação às etapas do processo 

de produção e orientação claras sobre a construção da textualidade. 

Já o Manual do Professor apresenta orientações e sugestões sobre as 

atividades e explicita os fundamentos teórico-metodológicos da obra, objetivos, 

procedimentos didáticos alternativos, conteúdos e textos trabalhados em cada 

unidade. Além disso, como se trata de uma coleção do tipo 2, o Manual do Professor 

destina uma seção para orientações de uso dos DVDs.  

Enfim, para o efetivo trabalho em sala de aula com a coleção Português: 

Linguagens, o Guia (BRASIL, 2013, p. 89) sugere ampliar o eixo de leitura, com 

análise de textos literários que explore sua singularidade estética, e o eixo de 

produção escrita, com orientações de construção da textualidade, como a sequência 

e a articulação dos conteúdos, a coesão, escolha dos recursos linguísticos e do 

estilo mais característicos do gênero proposto. 

  

 

4.3.2- A Coleção Tecendo Linguagens 

 

Em relação à estrutura, cada volume da Coleção Tecendo Linguagens é 

organizado em quatro unidades, supõe-se que seja trabalhada uma por bimestre, e 

são divididas em capítulos e subdividas em seções e subseções. A coleção 

contempla os quatro eixos que satisfazem o currículo do ensino de língua 

portuguesa: leitura, conhecimento linguístico, produção textual e oralidade. 

Segundo o Guia (BRASIL, 2013, p. 69), a coleção privilegia o eixo de leitura, 

associando o contexto escolar às práticas sociais e abordando os três níveis de 

compreensão: o objetivo, o inferencial e o avaliativo, em conformidade com os PCN 

(BRASIL/SEF, 1998, p. 55 - 56). Os gêneros são concebidos como objeto de ensino, 

mediante análise da estrutura e de suas funções comunicativas. São explorados os 

aspectos figurativos e não verbais dos textos multimodais e característicos das 

novas mídias.  

O processo de ensino-aprendizagem da leitura baseia-se numa metodologia 

construtivo-reflexiva, por abordar níveis diversos de compreensão textual. A obra 
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apresenta análise de indicadores linguísticos e extralinguísticos a fim de levar o 

aluno a reconhecer as distintas vozes presentes e a forma como o assunto foi 

tratado no contexto de produção. As inferências pragmáticas de expressões, que 

não são usadas pelos alunos em seu cotidiano, são enfatizadas, estabelecendo 

comparações entre as variedades linguísticas. Esse eixo foi avaliado como o 

destaque da coleção. 

O eixo de produção textual inclui procedimentos de criação de textos verbais 

e não verbais. As propostas adotam gêneros ou temas que foram estudados nos 

capítulos, estabelecendo a relação entre os eixos de leitura e produção. Além da 

produção criativa, são apresentados transcrições e recontos, bem como, orientações 

para planejamento, avaliação e escrita. Esse eixo tem como fundamento a 

progressão curricular e o agrupamento de gêneros, pois visa adotar as diversas 

variedades tipológicas (narrativa, expositiva, descritiva, argumentativa e o relato) 

através dos gêneros, em cada ano de escolaridade. 

À guisa de sugestões para sala de aula, o Guia propõe que o trabalho com  

a oralidade e os conhecimentos linguísticos seja desdobrado, considerando os 

contextos de uso e as variedades linguísticas. Portanto, os eixos de leitura e 

produção textual são considerados satisfatórios, inclusive, a relação entre os 

mesmos é o ponto forte da coleção, conforme o Guia (BRASIL, 2013, p. 70). 

O Manual do Professor apresenta claramente os objetivos da coleção, suas 

propostas de trabalho e as teorias que embasam as atividades. Além disso, oferece 

sugestões de respostas e rotina das atividades em sala de aula, mas sem excluir a 

flexibilidade de planejamento e a autonomia do professor. 

Feito esse panorama e considerações críticas da resenha do Guia do PNLD 

– 2014 (BRASIL, 2013) referente às coleções, é possível fazer uma análise com 

mais clareza das propostas de atividades do quarto volume, no próximo capítulo. 
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5- OS GÊNEROS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE PORTUGUÊS: 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 Neste capítulo iremos analisar e discutir a abordagem dos gêneros em duas 

obras didáticas aprovadas pelo PNLD – 2014: Coleção Português: Linguagens e 

Coleção Tecendo Linguagens, ambas referentes ao 9º ano de escolaridade do 

Ensino Fundamental.  

A discussão das seções deste capítulo tem caráter descritivo, crítico e 

interpretativista e seu objetivo é verificar se as atividades dos eixos de leitura e 

produção textual se apoiam de fato em alguma(s) vertente(s) dos estudos de 

gêneros, e em caso afirmativo, qual (quais) predomina(m).  

Apresentaremos três momentos de análise: no primeiro, investigaremos o 

Manual do Professor a fim de encontrar a base teórica do trabalho com gêneros 

proposto no eixo de leitura e produção; no segundo, analisaremos as atividades do 

Livro do Aluno, reconhecendo a abordagem dos gêneros nos referidos eixos e 

relacionando-a a informações do Manual do Professor e às teorias que embasam 

nosso trabalho; e no terceiro, discutiremos com mais nitidez os dados articulando-os 

aos nossos objetivos e questões centrais. 

 

 

5.1- A base teórica dos Livros Didáticos de Português 

  

 A explicitação da base teórica do trabalho proposto pela obra, bem como 

orientações metodológicas no Manual do Professor são requisitos essenciais para a 

aprovação no PNLD. As Coleções Português: Linguagens e Tecendo Linguagens 

satisfazem essa norma e, com isso, permitimo-nos conhecer as declarações dos 

autores no que se referem aos gêneros no eixo de leitura e produção textual. 
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5.1.1- O Manual do Professor da Coleção Português: Linguagens – 

volume 4 

 

Esta seção busca evidenciar o embasamento teórico das propostas de 

atividades do ensino da língua portuguesa, no que se refere ao tratamento dos 

gêneros, baseando-se no Manual do Professor do livro Português: Linguagens – vol. 

4. Como vimos anteriormente, essa coleção atinge um grande público, já que foi a 

mais distribuída na Rede Pública de Ensino Fundamental, em todo o país. 

No Manual do Professor, os autores procuram interagir diretamente com os 

professores, oferecendo-lhes orientações de uso, a descrição do livro didático, 

metodologia e pressupostos teóricos da obra, bem como cronograma e sugestões 

de atividades.  

Serão destacadas as explicitações dos fundamentos dos trabalhos 

propostos nos eixos de leitura e produção textual. Como se trata da 7ª edição, os 

autores afirmam aprofundar e confirmar os trabalhos das edições anteriores. 

Sobre o eixo de leitura, os autores propõem: 

 

[...] um trabalho consistente de leitura, com uma seleção criteriosa de 
textos – que vão dos clássicos da literatura universal aos autores da 
literatura contemporânea brasileira -, comprometida com a formação 
de leitores competentes de todos os tipos de textos e gêneros em 
circulação social. (CEREJA e MAGALHÃES, 2012, Manual do 
Professor, p. 4) 

 

Para isso, tem-se por base a referência dos PCN (BRASIL/SEF, 1998, p. 36) 

quando assinalam que um leitor competente é aquele que compreende o que lê, que 

identifica os elementos implícitos, que estabelece relações com outras leituras, que 

reconhece que um texto apresenta diversos sentidos possíveis e que é capaz de 

justificar a sua leitura com os elementos discursivos. 

Os autores dizem acreditar que tanto a leitura em classe quanto fora dela, 

deve ser uma prática constante que cabe à escola promover, oferecendo aos alunos 

uma diversidade de textos e gêneros textuais. 
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Quanto à abordagem de textos literários, os autores recomendam um 

diálogo com outras artes e linguagens, e enfatizam o caráter artístico, cultural e 

dinâmico da literatura. Os diálogos que ocorrem em seu interior vão além das 

fronteiras geográficas e linguísticas. Segundo eles: 

 

Quando se propõe uma perspectiva dialógica para o trabalho com a 
literatura brasileira, não se pretende desprestigiar nossas tradições, 
nossa cultura nem nossa formação étnica e linguística, mas, sim, 
perseguir os diálogos travados por nossa literatura, com ela mesma 
ou com outras literaturas, e assim compreendê-la melhor e respeitá-
la em sua historicidade. (CEREJA E MAGALHÃES, 2012, Manual do 
Professor, p. 19) 

 

Portanto, no estudo com textos literários não cabe o limite estrito, mas 

cabem outras artes, como música popular, pintura, cinema, teatro, TV, cartuns, 

quadrinhos e gêneros da internet. Todas as linguagens e todas as mídias, ou seja, 

“cabe a vida que com a literatura dialoga” (p.19). 

Sobre o eixo de produção textual, os autores têm como fundamento teorias 

de gêneros e a Linguística textual. Segundo eles, a obra reúne contribuições de 

mais de uma linha teórica, mas revela-se um interesse especial pelas teorias de 

gêneros do discurso. 

Eles evidenciam a teoria gêneros de Bakhtin (2011), destacando os três 

aspectos básicos coexistentes: o tema, o modo composicional e o estilo. Dizem não 

desprezar os tipos textuais, tradicionalmente trabalhados em cursos de redação, 

mas adota-os numa perspectiva ampla, a da variedade de gêneros. 

Os estudos de Schneuwly e Dolz (2004) também fundamentam o eixo de 

produção textual. Evidenciam-se a adoção da diversidade textual, de forma 

espiralada; do agrupamento de gêneros e da progressão curricular propostos pelos 

pesquisadores de Genebra. Para os autores do livro didático: “Com o trabalho de 

produção textual centrado nos gêneros, o ato de escrever é dessacralizado e 

democratizado: todos os alunos devem aprender a escrever todos os tipos de texto” 

(p. 32). 

Os autores do referido livro didático baseiam-se na proposta de Schneuwly e 

Dolz de oportunizar aos alunos, de todos os anos de escolaridade, o contato com 

gêneros de todos os grupos tipológicos. Assim, tornar-se-ão conhecidas as 

tipologias textuais: narração, descrição, relato, argumentação e exposição; e 
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especialmente, o contato com diversos gêneros de distintas esferas sociais, para 

dessacralização e democratização do ato de escrever. 

Com essa proposta eles acreditam que seja possível transformar o espaço 

da sala de aula numa oficina de textos de ação social e, ainda, redefinir o papel do 

professor de língua portuguesa, em vez de “professor de redação” distante da 

realidade do aluno, um “especialista nas diferentes modalidades, orais e escritas, de 

uso social” (p. 32). 

Vimos, portanto, que em relação ao eixo de leitura os autores assumem o 

compromisso de um trabalho consistente oferecendo, por meio de diferentes 

perspectivas, uma seleção criteriosa de textos de todos os tipos e gêneros de 

circulação social, mesmo sem adotar teorias de gêneros. Eles declaram buscar 

análises que contemplam os elementos implícitos, os elementos discursivos, a 

relação com outras leituras e os diversos sentidos possíveis produzidos; bem como 

uma abordagem dialógica dos textos literários com outras artes.  

No eixo de produção textual, os autores baseiam-se nas vertentes da teoria 

de gêneros de Bakhtin e de Schneuwly e Dolz, garantindo, assim, atividades com 

todos os tipos de textos e diversidade de gêneros. 

A adoção de diferentes perspectivas como base para o ensino da língua 

portuguesa parece-nos positiva, mas o nosso interesse está nas perspectivas sobre 

gêneros, pois estes perpassam a obra como um todo e os autores só fundamentam 

explicitamente o eixo de produção textual com as teorias que se referem aos 

gêneros. Esperamos encontrar uma interação entre essas perspectivas com a nossa 

investigação e ver como isso dá conta do estudo dos gêneros apresentados no Livro 

do Aluno. 

Consideramos que esses princípios e organização, explicitados no Manual 

do Professor, sejam a formação da voz dos autores, suas crenças e concepções 

professadas sobre o ensino da Língua Portuguesa (LP), influenciados pelos 

parâmetros do PNLD e adaptações editorias. Convém destacar que este trabalho 

não tem objetivo de avaliar a qualidade dos livros, dos autores e das editoras, mas 

sim compreender se a abordagem dos gêneros encontra-se conformidade com 

alguma(s) vertente(s) das teorias de gêneros; e caso esteja, qual (quais) tem (têm) 

maior influência nas atividades. 
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Passamos, agora, ao Manual do Professor da Coleção Tecendo Linguagens 

– volume 4. 

 

 

5.1.2- O Manual do Professor da Coleção Tecendo Linguagens – 

volume 4 

 

Dedicaremos esta subseção à apresentação dos pressupostos teóricos e 

metodológicos da Coleção Tecendo Linguagens, volume 4. Buscamos reconhecer 

os fundamentos das propostas referentes ao trabalho com gêneros, no Manual do 

Professor. 

Como foi dito anteriormente, essa coleção está sendo adotada na Rede 

Municipal de Magé – Rio de Janeiro, local onde exerço minha profissão de 

educadora. Espero, com isso, contribuir para minha prática docente. 

Um dos critérios para aprovação do PNLD é a apresentação de um Manual 

do Professor que explicite de forma clara os referenciais teóricos da coleção, que 

oriente o professor no trabalho proposto e que seja coerente com as propostas 

destinadas aos alunos. Em obediência a esses critérios, a coleção Tecendo 

Linguagens apresenta seus princípios norteadores para os professores. Como nosso 

foco de análise são os eixos de leitura e produção textual, a busca será restrita aos 

mesmos. 

