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[…] o livro é um ato de fala impresso, constitui 

igualmente um elemento da comunicação verbal. Ele é 

objeto de discussões ativas sob a forma de diálogo e, 

além disso, é feito para ser apreendido de maneira 

ativa, para ser estudado a fundo, comentado, criticado 

no quadro do discurso interior, sem contar as reações 

impressas, institucionalizadas, que se encontram nas  

diferentes esferas da comunicação verbal (críticas, 

resenhas, que exercem influência sobre os trabalhos 

posteriores, etc.). 

(BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1981, p.123) 

 

 

 



RESUMO 
 
 

Este trabalho visa à análise de uma coleção de materiais didáticos de Língua 
Portuguesa, de maior utilização no terceiro e no quarto ciclos do novo ensino 
fundamental, apresentada no Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 
(2011-2013) –, considerando a metodologia utilizada pelos autores em 
relação à produção textual e à leitura, com base em tipos e gêneros textuais. 
Para fundamentar teoricamente esta pesquisa, foram selecionados os 
trabalhos de João Wanderley Geraldi, Mikhail Bakhtin, Luiz Antônio Marcuschi 
e Patrick Charaudeau. 

 

Palavras-chave:  Material didático. Produção textual. Tipos textuais. Gêneros 

textuais. 

 

 
 
 
 
 
 
             
 
 

ABSTRACT 
 
 

This paper aims at analyzing one collection of materials in Portuguese 
Language, more utilization in the third and fourth cycles of the new school, 
shown in the National Book Program – PNLD (2011-2013), considering the 
methodology used by the authors in relation to text production and reading, 
based on types and genre. To justify theoretically this research, we selected 
the works of João Wanderley Geraldi, Mikhail Bakhtin, Luiz Antônio Marcuschi 
e Patrick Charaudeau. 
 
Keywords : Courseware. Text production. Text types. Text genres. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

1.1 Tema 

 

 

O tema deste trabalho é análise de materiais didáticos com base em tipos e 

gêneros textuais. Devido a sua complexidade, será dada atenção especial às 

metodologias apresentadas em uma coleção do ensino fundamental, indicada no 

Programa Nacional do Livro Didático – PNLD1: Português – Linguagens, de Cereja e 

Magalhães, para facilitar o ensino-aprendizagem dos alunos em relação à leitura e à 

produção textual. 

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

Este trabalho justifica-se pela grande dificuldade que a maioria dos 

estudantes, principalmente os do ensino fundamental, e muitos professores ainda 

têm em trabalhar com leitura e produção textual, apesar dos tantos avanços nas 

pesquisas e da disseminação de diversas teorias baseadas em tipos e gêneros 

textuais.  

Para tal análise, foi selecionada uma coleção de materiais didáticos de Língua 

Portuguesa (Português – Linguagens, de Cereja e Magalhães), das 16 apresentadas 

no Programa Nacional do Livro Didático – PNLD –, mais utilizadas nas escolas 

públicas do ensino fundamental, mais especificamente nos terceiro e quarto ciclos2, 

                                                 
1  O PNLD foi desenvolvido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação e pela Secretaria de Educação Fundamental, órgãos ligados ao 
Ministério da Educação, e tem como principal objetivo subsidiar o trabalho 
pedagógico dos professores por meio de avaliação e publicação de guia de 
coleções de livros didáticos aprovadas.  
 
2  Os Parâmetros Curriculares Nacionais estão organizados em ciclos de dois 
anos, mais pela limitação conjuntural em que estão inseridos do que por 
justificativas pedagógicas. Da forma como estão aqui organizados, os ciclos não 
trazem incompatibilidade com a atual estrutura do ensino fundamental. Dessa 
forma, o primeiro ciclo refere-se à primeira e à segunda séries; o segundo ciclo, à 
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os quais têm uma grande responsabilidade na formação de leitores e escritores, pois 

são nessas etapas que vários alunos desistem dos estudos e abandonam a escola.  

Acredita-se que o tema seja relevante para a linha de pesquisa Estudos 

Aplicados da Linguagem, já que será feita uma análise de materiais didáticos que 

estão sendo utilizados em diversas escolas brasileiras. 

 

 

1.3 Formulação da situação-problema 

 

 

A principal questão deste trabalho é analisar se a coleção de materiais 

didáticos selecionada apresenta metodologias adequadas ao ensino de leitura e de 

produção textual com base em tipos e gêneros textuais, e se dá o suporte 

necessário a alunos e professores no processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

1.4 Hipóteses 

 

 

As principais hipóteses deste trabalho sobre a metodologia da produção 

textual nos materiais didáticos referem-se aos seguintes aspectos: 

� os materiais didáticos abordariam apenas os gêneros textuais mais 

conhecidos dos estudantes; 

� os materiais didáticos apresentariam os mesmos gêneros indicados nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais3 – PCNs –, aqueles cujo domínio é 

fundamental à efetiva participação social; 

� os materiais didáticos apresentariam propostas com base em gêneros 

digitais, como e-mails, blogs, entre outros veiculados em ambientes 
                                                                                                                                                         

terceira e à quarta séries; e assim subsequentemente para as outras quatro séries. 
(BRASIL, 1998, p. 43) Então, o terceiro e o quarto ciclos correspondem às séries: 
sexta, sétima, oitava e nona. 

 
3  Os Parâmetros Curriculares Nacionais — PCNs — foram elaborados, na 
década de 1990, por especialistas ligados ao MEC, e são referências para o 
Ensino Fundamental e o Ensino Médio de todo o país. O objetivo dos PCNs é 
garantir a todas as crianças e a todos os jovens brasileiros uma educação básica 
de qualidade.  
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virtuais, para atender a uma prática comum entre jovens; 

� as propostas de produção textual apresentadas nos materiais didáticos 

estariam de acordo com as principais teorias relacionadas à produção 

textual com base em tipos e gêneros textuais; 

� as exposições prévias sobre os tipos e os gêneros textuais seriam 

abordadas na coleção. 

 

 

1.5 Objetivo geral e objetivos específicos 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa é verificar se a coleção de materiais didáticos 

selecionada como corpus está de acordo com os principais conceitos apresentados 

pelos autores selecionados para fundamentar teoricamente este trabalho 

(Charaudeau, Bakhtin, Marcuschi e Geraldi) e as orientações indicadas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs –, em relação ao uso de tipos textuais e 

de gêneros textuais como facilitadores do processo de ensino-aprendizagem de 

leitura e de produção textual. 

Os objetivos específicos são identificar quais são os gêneros textuais mais 

encontrados nos materiais didáticos do terceiro e do quarto ciclos do ensino 

fundamental; verificar se é feita uma abordagem acerca dos tipos textuais, 

diferenciando-os dos gêneros textuais, se há somente a apresentação de diferentes 

textos voltados para leitura e interpretação; analisar propostas de produção textual 

apresentadas na coleção. 

 

 

1.6 Estrutura do trabalho 

 

 

Neste primeiro capítulo, apresenta-se a introdução do trabalho segmentada 

em: tema da pesquisa e sua justificativa, formulação da situação-problema, 

hipóteses e objetivos geral e específicos. O segundo capítulo apresenta os 

fundamentos teóricos relevantes aos objetivos da pesquisa, tomando como base os 

trabalhos de Patrick Charaudeau, Mikhail Bakhtin, Luiz Antonio Marcuschi e João 
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Wanderley Geraldi. O terceiro capítulo será dedicado à explicação da metodologia 

utilizada na pesquisa e o quarto capítulo, à análise dos dados da coleção de 

materiais didáticos selecionada: Português – Linguagens, de Cereja e Magalhães. 

Os capítulos 5 e 6 são destinados, respectivamente, a considerações finais e 

referências. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

Neste segundo capítulo, apresentam-se os fundamentos teóricos relevantes 

aos objetivos de pesquisa: os trabalhos de Patrick Charaudeau, de Mikhail Bakhtin, 

de João Wanderley Geraldi e de Luiz Antonio Marcuschi. Para melhor organização, 

este capítulo foi dividido em duas grandes partes: na primeira, serão abordados e 

conceituados os termos tipos textuais e gêneros textuais; na segunda, será dada 

ênfase às temáticas produção textual e leitura. 

 

 

2.1 Tipos e gêneros textuais  

 

 

Em todo trabalho sobre produção textual, é fundamental distinguir gênero 

textual de tipo textual. (MARCUSCHI, 2010b, p. 22) Segundo Marcuschi (2008, p. 

154-155), usa-se 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, etc.); e usa-se a expressão 

gênero textual como uma noção propositalmente vaga para refletir os textos 

materializados que são usados no dia a dia e que apresentam características 

sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e 

composição característica. Os tipos textuais abrangem algumas categorias, 

geralmente, conhecidas como: narração, argumentação, descrição e injunção; já os 

gêneros textuais são inúmeros. Veja-se, nos anexos A e B, a organização 

apresentada em Costa (2009, p. 20-26), para se ter uma visão da variedade de 

gêneros e de sua distribuição entre cinco tipos textuais, ou capacidades da 

linguagem como esse autor utiliza: argumentação, exposição, relato, narração e 

descrição. 

Segundo os PCNs (BRASIL, 1998, p. 18), todo texto se organiza em certo 

gênero em função das intenções comunicativas, como parte das condições de 

produção dos discursos. Os gêneros são caracterizados por três elementos: 

conteúdo temático, construção composicional e estilo. Desse modo, a noção de 
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gênero refere-se a grupos de textos que compartilham características comuns, como 

visão geral da ação à qual o texto se articula e o tipo de suporte comunicativo, por 

exemplo. Como são inúmeros os gêneros textuais existentes, torna-se impossível 

abordar todos em sala de aula. Por isso, é necessário priorizar os gêneros que 

merecem uma análise mais detalhada, aqueles que mais aparecem no universo 

escolar e na realidade social.  

Segundo Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 468), a noção de tipo de 

discurso (tipo textual) pode ser definida de duas maneiras diferentes: uma que opõe 

tipo de discurso e gênero do discurso, outra que faz dos tipos de discurso modos 

fundamentais de estruturação. Veja-se mais detalhadamente cada uma das 

significações.  

A primeira coloca os tipos de discurso na categoria de gêneros e os gêneros 

de discurso na subcategoria de gêneros. Charaudeau é adepto dessa definição, já 

que abriga os gêneros textuais nas subcategorias dos gêneros e os tipos como 

modos de organização do discurso. Sendo assim, o tipo de texto jornalístico, por 

exemplo, contém gêneros notícia, editorial, crônica esportiva, os quais podem ainda 

se dividir em subgêneros, tal como o gênero jornalístico notícia que contém os 

subgêneros notícia policial, notícia política e notícia econômica.  

A segunda faz dos tipos do discurso modos fundamentais de estruturação que 

se combinam nos textos concretos. Nesse caso, têm-se diversos teóricos, como 

Marcuschi, que distinguem grandes tipos de discurso, dos quais os mais conhecidos 

são o discurso narrativo, o descritivo, o argumentativo e o injuntivo. Charaudeau, 

como já se aludiu, chama esses tipos de modos de organização do discurso. 

Consta do Dicionário de Análise do Discurso (CHARAUDEAU e 

MAINGUENEAU, 2008, p. 249) que: 

 

[…] a noção de gênero do discurso remonta à Antiguidade, volta-se a 
encontrá-la na tradição da crítica literária que assim classifica as produções 
escritas segundo certas características; no uso corrente, no qual ela é um 
meio para o indivíduo localizar-se no conjunto das produções textuais; 
finalmente, mas ainda submetida a debates, nas análises de discurso e 
análises textuais.  

 

Nesse caso, há diferentes definições e diferentes pontos de vista acerca dos 

gêneros: funcional (desenvolvido por teóricos que buscam estabelecer funções, tais 

como a função emotiva, conativa, fática, poética, referencial e metalinguística, de 
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Jakobson; e as funções instrumental, interacional, pessoal, heurística, imaginativa, 

ideacional, interpessoal, de Halliday); enunciativo (iniciado por Benveniste, que 

propôs uma oposição entre discurso e história, com base no aparelho formal da 

enunciação); textual (voltado para a organização dos textos, que procura definir a 

regularidade composicional desses textos, propondo (...) um nível intermediário 

entre a frase e o texto chamado sequencial) e comunicacional (voltado ao sentido 

amplo do termo, mesmo que com diferentes orientações). (CHARAUDEAU e 

MAINGUENEAU, 2008, p. 250) 

Para Bakthin (2010, p. 263), os gêneros dependem da natureza 

comunicacional da troca verbal, o que lhe permite distinguir duas grandes categorias 

de base: os gêneros primários (simples), que são produzidos em situação corriqueira 

de comunicação, e os gêneros secundários (complexos), que são produzidos em 

situações discursivas formais. Para Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 251), as 

características dos discursos dependem essencialmente de suas condições de 

produção situacionais, nas quais são definidas as coerções que determinam as 

características da organização discursiva e formal; os gêneros de discurso são 

gêneros situacionais. 

Oliveira (2004, 185-187) compara Charaudeau a Marcuschi. Para 

Charaudeau, os modos de organização do discurso são o narrativo (função de 

relatar), o descritivo (função de descrever), o argumentativo (função de argumentar, 

visando persuadir o interlocutor de sua veracidade) e o enunciativo (função 

metadiscursiva, de organizar os outros três modos). Já Marcuschi propõe uma 

nomenclatura diferente, adotando a denominação tipos de texto para o que 

Charaudeau chama de modos de organização do discurso e a denominação 

domínios discursivos para os tipos de texto de Charaudeau. Ao invés de considerar o 

enunciativo, Marcuschi inclui em sua classificação o expositivo e o injuntivo.  

Veja-se a diferença: 
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Tabela 1 – Charaudeau & Marcuschi 

Charaudeau (1992) Marcuschi (2002) 

Modos de organização do discurso: Tipos de texto: 

Descritivo Descritivo 

Narrativo Narrativo 

Argumentativo Argumentativo 

Enunciativo Expositivo 

 Injuntivo 

Fonte: OLIVEIRA, 2004, p.187 

 

Segundo Oliveira (2004, p. 188-189), o modo expositivo caracteriza-se por 

uma atividade discursiva de natureza analítica, tendo como característica a noção de 

causalidade. Já o modo injuntivo está mais associado à presença de verbos no 

imperativo e seus equivalentes semânticos do que à intenção de ensinar e executar 

tarefas, sendo encontrado em receitas culinárias, texto de lei, manuais de aparelhos, 

softwares autoexplicativos, regulamentos, regras da gramática normativa, etc. 

O modo enunciativo é de natureza metadiscursiva, sendo o organizador dos 

outros modos. Pertencem a esse modo os esclarecimentos sobre o tipo de ato que 

se pratica na fala ou escrita, bem como, em outros casos, a reformulação do 

discurso, quando, por exemplo, se emprega conectores reformulativos, como: ou 

melhor, minto, digo, na verdade, na realidade, etc. (OLIVEIRA, 2007, p. 87) 

 

O modo enunciativo tem uma função particular na organização do discurso. 
Por um lado, sua vocação essencial é a de dar conta da posição do locutor 
com relação ao interlocutor, a si mesmo e aos outros – o que resulta na 
construção de um aparelho enunciativo; por outro lado, e em nome dessa 
mesma vocação, esse Modo intervém na encenação de cada um dos três 
outros Modos de organização. É por isso que se pode dizer que este Modo 
comanda os demais. (CHARAUDEAU, 2010, p. 74) 

 

 Segundo Oliveira (2003, p. 43), certas tipologias pecam pela mistura de 

critérios, confundindo modos de organização do discurso, tipos de textos e gêneros 

textuais. Para esta pesquisa, utilizam-se os conceitos tipos textuais para se referir à 

estrutura composicional dos textos (narrativo, descritivo, argumentativo e 

enunciativo) e gêneros textuais para se referir aos tipos relativamente estáveis de 

enunciados (BAKHTIN, 2010, p. 262), para não se estabelecer confusão entre 

conceitos. 

A seguir, há uma análise detalhada dos tipos textuais e dos gêneros textuais 
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com base nas obras de Charaudeau, Bakhtin e Marcuschi. 

 

 

2.1.1 Charaudeau 

 

 

Segundo Charaudeau (2010, p. 68), comunicar é um fenômeno mais 

complexo (...), pois não consiste apenas em transmitir uma informação (...). 

Comunicar é proceder a uma encenação. Para produzir sentido, o texto – oral ou 

escrito – deve ser apropriado ao público imaginado pelo locutor. Para isso, o locutor 

utiliza categorias de língua ordenadas nos modos de organização do discurso e 

seleciona os recursos linguísticos em função dos efeitos que pretende produzir em 

seu interlocutor. Dessa forma, os textos podem ser categorizados em gêneros, os 

quais não devem ser confundidos com modos de organização, pois um mesmo 

gênero pode resultar de um ou de vários modos de organização do discurso.  

Ainda de acordo com o pensamento de Charaudeau (2010, p. 77), o texto é 

considerado como uma manifestação da encenação em uma dada situação para 

servir ao projeto de fala de um locutor. Como são vários os objetivos das situações 

comunicativas, os textos podem ser classificados em diferentes gêneros textuais, 

que podem coincidir com um modelo de discurso constituinte de sua organização 

dominante ou podem buscar combinação de vários desses modos. 

Como o processo comunicativo é uma encenação, é preciso compreender o 

que são os referentes dos pronomes eu e você (tu). Charaudeau (2010, p. 44) 

considera dois eus e dois tus: eu-comunicante, que é aquele que fala ou escreve; tu-

interpretante, que é aquele que ouve ou lê o texto; eu-enunciador, que é a imagem 

de si mesmo que o eu-comunicante passa para o tu-interpretante; e tu-destinatário, 

que é a imagem que o eu-comunicante tem do tu-interpretante. Além dos eus e dos 

tus, existem os eles, que são as pessoas, as coisas e os fatos de que se fala. O ele 

é o referente e, nesse sentido, tem força de evidência.  

Veja-se o quadro a seguir: 
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Tabela 2 – Modos de organização do discurso 

 

MODO DE ORGANIZAÇÃO 

 

FUNÇÃO DE BASE 

 

PRINCÍPIO DE 

ORGANIZAÇÃO 

Enunciativo Relação de influência  

(EU -> TU) 

Ponto de vista do sujeito 

(EU -> ELE) 

Retomada do que foi dito 

(ELE) 

� Posição  em relação 

ao interlocutor 

� Posição  em relação 

ao mundo 

� Posição em relação a 

outros discursos 

Descritivo Identificar e qualificar  

seres de maneira objetiva / 

subjetiva 

 

 

� Organização da 

construção 

descritiva 

(Nomear-Localizar-

Qualificar) 

� Encenação 

descritiva 

Narrativo Construir a sucessão das 

ações  de uma história no 

tempo, com a finalidade de 

fazer um relato 

� Organização da 

lógica narrativa  

(actantes e 

processos) 

� Encenação 

narrativa 

Argumentativo Expor e provar 

casualidades  numa visada 

racionalizante para influenciar 

o interlocutor 

� Organização da 

lógica 

argumentativa 

� Encenação 

argumentativa 

Fonte: CHARAUDEAU, 2010, p. 75 

 

Segundo Charaudeau (1992, p. 635), comunicar-se é por em cena um projeto 

de comunicação, podendo essa comunicação ser narrativa, descritiva, argumentativa 

ou enunciativa. Dessa forma, tem-se a noção de modos de organização do discurso, 

que são as maneiras de organizar a encenação do projeto de comunicação do eu-

comunicante. 

No caso específico da literatura infantil, uma das condições para o sucesso do 

projeto comunicativo é a adequação do conteúdo à faixa etária dos leitores. Os 



19 
 

 

contratos variam conforme os elementos da situação comunicativa e o tu-

interpretante da seguinte forma: leitor em processo: dos 8/9 aos 10/11 anos; leitor 

fluente: dos 10/11 anos aos 12/13 anos; e leitor crítico: a partir dos 12/13 anos. 

(OLIVEIRA, 2003, p. 36) 

De acordo com o Ministério da Educação4, a faixa etária adequada ao 

segundo segmento do ensino fundamental é: 11 anos para alunos do 6º ano; 12 

anos para alunos do 7 º ano; 13 anos para alunos do 8º ano; e 14 anos para alunos 

do 9 º ano. Então, levando em consideração a faixa etária citada por Oliveira (2003, 

p. 36), os estudantes dos terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental são 

considerados, teoricamente, de leitores fluentes a leitores críticos. 

Para analisar um texto, segundo Charaudeau (1992, p. 634), tem-se de levar 

em conta o sistema linguístico, pelo qual o receptor é capaz de entender o conteúdo 

explícito do texto; o próprio texto, que representa o resultado material do ato de 

comunicação; a situação comunicativa – o texto não pode ser compreendido sem 

levar em conta a situação comunicativa; e os modos de organização do discurso, 

que são classificados em narrativo, argumentativo, descritivo e enunciativo. 

 

Os textos apresentam constantes gêneros textuais, que tanto podem 
coincidir com um modo de discurso que constitui sua organização 
dominante quanto pode resultar da combinação de vários desses modos. 
(CHARAUDEAU, 2010, p. 78).  

 

Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 468) distingue modos de organização 

de tipos de texto, que, segundo ele, são o literário, o jornalístico, o publicitário, o 

científico, entre outros. Cada um desses tipos equivale a um ramo da atividade 

humana, sendo inseparável da situação comunicativa e dependente de aspectos 

extratextuais; já os modos de organização do discurso são intratextuais. Cada tipo 

de texto abriga uma determinada quantidade de gêneros textuais, entendidos como 

subcategorias dos tipos. Cada um desses gêneros pode dividir-se em subgêneros. 

Oliveira (2003, p. 42) apresenta o seguinte resumo para facilitar a 

diferenciação entre modos de organização do discurso, tipos de textos e gêneros 

textuais, segundo a teoria de Charaudeau:  

 

 
                                                 

4 Disponível em:  
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/ensfund9_perfreq.pdf> (p. 3) 
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Tabela 3 – Resumo 

MODOS DE ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO: 

Descritivo, narrativo, argumentativo, enunciativo 

Tipos de textos 

 

JORNALÍSTICO 

 

 

 

 

LITERÁRIO 

 

 

 

PUBLICITÁRIO 

 

 

 

 

BUROCRÁTICO 

Gêneros 

 

• notícia 

• editorial 

• crônica esportiva 

• etc. 

 

• poesia 

• ficção 

• teatro 

 

• outdoor 

• jingle 

• prospecto 

• etc. 

 

• memorando 

• ofício 

• requerimento 

• etc. 
Fonte: OLIVEIRA, 2003, p. 42 

 

Os PCNs apresentam uma classificação diferenciada em relação à de 

Charaudeau ao considerarem os tipos textuais como sequências discursivas, 

divididas em cinco tipos: narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva e 

conversacional. Veja-se o texto oficial: 

 

As sequências são conjuntos de proposições hierarquicamente constituídas, 
compondo uma organização interna própria de relativa autonomia, que não 
funcionam da mesma maneira nos diversos gêneros e nem produzem os 
mesmos efeitos: assumem características específicas em seu interior. 
Podem se caracterizar como narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva 
e conversacional. (BRASIL, 1998, p. 21)  

 

O tipo expositivo, como já se viu, também é considerado por Marcuschi, e o 

tipo conversacional se manifesta em discursos realizados em situação e produzidos 

na presença de interlocutores, com recepção imediata.  
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2.1.2 Bakhtin 

 

 

Os gêneros textuais ganham cada vez mais espaço nos estudos linguísticos e 

pedagógicos, principalmente na última década, e o grande pesquisador sobre essa 

temática chama-se Mikhail Bakhtin. No entanto, vale deixar claro que, apesar de ser 

um tema bastante discutido atualmente, a palavra gêneros começou a ser utilizada, 

ainda na Idade Antiga, por Platão e, em seguida, por Aristóteles, para identificar os 

gêneros literários clássicos, tais como o romance, a novela e o conto. Somente no 

início do século XX, com o estudo do russo Bakhtin, o conceito de gênero foi 

estendido a toda produção textual.   

Esse conceito, apresentado por Bakhtin como gêneros do discurso, tipos 

relativamente estáveis de enunciados, aparece em sua crítica aos formalistas 

russos, que o investigavam apenas no final da análise poética. Bakhtin, juntamente 

com os outros integrantes do Círculo Linguístico, propõe que a análise seja iniciada 

pelo gênero, por considerar que a percepção do sentido construtivo de cada 

elemento só possa dar-se em relação a ele. Dessa forma, os gêneros do discurso 

tornam-se referência da construção de um todo verbal. 

Para Bakhtin (2010, p. 261), os atos humanos estão ligados ao uso da língua, 

cuja utilização reflete as condições e os fins de cada um dos campos da atividade 

humana. Esse reflexo é percebido em três elementos: conteúdo temático, estilo e 

construção composicional do enunciado, cuja fusão determina os gêneros do 

discurso. 

O conteúdo temático está relacionado ao tema esperado em determinado tipo 

de produção. O estilo é individual e está indissociavelmente ligado ao enunciado e 

às formas típicas de enunciados – gêneros do discurso. Ele também está vinculado 

a unidades temáticas determinadas e a unidades composicionais – tipos de 

estruturação e de conclusão de um todo, tipos de relação entre o locutor e outros 

parceiros da comunicação verbal. 

 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 
variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa 
atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 
diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa. (BAKHTIN, 2010, p. 262) 
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Segundo Bakhtin (2010, p. 282), nada pode ser falado ou escrito fora de um 

gênero textual, o que implica a necessidade do conhecimento de sua diversidade, 

para que seja feita a escolha correta do gênero, levando-se em conta o assunto, a 

finalidade e o receptor do texto. No entanto, sem deixar de refletir o estilo, a 

ideologia e o papel social do interlocutor. 

 

A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um 
certo gênero do discurso. Essa escolha é determinada em função da 
especificidade de uma dada esfera da comunicação discursiva, por 
considerações semântico-objetais (temáticas), pela situação concreta da 
comunicação discursiva, pela composição pessoal dos seus participantes, 
etc. A intenção discursiva do falante, como toda sua individualidade, é em 
seguida aplicada e adaptada ao gênero escolhido, constitui-se e 
desenvolve-se em uma determinada forma de gênero. (BAKHTIN, 2010, p. 
282) 

 

Dessa forma, a questão dos gêneros textuais está inteiramente ligada aos 

usos linguísticos, visto que toda manifestação linguística se dá como discurso e, 

como este é individual, não há como ter homogeneidade. Há uma riqueza e uma 

variedade infinita de gêneros textuais. Então, cabe a cada pessoa selecionar os 

gêneros textuais que se encaixem melhor em determinada situação. Para isso, 

devem-se levar em conta os objetivos visados, o lugar social e os papéis dos 

participantes. Dominar um gênero consiste no domínio da situação comunicativa. 

Para Bakhtin (2004, p.113), o agir humano não se dá independente da interação e, 

para que essa interação aconteça, é preciso adequar o uso da língua à situação. 

Esse filósofo da linguagem diferencia os gêneros do discurso em primário 

(simples) e secundário (complexo). Os primários compreendem os tipos de diálogo 

oral, cuja esfera de realização concreta é a comunicação verbal do dia a dia, em que 

se apresentam de diversas formas: linguagem familiar, linguagem de reuniões 

sociais, linguagem sociopolítica, filosófica, etc. 

 

Todos os gêneros secundários (artísticos e científicos) se valem de 
diferentes formas de introdução, na construção do enunciado, dos gêneros 
de discurso primários e relações existentes entre eles (note-se que aqui 
eles sofrem transformações de diferentes graus, uma vez que não há uma 
alternância real de sujeitos de discurso). (BAKHTIN, 2010, p. 276) 

 

Os gêneros secundários são aqueles que absorvem e transformam os 

gêneros primários de todas as espécies, que se formaram em momentos de 

comunicação verbal espontânea. Essa presença do gênero primário no secundário 
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implica uma representação, visto que o primeiro é um fato da vida cotidiana e o 

segundo, da vida de um determinado gênero secundário: romance, discurso 

científico, discurso religioso, discurso ideológico, etc. 

 

 

2.1.3 Marcuschi 

 

 

Marcuschi (2008, p. 154) defende a tese de que é impossível não se 

comunicar verbalmente por algum gênero, já que toda manifestação verbal se dá 

sempre por meio de textos realizados em algum gênero. 

Para Marcuschi (2008, p. 211), a abordagem de gêneros textuais em sala de 

aula permite que os alunos se envolvam mais diretamente com situações reais de 

uso da linguagem, podendo escolher os melhores meios para se chegar ao objetivo 

de uma produção textual eficiente e a um pensamento crítico acerca da sociedade 

em que estão inseridos. O trabalho com gêneros textuais em sala de aula pode 

significar uma possibilidade de melhorias do ensino-aprendizagem, por despertar o 

interesse dos alunos em se envolver com situações de seu dia a dia. Contudo, para 

que esse trabalho seja eficiente, os professores precisam refletir sobre suas 

metodologias de ensino.  

Para que essas metodologias sejam eficientes, é importante que a abordagem 

dos gêneros textuais seja feita de forma específica, com apresentações sobre as 

características dos principais gêneros, e com estímulo à prática da leitura e da 

produção textual, visando à formação de cidadãos capazes de compreender 

qualquer tipo de enunciado e de se comunicar claramente em todas as situações 

das quais façam parte. Quanto mais o professor for comprometido com sua prática, 

com a seleção da metodologia e com a abordagem aprofundada da temática, melhor 

será o diagnóstico das necessidades de seus alunos e a escolha da solução para 

fazer com que esses aprendam a ler e a produzir textos com eficiência. Dessa 

forma, os professores deixam de ser simples reprodutores de modelos, e os alunos 

passam a sujeitos ativos. 

Marcuschi (2010b, p. 33) aborda a questão da intertextualidade intergêneros, 

que se trata de um gênero assumir a função de outro (como, por exemplo, um artigo 

de opinião ser apresentado em formato de um poema) e da heterogeneidade 
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tipológica, que se trata de um gênero realizar várias sequências de tipos textuais 

(como, por exemplo, uma carta pessoal, em que podem ser observados os tipos 

narrativo, descritivo e argumentativo). 

Segundo Marcuschi (2008, p. 173), a questão referente aos gêneros textuais 

é uma discussão ainda em andamento. Muitos materiais didáticos ainda não 

diferenciam os suportes dos próprios gêneros, disponibilizando, algumas vezes, 

informações equivocadas, como a de que o dicionário, por exemplo, é um suporte. 

Na verdade, ele próprio é um gênero. 

  Marcuschi (2008, p. 177) divide os suportes de gêneros textuais em dois 

tipos: convencional e incidental. Os suportes convencionais foram elaborados 

visando à função de portarem ou fixarem textos, tais como o livro, o jornal, a revista, 

o rádio, a televisão, o telefone, o quadro de avisos, o outdoor, o encarte, o folder, os 

luminosos, as faixas, etc. E não se pode esquecer-se dos novos suportes de 

tecnologia digital, tais como: celular, smartphones, tablets, netbooks, entre outros. Já 

os suportes incidentais são aqueles que atuam como suportes ocasionais ou 

eventuais, tais como os troncos de árvore, as embalagens, o para-choque e o para-

lama de caminhão, as roupas, os corpos humanos, as paredes, os muros, as 

paradas e as janelas de ônibus, as estações de metrô, as calçadas, as fachadas, 

etc. 

Os gêneros, assim como a língua, também variam, adaptam-se, renovam-se e 

multiplicam-se para dar conta das variadas atividades do dia a dia. Geralmente, eles 

se desenvolvem de forma dinâmica e, de seus desdobramentos, surgem novos 

gêneros, de acordo com as necessidades e as novas tecnologias. (MARCUSCHI, 

2005, p. 18) Dessa forma, surgem os gêneros digitais, gêneros textuais emergentes 

no contexto da tecnologia digital, que também são muito variados e possuem 

similares em outros ambientes. (MARCUSCHI, 2010, p. 15) 

Com o advento da internet e a disseminação do conhecimento na rede, 

surgiram diversas novas formas de comunicação, as quais ganham, cada vez mais, 

inúmeros adeptos. Com isso, o estudo dos gêneros foi ampliado para dar conta dos 

variados gêneros emergentes no contexto da tecnologia digital em ambientes 

virtuais. (MARCUSCHI, 2010, p. 15) 

Os gêneros digitais geram bastante polêmica quanto a sua origem e a seu 

impacto na linguagem e na vida social. Marcuschi (2010a, p. 15) questiona qual a 

originalidade dos gêneros digitais em relação aos gêneros tradicionais, qual sua real 
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função e o motivo de fascínio entre os usuários, e acredita que parte do sucesso da 

nova tecnologia deve-se ao fato de reunir em um só meio várias formas de 

expressão, tais como texto, som e imagem. 

Marcuschi (2010a, p. 19) recorre a Carolyn Miller, que vê no gênero um 

importante constituinte da estrutura comunicativa da sociedade, de forma a constituir 

relações de poder, principalmente dentro das instituições. Os gêneros são formas 

sociais de organização da vida cultural, servindo como instrumento de comunicação 

e como forma de ação social. Os gêneros virtuais são formas muito características 

de contextualização. As novas tecnologias não mudam os objetos, apenas as 

relações com eles. 

Com o aparecimento de novos gêneros, Marcuschi (2010a, p. 20) questiona 

como a escola deverá apresentar a temática a seus alunos. Se deve introduzir o 

assunto por gêneros digitais ou se deve continuar analisando somente a produção 

textual com base em gêneros textuais tradicionais. Alguns manuais didáticos do 

ensino fundamental já trazem reflexões sobre e-mail, blog, chat e outros gêneros 

digitais. No entanto, eles ainda não são abordados nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 

Marcuschi (2010a, p. 20) recorre também a Erickson ao citar que a interação 

on-line tem o potencial de acelerar enormemente a evolução dos gêneros, tendo em 

vista a natureza do meio tecnológico, em que ela se insere e os modos como se 

desenvolve. Esse meio propicia uma interação altamente participativa.  

 

Criam-se novas formas de organizar e administrar os relacionamentos 
interpessoais nesse novo enquadre participativo. Não é propriamente a 
estrutura que se reorganiza, mas o enquadre que forma a noção do gênero. 
Em suma: muda o gênero. (MARCUSCHI, 2010, p. 21) 

  

Marcuschi (2010a, p. 32-33) informa que a internet não é um ambiente virtual 

homogêneo, mas apresenta uma grande heterogeneidade de formatos e permite 

muitas maneiras de operação relativas à participação e aos processos interativos. 

Ele nos apresenta uma nova listagem de gêneros digitais, deixando claro que se 

trata apenas de uma amostra, e não de uma relação exaustiva. Entre os gêneros 

mais conhecidos, o autor destaca o e-mail, o chat em aberto, o chat reservado, o 

chat agendado, o chat privado, a entrevista com convidado, o e-mail educacional, a 

aula-chat, a videoconferência interativa, a lista de discussão, o endereço eletrônico e 
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o weblog. Entre os mais praticados, estão os e-mails, os chats, as listas de 

discussão e os weblogs. Hoje começam a se popularizar também as aulas-chat e o 

e-mail no ensino a distância. 

Marcuschi (2010a, p. 37) traça um paralelo formal e funcional entre gêneros 

novos e antigos:  

 

Tabela 4 – Gêneros textuais emergentes na mídia virtual  

suas contrapartes em gêneros preexistentes 

 Gêneros emergente s Gêneros já existentes  

1 E-mail Carta pessoal/bilhete/correio 

2 Chat em aberto Conversações (em grupos abertos?) 

3 Chat reservado Conversações duais (casuais) 

4 Chat ICQ (agendado) Encontros pessoais (agendados?) 

5 Chat em salas privadas Conversações (fechadas?) 

6 Entrevista com convidado Entrevista com pessoa convidada 

7 E-mail educacional (aula por e-mail) Aulas por correspondência 

8 Aula-chat (aulas virtuais) Aulas presenciais 

9 Videoconferência interativa Reunião de grupo/conferência/debate 

10 Lista de discussão Circulares/séries de circulares (?) 

11 Endereço eletrônico Endereço postal 

12 Blog Diário pessoal, anotações, agendas 

Fonte: MARCUSCHI, 2010, p. 37 

 

Cada um desses gêneros tem características próprias e, por isso, eles devem 

ser analisados separadamente. De maneira geral, a comunicação mediada por 

computador – CMC – abrange todos os formatos de comunicação e os respectivos 

gêneros que afloram nesse contexto. 