Os autores partem dos objetivos do ensino de língua portuguesa (geral e do 

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental) apresentados pelos PCN (BRASIL/SEF,1998) 

que, entre outros, consistem em criar condições para que o aluno desenvolva sua 

competência comunicativa, valorize a pluralidade cultural, expresse autonomia e se 

familiarize com diferentes gêneros de textos.  

A metodologia está pautada em quatro bases: “pensar, sentir, trocar e fazer 

de modo crítico, criativo, solidário e prazeroso” (OLIVEIRA, et al., Manual do 

Professor, 2012, p. 10). Os autores enfatizam que uma instituição escolar deve visar 

à construção de conhecimento e à relação teoria-prática e que seja um espaço de 

aprendizagem que concebe o educando e o educador como sujeitos ativos e 

parceiros na construção do saber, estabelecendo uma relação dialógica entre eles. 
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Como pressupostos teóricos, além dos autores do livro didático citarem 

Vygotsky, Gardner, Kleimam e Soares, destacamos a referência aos estudos sócio-

históricos da linguagem e a teoria de gêneros, de Bakhtin (2011); análise de tipo e 

gêneros textuais, de Marcuschi (2008); análise de gêneros e a progressão curricular, 

de Schneuwly e Dolz (2004). 

No trabalho com gêneros afirmam considerar: 

 

 a relevância dos textos para a literatura nacional ou 
estrangeira, para a cultura de tradição oral ou para o cancioneiro 
nacional; 

 a relevância e o uso sociais de textos falados ou escritos, 
formais e informais; 

 novos gêneros criados por meio de novas tecnologias; 

 o interesse da faixa etária que usufruirá da obra; 

 a progressão proposta na obra e os níveis de complexidade 
dos textos ou gêneros escolhidos (gêneros primários / gêneros 
secundários); 

 o tema do capítulo; 

 a necessidade de sistematização de determinado gênero para 
proposta de textos de autoria. (OLIVEIRA, et al., Manual do 
Professor, 2012, p. 17) 

 
 

Os autores julgam conveniente, em alguns momentos, referir-se aos textos 

considerando o tipo textual predominante, o suporte do texto, a depender dos 

objetivos visados. Baseando na distinção dada por Marcuschi (2008) entre tipo e 

gêneros, os autores propõem uma organização do trabalho baseada na progressão 

dos gêneros, conforme propuseram Schneuwly e Dolz (2004). 

 

[...] Com bases nesses pressupostos, o que se propõe não é uma 
organização linear de gêneros ou tipos, mas uma organização que 
leve em conta o conflito cognitivo mobilizador de novas 
aprendizagens (ligeiramente acima das possibilidades dos alunos), 
os conhecimentos prévios, o contexto de aprendizagem, o tema de 
cada capítulo, as condições que favorecem o trabalho em sala de 
aula e a preocupação com o desenvolvimento da autonomia. 

(OLIVEIRA, et al., Manual do Professor, 2012, p. 18) 
 
 

Com isso, ocorre a organização dos eixos (leitura, conhecimentos 

linguísticos, produção textual e oralidade) da coleção Tecendo Linguagens. Os 

gêneros perpassam todos esses eixos fundamentando, principalmente, os eixos de 

leitura e produção, como os autores declaram no Manual do Professor (p. 28). 
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O eixo de leitura visa desenvolver habilidades como: 

 

 identificar, selecionar e localizar informações precisas 
presentes no texto; 

 relacionar informações; 

 inferir, identificando elementos implícitos, que estejam ou não 
escritos; 

 estabelecer relações entre o texto e seus conhecimentos 
prévios ou entre o texto e outros textos já lidos; 

 avaliar um texto. (OLIVEIRA, et al., Manual do Professor, 
2012, p. 20) 
 

 

O trabalho com leitura trata de textos representativos da literatura brasileira e 

mundial, de uso público, instrucionais e midiáticos, de diferentes gêneros, que 

utilizam vários padrões da modalidade escrita. Os autores salientam que as 

respostas oferecidas nas atividades para o aluno não devem ser consideradas 

únicas e sim uma possibilidade, entre várias, de resposta. O professor poderá opor-

se ou concordar, bem como ampliá-las de acordo com as discussões promovidas em 

sala de aula. 

O eixo de produção textual é uma extensão do trabalho de leitura. As 

propostas relacionam-se com os gêneros ou os temas estudados no capítulo. 

Incluem–se textos verbais e criação de ilustrações, recorte e colagem etc, que 

perpassam diferentes graus de dificuldades (como transcrições, decalque, paródia e 

atividades de autoria). Seguem orientações para a produção, entre as quais se 

destacam: contexto de produção, características dos gêneros (intenção 

comunicativa, domínio discursivo, suporte textual, marcas lingüísticas etc) e a 

estrutura textual (parágrafos e pontuação). 

Com essa apresentação da proposta de trabalho, observamos que todos os 

eixos que compõem o currículo de LP estão sendo norteados pelas teorias expostas, 

em especial, as vertentes da teoria de gêneros de Bakhtin (2011), de Marcuschi 

(2008) e de Schneuwly e Dolz (2004).  

A seguir, continuamos com a investigação da abordagem dos gêneros, 

agora, nas propostas de atividades do Livro do Aluno, volume 4, das duas coleções: 

Português: Linguagens e Tecendo Linguagens. 
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5.2- A dimensão da abordagem dos gêneros: análise das atividades 

do Livro do Aluno 

 

Nesta seção serão discutidas as atividades com gêneros, referentes ao 9º 

ano de escolaridade do Ensino Fundamental, das Coleções Português: Linguagens 

e Tecendo Linguagens, Livro do Aluno, a partir das reflexões teóricas feitas 

anteriormente. Buscamos reconhecer a dimensão do tratamento dos gêneros, se há 

como embasamento alguma(s) vertente(s) dos estudos de gêneros, e em caso 

positivo, qual (quais) predomina(m): a concepção discursiva ou textual. O critério de 

escolha das atividades tem a ver com a relevância para nossa investigação e com a 

organização do presente capítulo (análise dos eixos de leitura e produção textual 

que integram o ensino de Língua Portuguesa). 

Na seção anterior, verificamos o embasamento teórico para a elaboração 

das atividades do Livro do Aluno, momento em que os autores propõem um diálogo 

com os professores, oferecendo-lhes orientações e sugestões para o trabalho 

docente. Neste momento, o interlocutor principal é o aluno. Os autores fazem uma 

seleção de gêneros e propõem atividades, dando um encaminhamento aos estudos 

sobre a língua materna. 

 

5.2.1- A Coleção Português: Linguagens – volume 4 

 

 Apresentaremos a análise das atividades do Livro do Aluno, em subseções, 

para expressar o que foi possível reconhecer em cada eixo contemplado no livro 

(eixo de leitura e produção textual). Antes de procedermos aos comentários, convém 

descrever, de forma geral, o volume 4, da Coleção Português: Linguagens. 

O livro apresenta quatro unidades, destinadas aos quatro bimestres letivos, 

cada qual com três capítulos. Entre os capítulos, há dois para o estudo do texto 

verbal (gêneros como conto, crônica, reportagem e outros) e um para o estudo do 

texto não verbal (gêneros como cartuns, pinturas e esculturas). No final de cada 

unidade, há uma seção chamada “Intervalo”, que se destina à realização de 

projetos. 



83 
 

Como o princípio organizador é o tema, conforme a resenha do Guia do 

PNLD (BRASIL, 2013) observa, o volume 4 apresenta temas voltados para 

adolescentes entre 14 e 17 anos que frequentam o 9º ano de escolaridade do 

Ensino Fundamental regular. Os temas identificados nesse volume foram: valores 

(Un. 1), amor (Un. 2), juventude (Un. 3) e tempo (Un. 4). Há, então, um tema para 

cada unidade, além do desenvolvimento de subtemas, como: respeito e a mídia e 

suas influências (Un. 1); relações sociais e pessoais e egoísmo (Un. 2); descoberta e 

desafios (Un. 3); e maturidade e diversidade cultural (Un. 4).  Na abertura de cada 

unidade é apresentado um poema para leitura e introdução do tema em questão. A 

página seguinte destina-se a sugestões de filmes, livros, músicas e sites para que o 

aluno possa ampliar seu conhecimento sobre o assunto.  

A seguir, as subseções tecem comentários sobre a apresentação e as 

propostas de atividades (chamadas a partir de agora de At.) com gêneros nos eixos 

de leitura e produção textual. 

 

5.2.1.1- O eixo de leitura 

 

Para o reconhecimento da abordagem dos gêneros do eixo de leitura do 

Livro do Aluno, Coleção Português: Linguagens – 4º volume, selecionamos At. da 

seção “Estudo do texto”, em que se encontram subseções como “Compreensão e 

interpretação”, “A linguagem dos textos” e “Trocando ideias”. Nas quatro unidades 

do livro, as quais são compostas por três capítulos, são apresentados, nas seções 

“Estudo do texto”, especialmente para o estudo dos temas, os seguintes gêneros: 

reportagem (Un. 1 – Cap. 1); conto (Un. 2 – Cap. 1 e 3); tela (Un. 1 – Cap. 2; Un. 3 – 

Cap. 2); crônica (Un. 1 – Cap. 3; Un. 3 – Cap. 1 e 3; e Un. 4 – Cap. 1 e 3); painel de 

esculturas e pinturas (Un. 2 – Cap. 2); e cartum (Un. 4 – Cap. 2). Esses gêneros são 

representativos das esferas: jornalística (como a reportagem, a crônica e o cartum) e 

artística / literária (como o conto, a crônica, o cartum, a tela, as pinturas e as 

esculturas). Como tipologias predominantes nos gêneros escritos há a narração (no 

conto e na crônica) e o relato (a reportagem). 

Os autores declaram o objetivo de formar leitores competentes de todos os 

tipos de textos e gêneros de circulação social, no Manual do Professor (p. 4).  Mas, 

como podemos observar a argumentação, a exposição e a descrição, como tipos de 
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textos predominantes em diversos gêneros não foram abordadas no eixo de leitura. 

E, os gêneros e esferas de circulação social não possuem variedade. Com isso, 

reconhecemos que não há grande diversidade de gêneros no eixo de leitura, eixo 

dedicado à interpretação e análise textual. 

Além disso, apesar de proporem análise de cartum, tela, carta, painel de 

esculturas e pinturas, os gêneros conto e crônica fazem-se presentes em mais de 

um capítulo, em detrimento de outros gêneros nesse eixo. O conto e a crônica são 

os gêneros que são apresentados e estudados no capítulo de abertura das 

unidades, exceto da Un. 1 – Cap. 1, que apresenta duas reportagens. Inferimos que 

tais gêneros são consagrados como textos-chave. O que corrobora o que Marcuschi 

(2008, p. 207) aponta em pesquisa sobre os LDP: “[...] os gêneros que aparecem 

nas seções centrais e básicas, analisados de maneira aprofundada são sempre os 

mesmos. Os demais figuram apenas para ‘enfeite’ e até para distração dos alunos”.  

Ou seja, não há variações quanto à escolha dos gêneros que compõem as seções 

centrais do volume analisado. 

Vale ressaltar que os poemas presentes, nesse eixo, encontram-se somente 

na página de abertura das unidades, sem orientações de análise, ou seja, os alunos 

não são sensibilizados a refletir sobre esse gênero, ou sequer interpretar os poemas 

escolhidos. Seria, portanto, o gênero para “enfeite” ou distração dos alunos, como 

aponta Marcuschi (2008, p. 207). 

 Na Un. 1 – Cap. 1, seção “Estudo dos textos” e subseção “Compreensão e 

interpretação”, após a apresentação de duas reportagens: “Moda tem de parar de 

sacrificar modelos”, de Alcino Leite, e “Plástica na adolescência”, de Fabiana 

Gonçalves, publicadas na Folha de São Paulo e em O Estado de S. Paulo, 

respectivamente, seguem as At. transcritas em (1) – Anexo (1.a e 1.b): 

 

(1) 
1.  O texto 1 inicia-se com uma descrição da condição das modelos 
que participam de desfiles de moda. Que tipo de sentimento os 
jornalistas manifestam diante do que veem, ao fazer uso de 
expressões como “varetas desconjuntadas”, “desencarnadas e 
enfraquecidas” e “nível irresponsável e escandaloso”? 
2. A partir do terceiro parágrafo, fica claro que, além de informar, o 
texto 1 tem também a finalidade de denunciar. De acordo com o 
texto: 
a) Por que os agentes de modelos dão preferência às modelos 
magras? 
b) E os estilistas? 
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c) A quem os agentes de modelos, os estilistas e as agências 
atribuem a preferência por modelos magras? 
d) Que metáfora o autor utiliza para nomear essa farsa? (CEREJA & 
MAGALHÃES, 2012, p. 14 e 15) 

 

 
 

É possível notar que para a compreensão do tema das reportagens, são 

abordados os aspectos: composição (At. 1), estilo (At. 1 e 2.d) e finalidade (At. 2). 

Segundo a tipologia de perguntas de compreensão, nos LDP, proposta por 

Marcuschi (2005), essas questões podem ser classificadas como inferenciais (At. 1) 

e objetivas (At. 2), visto que a primeira exige conhecimentos extralinguísticos para 

responder, e na segunda, as respostas estão inscritas explicitamente no texto. 

Somente a At. 1 possui grau de complexidade reflexivo por parte do aluno. As 

demais exigem apenas a leitura e identificação da resposta no plano textual. 