Segundo Costa (2009, p. 17), os gêneros digitais, apesar de terem 

semelhanças com os gêneros já existentes, não são os mesmos, devido a novas 

finalidades discursivas que remetem a novas práticas sociais. Eles circulam em 

novos espaços e em novos suportes. 

Analisa-se, a seguir, a teoria relacionada à produção textual e leitura, com 

base nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nas obras de Geraldi e de Marcuschi. 
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2.2 Produção textual e leitura 

 

 

A abordagem da temática produção textual e leitura é uma inquietação para 

muitos professores, principalmente pelo fato de nem todos conseguirem bons 

resultados com suas estratégias metodológicas. Muitos ainda abordam em sala de 

aula temas específicos e repetidos de ano para ano; por isso, já bastante conhecidos 

dos alunos, que têm de ler e escrever, muitas vezes, sem nenhuma orientação 

prévia sobre o tipo e o gênero de texto a ser interpretado/desenvolvido. 

Segundo Marcuschi e Cavalcante (2005, p. 241-242), há livros didáticos mais 

tradicionais que ainda trazem propostas de redação que não contribuem para o 

aprendizado dos alunos na prática de produção textual. O formato das tarefas mais 

se assemelha a simples exercícios de escrita, sem uma preocupação com o correto 

encadeamento das palavras, a organização das frases e as funcionalidades do texto 

como um todo. Muitos livros ainda se baseiam na indicação de temas repetitivos 

como, por exemplo: minhas férias, uma grande aventura, dias das crianças ou na 

menção do tipo textual a ser considerado, principalmente o narrativo e o descritivo. A 

principal característica dessas redações é sua restrição ao espaço escolar, no que 

se refere ao leitor presumido (professor), à esfera da circulação (sala de aula) e ao 

objetivo pretendido (cumprimento de uma tarefa). O círculo vicioso que se instala é 

muito conhecido:  

 

o professor solicita a redação de um texto, o aluno o produz para cumprir a 
tarefa estabelecida, o docente lê o texto com o objetivo de atribuir uma nota 
e devolve-o ao aprendiz, que considera a tarefa encerrada, não havendo, 
portanto, qualquer retomada de produção. Nesse caso, a escola manda 
escrever, ela não ensina como escrever. Opera-se nesse caso com uma 
aprendizagem cumulativa, não interativa e não dialógica. (MARCUSCHI e 
CAVALCANTE, 2005, p. 242) 

 

O resultado da prática textual em sala de aula nem sempre é satisfatório. No 

entanto, ao avaliar os alunos, os professores comportam-se de diferentes formas. 

Alguns professores, segundo Geraldi (2011, p. 65), corrigem, dão sugestões e tratam 

os textos com carinho, mostrando-se decepcionados diante de textos mal redigidos. 

Outros fazem apenas colocações superficiais e correções ortográficas mesmo que o 

texto não possa ser interpretado de maneira eficiente, devido a problemas de coesão 

e de coerência. De posse de seu texto corrigido, a maioria dos alunos preocupa-se 
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apenas com a nota recebida, independente de o professor ter feito ou não 

colocações mais analíticas. Muitos alunos não se preocupam com os comentários no 

texto, muito menos, com a correção do erro ou a reelaboração do texto.  

Muitos professores também não se preocupam com a produção textual, e sim 

com as regras gramaticais. Após expor uma aula sobre determinada regra 

gramatical, o professor cumpre com o plano de aula e solicita aos alunos a 

composição de uma redação sobre determinado tema – um bom exercício para o 

professor avaliar se seus alunos entenderam o assunto da aula. Ao passar para o 

ensino médio, dependendo do tipo de escola, os alunos começam a ser 

apresentados a alguns tipos e gêneros de texto. No entanto, em muitos casos, a 

didática em pouco varia em relação à do ensino fundamental. Isso se dá devido a 

vários fatores: material didático inadequado, falta de preparo ou de motivação dos 

professores, falta de direcionamento da própria escola ou falta de interesse dos 

alunos. Como resultado, muitos alunos não conseguem avançar em seus estudos, 

pois não estão devidamente preparados.  

Segundo Marcuschi, desde os anos 1990, o texto é o melhor ponto de partida 

e de chegada para o ensino da língua em sala de aula. No entanto, segundo 

Travaglia (2012), o texto sempre esteve presente na sala de aula, já existindo 

estudos relacionados à produção textual antes dos PCNs. Com a reforma de 19715, 

foi proposto que o ensino não deveria ter como base apenas o ensino da teoria 

gramatical em Língua Portuguesa, que passou a fazer parte da área de 

Comunicação e Expressão. Com isso, alguns autores de livros didáticos, como 

Amaro Ventura Nunes e Maria Helena Silveira, na década de 1970, e Douglas 

Tufano, na década de 1980, passaram a inserir em suas obras gêneros textuais 

diversos (verbais e não verbais).  

Segundo Agnolini (2007), na década de 1960, a escrita estava ligada à teoria 

tradicional da gramática. A partir da década de 1970, devido à teoria da 

comunicação, surgem algumas mudanças no ensino da escrita. No final dessa 

década, com a linguística textual, surgem novas propostas de ensino em que são 

desenvolvidos conhecimentos metalinguísticos relativos aos mecanismos que 

compõem o texto. Na década de 1980, o método interacionista coloca em discussão 

quem é o interlocutor do texto do aluno. A partir da década de 1990, as pesquisas 

                                                 
5 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 5.692, de 11 de agosto 
de 1971. 
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sobre produção oral e escrita sofreram muita influência das teorias de Bakhtin.  

Essa metodologia de ensino de produção textual se intensificou com o 

lançamento dos PCNs, na década de 1990. A partir daí, muitos professores 

começaram a buscar novas metodologias de ensino e a inovar em sala de aula, 

abordando a temática produção textual com base em aspectos discursivos e 

cognitivos, e não apenas com foco gramatical ou simplesmente expositivo sobre 

assunto já conhecido de seus alunos. O interesse desses professores era levar a 

seus alunos mais do que pura teoria, era aprimorar a capacidade crítica dos 

estudantes, que deveriam se tornar conscientes de seu papel na sociedade e da 

força de sua palavra, seja escrita, seja oral. 

Diante disso, os professores passaram a atentar para a importância de 

sempre buscar novas metodologias, adaptando sua prática ao perfil de seus alunos 

para, assim, conseguir obter bons resultados em sala de aula. Não basta, 

simplesmente, solicitar aos alunos que usem determinado tipo ou gênero textual. 

Antes disso, é importante que os alunos, principalmente, os das primeiras séries, 

tenham consciência do que vêm a ser tipos e gêneros, e quais as funções de cada 

um. A partir da abordagem mais profunda sobre a temática, pode-se verificar a 

prática textual, sugerida nas unidades do livro didático.  

Na coleção Português – Linguagens, o ensino de produção textual está 

vinculado à perspectiva dos gêneros textuais, que possui resultado satisfatório ao 

colocar o aluno em contato com uma variedade de gêneros. Veja-se, a seguir, um 

exemplo de proposta de produção textual. Nota-se que, antes da orientação sobre a 

proposta, há uma explicação sobre o gênero (digital) a ser trabalhado (e-mail). 
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(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 6º ano, p. 164-165) 

 

Na introdução do assunto, de forma direta (dirigindo-se ao aluno por você), é 

feita uma referência aos internautas, sugerindo até que o aluno possa ser um deles, 

representando a atual comunicação dos alunos dessa faixa etária (10/11 anos). Após 

isso, é apresentado um exemplo de e-mail, seguido de uma explicação sobre esse 

gênero e de algumas perguntas sobre ele, para que os alunos possam fixar suas 

principais características. Veja-se: 
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(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 6º ano, p. 165) 

 

Por fim, é apresentada a proposta de produção textual, segundo a qual o 

aluno deve escrever um e-mail, seguindo algumas instruções, como se vê a seguir: 
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(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 6º ano, p. 167) 
 

Dessa forma, após conhecer as características do gênero e seguir as 

instruções apresentadas, o aluno estará mais preparado para a prática da produção 

textual.  

Geraldi (2011, p. 65) propõe uma metodologia de produção textual que fuja de 

temas já conhecidos dos alunos, estimulando o interesse pelo texto, o 

aprimoramento do conhecimento. Na coleção Português – Linguagens, as propostas 

de produção textual apresentadas são focadas em temáticas interessantes e atuais, 

de forma a despertar o interesse dos alunos, conforme se observou na proposta 

relacionada aos gêneros digitais. Geraldi amplia a proposta de elaboração de 

redação que será avaliada por leitor único (professor) para a proposta de produção 

textual que será avaliada por várias pessoas, e aprimorada a cada leitura do autor e 

crítica dos leitores. Na coleção Português – Linguagens, em todas as propostas de 

elaboração textual analisadas, há informações para o aluno avaliar seu texto e 

compartilhá-lo com os colegas, conforme se pode observar a seguir: 
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Antes de enviar seu e-mail pela Internet, leia-o e observe se a mensagem 
está de acordo com o que você pretendia comunicar. O vocativo, uma 
despedida amigável e a assinatura são opcionais. Verifique se a linguagem 
está adequada ao interlocutor e ao grau de intimidade entre vocês. 
Finalmente, observe se o e-mail (endereço eletrônico) do destinatário está 
completo. (CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 6º ano, p. 167) 

   

Essa atividade de avaliação visa ao desenvolvimento da capacidade de o 

aluno tornar-se leitor de seus próprios textos, ao aprimoramento de sua capacidade 

crítica e ao domínio das etapas de produção textual. 

A missão dos professores é mais ampla do que ensinar os alunos a ler e a 

escrever, é formar cidadãos leitores e escritores. No entanto, não se trata de uma 

tarefa fácil, visto que muitos professores não estão preparados para a prática 

docente. Muitos sabem apenas repetir velhas teorias de ensino, processo conhecido 

como sistematização do método, muito criticado por diversos educadores. Para que 

esse cenário faça parte do passado, seria necessária uma mudança mais profunda 

na educação, de forma a preparar, com qualidade, todos os professores. Contudo, 

para melhor discussão sobre isso, seria necessária uma abordagem política, o que 

não é o objetivo deste trabalho. Por ora, a solução seria munir os professores com 

excelentes materiais didáticos, já que cada vez mais eles vêm servindo como 

verdadeiros guias para a exposição de uma aula de qualidade.  

  

O livro didático está presente cotidianamente na sala de aula e constitui um 
dos elementos básicos da organização do trabalho docente. (...) Por 
apresentar tanto uma seleção de conteúdos quanto uma proposta de 
transposição didática adequadas, os livros didáticos passaram a ser um 
objeto de especial atenção, dotado de mecanismos específicos para 
controle de sua produção, escolha e uso, bem como para controle, portanto, 
daquilo que se ensina e do modo pelo qual se ensina. (MARCUSCHI e 
CAVALCANTE, 2005, p. 53) 

 

Os livros didáticos, além de apresentarem boas propostas de produção 

textual, devem apresentar variados textos para a prática de leitura, os quais chamem 

a atenção dos alunos, despertando neles o interesse em continuar com a leitura e 

em refletir sobre ela, chegando a suas próprias conclusões. 

Segundo Aguiar (2004, p. 34), a leitura não é apenas a decifração de 

palavras, mas a percepção de sua associação lógica, do encadeamento dos 

pensamentos, das relações entre eles e, principalmente, da assimilação das ideias e 

das intenções do autor, relacionando o que foi aprendido com os conhecimentos 

anteriores sobre o assunto e se posicionando de forma crítica em relação à temática. 
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Veja-se a diferença entre ledor e leitor:  

 

Tabela 5 – Diferença entre “ledor” e leitor 

LEDOR LEITOR 

• Não consegue ir além do texto, apenas 
repete as informações contidas nele. 
 

• Há “mera reprodução alienada de 
palavras ou de trechos veiculados pelo 
autor do texto. Aqui os signos impressos 
são tomados como autônomos, sem que 
o leitor elabore e faça mediação com o 
social, com o concretamente vivido”. 
 

• Faz inferências, observa as entrelinhas, 
percebe as intenções do autor e a 
estrutura do texto. 
 

• Há “o adentramento crítico dos textos 
propostos. [...] existe a posse, apreensão 
ou compreensão de ideias”. 

Fonte: SANTOS, 2012, p. 40 

 

Segundo Santos (2012, p. 41), para formar leitores, e não ledores, a prática 

em sala de aula não pode se limitar à leitura de fragmentos de textos, seguida de 

exercícios de recorte-cole, chamados por Marcuschi de copiação. É necessário 

estimular a reflexão dos temas abordados na leitura, de forma que os alunos se 

posicionam de maneira crítica e participativa, capazes de elaborar outros textos, 

orais e escritos, para interagir com seus interlocutores. Essa atividade é chamada de 

compreensão por Marcuschi (1996, p. 64). 

Como o contexto escolar nem sempre deixa claro quais são os objetivos em 

se trabalhar com a leitura (KLEIMAN, 2010, p. 30), muitas vezes, os alunos somente 

passam os olhos pelo texto, sem apreender qualquer tipo de conhecimento. Dessa 

forma, eles finalizam a atividade em sala de aula, seja respondendo a um 

questionário, seja analisando o texto sintaticamente, mas não compreendem o que 

acabaram de ler. Se o professor solicitar a exposição de um resumo oral, por 

exemplo, é provável que a maioria dos alunos não consiga realizar a tarefa com 

clareza. Para evitar esse cenário, é importante que os autores de livros didáticos 

deixem bem claro quais são os objetivos relacionados a cada leitura de texto, pois 

os professores, na maioria das vezes, ancoram suas práticas somente nos materiais 

didáticos, transferindo, assim, a responsabilidade para outrem. 

Segundo Kleiman (2010, p. 13), para compreender um texto, o leitor utiliza-se 

de seus conhecimentos prévios: conhecimento linguístico (conhecimento implícito 

que faz com que falemos Português); conhecimento textual (conhecimento do 

conjunto de noções e conceitos sobre os diversos tipos de texto e as diversas 
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formas de discurso) e o conhecimento de mundo (conhecimento adquirido 

informalmente por meio de experiências e do convívio social).  

Para essa compreensão, duas atividades (de natureza metacognitiva) são 

relevantes: o estabelecimento de objetivos e a formulação de hipóteses, as quais 

pressupõem a reflexão e o controle consciente sobre o próprio conhecimento. Essas 

atividades se opõem ao automatismo e ao mecanismo de passar o olho no texto, 

muitas vezes, considerado como leitura na escola. Na coleção Português – 

Linguagens, os objetivos da leitura ficam claros para o aluno, como podemos 

verificar no exemplo a seguir, em que se propõe a leitura de diferentes textos para se 

responder ao questionamento do que é humor: 

 

Humor: cócegas no cérebro 
Dizem que os brasileiros são um povo bem-humorado. Mas o que é humor? 
No painel de textos a seguir, você conhecerá difere ntes formas de 
expressão do humor e a opinião de grandes humorista s sobre esta arte 
de “fazer rir”, ou de “rir pensando”, ou de “pensar  rindo” . (CEREJA e 
MAGALHÃES, 2010, 8º ano, p.56) (grifo nosso) 
 

Kleiman (2010, p. 65) deixa claro que a atividade de leitura pode ser definida 

como uma interação a distância entre leitor e autor via texto. O leitor não apenas 

recebe um significado global para o texto mas também o constrói por seus 

conhecimentos prévios. Dessa forma, ele procura e antecipa pistas, formula e 

reformula hipóteses, aceita ou rejeita conclusões. No entanto, a ida ao texto com 

ideias preconcebidas e inalteráveis dificulta a compreensão do leitor quando essas 

ideias não correspondem às apresentadas pelo autor.  

 

O autor, que detém a palavra, [...] deve ser informativo, claro e relevante. 
Ele deve deixar suficientes pistas no seu texto a fim de possibilitar ao leitor a 
reconstrução do caminho que ele percorreu. [...] Já o leitor deve acreditar 
que o autor tem algo relevante a dizer no texto, e que o dirá clara e 
coerentemente. Quando obscuridades e inconsistências aparecerem, o 
leitor deverá tentar resolvê-las, apelando ao seu conhecimento prévio de 
mundo, linguístico e textual [...]. (KLEIMAN, 2010, p. 66) 
 

Para que haja interação entre autor-leitor, é necessário que o autor seja claro 

em suas considerações, permitindo ao leitor seguir com a leitura sem interrupções 

por causa da difícil compreensão de textos obscuros e de ideias truncadas. No 

entanto, se o autor deixar passar trechos desse tipo, caberá ao leitor decifrá-los, de 

acordo com seu conhecimento linguístico e de mundo.   



36 
 

 

2.2.1 Parâmetros Curriculares Nacionais  

 

 

Os PCNs (BRASIL, 1998, p. 70) consideram um escritor como competente 

quando ele tem capacidade de produzir um discurso, sabendo escolher o gênero 

mais adequado a seus objetivos e à circunstância enunciativa em questão, bem 

como quando este é capaz de ler as entrelinhas (letramento crítico), identificando os 

elementos implícitos e estabelecendo relações entre o texto e seus conhecimentos 

prévios ou entre o texto e outros textos já lidos. Na coleção Português – Linguagens, 

as propostas de produção textuais estão de acordo com essas orientações, como se 

pode observar na seguinte passagem: 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 8º ano, 92) 

 

 Nessa proposta, pede-se que o aluno escreva uma crônica sobre uma 

situação que ele tenha vivido ou visto no noticiário, bem como a adapte ao público- 

-alvo, avalie o texto e refaça-o, se necessário.  

 Segundo os PCNs, os alunos devem ser estimulados a trabalhar com o texto, 

buscando o aperfeiçoamento constante e a competência para se comunicar em 
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qualquer situação e interpretar qualquer tipo de texto. Os alunos das primeiras 

séries, principalmente, não devem se sentir inibidos por não terem adquirido ainda 

as competências necessárias para tais práticas. O papel do professor é fundamental 

na construção de sujeitos, transformando alunos sem conhecimento em alunos 

capazes de ler, interpretar, produzir diversos tipos de textos e avaliar seu próprio 

trabalho, redigindo-o quantas vezes forem necessárias para que se torne um texto 

bem escrito. A coleção Português – Linguagens apresenta uma metodologia focada 

nessas orientações, servindo como base para os professores: 

 

Faça um rascunho e só passe seu conto a limpo depois de fazer uma 
revisão cuidadosa, seguindo as orientações do boxe Avalie seu conto 
maravilhoso (p.19)6. Refaça o texto quantas vezes forem necessárias. 
(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 6º ano, p. 40) 
 

 Além disso, cabe ao professor a tarefa de corrigir os textos de seus alunos, 

anotando às margens os comentários acerca dos erros de norma e de estilo. Muitos 

alunos não entendem tais observações ou as ignoram. Mesmo que o professor 

solicite a releitura do texto, muitos alunos não conseguem identificar seus erros e 

aqueles que conseguem apenas atentam para os erros gramaticais, deixando de 

lado os problemas relacionados à produção textual. 

 Os produtores de texto competentes sabem revisar e avaliar o próprio texto, 

reescrevendo-o, quando necessário, até que fique satisfatório. Para formá-los, os 

professores precisam utilizar metodologias adequadas, levando para a sala de aula 

uma grande variedade de textos, aproximando as condições de produção às 

circunstâncias nas quais se produzem esses textos. Diferentes objetivos exigem 

diferentes gêneros, os quais têm características que precisam ser aprendidas. 

 Em relação à leitura de textos, os PCNs orientam que esse é o processo no 

qual o leitor participa ativamente da interpretação textual, partindo de seus 

conhecimentos prévios. Para que a leitura se constitua como objeto de 

aprendizagem, a escola e os professores devem trabalhar com uma variedade de 

textos, com a combinação entre eles, com a diversidade de objetivos que 

                                                 
6 Observe se os fatos apresentados acontecem no passado, num tempo 
impreciso; se o narrador é observador; se as ações do herói e do vilão estão de 
acordo com as características que eles apresentam; se no início o herói se vê 
diante de um problema e se esse problema é resolvido; se a linguagem 
empregada está adequada aos leitores e ao gênero textual; e, finalmente, se a 
história contém um ensinamento. (CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 6º ano, p. 19) 
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caracterizam a leitura (resolver um problema prático, divertir-se, estudar, escrever ou 

revisar o próprio texto, entre outros) e com as diferentes formas de leitura em função 

de diferentes objetivos (ler buscando as informações relevantes, o significado 

implícito nas entrelinhas ou os dados para a solução de um problema). 

 O terceiro e quarto ciclos têm papel decisivo na formação de leitores, pois são 

períodos em que os alunos mais desistem de ler por dificuldades em atender às 

demandas da escola ou por continuarem a utilizar os mesmos procedimentos das 

séries anteriores. A escola deve se responsabilizar por apresentar aos alunos, 

conhecedores até o momento de textos facilitadores (infantis ou infanto-juvenis), 

textos de complexidade real, construindo pontes entre textos de entretenimento e 

textos mais complexos, estabelecendo as conexões necessárias para ascender a 

outras formas culturais. A coleção Português – Linguagens apresenta variados 

gêneros textuais para a prática de leitura, desde os de caráter mais lúdico, como as 

histórias em quadrinhos e os contos de fadas, aos de caráter mais complexo, como 

resenhas críticas, crônicas e reportagens. 

 Ao planejar a aula, o professor precisa se munir de instrumentos para 

descrever a competência discursiva de todos os alunos, referente à escuta, leitura e 

produção de textos. O professor não deve organizar seu trabalho tomando como 

base o aluno ideal, diversas vezes padronizado nos materiais didáticos, nem mesmo 

ensinar o que os alunos já sabem ou apresentar situações muito difíceis para 

determinado grupo de alunos. Os alunos aprendem melhor se a eles forem 

apresentados conteúdos novos ou possibilidades de aprofundamento de conteúdos 

já tematizados. Para uma boa situação de aprendizagem, as finalidades colocadas 

para o ensino precisam ser bem claras, assim como os conhecimentos necessários 

para alcançá-las. 

 

 

 2.2.2 Geraldi 

 

 

A prática do professor, geralmente, ancorada no livro didático, influencia o tipo 

de produção textual dos alunos, que, na maioria das vezes, escrevem para a escola 

(redação), e não na escola (produção textual). Segundo Geraldi (2011, p. 24), ao 

tratar o ensino da língua como simples sistema de normas e conjunto de regras 
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gramaticais, a escola lança mão de uma concepção de linguagem bastante rígida. 

(GERALDI, 2011, p. 120). Para se chegar a um ensino eficiente e de qualidade, no 

qual os alunos passem a produzir conhecimento, e não apenas a reproduzi-lo, o 

professor precisa buscar novas práticas de ensino. (GERALDI, 1999, p. 136) 

Os professores não podem, simplesmente, replicar velhas teorias e velhos 

métodos para ensinar a seus alunos, que, na maioria das vezes, também não têm 

capacidade de dizer algo novo, apenas repetem o já dito por seus professores ou os 

trechos disponíveis nos materiais didáticos, ou até mesmo na internet. Isso pode 

acontecer não por desleixo dos alunos, mas por falta de orientação, seja pela 

qualidade do material didático que foi apresentado a eles, seja por má formação, por 

cansaço e, ainda, por desmotivação de seus professores ou por baixa valorização 

do magistério.  

 

Na produção de discursos, o sujeito articula, aqui e agora, um ponto de vista 
sobre o mundo que, vinculado a uma certa formação discursiva, dela não é 
decorrência mecânica, seu trabalho sendo mais do que mera reprodução: 
se fosse apenas isso, os discursos seriam sempre idênticos, independente 
de quem e para quem resultam. Minha aposta não significa que o sujeito, 
para se constituir como tal, deva criar o novo. A novidade, que pode estar no 
reaparecimento de velhas formas e de velhos conteúdos, é precisamente o 
fato de o sujeito comprometer-se com sua palavra e de sua articulação 
individual com a formação discursiva de que faz parte, mesmo quando dela 
não está consciente. (GERALDI, 2003, p. 136) 
 

Ainda segundo Geraldi (2003, p. 137), para produzir um texto (em qualquer 

gênero), é preciso que se tenha o que dizer; se tenha uma razão para dizer o que se 

tem a dizer; se tenha para quem dizer o que se tem a dizer; o locutor se constitua 

como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para quem diz; se escolham as 

estratégias para realizar as anteriores. 

A produção textual é considerada como o início do processo de ensino-

aprendizagem da língua, pois é no texto que ela se revela em sua totalidade, tanto 

em conjunto de formas, quanto em discurso. Nessa produção, o sujeito articula sua 

opinião sobre o mundo, sem que sua formação discursiva seja apenas reprodutiva, o 

que acarretaria em discursos idênticos. (GERALDI, 2003, p. 135) 

A partir do momento em que o aluno assume um compromisso com sua 

palavra e demonstra ser articulado, ele age como sujeito do discurso, temática 

estudada por Benveniste (1991, p. 288), e divulgada como subjetividade: capacidade 

do locutor para se propor como 'sujeito': É na linguagem e pela linguagem que o 
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homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem fundamenta na realidade, 

na sua realidade que é a do ser, o conceito de ego. 

Segundo Geraldi, o sujeito do discurso é alguém capaz de produzir textos, 

inserido no discurso do ensino-aprendizagem, e não apenas no discurso da sala de 

aula. Discursos esses que possuem pontos em comum e pontos diferentes, como 

citado por Geraldi (2003, p. 157) em sua crítica à visão reducionista de algumas 

posturas pedagógicas. Como pontos em comum, encontram-se a distribuição 

desigual de conhecimentos, o reconhecimento dessa diferença, a vontade de 

superá-la e a organização de ações linguísticas praticadas no diálogo. Como pontos 

diferentes, no discurso ensino-aprendizagem, os papéis dos participantes são 

distribuídos de forma totalmente diferenciada. A iniciativa da ação é de quem 

aprende. Enquanto, no discurso da sala de aula, a iniciativa é de quem ensina, pois 

as perguntas são feitas por quem já sabe a resposta e aceita apenas como resposta 

correta a que ele imagina ser, de fato, a correta.  

Esse tipo de postura desestimula os alunos, que, frente à impossibilidade de 

acertar no alvo, optam por se calar, assumindo, assim, a postura de assujeitado, que 

só se manifesta para repetir algo já dito, apropriando-se de um discurso já existente, 

utilizando-se de regras preexistentes. Portanto, o texto do aluno que assume a 

postura de assujeitado não é autêntico. Muitas vezes, ele escreve para o professor, 

sem imaginar um receptor real. Diante disso, a escola tem de estimular a mudança 

na postura dos professores que também agem como assujeitados, tornando-se 

capazes de motivar seus alunos e de estimulá-los a superar as diferenças de 

conhecimento, motivando-os a quererem aprender. Essa mudança de atitude de 

professores e de alunos contribui para a construção de um ensino de conhecimento 

e produção, e não de reconhecimento e reprodução (GERALDI, 2011, p. 28). 

Na coleção Português – Linguagens, há uma seção intitulada Trocando ideias, 

que permite que os alunos reflitam, deem suas opiniões e se coloquem como 

sujeitos. Veja-se um exemplo: 

 

1. Na sua opinião, quando rimos em uma situação em que alguém é vítima  
de bullying, estamos estimulando a prática dessa agressão? Por quê? 
 

2. Ao presenciar agressões do tipo bullying, muitas pessoas não riem, mas 
silenciam. Na sua opinião, quem se omite também pratica bullying? Por 
quê? 
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3. Segundo a pesquisa citada no texto 2, pelo menos um em cada seis 
estudantes já foi vítima do cyberbullying. Você considera esse percentual 
alto? Por quê? (CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 7º ano, p. 178) 

 

Nota-se que é feita uma abordagem sobre temas bem atuais, como bullying e 

cyberbulling, o que facilita a exposição e o interesse dos alunos. 

Em relação à leitura, para conceituá-la, Geraldi (2011, p. 91) cita Marisa 

Lajolo:  

 

Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. 
É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-
lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o 
tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-
se a essa leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra não prevista. 

 

Por meio da leitura, o aluno é capaz de compreender um texto e de relacioná-

lo a outros, posicionando-se de forma crítica. Para isso, é necessária uma 

preparação desses alunos, de forma a perceberem que há algo além do texto, que 

pode ser muito interessante quando bem interpretado. 

Geraldi (2003, p. 166) cita que a leitura está relacionada à produção textual 

em dois sentidos: o que se tem a dizer, pela compreensão responsiva, na qual, 

lendo a palavra do outro, o leitor pode descobrir nela outras formas de pensar que 

poderão levá-lo à construção de novas formas, e as estratégias do dizer, pela 

suposição de um locutor/autor e sua constituição como tal. A leitura não apenas 

reconhece os sentidos, mas os produz. 

Geraldi (2003, p. 168) questiona o motivo pelo qual os alunos têm de ler o que 

leem e cita os textos apresentados nos materiais didáticos, os quais, geralmente, 

são organizados em unidades que se iniciam basicamente por um texto para leitura. 

Muitos alunos leem esses textos porque assim são obrigados e não porque sentem 

prazer na leitura. Eles não os buscam com interesse ou com perguntas próprias. 

Trata-se do discurso da sala de aula, e não do discurso do ensino-aprendizagem, 

capaz de produzir conhecimentos. As perguntas relacionadas aos textos 

apresentados nos materiais didáticos, muitas vezes, não exigem qualquer esforço 

dos alunos, que nem sempre leem o texto todo, mas apenas as partes que contêm 

as respostas que procuram.  

Na coleção Português – Linguagens, apesar de haver muitas questões que 
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levam à reflexão e que estão de acordo com a taxionomia de Bloom7, encontram-se 

questões que não exigem muito esforço dos alunos nem mesmo a necessidade de 

leitura de todo o texto, pois as questões incidem sobre conhecimento de mundo, 

podendo ser respondidas por inferência. Veja-se um exemplo: 

 

1. No 1º parágrafo do texto, o narrador faz a apresentação e a 
caracterização das personagens. 
 
Uma senhora tinha duas filhas, sendo uma bonita e aplicada, e a outra era 
feia e preguiçosa, que era sua filha legítima, e, por isso, a outra era 
obrigada a realizar todo o trabalho doméstico e ser a Gata Borralheira da 
casa. (GRIMM, A senhora Holle. In: CEREJA e MAGALHÃES, 6º ano, p. 14) 
 
a) Como é caracterizada a filha legítima? 
 
b) E a filha adotiva? 
 
c) O que significa ser “a Gata Borralheira” da casa? (CEREJA e 
MAGALHÃES, 2010, 6º ano, p. 16) 

 

 Para responder às perguntas das letras “a” e “b”, o aluno precisa ler apenas 

duas linhas e meia do texto e, para responder à pergunta da letra “c”, se o aluno tiver 

conhecimento prévio em relação ao conto A Gata Borralheira, ele não precisa ler o 

texto do livro didático. O mesmo acontece na segunda unidade do livro do 6º ano: 

 

1. “O patinho bonito” é um texto criado a partir de um conhecido conto 
maravilhoso. 
 

a) Qual é esse conto? (CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 6º ano, p. 36) 

 

Pelo conhecimento de mundo, grande parte dos alunos saberá que a resposta 

correta é O patinho feio, sem precisar recorrer a algum tipo de leitura. 

Nos exemplos a seguir, também não há necessidade de o aluno ler o texto 

para responder às perguntas:  

 

3. A mãe diz a Nina que, quando ela se casar, o peixe já “terá partido”. 
 
a) O que a mãe realmente quis dizer? 
 
b) Na sua opinião, por que ela não disse isso diretamente? (CEREJA e 
MAGALHÃES, 2010, 6º ano, p. 83) 
 

                                                 
7  Estrutura de organização de objetivos educacionais: conhecer, compreender, 
aplicar, analisar, sintetizar e avaliar. 
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Aqui, também pelo conhecimento de mundo, o aluno terá competência para 

responder que a mãe de Nina quis dizer que o peixe terá morrido e que não falou 

isso diretamente para não deixar a filha triste. 

 

1. O texto apresenta uma família à mesa, na hora do almoço. Porém, há um 
conflito: o filho está com fome, mas não tem vontade de comer “comida de 
velho”. 
 
a) O que ele chama de “comida de velho”? 
 
b) Qual é a comida preferida dele? (CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 8º ano, 
p. 16) 
 

Nesse caso, a probabilidade de o aluno acertar as respostas sem ler o texto é 

bem grande, pois é consenso entre as crianças e os adolescentes que legume/ 

verdura é comida de velho e bife com batata frita é comida de jovem. 

Para mudar esse cenário (discurso da sala de aula), os professores criam 

motivações na sala de aula. No entanto, Geraldi defende a perspectiva de leitura 

integrada aos processos de produção textual, a qual é muito encontrada na coleção 

Português – Linguagens, como veremos a seguir. 

Geraldi (2003, p. 171) apresenta quatro tipos de leitura:  

− leitura busca de informações, na qual o leitor vai ao texto para 

responder à pergunta que tem. Exemplo: 

 

A história começa com a narradora se apresentando. 
Meu nome é Atena. Sou a deusa da sabedoria. […] Foi por admirar a força 
da juventude e a pureza do espírito que resolvi ajudar Perseu, o mais nobre 
de todos os jovens guerreiros da antiga Grécia. […] (O nascimento de um 
herói. In: CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 7º ano, p.14) 

 
a) Quem é ela? 
 
b) Sobre quem a narradora começa a falar? Sobre um homem ou sobre um 
deus? (CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 7º ano, p.16) 

 

− leitura estudo do texto, na qual o leitor não vai ao texto em busca de 

uma resposta pontual a uma pergunta que lhe é prévia, mas para tirar dele tudo o 

que possa oferecer. Exemplo: 
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O preço de estar na moda 
Uma garota morre de vontade de comer cachorro-quente e tomar sorvete, 
mas não come nada porque quer que lhe caia bem uma calça de cintura 
baixa que acabou de comprar. Um rapaz odeia fazer exercícios, mas passa 
horas na academia só para ter o corpo malhado e ser elogiado pelas 
garotas. Afinal, quem é que manda em nosso corpo e em nossas vontades? 
Que valores são esses que, quando menos percebemos, começamos a 
incorporar? (CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 9º ano, p.14) 

 

− leitura pretexto, na qual o leitor não vai ao texto para escutá-lo, mas 

para usá-lo na produção de outros textos. Exemplo: 

 

1. Escrevam uma continuação para a cena da peça teatral “Um fantasma 
camarada” retratada no texto lido. (CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 8º ano, 
p.24) 
 

− leitura fruição, na qual o leitor vai ao texto sem perguntas previamente 

formuladas. Exemplo: 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 9º ano, p. 140) 

 

Esses quatro tipos de relações não esgotam as possibilidades, apenas 

exemplificam algumas alternativas de uso do texto no processo de ensino-

aprendizagem. (GERALDI, 2003, p. 174) 
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2.2.3 Marcuschi 
 
 
Assim como Geraldi, Marcuschi (2008, p. 51) também estimula o ensino de 

língua por meio de textos e diz que essa é uma prática comum na escola e a 

orientação central dos PCNs: 

 
O discurso, quando produzido, manifesta-se linguisticamente por meio de 
textos. O produto da atividade discursiva oral ou escrita que forma um todo 
significativo, qualquer que seja sua extensão, é o texto, uma sequência 
verbal constituída por um conjunto de relações que se estabelecem a partir 
da coesão e da coerência. Em outras palavras, um texto só é um texto 
quando pode ser compreendido como unidade significativa global. Caso 
contrário, não passa de um amontoado aleatório de enunciados. (BRASIL, 
1998, p. 23) 

 

Marcuschi (2008, p. 51) informa que muitas são as formas de se trabalhar um 

texto, tais como:  

 

− as relações entre diversas variantes linguísticas. Veja-se um 

exemplo retirado da coleção Português – Linguagens: 

 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 6º ano, p. 41) 

 

Essa tirinha é apresentada na seção A língua em foco, seguida de quatro 

exercícios relacionados às diferenças do uso da Língua Portuguesa. 
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− o funcionamento e a definição de categorias gramaticais. Veja-se 

um exemplo: 

 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 7º ano, p. 63) 

 

Essa tirinha, antecedida de explicação sobre advérbios, é apresentada na 

seção Conceituando (posterior a um exercício de complete as lacunas com palavras 

que indicam circunstâncias). 

 

− a questão da leitura e da compreensão. Veja-se um exemplo: 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 8º ano, p. 59) 

 

Esses exercícios fazem parte da seção Estudo dos textos, apresentados após 

nove textos relacionados ao humor. Em um total de nove, os exercícios têm por 
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objetivo fazer com que o aluno reflita sobre o gênero humor, diferenciando-o de 

comicidade, comparando diversos pontos de vista, discutindo seu papel na 

sociedade, etc. 