Sobre a composição e a finalidade do gênero (que só são tratadas nessas 

At.), há pouco desenvolvimento; e a esfera (ou domínio) de circulação social e o 

suporte do gênero, que incidem na compreensão desses aspectos, não são 

abordados. 

O referido capítulo apresenta duas reportagens para estudo, mas a relação 

feita entre ambas confere-se somente na transcrição (2) – Anexo (1.b): 

 

(2) 
7. Embora foquem assuntos diferentes, os dois textos têm aspectos 
em comum. Para concluir o estudo, indique entre os itens a seguir 
aquele que apresenta uma afirmação falsa a respeito dos textos. 
a) Tanto o texto 1 quanto o texto 2 tratam da existência de padrões 
estéticos de beleza e da pressão que eles exercem sobre os 
adolescentes. 
b) Enquanto o texto 1 só mostra preocupação com o problema das 
modelos profissionais, o texto 2 discute o padrão de beleza das 
adolescentes em geral. 
c) O texto 1 aponta o risco que o padrão estético das modelos – 
amplamente divulgado pela mídia – representa para os adolescentes 
brasileiros. O texto 2 mostra como as adolescentes são suscetíveis a 
padrões de beleza difundidos pela mídia, a ponto de correr riscos 
para se adequar a eles.(CEREJA & MAGALHÃES, 2012, p. 15) 

 

 

Essa é a única questão que explora a relação entre as reportagens. Seria 

mais enriquecedor se houvesse maior desenvolvimento nessa relação, o que 

justificaria a apresentação de duas reportagens.  
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Consideramos que as questões não promovem desafios para o leitor e não 

aguçam reflexões complexas na compreensão do gênero como: explorar as 

características da esfera jornalística; os diferentes suportes de veiculação, sua 

função e representação social; analisar a entrevista (que uma das reportagens 

apresenta), a argumentação dos entrevistados em relação ao tema, entre outros. 

Além disso, em nenhum momento refere-se aos textos como pertencentes 

ao gênero reportagem. O que poderia acionar o conhecimento que o aluno possui 

sobre o gênero, suas leituras, suas experiências. Conforme Bakhtin (2011), os 

gêneros nos orientam socialmente e garantem interpretações das formas de 

comunicação.  

Buscamos entre os capítulos, das quatro unidades, um exemplo de 

tratamento com gêneros da esfera literária, já que a resenha do Guia do PNLD 

(BRASIL, 2013) ressaltou a necessidade de ampliação nesse estudo. Então, 

vejamos a seguinte: na Un. 2 - Cap. 1, o texto apresentado é o conto “Felicidade 

clandestina”, de Clarice Lispector. Entre as atividades que exploram o tema, 

destacamos a que aborda intertextualidade - Anexo (1.c): 

 

(3) 

4. Releia este trecho: 
“Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim 
uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía 
As reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato.” 
[...] 
b) O que a menina provavelmente imaginou a respeito da 
importância do livro para a narradora? Justifique a sua resposta. 
(CEREJA & MAGALHÃES, 2012, p. 72) 

 

  
Observamos o pouco esclarecimento, ao aluno, sobre a obra (As reinações 

de Narizinho) e o autor (Monteiro Lobato), a que o trecho faz referência. Sem a 

intervenção do professor (pois há um esclarecimento maior na sugestão de 

resposta10) não há desenvolvimento da intertextualidade abordada. Em relação à 

                                                           
10 Sugestão de resposta: “4.b) Ela provavelmente imaginou que a narradora tinha muita 
curiosidade pela obra de Monteiro Lobato, autor que fazia grande sucesso entre as crianças 
no passado. Professor: Aproveite para lembrar aos alunos que, décadas atrás, Monteiro 
Lobato era praticamente o único escritor brasileiro que produzia literatura voltada ao público 
infantil. O interesse da personagem pela obra de Monteiro Lobato reflete o sucesso que o 
autor então fazia” (CEREJA & MAGALHÃES, 2012, p. 72). 
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linguagem do gênero literário em questão, destacamos a At. que remete ao estilo da 

autora do conto, Clarice Lispector – Anexo (1.d): 

 

(4) 

[...] 
3. Os textos de Clarice Lispector têm geralmente um estilo 
surpreendente, com imagens fortes, construídas muitas vezes a 
partir de antíteses. Observe as imagens destacadas nos trechos a 
seguir e explique o sentido que elas apresentam no contexto em que 
foram empregadas no conto lido. 
- “O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e 
diabólico.” 
- “Meu peito estava quente, um coração pensativo.” (CEREJA & 
MAGALHÃES, 2012, p. 73). 
 
 
 

Notamos que as informações sobre o estilo da autora não são satisfatórias 

para que o aluno compreenda sua especificidade. E, novamente, um boxe 

apresentando mais informações, como por exemplo: informações e notas da vida e 

outras obras da autora e a contextualização de suas obras, a relação ou contraponto 

entre Lobato e Lispector na arte literária, segundo as características das obras, os 

temas abordados, os contextos socioideológicos entre outros, seria mais 

esclarecedor. 

Identificamos na subseção “Linguagem do texto”, Un. 3 – Cap. 1, uma 

atividade sobre o estilo do gênero crônica (“A primeira passeata de um filho”, de 

Lourenço Diaféria) em que ocorre a super valorização da norma-padrão da língua – 

Anexo (1.e): 

 

 

(5) 

[...] 
2. Ao falar das ações do jovem, o autor emprega em vários 
momentos um registro informal da linguagem. 
a) Identifique no 1º parágrafo expressões que exemplifiquem esse 
registro. 
b) Uniformize as formas de tratamento na seguinte passagem: 
“De repente dá uma confusão na praça, um corre-corre, você cai, me 
quebra a perna, vem um cavalo da polícia, te pisa, te amassa, tua vó 
vai brigar comigo.” 
c) Reescreva as frases abaixo, de acordo com a norma-padrão 
formal: 
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- De repente dá uma confusão na praça. 
- Tua vó vai brigar comigo. 
- Você cai, me quebra a perna. 
- Que eu que fui culpado. 

 (CEREJA & MAGALHÃES, 2012, p. 129) 
 

 

Reconhecemos que na transcrição (5) não se leva em conta as condições de 

produção do texto, bem como seu gênero, que determina o registro usado. Tem-se a 

oportunidade de evidenciar o caráter flexível e dinâmico do gênero, explorar as 

variedades linguísticas, pontuando os elementos influenciáveis dos discursos (faixa 

etária, região, circunstância etc) e promover a valorização de qualquer manifestação 

enunciativa; mas o que se nota é um mero exercício de adequar à norma-padrão. 

Em relação às variedades da língua, acreditamos que as normas de 

prestígio tenham que ser promovidas no contexto escolar, pois o aluno não 

encontrará oportunidades para se apropriar delas em contextos cotidianos; e em 

algumas situações formais (concursos, entrevistas de emprego, reuniões e convívio 

no trabalho etc), do meio social, essa variedade será exigida. Porém, sua demasiada 

valorização, desprestigia as demais variedades e, como salienta Bagno (1999), 

dissemina o preconceito linguístico. Parafraseando Dionísio em pesquisa sobre LDP 

(2002), não há respeito pelo texto e pelo seu gênero, que justifica o registro usado. 

As atividades com gêneros literários não contemplam uma abordagem 

dialógica, como os autores do LD afirmam no Manual do Professor (p. 19), ao 

contrário, não há relação com outras artes e não enfatizam as especificidades da 

esfera literária. Conforme a resenha do Guia (BRASIL, 2013, p. 89), o trabalho com 

gêneros literários deve ser ampliado de modo a explorar a singularidade estética das 

obras. 

As questões apresentadas, ainda que com certos limites, abordam diversos 

níveis de leitura, como as questões objetivas, subjetivas, inferenciais e de 

intertextualidade. Porém, não foi possível verificar uma transposição didática das 

teorias de gêneros. Estes perpassam o eixo de leitura, mas não há evidências das 

perspectivas discursivas e textuais que revisamos neste trabalho. 

À luz dos estudos bakhtinianos, podemos notar que faltou um 

aprofundamento ao elemento temático, como: o sentido socioideológico, a relação 

com contextos de produção e diálogo com outros discursos. Quanto ao aspecto 

estilístico, o destinatário e sua relação com o locutor não tiveram ênfase. E na 
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composição dos gêneros, não foi feita a devida relação com o tema e o estilo, para 

que juntos definissem os gêneros e construíssem sentidos.   

Além disso, não foram explorados gêneros com predominância 

argumentativa, expositiva e injuntiva, conforme os estudos vinculados à Linguística 

Textual propõem. Schneuwly e Dolz (2004) defendem que o trabalho com gêneros 

onde se verificam todas as tipologias (narração, relato, exposição, descrição, 

argumentação e injunção) faça parte do currículo de todos os anos de escolaridade. 

A intenção de formar leitores competentes de todos os tipos de textos e 

gêneros em circulação social, conforme os autores do livro didático mencionam, no 

Manual do Professor (p. 4), distancia-se dessas atividades que não concebem o 

texto como um gênero e não esgotam a análise de seus elementos, restringindo-se 

ao estudo das informações do plano textual. Ainda que este tenha sua relevância no 

processo de compreensão textual, a recorrência de atividades dessa natureza, em 

detrimento da análise de elementos extralinguísticos, limita o desenvolvimento 

reflexivo e crítico do educando. 

Passaremos, agora, ao eixo de produção textual, buscando maior clareza 

sobre o trabalho da coleção com os gêneros. 

 

 

5.2.1.2- O eixo de produção textual 

 

Esperamos nessa subseção identificar como se refletem as teorias de 

gêneros no eixo de produção textual, no Livro do Aluno, da Coleção Português: 

Linguagens – 4º volume. O Manual do Professor (2012, p. 28 – 32) explicita as 

teorias de Bakhtin e de Schneuwly e Dolz como fundamento desse eixo. 

Analisaremos, pois, a dimensão da abordagem dessas teorias. 

Selecionamos At. das seções “Produção de texto”. Nelas há, inicialmente, a 

apresentação e atividades sobre um texto do mesmo gênero a ser produzido, 

posteriormente, pelo aluno. Percebemos que o aluno tem como parâmetro para sua 

produção o texto disposto nesse eixo. Nenhuma relação é feita com o estudo das 

atividades do eixo de leitura. Portanto, a relação entre os eixos de leitura e produção 

é praticamente nula. 
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 Convém destacar que os gêneros presentes nessas seções são: 

reportagem (Un. 1 – Cap. 1 e 2); editorial (Un. 1 – Cap. 3); conto (Un. 2 – Cap. 1, 2 e 

3); debate regrado (Un. 3 – Cap. 1 e 2); dissertação escolar11 (Un. 3 – Cap. 3; Un. 4 

– Cap. 2); e artigo de opinião (Un. 4 – Cap. 1 e 3). Tais gêneros representam a 

esfera jornalística (a reportagem, o editorial, o artigo de opinião e o debate regrado), 

literária (o conto) e escolar (debate regrado e a dissertação escolar); e têm 

predominância da tipologia do narrar (o conto), do relatar (a reportagem) e do 

argumentar (o editorial, o debate regrado, a dissertação escolar e o artigo de 

opinião). 

Diante do exposto, percebemos uma contradição: no Manual do Professor 

(2012, p. 32), os autores declaram que “[...] todos os alunos devem aprender a 

escrever todos os tipos de texto”. No entanto, verificamos apenas a narração, o 

relato e a argumentação representando os tipos de textos predominantes nos 

gêneros adotados. Várias esferas sociais de grande representatividade e que o 

aluno participa ou poderá participar deixaram de ser abordadas, como a cotidiana, 

científica, a publicitária e a jurídica. 

Na Un. 1 – Cap. 1, seção “Produção de texto”, o livro apresenta o gênero 

reportagem, que será produzido pelos alunos aludindo a gêneros abordados nos 

volumes anteriores: [...] “Dos gêneros jornalísticos, você já conheceu a notícia oral e 

a impressa, a entrevista oral e a impressa, a carta de leitor, a carta-denúncia. Neste 

capítulo e no seguinte, você vai conhecer a reportagem” (CEREJA & MAGALHÃES, 

2012, p. 17) – Anexo (1.f). Ou seja, o livro parte do pressuposto de que o aluno já 

tem um conhecimento prévio, conforme a distribuição dos gêneros no(s) outro(s) 

volume(s).  

Como já mencionamos, segundo o Manual do Professor, as propostas estão 

fundamentadas nos estudos de Schneuwly e Dolz (2004), no que dizem respeito aos 

gêneros, à aprendizagem espiralada, ao agrupamento de gêneros e à progressão 

curricular (estudos revisados em nossa parte teórica). Nesse sentido, os gêneros 

devem ser abordados de um nível mais simples ao mais complexo, de modo que 

                                                           
11  A denominação “dissertação escolar” é assim adotada pelo livro analisado. Essa 
abordagem relaciona-se ao que Schneuwly e Dolz (2004) apontam sobre a consideração da 
escola como autêntico lugar de comunicação, conforme revisado anteriormente. De acordo 
com esse estudo, o gênero “dissertação escolar” nasce dessa prática específica de 
linguagem. Já uma abordagem pelo viés discursivo considera a escola um lugar que 
oportuniza a análise dos gêneros que circulam socialmente. 