 

− os padrões e a organização de estruturas sintáticas. Veja-se um 

exemplo: 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 9º ano, p. 106) 

 

Essa tirinha é apresentada na seção A língua em foco, seguida de seis 

exercícios relacionados à estrutura sintática de frases, orações e períodos. 
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− as questões de estilo. Veja-se um exemplo: 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 8º ano, p. 133) 

 

Esse poema também é apresentado na seção Conceituando, que, no 

determinado capítulo, aborda as figuras de linguagem. Antes da explicação sobre 

metonímia, os autores optaram por apresentar o poema seguindo de orientação para 

os alunos observarem certas palavras, facilitando, assim, o entendimento do que 

vem a ser tal figura de linguagem. 
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− o estudo dos gêneros textuais. Veja-se um exemplo: 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 6º ano, p. 71) 

 

Esses exercícios são apresentados após a conceituação de gêneros do 

discurso8 e tem por objetivo fazer com que os alunos identifiquem os gêneros aos 

quais determinados textos fazem parte. 

Apesar do esforço de alguns autores de livros didáticos, segundo Marcuschi 

(2008, p. 52-53), o texto não vem recebendo um tratamento adequado, 

principalmente nos materiais voltados para as primeiras séries, os quais têm 

                                                 
8 São textos que circulam em determinadas esferas de atividades humanas e que, 
com pequenas variações, apresentam tema, estrutura e linguagem semelhantes. 
(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 6º ano, p. 71) 
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problemas de organização linguística e informacional – fato que ocasiona problemas 

no ensino. O texto foi introduzido como motivação para o ensino sem mudar as 

formas de acesso, as categorias de trabalho e as propostas analíticas. Além disso, 

muitos textos têm problemas de apresentação, o que se refere, principalmente, à 

organização linguística e informacional. Esse problema foi minimizado devido à 

avaliação de livros didáticos, por parte do MEC, no Programa Nacional do Livro 

Didático – PNLD. Após essa avaliação, os livros didáticos passaram a tratar mais 

adequadamente da oralidade, da variação linguística e da compreensão, e a 

apresentar uma maior diversidade de gêneros. 

 
O livro didático certamente ocupa um lugar de destaque na definição das 
políticas públicas em educação, além de integrar a cultura escolar brasileira. 
Por isso mesmo, o livro didático desempenha, hoje, na escola, uma função 
proeminente, seja na delimitação da proposta pedagógica a ser trabalhada 
em sala de aula, seja como material de apoio ao encaminhamento das 
atividades de ensino-aprendizagem, seja como suporte (único ou 
suplementar) disponível de textos de leitura para professores e alunos. (VAL 
e MARCUSCHI, 2005, p. 8) 
 

Marcuschi (2008, p. 53) questiona os objetivos da escola: se ela deve 

trabalhar com o texto oral, além do texto escrito. Ele acredita que a fala não deve ser 

ignorada, pois a escrita reproduz, com regras próprias, o processo interacional da 

conversação. No entanto, a escola não deve ensinar ao aluno o que ele já sabe. O 

principal a ser trabalhado nas escolas deve ser a língua no contexto da 

compreensão, da produção e da análise textual, e não as formas corriqueiras de 

comunicação escrita ou oral. 

A produção textual não é uma atividade unilateral, mas uma atividade 

sociointerativa que envolve decisões conjuntas. É necessário que se tenha o que 

dizer e que se siga algumas normas para produzir um texto, com coesão e 

coerência, visando ao favorecimento da compreensão. Como os alunos nem sempre 

são orientados perfeitamente, eles não sabem a quem se dirigir ao produzir as 

redações escolares. A cena textual não fica clara. (MARCUSCHI, 2008, p. 78)  

Na coleção Português – Linguagens, o cenário é bem diferente. Veja-se um 

exemplo:  

 
Depois de prontos, seus textos serão publicados num livro de poemas que 
fará parte da mostra Viva a poesia viva! , proposta no capítulo Intervalo , e 
serão lidos por colegas de sua classe e de outras, por professores e 
funcionários da escola, por seus pais e demais convidados para o evento. 
(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 7º ano. p. 81) 
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Com base nessa proposta de apresentação dos textos à sociedade, os alunos 

têm um direcionamento, o que os motiva e os estimula ao constante aprimoramento 

de suas produções.   

Para Marcuschi (2008, p. 229), compreender um texto é mais do que 

decodificar a língua. A compreensão é um processo de construção focada em uma 

atividade ampla e interativa. Não basta, simplesmente, extrair conteúdo ou identificar 

o sentido da palavra ao ler determinado texto. Para compreendê-lo, é preciso que 

exista um ato colaborativo, e não apenas individual, e que haja inferência em relação 

a vários conhecimentos.  

Compreender um texto requer trabalho, habilidade e interação, sendo mais 

uma maneira de inserção do indivíduo no mundo e um modo de agir sobre ele na 

relação com o outro dentro de determinada sociedade. Isso se dá, pois a língua não 

é apenas um sistema, mas um conjunto de atividades sociais e históricas. 

Como a interpretação de enunciados não se trata de simples extração de 

informações objetivas, muitas vezes, o leitor é impossibilitado de compreender a real 

intenção do autor ao elaborar determinado texto, o que gera mal-entendido e até 

desavenças. A compreensão é uma atividade colaborativa, interativa e de 

convivência sociocultural, que se realiza na interação entre autor-texto-leitor ou 

falante-texto-ouvinte. Não é um simples ato de identificação de informações, mas 

uma construção de sentidos baseada em atividades inferenciais.  

 Segundo Marcuschi (2008, p. 249), as inferências na compreensão de texto 

são processos cognitivos nos quais os falantes ou ouvintes, partindo do textual e 

considerando respectivo contexto, constroem uma nova representação semântica. 

Para isso, é preciso que tanto a informação a ser compreendida quando o contexto 

estejam claros. Sendo assim, as inferências introduzem informações, muitas vezes, 

mais salientes do que as do próprio texto, tornando explícito o que está implícito. 

Vejam-se alguns exemplos: 
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(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 6º, p. 251) 

 

Essa imagem de um anúncio é formada por elementos diferentes: mão e 

chaminé, que juntos formam um sinal que significa Pare, muito utilizado por guardas 

de trânsito. Esse anúncio tem por objetivo estimular as pessoas a participarem de 

campanhas contra poluição industrial. 

 

 (CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 7º p. 154) 

 

Essa tirinha é apresentada na seção Divirta-se, sem ter a ela uma atividade 

relacionada. A proposta implícita é fazer com que o aluno a relacione ao que 

acontece nas redes sociais, em que os jovens, em sua maioria, convidam pessoas, 

até então, desconhecidas para serem seus amigos com o simples propósito de 

aumentar o número de amigos virtuais e parecer uma pessoa muito popular. 
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(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 7º, p. 166) 

 

Essa tirinha tem por objeto exemplificar o assunto predicação verbal, mais 

especificamente o emprego do verbo virar, remetendo ao conto Cinderela, no qual a 

carruagem da própria Cinderela vira uma abóbora.  

 

 
(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 8º, p. 41) 

 

Nesse cartum, após ouvir a fala do apresentador de TV, a mulher não se 

sente incluída entre as mulheres brasileiras. Esse sentimento de não pertencimento 

é fruto de tanta discriminação racial e social que essa mulher negra e pobre sempre 

sofreu. 



54 
 

 

 
(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 8º, p. 115) 

 

Esse anúncio publicitário, que tem como locutor a Organização não 

Governamental – ONG – Greenpeace, tem por objetivo conscientizar os adultos a se 

preocuparem, no presente, com o meio ambiente. Caso contrário, deixarão para 

seus filhos um futuro de águas poluídas.  

 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 9º, p. 211) 
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Esse cartum faz referência ao mito de Narciso, mas de forma contrária, pois 

não reflete a beleza, e sim a feiura de forma bem intensificada. Há a imagem de uma 

fábrica de cosméticos chamada Narcisos (que se ocupa da criação de produtos que 

tornem as pessoas mais bonitas) e a imagem de um homem que se reflete em uma 

água escura e lamacenta, e não cristalina, como na mitologia grega. Além disso, o 

reflexo desse homem bem vestido é o de uma caveira, e não o de seu próprio rosto. 

Essa imagem tem por objetivo criticar a degradação do meio ambiente, feita em 

nome do progresso, do conforto e do bem estar. 

A compreensão dessas imagens depende de conhecimentos prévios do leitor 

a respeito de contos, mitos, bem como de aspectos sociais, culturais, políticos, etc. 

O aluno que não conseguir reconhecer a presença da intertextualidade ou não 

souber fazer inferências não conseguirá construir o sentido dos textos.  
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3 METODOLOGIA 
 

 

  Esta pesquisa é do tipo bibliográfico, tendo como referência teórica os 

trabalhos de Charaudeau, Bakhtin, Marcuschi e Geraldi, e como material de análise 

uma coleção de livros didáticos de Língua Portuguesa do sexto ao nono ano do 

ensino fundamental: Português – Linguagens, de Cereja e Magalhães. Essa coleção 

consta da lista de 16 materiais aprovados9 (dos 26 avaliados) pelo Ministério da 

Educação – MEC – no Programa Nacional do Livro Didático – PNLD –, com vigência 

entre os anos de 2011 e 2013, e foi selecionada para servir de corpus desta 

pesquisa por estar entre as mais escolhidas pelos professores das escolas públicas.  

O livro didático, no Brasil, tem grande importância no dia a dia de professores 

e alunos, pois é utilizado como ferramenta de apoio ao educador, determinando 

estratégias de ensino e conteúdos a serem usados no dia a dia escolar. (LAJOLO, 

1996, p. 8) Hoje, o livro didático desempenha uma função em sala de aula que está 

além de seu objetivo inicial, que é auxiliar no ensino de determinada disciplina, como 

definido por Choppin (1992, p. 16):  

   

(…) obras produzidas com o objetivo de auxiliar no ensino de uma 
determinada disciplina, por meio da apresentação de um conjunto extenso 
de conteúdos do currículo, de acordo com uma progressão, sob a forma de 
unidades ou lições, e por meio de uma organização que favorece tanto usos 
coletivos (em sala de aula), quanto individuais (em casa ou em sala de 
aula).  
 

O livro didático vem sendo utilizado por muitos professores como uma muleta, 

fato criticado por estudiosos como Silva, segundo o qual: 

 

(...) O mal necessário resulta de um conjunto de determinantes negativos na 
esfera do trabalho docente, dentre os quais a mania do livro didático. É hora 
de jogar a muleta fora! É hora de caminhar sobre as próprias pernas, com 
autonomia e decisão! (SILVA, 1996, p. 14) 
 

                                                 
9  No PNLD 2011-2013, são indicados 16 livros: A aventura da linguagem; 
Diálogo – edição renovada; Língua portuguesa: linguagem e interação; 
Linguagem: criação e interação; Para ler o mundo: língua portuguesa; Para viver 
juntos: português; Português: a arte da palavra; Português: ideias & linguagens; 
Português: uma proposta para o letramento; Português: linguagens; Projeto eco: 
língua portuguesa; Projeto radix: português; Trabalhando com a linguagem; 
Trajetórias da palavra: língua portuguesa; Tudo é linguagem; Viva português.  
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Realmente, os professores deveriam jogar a muleta fora, mas se livrar dessa 

dependência não é uma tarefa fácil, visto que suas condições de trabalho não são 

das melhores. Essas críticas não levam em conta a real situação do magistério de 

Língua Portuguesa (e das demais disciplinas) no contexto escolar brasileiro. Para 

conseguir sobreviver, muitos professores necessitam dar aulas diariamente, nos três 

turnos, em várias escolas. Com isso, sobra pouco tempo para esses professores 

prepararem suas aulas e, consequentemente, acabam se apoiando no livro didático 

para suprir as lacunas de conhecimento. (BEZERRA, 2010, p. 45) 

Segundo Bezerra (2005, p. 35), o livro didático constitui-se como o mais 

importante material de ensino-aprendizagem na maioria das escolas brasileiras. 

Com isso, o principal interlocutor dos alunos é o autor do livro didático, e não o 

professor, que quase não tem autonomia e que segue página a página a proposta do 

autor. Por esse importante papel no processo de ensino-aprendizagem, é primordial 

que os livros didáticos sejam bem elaborados e atualizados constantemente pelos 

autores, bem como avaliados e selecionados com muita responsabilidade pelos 

professores. Ao avaliar os livros didáticos, os professores precisam conhecê-los em 

seus detalhes, analisando-os com bastante atenção para verificar se não possuem 

equívocos de conteúdo e informações irrelevantes, que em nada possam contribuir 

para as discussões em sala de aula.  

Segundo Rangel (2005, p. 19), o livro didático deve estar isento de erros 

conceituais, não deve apresentar preconceitos discriminatórios e deve ser capaz de 

combater a discriminação sempre que necessário, bem como ser responsável e 

eficaz quanto à teoria e à metodologia apresentadas. Quanto a isso, o livro didático 

deve oferecer ao aluno textos diversificados e heterogêneos, do ponto de vista do 

tipo e do gênero textual, deve disponibilizar atividades de leitura, ensinar a produzir 

textos assim como mobilizar corretamente a língua oral. 

Para subsidiar o trabalho pedagógico dos professores, o MEC avalia, por 

meio do PNLD, os livros didáticos e publica as resenhas das coleções aprovadas no 

Guia dos Livros Didáticos. Dessa forma, os professores podem escolher, entre os 

títulos disponíveis, aqueles que sejam mais adequados a seu projeto político-

pedagógico. As principais finalidades do PNLD são a avaliação, a aquisição e a 

distribuição de materiais didáticos para o ensino fundamental público brasileiro, em 

seus dois segmentos, e para o ensino médio. Os livros que constam do PNLD são 

avaliados em relação a quatro eixos de ensino: leitura, produção de textos escritos, 
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oralidade e conhecimento linguísticos. Além disso, são organizados em relação a 

três princípios: tema, gênero e/ou tipo e projetos. Para esta pesquisa, interessa a 

análise dos itens leitura e produção de textos escritos. 

Um dos requisitos para aprovação dessas coleções é a adequação do 

material ao ensino de Língua Portuguesa no ensino fundamental, explicitados em 

documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais, segundo os quais: 

 

Módulos didáticos são sequências de atividades e exercícios, organizados 
de maneira gradual para permitir que os alunos possam, progressivamente, 
apropriar-se das características discursivas e linguísticas dos gêneros 
estudados, ao produzir seus próprios textos. (…) O planejamento dos 
módulos didáticos parte do diagnóstico das capacidades iniciais dos alunos, 
permitindo identificar quais instrumentos de ensino podem promover a 
aprendizagem e a superação dos problemas apresentados. (BRASIL, 1998, 
p. 88) 
 

Dessa forma, ainda segundo os PCNs (BRASIL, 1998, p. 88), a organização 

de sequências didáticas exige: a elaboração de atividades sobre aspectos 

discursivos e linguísticos do gênero priorizado, em função das necessidades 

apresentadas pelos alunos; a programação de atividades em módulos que explorem 

cada um dos aspectos do conteúdo a serem trabalhados, procurando reduzir parte 

de sua complexidade a cada fase, considerando as possibilidades de aprendizagem 

dos alunos; a clareza para os alunos; as finalidades das atividades propostas; a 

distribuição das atividades de ensino em um tempo que possibilite a aprendizagem; 

o planejamento de atividades em duplas ou em pequenos grupos, para permitir que 

a troca entre os alunos facilite a apropriação dos conteúdos; a interação com os 

alunos para ajudá-los a superar dificuldades; a elaboração de instrumentos de 

registro e síntese dos conteúdos aprendidos, que se constituirão em referências para 

produções futuras; a avaliação das transformações produzidas.  

Segundo o PNLD (BRASIL, 2011, p. 10), as coleções de livros didáticos 

pretendem: fornecer aos docentes recursos didáticos de forma a auxiliá-los a ampliar 

e a aprofundar a convivência do aluno com a diversidade e a complexidade da 

cultura da escrita; desenvolver sua proficiência, seja em relação à oralidade, seja em 

relação à leitura e à produção de textos; propiciar-lhe a reflexão sistemática e a 

construção progressiva de conhecimentos sobre a língua e a linguagem; e aumentar 

sua autonomia relativa nos estudos, favorecendo o desempenho escolar e o 

prosseguimento nos estudos. As coleções organizam-se de forma a oferecer ao 



59 
 

 

professor textos e atividades capazes de colaborar com os objetivos estabelecidos 

para cada um dos quatro eixos de ensino em Língua Portuguesa no segundo 

segmento do ensino fundamental. Além disso, as coleções disponibilizam coletâneas 

que se apresentam como representativas do que a cultura da escrita oferece a um 

adolescente.  

          As etapas metodológicas para a realização deste trabalho são as seguintes: 

levantamento dos diferentes gêneros textuais e digitais encontrados nos materiais 

didáticos; cotejo entre os gêneros encontrados nos materiais e os indicados nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs; análise de gêneros selecionados para 

leitura e para produção textual, e sua adequação ao proposto no Programa Nacional 

do Livro Didático – PNLD; análise de propostas de produção textual apresentadas 

nos materiais didáticos; análise de exposição prévia sobre os tipos e os gêneros 

textuais. Veja-se cada etapa detalhadamente. 

          Em levantamento dos diferentes gêneros textuais e digitais encontrados nos 

materiais didáticos, será feita uma análise de todos os gêneros apresentados na 

coleção escolhida, separando-os por gêneros e por série escolar. Em seguida, será 

apresentada a representação gráfica para melhor visualização dos resultados. 

          Em cotejo entre os gêneros encontrados nos materiais e os indicados nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, será feita uma comparação entre os gêneros 

encontrados na coleção selecionada e aqueles indicados nos PCNs, analisando se 

os gêneros apresentados na coleção estão em conformidade com os apresentados 

no documento-base. 

          Em relação aos gêneros selecionados para leitura e para produção textual, 

será feita uma análise de gêneros escolhidos pelos autores da coleção selecionada 

para trabalhos com a leitura e a produção textual. 

          Em relação às propostas de produção textual apresentadas nos materiais 

didáticos, serão observadas as estratégias metodológicas apresentadas para 

estimular a aprendizagem dos alunos, e analisadas algumas propostas da coleção. 

Em relação à exposição prévia sobre os tipos e os gêneros textuais, será feita 

uma análise das apresentações acerca dos gêneros que serão abordados em 

determinada tarefa, seja relacionada à leitura, seja relacionada à produção textual.  
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4 ANÁLISE DE CORPUS 
 

 

Como corpus desta pesquisa foi selecionado uma coleção de material didático 

de Língua Portuguesa: Português – Linguagens, de Cereja e Magalhães. E, como 

etapas metodológicas para a realização desta análise, tem-se o seguinte: 

levantamento dos diferentes gêneros textuais e digitais encontrados nos materiais 

didáticos; cotejo entre os gêneros encontrados nos materiais e os indicados nos 

PCNs; análise de gêneros selecionados para leitura e para produção textual; análise 

de propostas de produção textual apresentadas nos materiais didáticos; análise de 

exposição prévia sobre os tipos e os gêneros textuais. A seguir, serão feitas algumas 

considerações sobre a coleção e, posteriormente, a análise detalhada de cada uma 

das etapas metodológicas. 

 

 

4.1 Coleção Português Linguagens 

 

 

 A coleção Português – Linguagens, de William Roberto Cereja e Thereza 

Cochar Magalhães, 6º ao 9ª ano, 6ª edição reformulada, 2010, é bastante 

diversificada textualmente, abordando a linguagem verbal e a não verbal, e 

estruturada em torno de temas sociais, envolvendo contextos culturais diferentes, o 

que pode favorecer a exploração textual de forma eficiente. (BEZERRA, 2005, p .40) 

Segundo os autores, os critérios de escolha dos textos para leitura levaram em 

consideração as múltiplas abordagens do tema da unidade bem como a diversidade 

quanto à linguagem e ao gênero, a adequação à faixa etária e ao grau de dificuldade 

que o texto oferece, tendo em vista o processo de desenvolvimento de competências 

e habilidades de leitura do aluno. Em relação à produção textual, conforme o manual 

do professor, o objetivo dos autores é trabalhar com diferentes gêneros do discurso 

de ampla circulação social e desenvolver projetos como forma de garantir a 

participação efetiva do aluno-sujeito no processo do conhecimento. Os livros da 

coleção são divididos em quatro unidades, cada uma com três capítulos. Cada 

capítulo é dividido em leitura, estudo do texto, linguagem de texto, produção de texto 

e língua em foco.  
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 Os autores sugerem livros, filmes e sites com conteúdos relacionados aos 

textos dos capítulos. Ao final de cada capítulo, apresenta-se a parte intitulada 

Intervalo, em que há a indicação de um projeto de produção de textos. A análise da 

leitura e da produção textual se dará por meio desses textos, agrupados em seus 

gêneros de origem: contos maravilhosos, histórias em quadrinhos, relato pessoal, 

carta pessoal, gêneros digitais, textos de opinião, etc. Apresentam-se, a seguir, as 

etapas metodológicas para a realização desta pesquisa. 

 

 

4.1.1 Levantamento dos diferentes gêneros textuais e digitais 

encontrados nos materiais didáticos  

 

 

A coleção Português – Linguagens apresenta uma grande variedade de 

gêneros textuais e poucos gêneros digitais, em um total de 643 ocorrências de 

gêneros variados, conforme se pode observar nos anexos (a partir do anexo C). A 

questão dos tipos textuais (Marcuschi, 2008) fica implícita na configuração do gênero 

proposto como atividade. Segundo Oliveira (2003, p. 43), há correlação entre os 

gêneros textuais e os modos de organização do texto; por exemplo, um editorial 

tende a ser argumentativo, enquanto romances e conto são narrativos, podendo 

apresentar momentos de intergenericidade. 

No material do sexto ano, encontra-se uma quantidade maior de gêneros com 

predominância de linguagem não verbal: tirinhas (50), anúncios (12), cartuns (10) e 

histórias em quadrinhos (5). Além desses gêneros, aparecem em grande quantidade: 

poemas (19), excertos de romance (12), piadas (7) e relatos pessoais (5).  

 Os seguintes gêneros, incluindo os digitais, aparecem somente nesse livro da 

coleção: história sem fim (1), cantiga de roda (2), e-mail (1), folheto (1), receita 

culinária (2), ditado popular (1), cartaz (2), carta pessoal (1), blog (1), Twitter (1), 

Facebook (1), texto de opinião (1) e história da tradição popular (1).  

 No material do 7º ano, nota-se certa diminuição de gêneros compostos por 

imagens, como cartuns e histórias em quadrinhos, bem como o desaparecimento 

dos gêneros digitais. Os gêneros que mais aparecem são: tirinhas (47), poemas 

(46), anúncios (13), excertos de romance (11) e depoimentos (6). 

 Os seguintes gêneros aparecem somente nesse livro da coleção: narrativa de 
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aventura (4), narrativa de cavalaria (4), narrativa mítica (2), resumo (1), texto de 

campanha (1), trova (1) e sinopse de filme (1).  

 No material do 8º ano, nota-se um equilíbrio no aparecimento de gêneros 

verbais e não verbais: tirinhas (31), poemas (28), anúncios (24), notícias jornalísticas 

(13), excertos de romance (13), crônicas (10), piadas (8), cartuns (7), textos 

científicos (5). 

 Os seguintes gêneros aparecem somente nesse livro da coleção: resenha 

crítica (1), peça de teatro (1), artigo (1), carta de leitores (1) e carta-denúncia (1). 

 No material do 9º ano, os gêneros que mais aparecem são: poemas (35), 

tirinhas (34), anúncios (26), notícias jornalísticas (22), crônicas (7), excertos de 

romance (7), textos científicos (5) e cartuns (5). 

 Os seguintes gêneros aparecem somente nesse livro da coleção: convite de 

casamento (1), conto (4), editorial (1), bilhete (1), debate (1) e redação de vestibular 

(1).  

 Comparando os gêneros encontrados na coleção, nota-se: maior utilização do 

gênero textual tirinha nos livros didáticos dos 6º e 7º anos, por ter um caráter mais 

lúdico e por estar mais adequado à faixa etária dos estudantes; declínio gradual do 

uso do gênero cartum no 8º e 9º ano; predominância de gênero poema no 7º ano e 

um crescimento gradual desse gênero em relação ao 6º, 8º e 9º anos; crescimento 

do uso do gênero anúncio em relação ao avanço dos anos escolares; considerável 

diminuição do uso do gênero conto de fadas nos últimos anos, justificado pela 

adequação do gênero à faixa etária dos alunos; crescimento gradual do uso do 

gênero notícia jornalística com o avanço dos estudos, por se tratar de um gênero 

que exige mais a reflexão dos alunos enquanto leitores e cidadãos; considerável 

diminuição do uso do gênero dicionário; diminuição do aparecimento do gênero 

notícia de revista, o que se opõe ao uso das notícias jornalistas; grande crescimento 

do aparecimento do gênero entrevista no 7º ano; relativo equilíbrio na ocorrência do 

gênero letra de música entre o 6º, 7º e 8º anos e declínio em relação ao 9º ano;  

crescimento da ocorrência dos gêneros crônica e texto científico nos últimos anos do 

ensino fundamental. 
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4.1.2 Cotejo entre os gêneros encontrados nos mater iais didáticos e os 

indicados nos PCNs 

 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,1998, p. 54) indicam os 

seguintes gêneros textuais para a prática de leitura de textos, dos quais serão 

considerados apenas os relacionados à linguagem escrita:  

 

(BRASIL, 1998, p. 54)  
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Para a prática de produção de textos, os PCNs indicam os seguintes gêneros 

textuais, dos quais serão considerados apenas os relacionados à linguagem escrita:  

 

(BRASIL, 1998, p. 57) 

 

Nota-se que, tanto na sugestão de gêneros para a prática de leitura quanto 

para a prática de produção textual, especificamente na parte de imprensa, não 

aparece o gênero crônica, ficando este restrito ao literário. Segundo Costa (2009, p. 

78-80), esse gênero originário dos folhetins publicados no início do jornalismo, em 

meio a notícias/reportagens, restringia-se a relatos reais e ilustres. Com o passar do 

tempo, a partir do século XIX, esse gênero passou a ser usado por grandes 

escritores, que refletiam sobre a vida social, a política, os costumes, o cotidiano, etc. 

Hoje em dia, a crônica é encontrada no jornalismo, em forma de notícias, 

comentários, algumas vezes críticos e polêmicos. Muitos cronistas têm uma forte 

presença na Língua Portuguesa. Esse é o único gênero literário produzido 

essencialmente para ser vinculado na imprensa, com o objetivo de agradar aos 



65 
 

 

leitores dentro de um espaço sempre igual e com a mesma localização, criando-se, 

assim, uma familiaridade entre o escritor e aqueles que o leem.  

Comparando os gêneros encontrados nos livros didáticos da coleção 

Português – Linguagens com os gêneros indicados nos PCNs, em relação à 

linguagem escrita, percebe-se que a coleção está de acordo com o proposto nos 

PCNs. Quase todos os gêneros indicados no documento-referência constam dos 

materiais didáticos. Alguns não aparecem como os principais gêneros abordados 

nas unidades, mas todos são apresentados em, pelo menos, uma das seções dos 

livros. 

No caso dos gêneros indicados para o ensino de leitura de textos, nota-se 

consonância entre os gêneros literários: crônica, cujas principais características já 

foram abordadas, conto e poema. O conto, segundo Costa (2009, p. 74), é do tipo 

narrativo, pouco extenso e sintético, devido a suas origens socioculturais e 

circunstâncias pragmáticas (origem nos causos populares). Já o poema é uma 

composição poética em versos, de tamanho muito variado. (COSTA, 2009, p. 167)  

Vejam-se alguns exemplos: 

• Crônica 

 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 8º ano, p. 86) 
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• Conto 

 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 9º ano, p. 76) 
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• Poema 

 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 7º ano, p. 76) 

 

Os demais gêneros literários (novela e romance) são encontrados na coleção 

Português – Linguagens. Há novelas de cavalaria no capítulo principal e excertos de 

romance em algumas seções de leitura. Já os textos dramáticos não aparecem na 

coleção.  

Em relação aos gêneros de imprensa, nas seções exclusivas de leitura, não 

foram encontrados os gêneros notícia, entrevista, editorial, artigo e carta do leitor. Na 

coleção, há ocorrência desses tipos de gêneros em outras seções, como A língua 

em foco e Produção de textos. O gênero reportagem aparece como sugestão de 

leitura e os gêneros charge/cartum e tira, apesar de não fazerem parte do tema de 

determinada unidade da coleção, são uns dos gêneros que mais aparecem.  

Como característica do gênero reportagem, Costa (2009, p. 178) diz que se 
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trata texto jornalístico, vinculado por órgãos da imprensa; geralmente, mais longo do 

que uma notícia, com teor crítico. E, em relação ao cartum, Costa (2009, p. 56) 

informa que se trata de um gênero do domínio jornalístico, usado como desenho 

humorístico ou satírico para retratar, de forma crítica, algum acontecimento ou 

alguma característica de uma sociedade. Vejam-se alguns exemplos: 

 

• Reportagem 

 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 6º ano. p. 228) 
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• Cartum 

 

  (CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 8º ano, p. 58) 

 

Os gêneros de divulgação científica: verbete enciclopédico, relatório de 

experiência e artigo bem como os de publicidade: propaganda/anúncio publicitário 

não foram encontrados nas seções de leitura. 

No caso dos gêneros indicados para a produção de textos escritos, nota-se 

que a maioria dos gêneros que consta dos materiais didáticos também está em 

harmonia com os indicados nos PCNs. Em relação aos gêneros literários, os três 

gêneros aparecem nos temas das unidades dos livros da coleção em análise: 

crônica, conto e poema. Vejam-se alguns exemplos: 
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• Crônica 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 8º ano, p. 109) 
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(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 8º ano, p. 110) 
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• Conto 

 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 9º ano, p. 105) 
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• Poema 

 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 7º ano, p. 83) 

 

Quanto aos gêneros de imprensa, os gêneros reportagem e entrevista são 

apresentados nas propostas de produção textual, e os demais (artigo e carta de 

leitor) não. A entrevista, segundo Costa (2009, p. 102) é definida como uma 

conversa entre pessoas em um local combinado, para obtenção de esclarecimentos, 

avaliações, opiniões, etc. Vejam-se alguns exemplos: 
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• Reportagem 

 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 9º ano, p. 22) 
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• Entrevista 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 7º ano, p. 243) 

 

Em relação aos gêneros de divulgação científica: relatório de experiências, 

esquema e resumo de artigos ou verbetes de enciclopédia, não foram encontradas 

ocorrências nas seções de produção textual.  

 

 

4.1.3 Análise de gêneros selecionados para a leitur a e para a produção 

textual, e sua adequação ao proposto no PNLD 

 

 

 Os gêneros abordados nos capítulos da coleção Português – Linguagens 

para prática de leitura são os mesmos apresentados para a prática de produção 

textual, na seção Agora é a sua vez.  

 No livro do 6º ano, os gêneros mais abordados para o trabalho de leitura e de 

produção textual são: conto de fadas, histórias em quadrinhos e relato pessoal, em 

conformidade com o apresentado no PNLD 2011. As histórias em quadrinho, 

segundo Costa (2009, p. 125), caracterizam-se pela combinação de linguagem 
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verbal (narrativa escrita e falada, colocada em balões e legendas) e a linguagem 

visual (imagem gráfica). Já o relato trata-se de uma narração não ficcional escrita ou 

oral sobre um acontecimento, feita geralmente usando-se o pretérito perfeito ou o 

presente histórico. (COSTA, 2009, p. 176) Os demais gêneros apresentados no 

PNLD 2011, realmente, aparecem no livro, mas não nas principais seções de prática 

de leitura e de produção textual, respectivamente. Vejam-se: 

 

6º ano: conto de fadas, cartum, excerto de romance, narrativa, anedota, 
tirinha, anúncio, história em quadrinhos, fotografia, poema, relato pessoal, 
pintura, canção, crônica, texto de opinião, fábula, poema, cartaz. (BRASIL, 
2011, p. 112) 

 

6º ano: conto maravilhoso, produção de parágrafo, história em quadrinhos, 
cartaz, diálogo, relato pessoal, carta, e-mail, descrição de lugares, página 
de diário, relato, blog, texto de opinião. (BRASIL, 2011, p. 113) 

 

 Esses demais gêneros são encontrados, principalmente, na seção A língua 

em foco (na parte de exemplos e de exercícios). Como a finalidade dessa seção é 

levar o aluno a construir determinados conceitos gramaticais, são apresentados 

previamente, no livro de 6º ano, diversos gêneros, entre eles, tirinhas, poemas, 

cartazes, por meio dos quais o aluno tem a possibilidade de praticar diversas 

atividades de leitura, observação, comparação, discussão, análise e inferências, 

para depois se chegar ao conceito estabelecido. 

No livro do 7º ano, os gêneros mais abordados para o trabalho de leitura são: 

textos míticos, poemas, texto de campanha comunitária, debate deliberativo, notícia 

e entrevista. Vejam-se, a seguir, os gêneros indicados no PNLD 2011 para a leitura e 

para a produção textual, respectivamente: 

 

7º ano:  mito, lenda, narrativa de aventura, tirinha, foto, anúncio, cartum, 
poema, crônica, cartaz de campanha, pintura, depoimento, reportagem, 
excerto de romance.  (BRASIL, 2011, p. 111) 

 

7º ano: mito, narrativa de aventura, narração de episódio marcante, história 
em quadrinhos, texto descritivo, cartaz, poema, limerique, texto para 
campanha publicitária, notícia, entrevista. (BRASIL, 2011, p. 113) 

 

 Nesse livro, os gêneros apresentados no PNLD foram bastante utilizados, 

inclusive na seção de Produção de texto, que desenvolve o conteúdo do ponto de 

vista teórico, partindo da observação de um determinado gênero, e na seção Agora 
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é a sua vez, que está voltada para a produção textual do aluno, desenvolvida de 

acordo com uma ou mais propostas que permitam a aplicação dos aspectos teóricos 

desenvolvidos. 

No livro do 8º ano, os gêneros mais abordados para o trabalho de leitura são: 

texto teatral, crônica, anúncio publicitário, carta de leitor, carta-denúncia e texto 

científico. Vejam-se, a seguir, os gêneros indicados no PNLD 2011 para a leitura e 

para a produção textual, respectivamente: 

 

8º ano : crônica, peça de teatro, anúncio, poema, texto de opinião, tirinha, 
pintura, cartum, carta de leitor, carta denúncia, texto de divulgação científica, 
artigo de opinião, entrevista.  (BRASIL, 2011, p. 112) 

 

8º ano : roteiro de teatro, crônica, crítica, roteiro de entrevista, cartaz, frases 
curtas, propaganda, carta de leitor, estatuto, carta denúncia, questionário, 
texto de divulgação científica. (BRASIL, 2011, p.113) 

 

 Nesse livro do 8º ano, são apresentados gêneros que representam a prática 

da realidade social que cerca o indivíduo, de forma que os alunos, já adolescentes, 

possam se posicionar sobre assuntos atuais e polêmicos, como a própria 

adolescência, o consumo, as diferenças, o racismo, entre outros.  

No texto de 9º ano, os gêneros mais abordados para o trabalho de leitura são: 

textos jornalísticos, conto e debate. Observem-se, a seguir, os gêneros indicados no 

PNLD 2011 para a leitura e para a produção textual, respectivamente: 

 

9º ano : crônica, reportagem, tirinha, foto, poema, anúncio, cartum, editorial, 
pintura, conto, debate, redação escolar, letra de canção.  (BRASIL, 2011, 
p.112) 

 

9º ano : reportagem, editorial, conto, texto argumentativo, poema. (BRASIL, 
2011, p.113) 

 

Nesse livro, nota-se também grande preocupação com a formação dos 

alunos, mais do que linguística, também pessoal e social, já que há a apresentação 

de gêneros que abordam assuntos como: valores, moda, preconceito, amor, 

gravidez na adolescência, violência, etc.  

Em comparação com os gêneros indicados nos PCNs, tanto para a prática de 

leitura e de produção textual, nota-se que também há conformidade, visto que, nos 

PCNs, os gêneros mais recomendados (conto, crônica, poema, notícia, artigo e 

entrevista) também são indicados no PNLD e fazem, realmente, parte dos livros da 
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coleção em análise. 