91 
 

todos os grupos (da tipologia do narrar, relatar, argumentar, expor e descrever) 

perpassem todos os anos de escolaridade. Assim, os gêneros de grande circulação 

e relevância social serão estudados em todos os anos, buscando níveis mais 

complexos de análise a cada ano, de acordo com a maturidade e experiências dos 

alunos. No entanto, observa-se que a proposta do Livro do Aluno não condiz com 

proposta dos estudiosos francófonos, porque não retoma gêneros estudados em 

anos anteriores aprofundando a análise, conforme o caso mencionado acima, não 

retoma o estudo das características da notícia, para que sejam comparadas com as 

da reportagem e analisada de forma mais complexa. 

Na Un.1 – Cap. 1, o eixo de leitura apresenta duas reportagens para estudo, 

como vimos anteriormente na subseção do eixo de leitura - transcrição (1), no eixo 

de produção, outras duas reportagens são apresentadas. O que pode estimular o 

diálogo entre os eixos. O foco, agora, está nas características composicionais do 

gênero, a fim de preparar o aluno para a produção. Vejamos na transcrição (6) sobre 

as reportagens “Maioria vai a bibliotecas para fazer pesquisa” e “Espaços têm de se 

modernizar, diz curador do Jabuti”, ambas publicadas na Folha de S. Paulo, em 

2010 – Anexo (1.f): 

 

 

(6) 
1. Como a notícia, a reportagem também é um gênero jornalístico. 
a) Em que a reportagem difere da notícia? 
b) Em que veículos aparecem as reportagens? 
2. Como vimos anteriormente, entre os gêneros jornalísticos existem 
os que visam à informação e os visam ao comentário. Tomando por 
base a reportagem em estudo, responda: A que visa o gênero 
reportagem? 
[...] 
5. Observe os gráficos, a entrevista e as fotografias que ilustram o 
texto principal da reportagem em estudo. Que papel eles têm? 
(CEREJA & MAGALHÃES, 2012, p. 19) 

 

Na At. 1, mais uma vez, é previsto que o aluno já tenha conhecimento 

suficiente para fazer a relação entre a notícia e a reportagem. Duas reportagens 

foram apresentadas sem explorar a relação entre elas. O suporte e a finalidade do 

gênero foram pouco explorados (somente nas At. 1.a e 2), levando em conta que, na 

esfera jornalística, esses aspectos trazem vastas informações para a compreensão 

do gênero.  
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E, se tratando da composição, a At. 5 não desenvolve uma análise 

aprofundada dos gêneros que ilustram e servem de argumentos à reportagem, 

como, no caso das reportagens em estudo, o gráfico, a tabela, as fotografias e a 

entrevista. 

Seguindo a linha de raciocínio de Bunzen (2008), as reportagens 

apresentadas para estudo nessa seção de “Produção de texto”, do livro do aluno, 

são constituídas de vários gêneros. São diferentes gêneros na composição de um, 

que forma uma unidade de sentido e serve a um propósito de comunicação. 

Portanto, não se devem ignorar os gêneros que compõem a reportagem e que 

trazem sentido a ela. 

Apesar do diálogo que seria possível estabelecer entre os eixos de leitura e 

produção, pois ambos apresentam reportagens, não há atividade que promova essa 

articulação. Além disso, no eixo de leitura parece que preocupação está na 

identificação de informações textuais (a maioria explícita no texto e poucas 

inferências) e no eixo de produção textual, a preocupação é oferecer um modelo do 

gênero para o aluno produzir. O que remete ao que Geraldi (2011, p. 96) assevera 

sobre o tratamento do texto como pretexto para produção.   

Logo após a análise do gênero, propõe-se ao aluno a produção de uma 

reportagem sobre a temática das condições das bibliotecas na cidade em que o 

aluno reside ou cidades vizinhas. Algumas orientações são acrescentadas e um 

boxe, que orienta o aluno na revisão e avaliação do trabalho final. Seguem, na 

transcrição (7), as orientações do boxe – Anexo (1.g): 

 

(7) 
 

Verifiquem se a reportagem apresenta informações, opiniões e 

diferentes pontos de vista sobre o assunto. Observem se há 

conexões entre o fato principal e fatos paralelos, estabelecidas por 

meio de citações, reprodução de trechos de entrevistas, boxes 

informativos, fotografias, etc. Examinem se a linguagem está de 

acordo com o gênero e com o perfil do leitor e se segue a norma-

padrão da língua. 

 (CEREJA & MAGALHÃES, 2012, p. 21) 
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Por meio dessas orientações, entende-se que o gênero possui caráter rígido. 

É possível que o aluno encontre diferentes visões sobre o assunto. Nesse caso, 

faltaram orientações para o estabelecimento de contrapontos encontrados entre os 

entrevistados. Em relação à linguagem, o aluno deverá seguir a norma-padrão e 

adequá-la ao gênero e perfil dos leitores, mas não há consideração sobre as marcas 

da oralidade e linguagem coloquial que poderá encontrar na entrevista, gênero que 

irá editar na reportagem. 

A proposta seria produtiva se houvesse maiores orientações sobre o gênero 

e enfatizasse a “relativa estabilidade” do mesmo, conforme registrou Bakhtin (2011). 

Os gêneros são estáveis, mas também dinâmicos e flexíveis. As circunstâncias 

sociais irão definir suas características. 

O Cap. 1, da Un. 2, é o único que se utiliza o mesmo texto para o eixo de 

leitura e de produção, em que parece haver um vínculo maior entre os eixos. 

Enquanto no eixo de leitura se evidenciam o tema e o estilo, no eixo de produção há 

destaque da composição. O gênero analisado é o conto “Felicidade Clandestina”, de 

Clarice Lispector.  

 Em relação à criação do aluno, são propostos o desenvolvimento e o 

desfecho de um conto já introduzido ou a produção de um com o tema livre. Seguem 

as orientações do boxe na transcrição (8) a seguir – Anexo (1.h): 

 

(8) 
 

Observe se seu conto é uma narrativa ficcional curta; se apresenta 

poucas personagens, poucas ações e tempo e espaço reduzidos: se 

o enredo está estruturado em introdução, complicação, clímax e 

desfecho (ou subverte intencionalmente essa estrutura), se a 

linguagem empregada está de acordo com a norma-padrão da 

língua.  

(CEREJA & MAGALHÃES, 2012, p. 76) 
 

 

As orientações do boxe são uma síntese sobre o gênero conto, em que 

percebemos que gênero e tipo textual são considerados fenômenos semelhantes 

(“conto é uma narrativa ficcional curta”). Uma das preocupações de Marcuschi 

(2010) é este frequente engano em livros didáticos. O que significa que o livro 

desconsidera a heterogeneidade tipológica dos gêneros. Em um gênero podem 
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ocorrer várias sequências tipológicas e pode haver predominância de um tipo 

textual. É o que ocorre no conto, em que predomina a tipologia do narrar.  

A variedade de acordo com a norma-padrão solicitada diz pouco sobre a 

linguagem que o aluno poderá utilizar em seu conto. Como exemplos, o segundo e o 

terceiro trechos de contos sugeridos, percebem-se uma situação informal de 

comunicação, pois as personagens mantêm relação de intimidade.  

No trecho de “Contos de amor novo”, de Edson Gabriel Garcia, trata-se de 

uma conversa entre amigas adolescentes, enquanto no conto “Torvelinho dia e 

noite”, de José J. Veiga, trata-se de um diálogo entre mãe e filho. Ambos 

apresentam uma linguagem coloquial (Anexo – 1.h). Exigir uma linguagem baseada 

na norma padrão sem considerar os aspectos da linguagem coloquial, nesses casos, 

significa desconsiderar a dinamicidade dos gêneros. Eles estão a serviço das ações 

sociais, mas são essas ações que moldam e recriam os gêneros, de acordo com a 

situação discursiva, seus participantes e suas ideologias. 

Enfim, nesse eixo há ênfase nos aspectos composicionais dos gêneros. A 

unidade de sentido construída pelo tema, estilo e composição não é evidenciada, 

assim como não há relação entre os eixos apesar de abordarem os mesmos 

gêneros ou temas.  

 A abordagem dos gêneros no eixo de produção segue parâmetros rígidos do 

aspecto composicional e estilístico. A composição não evidenciou a 

heterogeneidade tipológica dos gêneros e o estilo mantém a norma padrão da língua 

para diferentes gêneros em diferentes situações. Nesses momentos, as atividades 

se distanciam tanto da abordagem discursiva, quanto da textual no tratamento das 

características do gênero, pois ambas defendem a dinamicidade dos mesmos. 

Podemos reconhecer que as At. não condizem com a perspectiva discursiva 

de gênero, propagada pelos estudos bakhtinianos. Apesar dos autores declararem 

ter esses estudos como embasamento teórico no eixo de produção, os três 

elementos definidores (tema, estilo e composição) dos gêneros não mantêm 

intrínseca relação e o caráter socioideológico não é enfatizado. Também não há 

evidências de conformidade com a perspectiva da Linguística textual. Os conceitos 

(gêneros e tipos textuais) que esta oferece não estão claramente definidos, visto que 

encontramos os distintos conceitos fundindo-se nas atividades do Livro do Aluno. 
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Ainda que os autores tenham declarado que o eixo de produção tem como 

princípios as teorias de gênero (de Bakhtin e de Schneuwly e Dolz), as atividades 

referentes ao 9º ano de escolaridade precisam ser revisadas para as inconsistências 

não se transformem num trabalho ineficiente em sala de aula. 

 

 

 

5.2.2- A Coleção Tecendo Linguagens – volume 4 

 

Esta seção é destinada à análise das atividades do Livro do Aluno da 

Coleção Tecendo Linguagens – 4º volume. Como dito anteriormente, essa coleção 

está sendo usada na rede de ensino do município de Magé, onde resido e leciono. 

Selecionamos algumas atividades relevantes à investigação da abordagem didática 

dos gêneros dos eixos de leitura e produção textual. Antes da análise das 

atividades, trataremos da organização e estrutura do referido volume: 

O volume que ora analisamos é composto por quatro unidades temáticas, 

que se dividem em dois capítulos. Esses são subdivididos em seções e subseções 

que contemplam os eixos de leitura, produção textual, conhecimentos linguísticos e 

oralidade. A organização das seções no eixo de leitura, que é um dos nossos focos 

de investigação, não possui regularidade; há capítulos com 3 a 6 seções de “Prática 

de leitura”. No eixo de produção textual, que também investigamos, há uma seção 

por capítulo.  

Segundo a resenha do Guia do PNLD (BRASIL, 2013), a organização da 

coleção Tecendo Linguagens baseia-se em temas. Porém, no volume analisado, a 

primeira unidade dedica-se ao estudo de gêneros da esfera artística / literária 

(fotografias, contos e romances), não havendo relações entre as temáticas. As 

demais unidades possuem, realmente, um tema central: Adolescência – Un. 2, 

Violência – Un. 3 e Cultura brasileira – Un. 4; e os capítulos desenvolvem variados 

subtemas. 

Na página de abertura de cada unidade, há um resumo do que os capítulos 

propõem ao aluno. No início do primeiro capítulo, das quatro unidades, apresenta-se 

a seção “Pra começo de conversa”, onde inicia a discussão do tema, por meio de 

fotografias, telas e charges. E, antes do texto para estudo, há uma apresentação do 
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gênero, com breves informações, chamadas pelos autores de “leitura antecipatória” 

(Manual do Professor, p. 20); e questões que estimulam a expressão do 

conhecimento prévio do aluno. 

Feitas essas considerações estruturais acerca do quarto volume, 

analisaremos, na subseção seguinte, as atividades do eixo de leitura e, logo após, 

as do eixo de produção textual. 

 

 

5.2.2.1- O eixo de leitura 

 

Para a análise do eixo de leitura do Livro do Aluno, Coleção Tecendo 

Linguagens – 4º volume, consideramos algumas atividades, que julgamos relevantes 

para nossa investigação, presentes nas seções de “Prática de leitura”, dos capítulos 

das quatro unidades, onde se fazem presentes as subseções “Antes de ler” e “Por 

dentro do texto”; e as subseções “Trocando ideias”, “Confrontando textos”, “Texto e 

construção” e “Texto e contexto”, que se apresentam de forma aleatória.. 

Os gêneros selecionados para compor esse eixo são: conto (Un. 1 – Cap. 1; 

Un. 3 – Cap. 2); fotografia (Un. 1 – Cap. 1); romance (Un. 1 – Cap. 2; Un. 2 – Cap. 1 

e 2); poema (Un. 2 – Cap. 1; Un. 4 – Cap. 1); ensaio (Un. 2 – Cap. 2); sinopse (Un. 2 

– Cap. 2); resenha crítica (Un. 2 – Cap. 2); artigo de opinião (Un. 3 – Cap. 1; Un. 4 – 

Cap. 1); artigo expositivo (Un. 3 – Cap. 1); crônica (Un. 3 – Cap. 1 e 2); propaganda 

(Un. 3 – Cap. 2); reportagem (Un. 4 – Cap. 1); entrevista (Un. 4 – Cap. 2); notícia 

(Un. 4 – Cap. 2);  e mangá (Un. 4 – Cap. 2). Com isso, podemos reconhecer a 

diversidade de gêneros de diferentes esferas: artística / literária (contos, fotografias, 

mangá, romances, poemas, ensaios e crônicas); jornalística (fotografias, ensaios, 

sinopses, roteiros de filmes, resenhas críticas, artigos de opinião e expositivos, 

reportagens, entrevistas e notícias), cotidiana (fotografias), científica (artigos 

expositivos), publicitária (fotografias e propagandas) e escolar (artigos expositivos). 