 

 

4.1.4 Análise de propostas de produção textual apre sentadas nos 

materiais didáticos 

 

 

 Na seção Agora é a sua vez, Cereja e Magalhães apresentam algumas 

propostas de produção textual, nas quais há informações detalhadas sobre as 

etapas do processo de produção de textos, que deverão ser elaborados pelos alunos 

(individualmente ou em grupo) e sobre a finalidade desse trabalho, que será a 

publicação de livros, separados por gêneros, e posterior apresentação em mostras 

abertas à sociedade. 

Esse tipo de metodologia apresentada na coleção Português – Linguagens 

está de acordo com a metodologia proposta por Geraldi (2011, p. 65), segundo a 

qual, o destino dado aos textos produzidos na escola deve ser diferente daquele já 

conhecido dos alunos e mais cômodo para muitos professores, que é a escrita de 

texto para ser lido somente por uma pessoa: o professor, quem corrigirá o texto e 

atribuirá uma nota para ele. O ideal é esse texto ser apresentado em mostras 

abertas à sociedade e lido por diversas pessoas. Para esse objetivo se concretizar, é 

fundamental que os alunos tomem conhecimento desse planejamento desde o início 

do ano letivo. Essa metodologia também está de acordo com a teoria de Marcuschi 

(2008, p. 78), segundo a qual a produção textual é uma atividade sociointerativa, 

que envolve decisões conjuntas, sendo necessário ter o que dizer e seguir algumas 

normas para se produzir um texto coerente. E, por fim, está de acordo com a teoria 

de Charaudeau, especialmente, em relação à análise do texto, na qual é preciso 

levar em consideração o sistema linguístico, o próprio texto e a situação 

comunicativa.  

No livro do 6º ano da coleção Português – Linguagens, há propostas de 

produção de: contos maravilhosos, que serão apresentadas na mostra Histórias de 

hoje e sempre; histórias em quadrinhos, que serão apresentadas na mostra 

Quadrinhos – um mundo de história; relatos pessoais, que serão apresentadas na 

mostra Eu também faço história; e textos de opinião, que serão apresentadas na 

mostra Se é meio ambiente, estou no meio.  
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No livro do 7º ano da coleção Português – Linguagens, há propostas de 

produção de: textos sobre mitos e heróis, que serão apresentadas na mostra Heróis 

de todos os tempos; poemas, que serão apresentadas na mostra Viva a poesia!; 

textos de campanha comunitária, que serão apresentadas na mostra Seja Solidário, 

seja voluntário; e notícias, que serão apresentadas na mostra Aventura em cena. 

No livro do 8º ano da coleção Português – Linguagens, há propostas de 

produção de: texto teatral, que serão apresentadas na mostra Fazendo cena; 

crônicas e crônicas argumentativas, que serão apresentadas na mostra O 

adolescente: não ao não; anúncios publicitários, carta de leitor e carta-denúncia, que 

serão apresentadas na mostra Feira de consumo; e texto de divulgação científica e 

seminários, que serão apresentadas na mostra Meio ambiente: nosso meio. 

No livro do 9º ano da coleção Português – Linguagens, há propostas de 

produção de: reportagens e editoria, que serão apresentadas na mostra O sonho 

acabou?; contos, que serão apresentadas na mostra Quem conta um conto aumenta 

um ponto; debates, que serão apresentadas na mostra Século XXI; e textos 

dissertativos-argumentativos, que serão apresentados na mostra No nosso tempo.

 Analisa-se agora uma proposta textual de cada livro da coleção Português – 

Linguagens. A primeira unidade do livro do sexto ano, intitulada No mundo da 

fantasia, é composta de três capítulos: Era uma vez; Pato aqui, pato acolá; e Todas 

as crianças crescem... menos uma!. Eles têm como propostas de produção textual a 

elaboração de um conto maravilhoso. Para isso, Cereja e Magalhães apresentam 

algumas orientações de forma a direcionar professores e alunos. Na primeira 

proposta, os alunos devem rever algumas situações enumeradas por Wladimir 

Propp10, bem como definir quem será o(a) herói(na) e o vilão da história, podendo 

escrever uma história ocorrida no passado ou no presente. Os alunos devem 

começar o conto apresentando o herói como vítima de uma armadilha planejada 

pelo vilão e escolher o final de acordo com sua preferência. Após isso, os alunos 

devem avaliar o conto, inclusive em relação à adequação da linguagem ao público 

leitor e ao gênero textual.  

Na segunda proposta, os alunos devem se basear em listas de palavras que 

                                                 
10 São exemplos de algumas situações enumeradas por Wladimir Propp: O herói 
se distancia de sua casa; Uma proibição é imposta ao herói; O herói é submetido a 
provas; O herói realiza as tarefas que lhe são impostas; Meios mágicos são 
fornecidos aos heróis, etc. 
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sugerem uma história conhecida, sendo que, entre essas palavras, há uma que não 

faz parte da tal história; por isso, quebra a sequência da narrativa. Com base na lista 

selecionada, os alunos devem reinventar a história, incluindo o novo elemento que 

destoa dos demais. Como forma de remeter facilmente ao gênero, há a orientação 

para os alunos começarem a narrativa pela expressão Era uma vez. Após o 

planejamento do texto e a elaboração do rascunho, há informações para o aluno 

fazer uma revisão cuidadosa do texto, seguindo as orientações do boxe Avalie seu 

conto maravilhoso, e passá-lo a limpo. 

Na terceira proposta de produção textual que consta da unidade, há um 

desafio para os alunos, que devem treinar a linguagem oral, contando histórias 

empregando a linguagem dos contos maravilhosos, sem usar gírias ou outras 

marcas da oralidade. Para a preparação dos alunos, é disponibilizada a versão oral 

do conto O patinho bonito.  

As propostas de produção textual da primeira unidade do livro do sexto ano 

serão apresentadas no projeto Histórias de hoje e sempre – nome proposto do livro 

que apresentará as histórias inventadas pelos alunos. Essa metodologia está 

seguindo a orientação de Geraldi (2011, p. 65), na qual indica o seguinte para os 

alunos dessa série: 

 

a publicação, mimeografada, de uma antologia das histórias produzidas, 
onde constará tanto o nome do aluno que contou a história como o nome do 
autor do texto. No final do ano, portanto, os alunos terão de produzir um 
livrinho, e este será o objetivo final da prática de produção de textos nessa 
série. 

 

 Na segunda unidade do livro do 7º ano, são apresentadas algumas propostas 

de produção textual com foco no gênero poema, as quais serão publicadas depois 

em um livro de poemas que fará parte da mostra Viva a poesia viva! Para isso, os 

alunos terão de se guiar por algumas orientações apresentadas no livro. No primeiro 

capítulo da unidade, intitulado A palavra no reino da ternura, os alunos terão de dizer 

algumas palavras que rimem com a indicada pelo professor, formando um poema no 

final. Em seguida, há sugestão para os alunos criarem limeriques (poemas bem-

humorados, de cinco versos, rimados e bem-ritmados), completarem letras de 

músicas e poemas famosos. Por fim, os alunos devem criar poemas sobre um 

assunto de sua preferência, revisando-o e refazendo-o quantas vezes forem 

necessárias. Nos demais capítulos dessa unidade, A trilha das palavras e Palavra: 
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avesso da solidão, também são apresentadas propostas de produção textual com 

base no gênero poema, tanto escrita quanto oral.  

Essas propostas de produção textual também estão seguindo as orientações 

de Geraldi (2011, p. 65), na qual indica o seguinte para os alunos dessa série: 

 

organização, como na série anterior, de uma antologia de textos no final do 
ano ou organização de um jornal mural da turma, onde serão afixados os 
textos produzidos para que todos possam lê-los. 

 

A quarta unidade do livro do 8º ano, Ser diferente, é composta dos seguintes 

capítulos: Racismo? Estou fora!; Sou o que sou; e Diferença fatal. No primeiro, os 

alunos devem escrever um texto de divulgação científica sobre a obesidade e suas 

consequências, destinado a estudantes do 6º ao 9º ano. Para subsidiar o trabalho 

dos alunos, há alguns textos complementares sobre o assunto, todos com um grau 

de informatividade adequado ao tema e aos interlocutores. Além disso, há uma 

sugestão de roteiro para direcionar a produção textual, composto dos seguintes 

itens: iniciar o texto com um parágrafo de apresentação do tema; apontar as causas 

da obesidade identificadas pela ciência; apontar as consequências e os riscos da 

obesidade para a saúde; apontar a importância de reversão do quadro do crescente 

aumento da obesidade no mundo com vistas à saúde e ao bem-estar físico e 

psicológico das pessoas; concluir, apontando saídas para a solução do problema da 

obesidade. Após a conclusão, os alunos devem revisar o texto de acordo com as 

orientações do boxe Avalie seu texto de divulgação científica, corrigindo-o quantas 

vezes forem necessárias. 

 

Observe se seu texto explica claramente o fenômeno de que se trata; se há 
um desenvolvimento das ideias, com as causas e as consequências do 
fenômeno e possíveis saídas para a solução do problema.  
Verifique também se a estruturação do texto em parágrafos está benfeita, se 
a linguagem apresenta terminologia científica acessível e está de acordo 
com a norma-padrão da língua. (CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 8º ano, p. 
223) 

 

Na parte produção textual do segundo capítulo da unidade 4, os alunos 

devem escrever um texto sobre divulgação científica com base em um dos temas 

sugeridos ou sobre outro de sua escolha: os esteroides anabolizantes; prática 

esportiva na adolescência; quando uma dieta é necessária na adolescência; 

diabetes na adolescência. Para subsidiar a tarefa, também são disponibilizados 
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alguns textos complementares. 

Já no terceiro capítulo dessa unidade, foi selecionado o gênero seminário, da 

família dos gêneros expositivos. Como proposta, os alunos terão de aprender a 

realizar um seminário. Para tal, são apresentadas todas as suas etapas: 

planejamento e preparação de um seminário; seleção e organização de informação 

e recursos materiais; produção do roteiro e esquema; ensaio; apresentação do 

seminário; sequência e andamento da exposição; postura do apresentador. Os 

alunos deverão escolher um tema para ser objeto do seminário do grupo e se 

organizar, seguindo as orientações apresentadas. Por fim, é sugerida aos alunos a 

gravação dos seminários para auxiliar no momento da avaliação, no qual deverão 

ser observados alguns pontos que constam do boxe Avaliem os seminários. 

 

Avaliem o seminário do seu grupo e de outros grupos, observando se a 
exposição mostrou qualidade e adequação em relação aos seguintes 
critérios: qualidade e profundidade de informações, sequência, ritmo e 
tempo da exposição, uso adequado do roteiro e de recursos audiovisuais, 
postura dos apresentadores, adequação da linguagem, coerência e coesão 
entre as partes. (CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 8º ano, p. 260) 

 

Ao final da quarta unidade, na parte Intervalo, os alunos devem seguir com 

apresentações de seminários sobre os seguintes temas relacionados ao meio 

ambiente: O consumismo e a produção de lixo; Aquecimento global; Desmatamento 

no Brasil; Espécies em extinção; Água: bem de todos. 

Para essa série escolar, Geraldi (2011, p. 65) indica a organização e 

publicação de um jornal, proposta de produção textual não encontrada no terceiro 

livro da coleção de Cereja e Magalhães: 

 

organização de jornal mimeografado, da escola ou da série, com circulação 
mensal, onde os melhores textos serão publicados. Os jornais poderão ser 
vendidos no interior da própria escola ou fora dela, para assim se tornarem 
financeiramente viáveis. 

 

 Na primeira unidade do livro do 9º ano, Valores, é sugerido aos alunos a 

formação de grupos de reportagem e a visitação de bibliotecas para avaliar suas 

condições. Os alunos devem planejar o aspecto visual da reportagem, dando-lhe um 

título, bem como devem montar a reportagem e fazer uma revisão cuidadosa, 

seguindo as orientações do boxe Avaliem a reportagem, modificando o que for 

necessário. 
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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 o perfil do leitor e se segue a 
norma-padrão da língua. (CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 9º ano, p. 23) 

 

No segundo capítulo dessa unidade, os alunos também terão de produzir uma 

reportagem sobre um dos seguintes assuntos: O movimento ‘hippie’ e o ‘Flower 

Power’; As bandas dos Beatles, dos Rolling Stones e Bob Dylan; O festival de rock 

Woodstock; Movimentos musicais brasileiros; o grupo Opinião, a Bossa Nova; a 

Jovem Guarda e o Tropicalismo; O cinema novo; o Teatro de Arena e o Teatro 

Oficina; Nos Estados Unidos, protestos contra a Guerra do Vietnã – no Brasil, 

protestos contra o regime militar; Os movimentos estudantis; Che Guevara. 

No terceiro capítulo dessa unidade, os alunos devem ler o diálogo entre dois 

consagrados escritores da literatura brasileira: Ana Maria Machado e Moacyr Scliar, 

que não concordam com a ideia de que a juventude atual é alienada e despolitizada. 

Após a leitura, os alunos devem escolher um tema, tomando uma posição sobre ele 

e anotando seus argumentos, para redigir um editorial. Entre os temas sugeridos, 

há: O olhar do jovem sobre o descuido público com a cidade e/ou com o cidadão; O 

jovem e o envolvimento com a atuação em benefício do outro; Ser jovem hoje – 

alienação e engajamento?; O jovem e a política; O jovem de hoje e os desafios que 

ele vive; O trabalho ‘invisível’ do voluntariado jovem. 

Por fim, na seção Intervalo, os alunos devem reunir outras matérias 

jornalísticas às reportagens e ao editorial produzido na unidade, e montar um jornal 

sobre temas relacionados à década de 1960, que será apresentado em uma mostra 

aberta à sociedade. Como sugestão de título para essa mostra, tem-se: O sonho 

acabou?. 

Essas propostas de produção textual estão seguindo as orientações de 

Geraldi (2011, p. 65), que indica o seguinte para os alunos dessa série: 

 

organização de antologia no final do ano e/ou remessa dos melhores textos 
para publicação no jornal da localidade (quando houver e desde que o 
professor consiga espaço para a coluna de sua responsabilidade). 

 

 Como se pode notar, as propostas de produção textual apresentadas na 

coleção Português – Linguagens estão em conformidade com o pensamento dos 

teóricos selecionados para fundamentar este trabalho. Segundo Charaudeau, a 
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produção de um texto deve ser apropriada ao público imaginado pelo locutor; por 

isso, deve ser ordenada em tipos textuais (ou em modos de organização do 

discurso, como prefere o autor em questão) e composta por recursos linguísticos em 

função dos efeitos que pretende produzir no interlocutor.  

Para Marcuschi (2008, p. 207), é importante abordar detalhadamente os 

gêneros textuais em sala de aula, ensinando aos alunos as características de cada 

gênero e estimulando a produção textual bem como a identificação desses gêneros 

na leitura. Essa metodologia faz com que os alunos se envolvam com situações 

reais de uso da linguagem, tornando-se capazes de produzir textos com eficiência e 

de ler/pensar criticamente.  

As propostas de produção textual também estão de acordo com a 

metodologia proposta por Geraldi: é preciso que se tenha o que dizer; se tenha uma 

razão para dizer o que se tem a dizer; se tenha para quem dizer o que se tem a 

dizer; o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para quem 

diz; se escolham as estratégias para realizar as anteriores.  

Ainda segundo o pensamento de Geraldi, os temas propostos para a 

produção textual devem ser originais, diferentes dos já apresentados nas séries 

anteriores. Diante de novos temas, os alunos demonstram interesse na prática da 

produção textual, no aprimoramento do conhecimento e na exposição do trabalho 

para outras pessoas, que não seu professor. Além disso, os alunos devem se tornar 

capazes de ler, interpretar, produzir diversos tipos de textos e avaliar seu próprio 

trabalho, redigindo-o quantas vezes forem necessárias para que se torne um texto 

bem escrito.   

Na análise de propostas de produção textual da coleção, notou-se a 

preocupação dos autores em fornecer aos alunos condições de realização da tarefa, 

como leitura de diversos gêneros textuais e orientações detalhadas sobre as 

propostas de produção textual. Por fim, percebeu-se também que todas as 

propostas de produção textual estão adequadas às metodologias analisadas e ao 

público-alvo, o que favorece a melhoria da qualidade do ensino nas escolas 

brasileiras. Por meio da aplicação correta das propostas de produção textual em sala 

de aula, professores e alunos estarão mais preparados, seja a ensinar, seja a se 

posicionar como cidadãos, já que tais propostas levam em conta, além de aspectos 

linguísticos, aspectos cognitivos e sociais. 
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4.1.5 Análise de exposição prévia sobre os tipos e os gêneros textuais 

 

 

 Bezerra (2005, p. 41) reforça as orientações dos PCNs em relação à 

responsabilidade mais sistemática de professores de Língua Portuguesa em ensinar 

os alunos a utilizarem textos de que fazem uso. Entretanto, ela faz uma crítica em 

relação a esses Parâmetros no que diz repeito à falta de informações mais precisas 

acerca dos gêneros textuais nas orientações sobre a seleção do gênero mais 

adequado a seus objetivos e à circunstância. Segundo Bezerra, essa informação 

não é suficiente para a orientação do professor e, consequentemente, dos alunos, 

embora possam ser feitas inferências.  

Na coleção Português – Linguagens, as informações sobre os tipos e os 

gêneros textuais são apresentadas aos poucos, principalmente nos enunciados de 

questões propostas para interpretação e produção de texto. Não há uma explicação 

prévia acerca de todos os gêneros abordados em qualquer uma das seções. Essa 

explicação aparece com um pouco mais de frequência no livro do 6º ano, 

provavelmente, pelo fato de ser o primeiro livro da coleção e voltado para alunos que 

ainda não têm conhecimento sobre a temática. 