Na seleção de gêneros, desse volume, encontra-se coerência com a 

proposta de agrupamentos de gêneros, de Schneuwly e Dolz (2004). Diversas 

tipologias fazem-se presentes como predominantes em algum gênero abordado. 

Como por exemplo, os gêneros que fazem parte do grupo com predominância da 

tipologia narrativa, o livro apresenta o conto e o romance; da tipologia 
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argumentativa, há a resenha, artigos de opinião e ensaio; tipologia do relato, há 

reportagens, notícias, crônicas e ensaios; e tipologia expositiva, há a sinopse e 

artigos expositivos. Com isso, os alunos têm a oportunidade de conhecer a 

diversidade de gêneros e as tipologias textuais que os constituem, bem como 

reconhecer o tipo textual predominante em cada gênero. 

Iniciando a análise das atividades (At.), pela Un. 1 – Cap. 1, vimos que a 

primeira seção de “Prática de leitura” apresenta o conto “O Chapéu”, de Charles 

Kieffer e a subseção “Por dentro do texto” propõe atividades de interpretação como 

as que seguem na transcrição (1) – Anexo (2.a): 

 

 

(1) 

1. Leia os dois primeiros parágrafos do conto. Como se caracteriza o 
narrador? 
2. Qual é a intenção do narrador, isto é, qual é o seu objetivo 
principal, ao planejar a morte de Manuel? 
3. O narrador conhecia bem a vítima? Como? Explique. 
[...] 
7. Reescreva a frase: “Para que Izabel não sofra, [...] é 
imprescindível tirá-lo do caminho”, usando uma linguagem coloquial 
e deixando claro o que o narrador quis dizer. 
8. [...]  
b) Qual é sua nacionalidade? Como você deduziu isso? Explique, 
citando o texto para indicar as informações que dirigiram você à 
resposta. 
c) Por que não se percebe logo de início sua identidade? (OLIVEIRA, 
T. A. et al, 2012, p. 16) 
 
 
 

Observamos que a At. 1 trata da composição do gênero, referindo-se às 

características do narrador, mas não explica ao aluno que a tipologia descritiva 

cumpre essa função. As At. 2 e 3 remetem a informações explícitas no texto, são 

portanto questões objetivas, pois remetem às informações precisas do texto, como 

bem observa Marcuschi (2002), em sua análise das perguntas de compreensão 

textual dos LDP. Questões como essas são frequentes nas atividades de 

interpretação.  

Tais questões não ultrapassam os limites textuais, as relações dialógicas 

discutidas por um viés discursivo, ou seja, os aspectos discursivos e extralinguísticos 

não são considerados no estudo do gênero em questão. 
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A At. 7 aborda o estilo, dando ênfase à linguagem coloquial ao solicitar a 

reescrita do trecho, do erudito ao coloquial. Reconhecemos que a At. visa a não 

conceder exclusividade à norma-padrão. Apesar disso, pouco se explora sobre os 

elementos contextuais e condições de produção que influenciaram o registro usado, 

o que configura em um entrave quando o assunto é variedade linguística, conforme 

Dionísio (2002). Trata-se de uma paráfrase descontextualizada, não prioriza a 

norma-padrão, mas também não promove reflexão sobre as variedades da língua.  

As At. 8.a e 8.b são as inferenciais, conforme a classificação dada por 

Marcuschi (2002), pois possuem um nível maior de complexidade e estimulam a 

reflexão do aluno. Atividades como essas exigem não só o conhecimento do texto, 

mas de elementos extralinguísticos.  

Na segunda seção de “Prática de leitura”, subseção “Por dentro do texto”, da 

Un. 1 – Cap. 1, elencamos At. referentes ao conto “O vagabundo na esplanada”, de 

Manuel da Fonseca – Anexo (2.b):  

 

 

(2) 

1. Em quanto tempo você acha que a história se desenvolve? 
Justifique sua resposta. 
2 Qual é o ambiente em que a história acontece? 
3. Releia a descrição do vagabundo: 
[...] 
a) Pesquise as palavras desconhecidas do trecho e anote o seu 
significado no caderno. 
b) O trecho que você releu é predominantemente narrativo, descritivo 
ou argumentativo? 
c) A que classe gramatical pertencem as palavras destacadas?  
(OLIVEIRA, T. A. et al, 2012, p. 22) 
 
 

  
Em (2), as At. 1 e 2 estão relacionadas à composição do gênero, pois tratam 

da descrição do tempo e do espaço. Conforme Marcuschi (2002), a primeira pode 

ser considerada inferencial e a segunda, objetiva, por tratarem de informações 

extralinguísticas e explícitas ao texto, respectivamente.  

A At. 3.a trata do estilo do conto. Nela propõe-se a pesquisa do significado 

das palavras sem estimular necessariamente a construção do sentido, sua 

manifestação no referido contexto e as relações com outros discursos já produzidos. 
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At. 3b dialoga com a proposta da Linguística textual ao promover o 

reconhecimento da predominância da tipologia na composição do gênero em 

questão (conforme os estudos de Marcuschi e de Schneuwly e Dolz, revisados neste 

trabalho). No entanto, a questão não representa um nível de complexidade para 

alunos do 9º ano de escolaridade do EF, uma vez que a resposta já foi dada no 

enunciado 3. (“Releia a descrição do vagabundo”). É o tipo de pergunta denominada 

por Marcuschi (2002) de “A cor do cavalo branco de Napoleão”, ou seja, pergunta 

auto-respondida pela própria formulação. Além disso, não fala nada sobre o fato de 

que o gênero conto é predominantemente narrativo, ainda que o trecho selecionado 

não o seja. 

Enquanto a questão 3.c trata dos recursos gramaticais de forma tradicional, 

exigindo apenas a nomenclatura tradicional de classificação das palavras sem 

evidenciar a função desse recurso no processo de compreensão do gênero e sua 

acentuação valorativa.  

Reconhecemos que as At. em (2) não desenvolvem a compreensão do tema 

do gênero, limitam-se à composição e ao estilo. Portanto, não há a consideração de 

que a compreensão do gênero dá-se por meio desses três elementos em uma 

relação mútua. A análise pelo viés sócio-histórico e dialógico, como propõe a 

concepção discursiva de gêneros, permitiria compreender o momento de produção, 

as escolhas dos recursos linguísticos e expressivos, a relação dos envolvidos na 

situação e a relação com outras situações comunicativas. O que permite observar 

um distanciamento dos estudos de gêneros discursivos, ou seja, da concepção 

discursiva de gêneros. 

Na Un. 2 – Cap. 2, selecionamos a quinta seção de “Prática de leitura” e 

subseção “Texto e contexto” para reconhecer a abordagem do contexto, já que é 

esse o foco da subseção. Trata-se do estudo da resenha crítica de Rubens Ewald 

Filho, sobre o filme “O carteiro e o poeta”. Vejamos a seguir – Anexo (2.c): 

 

(3) 

Para entender a situação de produção do texto 5, copie o quadro a 
seguir em seu caderno e complete-o com os elementos solicitados 
na 1ª coluna. 

Autor  

Público-alvo  

Objeto de análise  

Suporte (locais ou veículos onde o  
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texto possivelmente circulará) 

Momento de produção  

Intenção do autor do texto  

(OLIVEIRA, T. A. et al, 2012, p. 89) 

 

O contexto de produção, como se observa na transcrição (3), é analisado de 

forma esquemática. Para entender a criticidade de uma resenha faz-se necessário 

um estudo aprofundado da situação enunciativa, privilegiando o contexto 

socioideológico, conforme propôs Bakhtin (2011). Com isso, outros aspectos 

precisam ser desenvolvidos em cada elemento solicitado na atividade acima, como o 

perfil do autor e do interlocutor e a relação entre ambos; a situação enunciativa do 

objeto resenhado e a relação com outros discursos, outros filmes, principalmente, o 

filme que concorreu ao Oscar de produção estrangeira – O homem das estrelas, de 

Giuseppe Tornatore - mencionado na própria resenha; a relação dos diferentes 

suportes e a manifestação desse discurso em cada suporte; o momento de produção 

da resenha, bem como do filme e a ideologia dominante; a intenção do autor em 

relação aos argumentos escolhidos e aos meios de circulação da resenha. 

Reconhecemos uma razoável conformidade com a vertente discursiva, pois trata de 

fato do contexto de produção por meio de aspectos extralinguísticos, porém a 

abordagem ainda é limitada visto que não há aprofundamento em cada elemento 

destacado. 

Destacamos, na Un. 3 - Cap. 1 e segunda seção de “Prática de leitura” - 

subseção “Por dentro do texto”, as At. da transcrição (4), que se referem à crônica 

“Assim caminha a humanidade”, de Raquel de Queiroz – Anexo (2.d): 

 

(4) 

[...] 
2. Observe que o texto tem dez parágrafos. 
- No primeiro parágrafo, apresenta-se o assunto da crônica: o 
automóvel e o trânsito caótico dos centros urbanos. 
- No segundo parágrafo, a crônica afirma uma opinião: o automóvel 
vai acabar. 
- No terceiro e no quarto parágrafo, comenta-se o que é o carro, hoje, 
e o enorme problema do trânsito urbano. 
a) De que tratam os parágrafos quinto e oitavo? Explique 
resumidamente. 
b) A que conclusão a crônica chega nos dois últimos parágrafos? 
(OLIVEIRA, T. A. et al, 2012, p. 112) 
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As At. acima desenvolvem a capacidade do aluno de sintetizar o texto lido, o 

que significa um relevante nível de cognição de um leitor, mas há uma exagerada 

atenção a esse aspecto em detrimento da competência crítica de que um leitor 

necessita desenvolver. Como se interpretar um texto, que é o se espera dessa 

subseção, fosse simplesmente recontá-lo resumidamente, parágrafo por parágrafo. 

Dividir o texto em partes estruturais para a única finalidade de síntese não 

proporciona a leitura do que está implícito e desafios para a reflexão do aluno. 

Em relação à composição, na Un. 3 – Cap. 2, seção “Prática de leitura” e 

subseção “Texto e construção”, destacamos as At. em (5) referentes ao conto “A 

família de olhos”, de Marshall Berman- Anexo (2.e): 

 

(5) 

[...] 
3. Você acha que o texto é predominantemente descritivo, narrativo 
ou dissertativo? Justifique sua resposta. 
4. Transcreva o trecho em que o autor descreve o cenário da história. 
5. Transcreva um trecho em que o texto descreve personagens. 
6. É possível localizar alguma passagem dissertativa no texto? Em 
caso, afirmativo, transcreva-a em seu caderno. (OLIVEIRA, T. A. et 
al, 2012, p. 135) 
 
 

 

Novamente, reconhecemos a aproximação com os estudos da Linguística 

textual ao propor a identificação das sequências tipológicas. No entanto, a mera 

identificação e transcrição não são produtivas. Mas, vale destacar que, dessa vez, 

há explicações relevantes sobre a variedade tipológica do gênero, dispostas em um 

boxe após as At. transcritas em (5), o que não ocorreu nas At. transcritas em (2) – 

Anexo (2.e): 

 

(6) 
 

Importante saber 
No texto “A família de olhos”, observamos passagens narrativas, 
descritivas e dissertativas. 
A narração é uma tipologia discursiva que se concentra em relatar 
uma ou várias ações reais ou imaginárias. 
A descrição, por sua vez, procura fazer com que o leitor visualize o 
objeto descrito. 
Já o texto dissertativo tem por objetivo discutir conceitos, defender 
ideias. 
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Todas essas tipologias discursivas podem aparecer em diferentes 
gêneros textuais veiculados socialmente. Embora haja gêneros em 
que predomine uma ou outra, observa-se o emprego de mais de 
uma delas na construção dos textos, em geral. 

(OLIVEIRA, T. A. et al, 2012, p. 135) 
 

 

 

Por meio dessa orientação transcrita em (6) ao aluno, é possível que o 

mesmo compreenda o processo da composição do gênero (o conto “A família de 

olhos”, de Marshall Berman), bem como a existência da variedade tipológica. Nossa 

crítica, aqui, é que essa explicação só venha aparecer na Un. 3 – Cap. 2, após já 

terem abordado, por diversas vezes, o assunto, como nas At. em (2) transcritas 

anteriormente.  Além disso, analisar as sequências tipológicas de forma eficaz seria, 

não apenas identificá-las e transcrevê-las, mas também explorar os traços 

linguísticos ou elementos centrais que permitem a identificação dos tipos textuais, 

conforme Marcuschi (2008), estabelecendo relações dialógicas com o tema, estilo e 

composição do gênero, conforme Bakhtin (2011), seriam atividades mais eficazes. 

Na Un. 4 – Cap. 1, o primeiro texto para estudo é o artigo de opinião “Brasil”, 

de Darcy Ribeiro, que aborda as questões da riqueza do Brasil e preservação 

ambiental, como se observa na transcrição (7) – Anexo (2.f): 

 

 (7) 

1. Esse texto, escrito em prosa, apresenta passagens poéticas 
quando se refere à natureza. Localize essas passagens e transcreva-
as no caderno. 
2. Pela leitura do texto, o que você conclui sobre a vinda do europeu 
ao Brasil? 
3. O texto trata de espécies animais que desapareceram para ceder 
espaço a animais que podem ser “úteis”. Explique por que, segundo 
o texto, esse fato aconteceu. 
4. Releia o trecho: [...] 
-A que tipo de ocupação se refere o articulista? 
5. Nota-se no texto uma sensibilidade muito grande do autor em 
relação à natureza. E para você, o que a natureza significa? 
(OLIVEIRA, T. A. et al, 2012, p. 154) 

 

 

Somente essas questões, em (7), são destinadas à interpretação do texto. E 

como a At. 1 menciona, há o emprego da linguagem poética no artigo de opinião, 

mas o aluno só irá identificar e transcrever, sem um detalhamento das 
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peculiaridades poéticas. Seria interessante explorar a paródia apresentada no texto: 

“Nossa terra... Nossos rios... Nossos céus...” (RIBEIRO, D. 1995 apud OLIVEIRA, T. 

A. et al, 2012, p. 153). Trata-se de um artigo de opinião que remete ao poema 

“Canção do exílio”, de Gonçalves Dias. Tal fenômeno foi analisado por Bakhtin 

(2011) como construção híbrida dos gêneros que configuram em mecanismos 

dialógicos. Já Marcuschi (2008) o considera como intertextualidade intergêneros, 

onde há fusão de forma e função de distintos gêneros. O diálogo ou a 

intertextualidade não foi desenvolvida na At. 1. 

Em relação às At. 2, 3, 4 e 5, adotando os termos de Marcuschi (2002), a At. 

2 é um tipo de pergunta global, pois considera o texto como um todo para inferir 

alguma ideia; as At. 3 e 4 são objetivas, as respostas estão inscritas no texto; e a At. 

5 é subjetiva, a reposta é pessoal.  

Vale ressaltar que essa seção de “Prática de leitura” é composta somente 

pela subseção “Por dentro do texto”, cujas atividades acabamos de comentar, e a 

subseção “De olho no vocabulário”, que trata dos significados de algumas palavras 

do texto. Portanto, o primeiro texto do primeiro capítulo da Un. 4 não foi analisado 

amplamente. 

Ainda na Un. 4, a primeira seção de interpretação textual do Cap. 2 

apresenta uma notícia publicada na Veja em 2012, sob a manchete “Nasa recebe 

6.372 inscritos para turma de astronautas de 2013”. A subseção “Por dentro do 

texto” propõe as seguintes At. da transcrição (8) -  Anexo (2.g): 

 

 

(8) 

1. Qual é o assunto dessa notícia? 
2. Qual a importância do olho da notícia, ou seja, a frase abaixo da 
manchete? 
3. Que fato surpreendeu o diretor do escritório de seleção da Nasa, 
Duane Ross? 
4. Por que você acha que houve tanta procura pela profissão de 
astronauta em 2012? 
5. Como serão escolhidos os candidatos? 
6. E você, gostaria de ser um astronauta? (OLIVEIRA, T. A. et al, 
2012, p. 178) 
 

 

As At. em (8) são tudo o que se propõe em “Prática de leitura”. A seção 

apresenta somente uma subseção para leitura e reflexão da notícia. Em seguida, 
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inicia a seção “Reflexão sobre o uso da língua”, destinada aos conhecimentos 

linguísticos. Vimos nas transcrições (7) e (8) poucas atividades de interpretação. 

Notamos, com isso, que a última unidade oferece mínimas oportunidades para a 

compreensão dos textos dispostos. 

Podemos classificá-las assim: At. 1, 3 e 5 são objetivas; At. 2, inferencial; At. 

4, global; e At. 6, vale-tudo (MARCUSCHI, 2002), ou seja, poucas possibilidades de 

análise crítica de um gênero com grande abrangência social. Os aspectos temáticos, 

estilísticos e composicionais da notícia poderiam ter sido explorados, assim como o 

meio de veiculação, o contexto socioideológico da publicação. Podemos dizer ainda 

que, como o capítulo trata das profissões, essa seção não oferece subsídios para 

que o aluno se encante pela astronomia e nem que reflita sobre outras ocupações e 

esferas sociais. 

Por meio das atividades aqui analisadas, reconhecemos que a abordagem 

dos gêneros é limitada, por ser feita a partir de questões pouco complexas e 

reflexivas. Algumas recorrências de diálogo com os estudos da Linguística textual 

foram evidenciadas, como por exemplo, na seleção dos gêneros para o eixo de 

leitura e no tratamento da variedade tipológica dos gêneros. 

Foi declarado, no Manual do Professor (p. 14), que as atividades vão ao 

encontro da teoria de gêneros e dos estudos sócio-históricos de Bakhtin, porém o 

que encontramos foi um distanciamento. Não há privilégio dos aspectos sócio-

históricos nas atividades de leitura e interpretação, mas sim de aspectos 

circunscritos no plano textual. Os elementos dos gêneros (tema, estilo e 

composição) são abordados, sendo, portanto, considerados importantes na 

construção do sentido, mas não são analisados nem nas suas relações uns com os 

outros, nem com relação a outros discursos. 

Na próxima subseção, discutiremos as atividades de produção, identificando 

a abordagem dos gêneros e possíveis diálogos com as teorias de gêneros e a 

relação entre os eixos de leitura e produção textual. 
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5.2.2.2- O eixo de produção textual 

 

Para o reconhecimento da abordagem dos gêneros no eixo de produção 

textual, do Livro do Aluno, Coleção Tecendo Linguagens – 4º volume, analisamos as 

orientações das seções “Atividades de criação”, “Produção de texto” e “Na trilha da 

oralidade”. Essas seções são destinadas à produção de colagens, ilustrações e 

textos orais e escritos; e que são integradas aos estudos do gênero e do tema 

presentes no capítulo, segundo o Manual do Professor (p. 27 e 29). 

Os gêneros presentes nessas seções são: fotografia (Un. 1 – Cap. 1); conto 

(Un.1 – Cap. 1 e 2); poema (Un. 2 – Cap. 1); debate regrado (Un. 2 – Cap. 1); 

resenha (Un. 2 – Cap. 2); artigo de opinião (Un. 3 – Cap. 1); crônica (Un. 3 – Cap. 2); 

júri simulado (Un. 3 – Cap. 2); paródia (Un. 4 – Cap. 1); entrevista (Un. 4 – Cap. 2) e 

curriculum (Un. 4 – Cap. 2). 

Os gêneros selecionados para a produção são diversificados e 

representativos da esfera literária (contos, poemas, crônicas e paródias); científica 

(resenhas e artigos de opinião); jornalística (fotografias, artigos de opinião, crônicas, 

debates regrados e entrevistas); escolar (resenhas, debates regrados e júris 

simulados); cotidiana (fotografias); profissional (curriculum); jurídica (júris simulados). 

É possível observar que entre esses gêneros, há os que têm predominância da 

tipologia do relato (o curriculum); narrativa (os contos e as crônicas); argumentativa 

(as resenhas, os debates, os júris simulados e os artigos de opinião); expositiva (as 

entrevistas) e descritiva (os debates regrados). A seleção de gêneros para esse eixo 

está em conformidade com a proposta de Schneuwly e Dolz (2004), pois há o critério 

de oportunizar ao aluno experiências com diversos gêneros, bem como as tipologias 

predominantes. 

Na Un. 1 – Cap. 1, seção “Atividade de criação”, é proposta a criação de um 

conto a partir de uma fotografia. O aluno irá produzir um conto com base no tema de 

uma das fotografias apresentadas no livro. A atividade visa estabelecer semelhanças 

entre os gêneros conto e fotografia, enfatizando que ambos são recortes de uma 

cena. Como modo de planejamento para a produção do conto, há as seguintes 

orientações – Anexo (2.h): 
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(9) 
 

Para escrever o conto 
 

1. Qual é o público leitor do texto?  

2. Que linguagem vou empregar?  

3. Qual é a estrutura que o texto vai ter?  

4. Onde o texto vai circular?   

 (OLIVEIRA, T. A. et al, 2012, p. 32) 
 

 

Na transcrição (9), as At. apresentadas em boxe estão presentes em todas 

as propostas de produção. O aluno é levado a refletir sobre o público leitor (At. 1), o 

estilo (At. 2), a composição (At. 3) e a esfera social (At. 4). Aspectos esses 

imprescindíveis para o planejamento textual, porém não há qualquer 

encaminhamento para a análise dos mesmos. As orientações, no eixo de produção 

textual não oferecem subsídios para que o aluno reflita sobre essas questões. 

Talvez pudéssemos encontrar atividades que abordam tais aspectos no eixo de 

leitura, já que os autores destacam a integração entre os eixos de leitura e 

produção, no Manual do Professor (2012, p. 28), mas não há. Observamos na 

transcrição (2) da subseção 2.1 desse trabalho, que tratam superficialmente do tema 

(com atividades sobre o tempo e o ambiente da enunciação), estilo (a classe 

gramatical de algumas palavras) e composição (as sequências tipológicas). 

Parece que a relação entre os eixos de leitura e produção limita-se em 

abordar o mesmo gênero ou tema. Não há, por exemplo, retomada no eixo de 

produção dos aspectos estudados no eixo de leitura, para possíveis diálogos e 

melhor compreensão do aluno sobre o que poderá lançar mão no texto de sua 

autoria. 

Ainda na mesma proposta, Un. 1 – Cap. 1, seção “Atividade de criação”, 

segue após o boxe orientações para a produção, como veremos na transcrição (10) 

–  Anexo (2.h): 

 

(10) 
Orientações para a produção: 
[...] 
5. Defina qual será o conflito principal da história, responsável por 
desencadear a sequência da narrativa, e desenvolva o texto 
procurando criar símbolos e imagens. Para isso, utilize recursos, 
como: linguagem figurada, descrição, jogo de oposições etc. 
(OLIVEIRA, T. A. et al, 2012,p. 32) 
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A At. 5 aborda o aspecto composicional isento de um esclarecimento 

adequado. A descrição é tratada apenas como um recurso, em vez de sequência 

tipológica, assim como a narração, que compõem o gênero, inferindo, pois, que 

narração e descrição são fenômenos de natureza distinta. Apesar de haver 

predominância narrativa no conto, não há esclarecimentos sobre a heterogeneidade 

tipológica presente no mesmo. 

Na Un. 3 – Cap. 1, a proposta para produção é um artigo de opinião e 

seguem orientações como em (11) – Anexo (2.i): 

 

(11) 
1. Delimite, dentro do tema violência, um aspecto a ser explorado, 
como por exemplo: violência nas grandes cidades, violência na 
escola, violência contra o jovem etc... 
2. Apresente a tese na introdução do texto, desenvolva os 
argumentos nos parágrafos seguintes e, por fim, conclua o texto. 
Uma maneira interessante de concluir o texto é apresentar propostas 
para a resolução de problema apresentado na tese.  
[...] 
5. Evite generalizações de ideias. Frases como “ninguém faz nada 
para mudar a situação” ou “todos devem fazer a sua parte” devem 
ser substituídas por informações precisas que tenham base no 
material de pesquisa. (OLIVEIRA, T. A. et al, 2012, p. 124 – 125) 
 

 

Anterior à proposta de produção de um artigo de opinião, o livro 

proporcionou ao aluno o estudo de um texto do mesmo gênero no eixo de leitura, 

favorecendo a um conhecimento básico para o texto de sua autoria, o que 

representa um avanço no tratamento didático do gênero e na relação entre os eixos. 

Apesar disso, o tema, o contexto, o público leitor, entre outros são distintos e 

caberiam orientações mais amplas para a produção dessa nova situação 

enunciativa. No entanto, as orientações transcritas em (11) são limitadas. A At. 1 

refere-se ao tema, destacando apenas sua delimitação; a At.4 trata do processo de 

organização e composição, sem qualquer relação com a esfera social; as At. 5 e 6 

abordam o estilo, isento da relação com outros gêneros e com os destinatários. 

Na Un. 4 – Cap. 2, seção “Na trilha da oralidade” é proposta uma atividade 

de retextualização: edição de uma entrevista, como podemos observar na 

transcrição (12) – Anexo (2.j): 
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(12) 
[...] 
Ao ler a entrevista com a atriz Mariana Ximenes, a seguir, você 
perceberá que o site que a publicou conservou nela várias marcas de 
oralidade e indicou algumas reações que a atriz teve ao ser 
entrevistada. 
Suponha que você seja o editor de uma revista que precisa publicar 
o texto sem as marcas de oralidade e a indicação dessas reações. 
Em seu caderno, reescreva a entrevista, editando-a. (OLIVEIRA, T. 
A. et al, 2012, p. 197) 

  

 

 

Além de não abordar a diversidade gêneros orais que circulam no meio 

social, observamos que o trabalho também é insatisfatório, pois propõe a 

retextualização, que significa descaracterizar o gênero. A entrevista foi editada em 

determinado veículo de comunicação, que cumpre um papel social, tem determinada 

funcionalidade e intencionalidade e em um tempo e espaço disponível; os atores da 

situação demonstram sua identidade e posicionamentos através de sua fala; enfim 

muitas revelações podem ser feitas e analisadas.  Propor apenas a reescrita da 

entrevista sem considerar os marcadores conversacionais é descartar ricas 

possibilidades de análise.  

Na Un. 4 – Cap. 2, seção “Produção de texto”, a atividade de produção 

refere-se a um curriculum vitae utilizando uma linguagem poética. Nas orientações, 

há a definição do gênero em questão, mas não há a apresentação do mesmo 

visualmente. Parte das orientações, transcrevemos em (13) – Anexo (2.k): 

 

 

(13) 
[...] 
O desafio que lançamos aqui vai exigir que você utilize toda a sua 
criatividade. Sua tarefa é produzir um curriculum vitae utilizando a 
linguagem conotativa, subjetiva, contrária, portanto, à linguagem 
característica desse gênero. Empregue nele, portanto, uma 
linguagem metafórica, poética. Capriche, pois os textos serão 
publicados em um varal literário. 
O objetivo desse texto é fazer com que os leitores conheçam você 
por meio de expressões que revelem pensamentos, sentimentos, 
emoções, valores que regem a sua vida. Fuja do “lugar-comum”, ou 
seja, crie um currículo diferente do que se conhece. (OLIVEIRA, T. A. 
et al, 2012, p. 203) 
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A atividade transcrita acima propõe a transformação do gênero curriculum 

vitae em outro que o livro não denomina, mas poderia ser chamado de currículo 

poético ou literário, crônica ou autobiografia. Seria ótima atividade para lançar aos 

alunos - a questão de nomear o gênero criado.  A proposta configura no fenômeno 

da “intertextualidade intergêneros”, conforme propôs Marcuschi (2008), pois há o 

deslocamento da finalidade do gênero original; e se distancia do “hibridismo”, 

analisado por Bakhtin (2011), porque não há ênfase nas relações entre os gêneros, 

como semelhanças e diferenças do público leitor, da esfera de circulação, da 

estrutura, linguagem, função, enfim as relações dialógicas no sentido bakhtiniano. 

Interessante seria também apresentar um curriculum vitae para que o aluno possa 

conhecer e saber que, ao se preparar para o mercado de trabalho, esse gênero fará 

parte de sua vida. 

Apesar das propostas abordarem a diversidade de gêneros, as orientações 

são limitadas. Aspectos relevantes são mencionados, como a linguagem, a 

estrutura, o público leitor, a esfera de circulação, mas não há orientações que 

direcionam o aluno à reflexão e à escolha para a produção de seu próprio texto. 

A relação entre os eixos de leitura e produção limita-se em adotar o mesmo 

gênero ou tema, com questões que não exploram as relações de sentidos 

produzidos nos textos e relações de dialogicidade. Portanto, as propostas não se 

fundamentam na perspectiva bakhtiniana sobre gêneros. 

A ocorrência da intertextualidade intergêneros confere aproximação com os 

estudos de Marcuschi (2008), mas que só levam o aluno a refletir sobre a forma e a 

função do gênero, distanciando-se do hibridismo analisado por Bakhtin (2011).  

A heterogeneidade tipológica dos gêneros não foi destacada nesse eixo. 

Apesar de haver gêneros com predominância de cada tipologia (narrativa, descritiva, 

argumentativa e expositiva), isso não foi explorado em todas as propostas. Com 

isso, os elementos de estudos da Linguística textual não foram aprofundados. Além 

disso, evidenciou-se falta de consideração da especificidade do gênero oral – 

entrevista, descaracterizando-a e descartando as marcas conversacionais como 

elementos de análise. 

Vimos, portanto, que o eixo de produção textual da referida obra didática 

quase não evidência diálogos com a perspectiva discursiva dos estudos sobre 

gêneros. E quanto à perspectiva textual, há articulação no critério de seleção dos 
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gêneros (variados e com diferentes tipologias), na abordagem da “intertextualidade 

intergêneros” e o reconhecimento das tipologias na composição dos gêneros. 

Porém, reconhecemos também que a transposição dos estudos da Linguística 

textual precisa ser revista e desdobrada, para que o aluno possa sentir-se orientado 

e capaz de produzir diversos gêneros circundantes no meio social. 

Após essas ponderações, na próxima seção, apresentaremos uma 

discussão articulando os dados analisados às questões levantadas nesta pesquisa. 

 

 

 

5.3- Das teorias às propostas dos Livros Didáticos de Português: 

articulação entre os dados 

 

A presente seção consiste em discutir e articular as análises anteriores 

referentes às atividades do livro do aluno e as informações do Manual do Professor 

(MP) dos livros didáticos analisados, com base nas questões que apresentamos na 

seção de metodologia12.  

Esse cotejo é orientado pelas vertentes da teoria de gêneros de Bakhtin 

(2011), de Marcuschi (2008 e 2010) e de Schneuwly e Dolz (2004), que segundo 

Rojo (2005), a primeira converge para a vertente discursiva; a segunda, para a 

vertente textual; e a terceira, para ambas vertentes dos estudos de gêneros. Apesar 

de nossa identificação com a vertente discursiva, acreditamos que essas diferentes 

abordagens formam um conjunto de referências que viabilizam o tratamento de 

gêneros nas obras didáticas. Nossa intenção é reconhecer se as atividades do Livro 

do Aluno, nos eixos de leitura e produção, dos Livros Didáticos de Português (LDP), 

referentes ao 9º ano de escolaridade e aprovadas pelo PNLD – 2014, realmente 

dialogam com as referidas teorias e, em caso afirmativo, qual a predominância.  

                                                           
12  Os LDP abordam o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional dos 

gêneros? Através das análises dos gêneros discursivos é estabelecida relação com as 
esferas sociais? O contexto socioideológico é considerado? As análises da situação 
enunciativa e das unidades linguísticas constroem sentido juntas ou são tratadas de forma 
estanque? Há variedade dos gêneros (orais ou escritos) de grande circulação social? A 
tipologia textual é abordada como sendo da mesma natureza dos gêneros? As questões 
sobre gêneros exigem reflexão por parte do aluno ou trata-se somente de localização de 
informações inscritas explicitamente no texto? 
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Os autores do livro didático Português: Linguagens (chamaremos de LDP 1) 

apresentam, no MP (2012, p. 4 – 32) o embasamento teórico de sua obra. No eixo 

de leitura, como já vimos, ainda que não explicitem teorias de gêneros, eles 

declaram utilizar-se todos os tipos de textos e gêneros de circulação social, e fazem 

referência aos PCN (BRASIL/SEF, 1998, p. 36), quando afirmam que um leitor 

competente é aquele capaz de realizar vários níveis de leitura (elementos implícitos, 

discursivos e relações com outras leituras). Quanto ao texto literário, segundo os 

autores, a análise dá-se por relações dialógicas com diversas artes. No eixo de 

produção textual, apresenta-se como respaldo para o trabalho proposto as teorias 

de gêneros de Bakhtin e de Schneuwly e Dolz.  

O fato de a fundamentação teórica estar organizada por eixo, o mínimo que 

se espera é que haja articulação entre as perspectivas teóricas e entre os eixos. 

Porém, o que se observa é que a interação entre as perspectivas teóricas não 

satisfaz o sentido de unidade do volume analisado, o que reflete no trabalho 

estanque entre os eixos, pois percebemos que a relação entre as atividades de 

leitura e produção é praticamente nula.  

No Livro do Aluno, do LDP 1, eixo de leitura, não encontramos grande 

diversidade de gêneros e as tipologias do argumentar, expor e descrever não 

tiveram ênfase. Além disso, é recorrente a apresentação de contos e crônicas nas 

seções centrais de leitura e interpretação. Fato esse que corrobora a observação de 

Marcuschi (2008) sobre a falta de variedade de textos nas principais seções ou 

capítulos dos LDP, o que ainda ocorre no volume analisado. 

Já no eixo de produção textual, percebemos contradição com o MP, o Livro 

do Aluno também não adota grande diversidade de gêneros e variedade das 

tipologias (a descrição e exposição não são abordadas). No entanto, os autores 

afirmam ter como fundamento para as propostas desse eixo o estudo de gêneros de 

Bakhtin (2011) que, como bem vimos na base teórica deste trabalho, destaca a 

infinidade de gêneros socialmente construídos; e o estudo de gêneros de Schneuwly 

e Dolz, que também vimos que propõem “que cada agrupamento seja trabalhado em 

todos os níveis de escolaridade, por meio de um ou outro dos gêneros que o 

constituem” (2004, p. 53). O que quer dizer que todas as tipologias (narrar, relatar, 

argumentar, expor e descrever) devem estar dominando um ou outro gênero, dentre 
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a diversidade adotada no trabalho escolar, em todos os níveis. E isso não acontece 

no LDP 1. 

Em relação ao tratamento dos gêneros nas atividades do Livro do Aluno, 

consideramos o pressuposto originado na teoria de Bakhtin (2011, p. 262), “[...] o 

conteúdo temático, o estilo e a construção composicional estão indissoluvelmente 

ligados no todo do enunciado”. São esses três elementos que mutuamente definem 

os gêneros. 

As atividades do Livro do Aluno, do LDP 1, tanto no eixo de leitura quanto no 

de produção textual, evidenciam esses três elementos do gênero, sendo, contudo,  

tratados de forma estanque: não há relação mútua entre eles na produção de 

sentido.  

No eixo de leitura, reconhecemos atividades que abordam vários níveis de 

leitura para o estudo do tema e subtemas das unidades, como realmente foi 

apresentado no MP. Por meio das transcrições (chamadas a partir de agora de T) 

expostas na seção anterior, verificamos que poucas remetem a elementos 

extralinguísticos, como na T (1); e à relação entre enunciados, como na T (2); e 

identificamos a falta de desenvolvimento da intertextualidade, fenômeno presente no 

texto, como T (3). O contexto socioideológico e as relações com as diversas esferas 

sociais não são consideradas no estudo do gênero, já que este se restringe à 

materialidade textual, distanciando-se, pois, da perspectiva discursiva dos estudos 

de gêneros. As atividades que desenvolvem a identificação de elementos explícitos 

ou a síntese, por exemplo, não configuram em si mesmas um problema, mas a 

recorrência e a falta de um enquadre maior implicam em um trabalho coerente de 

formação de leitores / produtores críticos. 

Além disso, as relações dialógicas que se declara haver no estudo dos 

gêneros literários não são evidenciadas no livro do aluno, como vimos nas T (3) e T 

(4). Não há relações com outras obras literárias e outras artes, assim como não há 

consideração sobre as especificidades artístico-literárias. 

Tanto no eixo de leitura quanto no de produção, identificamos atividades que 

tratam o gênero como um fenômeno rígido, em seus aspectos composicionais e 

estilísticos, como nas T (5), T (7) e T (8). A norma-padrão é super valorizada, como 

se fosse a única forma de registro a todas as situações enunciativas. Ocorre, 
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portanto, um desrespeito pelo gênero, por suas peculiaridades que justificam os 

variados registros.  

Nesse momento, há um distanciamento tanto da perspectiva discursiva 

quanto da textual. Nas palavras de Marcuschi:  

 

“[...] não concebamos os gêneros como modelos estanques, nem 
como estruturas rígidas, mas como formas culturais e cognitivas de 
ação social corporificadas de modo particular na linguagem, temos 
de ver os gêneros como entidades dinâmicas”. (MARCUSCHI, 2008, 
p. 156) 

 

Com isso, reconhecemos que o LDP 1 não considera a relação da situação 

enunciativa com as unidades linguísticas, visto que se resume em adequar à norma-

padrão sem analisar as condições de produção do discurso aos recursos 

linguísticos. 

O aspecto composicional tem abordagem maior no eixo de produção, mas 

ainda com certos limites, como na At. 5 da T (6), que não explora os vários gêneros 

(gráfico, tabelas entrevista e fotografia) que compõem a reportagem; e na T (8), em 

que não é feita claramente a distinção entre gênero e tipo textual, o que leva ao 

aluno a compreender que ambos são fenômenos da mesma natureza e a 

desconsiderar a heterogeneidade tipológica dos gêneros. 

Enfim, pelo que observamos nas atividades de leitura e produção textual, 

constatamos que o LDP1 não se apoia plenamente nas vertentes dos estudos de 

gêneros. Ainda que o fundamento na teoria de gênero de Bakhtin e Schneuwly e 

Dolz para as propostas de produção tenha sido explicitado no MP, não 

evidenciamos o mesmo no Livro do Aluno. 

No que tange ao livro Tecendo Linguagens (que chamaremos de LDP2), 

seus autores declaram no MP fundamentar a obra completa, ou seja, todos os eixos 

(leitura, produção textual, conhecimentos linguísticos e oralidade) integrantes do 

currículo de ensino de LP, nas vertentes da teoria de gêneros de Bakhtin, de  

Marcuschi e de Schneuwly e Dolz, entre outras perspectivas de ensino-

aprendizagem. 

Por meio da análise das atividades do Livro do Aluno, do LDP2, 

reconhecemos, tanto no eixo de leitura quanto no de produção textual, a diversidade 

de gêneros, de várias esferas sociais, bem como as várias tipologias textuais. 
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Dialoga, pois, com os estudos de Schneuwly e Dolz (2004), no que se refere ao 

agrupamento de gêneros, pois na diversidade de gêneros adotados, há os que 

representam o agrupamento do narrar, relatar, argumentar, descrever e expor. 

Os elementos definidores dos gêneros – tema, estilo e construção 

composicional - conforme destacou Bakhtin (2011), são abordados na análise de 

gêneros no LDP2, mas não se explora a relação entre eles na construção de 

sentido, como vimos na T (2), no eixo de leitura, e não se aprofunda a complexidade 

das atividades, como na T (9), no eixo de produção textual. Apesar das atividades 

que contemplam o tema, o estilo e a composição do gênero apresentarem-se juntas, 

e não em seções ou subseções diferentes, infelizmente não ocorre a integração para 

a compreensão ampla do sentido.  

Para o desenvolvimento do tema ou subtemas das unidades, as atividades 

contemplam vários níveis de leitura, destacamos, entre outras, as de caráter 

objetivo, At. 2 e 3 da T (1); de caráter óbvio, que são as que Marcuschi (2008, p. 

271) chama de “A cor do cavalo branco de Napoleão”, At. 3b da T (2); as atividades 

de transcrições, At. 4, 5 e 6 da T (5); e as atividades que enfatizam a síntese, At. 2 

da T (4). Atividades como essas são recorrentes no eixo de leitura e não aguçam 

reflexão e criticidade por parte do aluno. 

No tratamento aspecto estilístico, as atividades valorizam a linguagem 

coloquial, como na At. 7 da T (1), mas isentas de relações com as situações 

enunciativas do gênero em questão, ou seja, não ocorre a relação dos recursos 

linguísticos com as situações enunciativas para a compreensão do sentido.  Outra 

questão que enfraquece o estudo do estilo é a ocorrência, como na At. 3ª da T (2), 

que solicita, ao aluno, a consulta ao dicionário sem antes estimular a construção do 

significado dos enunciados com base na situação de produção, nas relações com o 

contexto socioideológico e com outros discursos. O que evidencia o distanciamento 

da perspectiva discursiva dos gêneros. 

Reconhecemos um avanço e indícios de uma abordagem discursiva na T (3) 

e T (9), quando estimulam o aluno a refletir sobre os aspectos extralinguísticos, mas 

não há desenvolvimento um satisfatório. 

Há identificação com a vertente dos estudos de gêneros, no que diz respeito 

às sequências tipológicas na composição do gênero, ainda que com certos limites e 

restrições. No eixo de leitura, o LDP2 apresenta orientações para que o aluno 
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compreenda o processo de composição e a heterogeneidade tipológica dos gêneros, 

como na T (6). Porém, depois de ter sido solicitada, por diversas vezes, ao aluno a 

identificação dos tipos textuais é que essas orientações são apresentadas, e o 

mesmo esclarecimento não ocorreu no eixo de produção, como na T (10), que não 

define muito bem que descrição e narração são sequências tipológicas, ou seja, 

fenômenos de semelhante natureza que compõem o gênero. 

Observamos que a última unidade (Un. 4) do LDP2 dispõe poucas atividades 

de compreensão textual, no eixo de leitura, como na T (7) e T (8). Na T (7) é 

possível uma análise ampla sobre o gênero literário em questão e sobre a 

intertextualidade que o texto apresenta, mas não foram desenvolvidas. E na T (8), 

que trata das profissões, em especial, sobre os astronautas, as atividades não se 

aprofundam sobre a referida ocupação, e nem propõem reflexão sobre outras de 

diferentes esferas. 

A intertextualidade no eixo de leitura não foi desenvolvida, como dissemos 

acima, mas no eixo de produção a mesma foi abordada, como na T (13). Momento 

em que reconhecemos outra identificação com os estudos textuais de gêneros. 

Conforme Marcuschi (2008) analisa o fenômeno da “intertextualidade intergêneros” 

como um deslocamento da forma e função, a atividade propõe a transformação da 

função, apesar de não orientar sobre a forma. Não há aproximação com a análise 

que Bakhtin realiza sobre o fenômeno, denominado por ele de “hibridismo”, porque a 

atividade não contempla as relações dialógicas no sentido bakhtiniano. 

Quanto aos gêneros orais, na T (12), é proposta a reedição de uma 

entrevista, descaracterizando-a. As marcas conversacionais do gênero oral não 

foram consideradas elementos de análise, mas descartadas. Além de oferecer 

variados gêneros orais para estudo, o trabalho com os que são apresentados é 

limitado. 

Depreende-se, pois, que tanto no eixo de leitura quanto no de produção, a 

vertente discursiva dos gêneros não é evidenciada, mas a vertente textual perpassa 

em ambos os eixos. Reconhecemos, mesmo que não esteja amplamente difundida 

no Livro do Aluno, do LDP2, que há predominância da perspectiva textual na 

seleção de gêneros, conforme os estudos de Schneuwly e Dolz (2004); nas 

atividades que abordam as tipologias textuais e a heterogeneidade tipológica dos 

gêneros, de acordo com Marcuschi (2008) e Schneuwly e Dolz (2004); e no 
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tratamento do fenômeno da “intertextualidade intergêneros”, consoante Marcuschi 

(2008). 

No que tange a um cotejo entre as obras analisadas13, tanto o LDP1 quanto 

o LDP2 apresentam como fundamento teórico os estudos sobre gêneros, no MP. O 

LDP1 prioriza somente o eixo de produção textual para a abordagem das vertentes 

da teoria de gêneros de Bakhtin e de Schneuwly e Dolz, enquanto o LDP2 baseia 

toda a obra nos estudos de Bakhtin, Schneuwly e Dolz e Marcuschi, no que se refere 

a gêneros. 

Vimos que as atividades do Livro do Aluno não satisfazem à abordagem 

discursiva dos gêneros; e a abordagem textual é reconhecida somente no LDP2, 

mas sem uma definição clara de seus elementos de estudos, pressupondo um 

domínio da referida vertente por parte do aluno. 

A diversidade de gêneros é encontrada no LDP2, nos eixos de leitura e 

produção. O mesmo não ocorre no LDP1. Em ambos os livros, o tema, o estilo e a 

construção composicional não possuem intrínseca relação na construção do sentido 

do gênero, porém o LDP2 trata esses elementos numa mesma seção, enquanto o 

LDP1 destaca o tema no eixo de leitura e a composição no eixo de produção, o que 

condiciona o estudo do sentido amplo construído. 

Enfim, como já ressaltado, os LDP apresentam um conjunto de crenças e 

concepções de seus autores; e como Bunzen (2008), negociações de autores e 

editoras; influenciados por orientações de documentos oficiais de educação (como 

PCN e LDB), regulamentos do PNLD e questões mercadológicas (oferta e procura). 

A adequação de concepções e normas é complexa, mas não justifica incoerências 

na transposição didática de teorias em que os autores das obras afirmam basear-se, 

assim como não justifica um trabalho pedagógico que não vise, de fato, um leitor e 

escritor proficiente de diversos gêneros, já que no meio científico, diversos são os 

estudos e perspectivas que se debruçam sobre isso. 

 

 

 

                                                           
13 Vale ressaltar que não é nossa intenção julgar a melhor ou a pior obra didática, pois não 
nos cabe. Entendemos que há diversas perspectivas socioeducacionais em relação aos 
estudos dos gêneros tão produtivas quanto a que nos filiamos. Além disso, essa diversidade 
de vertentes abre um leque de possibilidades para que o ensino de língua portuguesa seja 
mais promissor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a realização deste trabalho partimos do pressuposto de que as 

vertentes discursiva e textual dos estudos de gêneros circulam no contexto escolar, 

por meio das propostas de ensino dos LDP. Buscamos, então, essas referências 

teóricas no Manual do Professor e nas atividades do Livro do Aluno, para 

reconhecermos se de fato as atividades de leitura e produção textual se apoiam em 

alguma(s) vertente(s) que pressupomos, e caso afirmativo, qual (quais) 

predomina(m). 

As teorias que serviram de base para nosso trabalho foram: a de Bakhtin 

(2011), que defende uma perspectiva discursiva dos estudos de gêneros; a de 

Marcuschi (2008 e 2010), que associa à perspectiva textual; e a de Schneuwly e 

Dolz (2004), que possui um encaminhamento mesclado a ambas perspectivas.  

A partir dessas teorias investigamos nossos objetos de pesquisa. Estes 

formados por duas coleções aprovadas pelo PNLD – 2014, volumes referentes ao 9º 

ano de escolaridade, a saber: Português: Linguagens, de Cereja e Magalhães, e 

Tecendo Linguagens, de Oliveira et al. 

Ao longo da investigação, constatou-se que: 

- a coleção Português: Linguagens apresenta, no Manual do Professor, a 

fundamentação de sua proposta de trabalho com gêneros baseada na teoria de 

Bakhtin e de Schneuwly e Dolz, mas prioriza o eixo de produção textual para o 

desenvolvimento desses estudos. No eixo de leitura, os autores declaram apenas 

adotar a diversidade de gêneros e tipos textuais que circulam no meio social; 

- a coleção Tecendo Linguagens baseia toda a obra nos estudos de gêneros de 

Bakhtin, de Marcuschi e de Schneuwly e Dolz; 

- as atividades do Livro do Aluno, coleção Português: Linguagens, não abordam a 

diversidade de gêneros e tipologias textuais e não concebem os gêneros sob sua 

natureza dinâmica e sócio-histórica. O eixo de leitura privilegia questões objetivas e 

explícitas textualmente. Já o eixo de produção textual explora aspectos 
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composicionais dos gêneros e não evidencia diálogos com as teorias declaradas 

como fundamento no Manual do Professor; 

- as atividades do Livro do Aluno, coleção Tecendo Linguagens, tanto no eixo de 

leitura quanto no de produção textual há a diversidade de gêneros e tipologias 

textuais, mas a análise pelo viés discursivo ainda é limitada. Observamos que 

predomina uma concepção textual nos estudos dos gêneros, apesar de, por vezes, 

não oferecer claras definições. 

Um trabalho pedagógico com gêneros à luz da perspectiva discursiva, como 

propôs Bakhtin (2011), tornam as aulas significativas para a vivência real, 

garantindo, pois, maior compreensão e participação ativa dos alunos nas relações 

sociais. Apesar desse nosso posicionamento, acreditamos que outros estudos de 

gêneros podem ser também eficazes no processo ensino aprendizagem. Seja qual 

for a filiação teórica assumida pelos LDP, suas propostas de trabalho só serão 

promissoras se os conceitos forem claramente definidos, se a teoria e a prática 

estiverem em consonância.  

Como o LDP tem voz ativa em sala de aula, com grande confiabilidade por 

professores e alunos, suas inconsistências podem impedir o desenvolvimento pleno 

da competência discursiva do aluno. 

Já que em ambas as obras analisadas, o trabalho referente aos gêneros, 

objeto de ensino proposto pelos PCN (1998), ainda há muito a ser explorado, 

perguntamo-nos, então, sobre a questão da posição que cada coleção ocupou na 

distribuição, em 2014, e o que influenciou o resultado. A coleção do LDP1 foi a 

primeira coleção mais distribuída em todo o país, e a coleção do LDP2 ocupou uma 

posição além da décima segunda, como dito anteriormente. 

Não se pode supor que esse resultado foi definido pela consistência do 

trabalho pedagógico proposto por cada coleção, uma vez que nossa investigação 

sobre a abordagem dos gêneros revelou que tanto o primeiro colocado (LDP1), 

quanto o de colocação superior a décima segunda (LDP2) são passíveis de 

ponderações críticas. 

Sendo assim, resta-nos pressupor as interferências mercadológicas. Os 

autores ou editoras renomados no meio educacional e de maior influência na 

divulgação de seu trabalho parecem interferir no processo de escolha das obras 

didáticas. E isso incita novas pesquisas, pois a questão que emerge é: uma coerente 
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transposição de teorias de gêneros e objetivos educacionais versus questões de 

mercado, qual a prioridade nos LDP? 

O que se configurou como limites da pesquisa a priori, pode agora apontar 

caminhos para pesquisas referentes às condições de produção do LDP, ou seja, do 

processo ao produto.  

Concebendo o LDP como um gênero, conforme Bunzen (2008), que possui 

um projeto discursivo com a função de ensinar, instruir e orientar alunos e 

professores de determinado nível de ensino, reconhecemos a urgente necessidade 

de haver um diálogo maior entre os que produzem (autores e editoras), os que 

selecionam e distribuem (PNLD) e os que consomem (alunos e professores), para 

que a formação de cidadãos críticos e atuantes em diversas esferas sociais seja o 

principal objetivo. 

Já que tratamos de um gênero de grande circulação no contexto escolar, 

esperamos ter contribuído para uma visão reflexiva de profissionais de educação e 

para pesquisas científicas que se preocupam com a qualidade da educação escolar 

brasileira. 

Convém ressaltar que, como pesquisadora e professora, desenvolver este 

trabalho contribuiu para o meu crescimento. As reflexões realizadas e os resultados 

obtidos mostraram-me que o assunto é amplo e não se esgota aqui; e que em minha 

atuação profissional, tenho que ser crítica quanto à adoção das atividades dos LDP, 

interferindo e desdobrando as propostas de trabalho com gêneros. 
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ANEXOS 

 

 1- Atividades de leitura e produção textual da Coleção Português: Linguagens 

1.a) 

 

 

 

 

 



128 
 

 

 



129 
 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

1.b) 

 

 



131 
 

1.c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 

 

 

 

 



134 
 

 

1.d) 

 

 

 



135 
 

1.e) 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 

 

 

 



137 
 

 

 

 

 

 

 



138 
 

1.f) 

 

 

 

 

 



139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

1.g) 

 

 

 

 

 



142 
 

1.h) 

 

 

 

 

 



143 
 

 

2- Atividades de leitura e produção textual da Coleção Tecendo Linguagens 

 

2.a) 

 

 



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

2.b) 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 

 

 



147 
 

 

 

 

 

 

 



148 
 

2.c) 

 

 



149 
 

 

 

 

 

 

 



150 
 

2.d) 

 

 



151 
 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 

2.e) 

 

 

 

 

 



153 
 

 

 

 



154 
 

 

 

 

 

 

 



155 
 

 

2.f) 

 

 

 



156 
 

 

 

 

 

 

 



157 
 

2.g) 

 

 

 



158 
 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

2.h) 

 

 



160 
 

 

 

 

 

 

 



161 
 

 

2.i) 

 

 

 

 

 



162 
 

 

2.j) 

 

 

 

 



163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

2.k) 

 