 Analisam-se a seguir algumas exposições prévias acerca de gêneros 

apresentados nos quatro livros da coleção Português – Linguagens. O primeiro texto 

apresentado para leitura é um conto de fada, ou conto maravilhoso, como 

denominam Cereja e Magalhães, intitulado Senhora Holle, dos irmãos Grimm. Esse 

texto é do tipo narrativo. No entanto, não há uma explicação clara e detalhada sobre 

os gêneros e os tipos textuais, ou modos de organização do discurso, como posto 

por Charaudeau. Há apenas um pequeno trecho que introduz o assunto: 

 

Era uma vez...”. Basta que alguém pronuncie essas palavras para sabermos 
que lá vem história. E histórias povoadas de príncipes e princesas, crianças 
em perigo, soldadinhos de chumbo, gigantes e dragões... Essas histórias, 
conhecidas como contos maravilhosos, não morrem nunca: são contadas de 
geração a geração. E estão em toda parte: na voz da mãe ou da avó, nos 
livros, nas histórias em quadrinhos, nos desenhos animados, no cinema. 
(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 6º ano, p.14) 

 

 No caso do tipo textual narrativo, somente após exposição do conto 

maravilhoso, há a seguinte informação: 
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Quem conta a história? 
Quem conta a história é chamado de narrador. Quando o narrador 
participa dos fatos e é também personagem, dizemos que ele é 
narrador-personagem. Nesse caso, ele usa a 1ª pessoa (eu, nós). 
Quando o narrador não participa da história e conta-a sem fazer 
referência a si mesmo, ou seja, é apenas observador, dizemos que 
ele é um narrador-observador. Nesse caso, ele usa a 3ª pessoa (ele, 
o herói, a princesa, as moças, etc.) (CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 
6º ano, p. 20) 

 

 Apenas antes da apresentação do segundo conto maravilhoso, O patinho 

bonito, de Marcelo Coelho, uma recriação do tradicional conto maravilhoso O patinho 

feio, de Hans Christian Andersen, há informação sobre esse gênero textual: 

 

Os contos maravilhosos durante séculos estimularam a imaginação de 
crianças e adultos, e ainda hoje servem como fonte de inspiração para os 
escritores modernos. Às vezes, eles são apenas recontados em uma 
linguagem atual, para facilitar a compreensão dos leitores de hoje; outras 
vezes, são recriados, isto é servem como referência para a invenção de 
uma história muito diferente. O conto que você vai ler a seguir é recriação 
de um tradicional conto maravilhoso de Hans Christian Andersen. (CEREJA 
e MAGALHÃES, 2010, 6º ano, p. 34) 

 

 Na parte compreensão e interpretação, são abordadas questões sobre 

descrição bem como diferenciação entre contos maravilhosos e fábulas: 

 

Questão 3:  Em O patinho feio, as diferenças entre o patinho e os outros 
patos também começam pelo ovo. Comparando as duas histórias, 
responda: a) Como era o ovo que deu origem ao patinho feio? 
b) Como era o ovo que deu origem a Mílton? (CEREJA e MAGALHÃES, 
2010, 6º ano, p. 36) 

 
Questão 9: Durante séculos, os contos maravilhosos e as fábulas têm 
contribuído para a educação das crianças. Apesar de os contos nem sempre 
apresentarem uma moral no final da história, como ocorre nas fábulas, eles 
também transmitem ensinamentos. (CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 6º ano, 
p. 37) 

 

 Na parte ler é um prazer, há mais informações sobre o gênero fábula: 

 
As fábulas são pequenas histórias que geralmente têm animais como 
personagens e quase sempre terminam com uma moral, isto é, um 
ensinamento. Como os contos maravilhosos, as fábulas são muito antigas. 
Nascidas no Oriente, elas foram reinventadas no Ocidente pelo escravo 
grego Esopo, que, para mostrar aos homens como agir com sabedoria, 
criava histórias em que os animais dialogavam. Mais tarde, suas fábulas 
foram reescritas em versos, com um leve tom satírico, por Fedro, um 
escravo romano. O grande responsável pela divulgação das fábulas de 
Esopo no Ocidente foi, porém, o poeta francês Jean de la Fontaine. 
(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 6º ano, p.39)  
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 No capítulo 3, é apresentado o conto maravilhoso Peter Pan, de James 

Barrie. Na seção estudo do texto, questiona-se sobre a relação entre esse conto e o 

ser mitológico Pã, deus do bosque e dos campos, e sugere-se a leitura do poema 

Infância, que menciona a história de Peter Pan, bem como o filme Hook: a volta do 

Capitão Gancho, de Steven Spielberg, em que é contada a história do Peter Pan que 

cresceu e se tornou adulto. 

 Apenas na segunda unidade do livro do 6º ano, é apresentado o conceito de 

gêneros do discurso, por meio de uma receita de um tipo diferente de pizza, indicada 

pelo Menino Maluquinho, de Ziraldo e Sílvio Lancellotti. Cereja e Magalhães iniciam 

o assunto informando que as atividades humanas estão relacionadas com o uso de 

linguagem, as quais podem ser organizadas em esferas de atividades, nas quais são 

produzidos determinados tipos de textos, mais ou menos parecidos entre si.  

 

Por exemplo, na esfera doméstica e gastronômica, podemos ler e escrever 
diferentes receitas: de “pizza falsa”, de bolo de chocolate, de suco de 
melancia, de torta de franco, etc. Apesar das diferenças quanto aos 
ingredientes e ao modo de fazer, todas elas são receitas.  
Na esfera jornalística, podemos ler diferentes notícias: uma, por exemplo, 
informando sobre uma viagem do presidente ao exterior e outra sobre a 
gripe. Como textos, elas são diferentes entre si, mas ambas possuem algo 
em comum que as faz serem notícias: informam sobre um acontecimento e 
apresentam uma estrutura e uma linguagem semelhantes. Tanto a receita 
quanto a notícia são gêneros do discurso. Também são gêneros do discurso 
textos como carta pessoal, e-mail, requerimento, entrevista, debate, 
seminário, conto, etc.  
Gêneros do discurso são textos que circulam em dete rminadas esferas 
de atividades humanas e que, com pequenas variações , apresenta, 
tema, estrutura e linguagem semelhantes.  (CEREJA e MAGALHÃES, 
2010, 6º ano, p. 71) (grifo nosso) 

  

 Nesse livro do 6º ano, nota-se que há uma preocupação dos autores em 

caracterizar o principal gênero da unidade, apresentando no livro textos 

diversificados para fazer com que gênero se torne mais familiar para o aluno. Apesar 

de haver certa explicação prévia, o papel do professor na sala de aula é 

fundamental, principalmente para mostrar aos alunos que há uma relação entre 

aqueles exemplos que estão sendo apresentados ao longo da unidade e aquelas 

explicações/caracterizações dos gêneros.  

No livro do 7º ano, apresenta-se pequena explicação sobre alguns gêneros 

textuais também nos enunciados dos exercícios: 
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Mitos são histórias que expressam o modo como determinado povo vê o 
mundo. Transmitidas oralmente, são narrativas que explicam fatos e 
fenômenos para os quais não há uma explicação lógica. Cada povo e cada 
cultura têm seus próprios mitos e tradições. (CEREJA e MAGALHÃES, 
2010, 7º ano, p. 20) 

 

 Como já informado, as explicações tornam-se mais raras a partir do livro do 7º 

ano. Isso não chega a prejudicar a qualidade do material, até mesmo pelo fato de 

haver muitos exemplos de cada gênero abordado. Nota-se uma preferência dos 

autores por uma metodologia mais prática, e menos conceitual. 

Nos demais livros, essa metodologia é mantida. No livro do 8º ano, apresenta-

se breve explicação prévia sobre determinado gênero textual nas propostas de 

produção textual: 

 

O texto “Porta de colégio” é uma crônica. Esse tipo de texto quase sempre é 
curto, tem poucas personagens e se inicia quando os fatos principais da 
narrativa estão por acontecer. Por essa razão, nele, o tempo e o espaço são 
limitados. (CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 8º ano, p. 90) 

 

 No livro do 9º ano, também nos enunciados dos exercícios, há explicação 

sobre alguns gêneros textuais: 

 

Os textos jornalísticos apresentam, de modo geral, uma linguagem 
impessoal. Entretanto, nas reportagens, os jornalistas às vezes deixam 
transparecer sua opinião sobre o assunto que tratam. (…) Uma reportagem 
é constituída de vários textos, nos quais normalmente são apresentados 
fatos, opiniões, tabelas e mapas relacionados ao assunto principal. 
(CEREJA e MAGALHÃES, 2010, 9º ano, p 21) 

 

Além disso, é apresentada alguma definição nas propostas de produção 

textual: 

 

Os bons jornais e revistas do país, quando noticiam os fatos, evitam 
misturar notícia com opinião. Assim, procuram veicular a notícia com certa 
neutralidade e, quando querem opinar sobre um fato relevante, expressam 
seu ponto de vista numa seção criada especialmente para esse fim: o 
editorial. Da mesma família de outros gêneros  argumentativos, o editorial 
faz a defesa de um ponto de vista. Por isso, tem uma finalidade persuasiva, 
isto é, procura convencer o leitor a partir de argumentos. (CEREJA e 
MAGALHÃES, 2010, 9º ano, p. 56) 

 

Após análise de exposições prévias sobre os gêneros textuais que constam 

da coleção Português – Linguagens, notou-se a falta de um respaldo teórico 

esclarecedor acerca de vários gêneros textuais. Caso o professor na sala de aula  
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não se programe para complementar essa parte mais teórica, caberá a ele e aos 

próprios alunos, se participarem ativamente, tentar fazer correlações em sala de aula 

entre os diferentes exemplos apresentados, buscando identificar textos que tenham 

características comuns para tentar se chegar a um consenso sobre as reais 

características de tais gêneros e dos tipos textuais.  

A escolha dos autores pela apresentação de textos variados é bem positiva, 

mas o aluno somente conseguirá absorver as características de cada gênero caso 

participe das propostas de atividades que constam da coleção, especialmente das 

propostas de produção textual. Como a coleção tem uma abordagem mais prática, o 

aluno torna-se uma figura importante na construção do próprio conhecimento.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A prática escolar, geralmente, ancorada no livro didático, base dos 

professores, tem grande responsabilidade na formação de leitores, escritores 

e, principalmente, de sujeitos capazes de viver em sociedade, de se 

comunicar com outras pessoas, de expressar suas opiniões, de interpretar 

qualquer tipo de texto, e de ter acesso à informação e à cultura. 

Nesse processo de ensino-aprendizagem, o professor tem um papel 

fundamental, desde o momento da escolha do livro didático mais adequado 

ao perfil de seus alunos até sua prática em sala de aula, com uma 

metodologia eficiente para transmitir o conhecimento a seus alunos. Para 

isso, é importante que esse professor busque uma formação eficiente, 

atualizando-se constantemente, acompanhando as pesquisas e os avanços 

nos estudos metodológicos, bem como as práticas que fazem sucesso em 

sala de aula e que são recomendadas por teóricos importantes dentro de sua 

área de conhecimento.   

Apesar de tantas críticas feitas à atuação do professor que se defronta 

com várias dificuldades na área de educação, ainda mais a pública, a 

atuação participativa desses profissionais e das políticas educacionais do 

âmbito federal ao municipal é indispensável para a busca de uma educação 

de qualidade, que visa à formação dos alunos em cada nível do ensino e seu 

constante desenvolvimento pessoal e profissional. Inseridos no discurso do 

ensino-aprendizagem, e não no discurso da sala de aula, espera-se que 

professores e alunos se comportem não como reprodutores de frases prontas 

e de conceitos preestabelecidos mas como sujeitos conscientes de sua 

importância social, seres pensantes, capazes de refletir e de lutar por seus 

direitos e por seus ideais.  

A tradição na escola brasileira aponta que ainda predominam velhas 

práticas de ensino que colocam o professor no centro do processo de ensino-

aprendizagem. Com isso, grande parte dos alunos ainda tem dificuldade em 

escrever para todos os tipos de leitores e continuam escrevendo somente 

para seu professor. Os educadores precisam repensar suas práticas e ter 

consciência de que trabalhar somente os mesmos textos e solicitar as 
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mesmas propostas de redação só desmotiva os alunos. De acordo com os 

PCNs (BRASIL, 1998, p. 23), é necessário contemplar, nas atividades de 

ensino, a diversidade de textos e gêneros, e não apenas em função de sua 

relevância social, mas também pelo fato de que textos pertencentes a 

diferentes gêneros são organizados de diferentes formas. 

A era digital, com suas novas tecnologias, começa a fazer parte dos 

currículos escolares, para atender à demanda social. Por isso, é importante 

que os alunos aprendam todas as possíveis formas de comunicação, e uma 

excelente metodologia é a focada em tipos textuais e gêneros textuais (e 

digitais). Para isso, professores, conscientes da importância de seu papel, 

principalmente o social, buscam materiais didáticos mais adequados para a 

base de sua prática escolar e orientação de seus alunos em relação às 

diversas etapas de produção textual e leitura, com o objetivo de torná-los 

sujeitos capazes de saber o que dizer, a quem dizer e como dizer.   

Com foco nesse processo, este trabalho visou à análise de uma 

coleção de materiais didáticos, mais selecionada pelos professores do ensino 

fundamental da rede pública brasileira, mais especificamente análise em 

relação aos tipos e gêneros textuais selecionados para a prática de leitura e 

de produção textual. O propósito dessa análise não foi fazer crítica negativa 

ou apologia ao livro didático, mas verificar se a coleção selecionada 

apresenta metodologias adequadas ao ensino proposto, que justifique sua 

classificação entre as melhores coleções de Língua Portuguesa da 

atualidade. Com base no estudo de alguns teóricos especializados na 

temática material didático e ensino, foram apresentadas suas visões críticas 

quanto ao uso indiscriminado do livro didático, único instrumento usado pelo 

professor em sala de aula. Isso se justifica pelas reais condições que 

permeiam o universo da maioria dos professores das escolas públicas 

brasileiras. Diante de uma rotina cansativa e/ou de uma formação deficiente, 

eles têm pouco tempo para se dedicar à elaboração de um plano de aula 

criativo e eficiente.  

Como muitos professores fincam suas práticas no livro didático, é 

importante que as coleções de materiais didáticos sejam cada vez mais 

completas, apresentando metodologias eficientes e inovadoras bem como 

suporte teórico e exemplos práticos para os professores conseguirem, 

especialmente com base nesses materiais, formar cidadãos capazes de viver 
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em sociedade e de avançar, com sucesso, por cada etapa da vida. Sabe-se 

que o ideal seria que todos os professores fossem capazes de preparar seus 

próprios materiais, considerando a realidade e o perfil de seus alunos, mas, 

para isso, seria necessário maior investimento governamental, assunto que 

foge ao escopo deste projeto. Então, considerando o atual cenário da 

educação pública, percebe-se a necessidade do uso de materiais didáticos 

de qualidade com o objetivo de melhorar a formação dos alunos, que podem 

vir a ser tornar, inclusive, futuros professores. 

Como resultado dessa análise de materiais didáticos, chegou-se à 

conclusão de que a coleção Português – Linguagens, de Cereja e 

Magalhães, aborda uma grande variedade de gêneros textuais, mais de 50, e 

não apenas os mais conhecidos dos estudantes. Dessa forma, é possível a 

ampliação do conhecimento sobre o assunto. Em relação aos gêneros 

indicados nos PCNs, a coleção abrange a maioria, mesmo que não seja na 

seção principal de leitura ou de produção textual. Além disso, essa coleção 

aborda os principais gêneros digitais, como e-mail, blog, Twitter e Facebook, 

somente no primeiro livro (6º ano). Em relação às propostas de produção de 

textos apresentadas na coleção, todas estão de acordo com as teorias 

relacionadas à produção textual com base em tipos e gêneros textuais, 

conforme a fundamentação teórica que norteou esta pesquisa. E, por fim, a 

coleção apresenta, aos poucos, explicação prévia sobre alguns gêneros 

textuais trabalhados, principalmente nos enunciados de questões propostas 

para interpretação e produção de texto no primeiro livro da coleção.  

Quanto a esse item, percebeu-se que a preocupação maior dos 

autores é apresentar textos variados e propor tarefas com base nesses 

textos. Dessa forma, os alunos podem aprender na prática as características 

de cada gênero textual com atuação bastante ativa do professor. No entanto, 

as pesquisas nos informam que a maioria dos professores ancora totalmente 

sua prática no livro didático, seja por formação deficiente, seja por dificuldade 

em se aprimorar ou em criar novos planos de aula, seja pelas dificuldades 

materiais da própria escola. Por isso, o papel do material didático acaba 

sendo muito importante no contexto educativo, e seus autores, cientes de sua 

responsabilidade, têm como tarefa atualizar e aprimorar constantemente seus 

livros.  

Com base nessa importância dos materiais didáticos na atualidade e 
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na análise feita na coleção Português – Linguagens, no que diz respeito à 

temática desse trabalho, apesar de não haver uma caracterização explícita 

sobre cada gênero textual apresentado, conclui-se que a coleção é, 

realmente, um material didático de qualidade. A grande variedade de gêneros 

apresentados, as propostas de atividades, principalmente as relacionadas à 

produção textual, e a adequação às principais teorias relacionadas aos tipos 

e gêneros textuais e à produção textual fazem com que essa coleção seja 

aprovada pelos órgãos públicos, selecionadas por professores e 

recomendada por estudiosos.   
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ANEXOS 
 

 

Anexo A 
 

 

Discursos (formações 

discursivas/domínio discursivo) 

Gêneros do discurso/ 

Gêneros textuais 

RELIGIOSO 

Prece/oração 

Ladainha 

Reza 

Sermão 

Hagiografia 

Parábola 

Homilia, etc. 

JORNALÍSTICO 

Notícia 

Reportagem 

Editorial 

Crônica 

Tirinha 

Breves/curtas 

Artigo jornalístico 

Carta de leitor 

Entrevista 

Debate 

Manchete, etc. 



 

 

 

ACADÊMICO 

Dissertação 

Tese 

Ensaio 

Resumo 

Resenha 

Artigo científico 

Paper 

Sumário 

Hand-out 

Abstrato 

Palestra 

Conferência, etc. 

LITERÁRIO 

Conto 

Romance 

Novela 

Poema 

Tragédia 

Comédia 

Folhetim 

Dedicatória 

Crônica 

Diário 

Fábula 

Epopeia 

Lenda 

Biografia 

Autobiografia, etc. 

ELETRÔNICO DIGITAL 

Chat/bate-papo virtual 

Aula chat 

E-mail/endereço    

eletrônico 

Blog 

Fotoblog 

Bâner/Banner 

Barra, etc. 

 

 

 

 

 



 

 

PUBLICITÁRIO 

Anúncio 

Cartaz 

Filmete 

Jungle 

Outdoor/busdoor/bikedoor/ 

taxidoor 

Panfleto 

Spot, etc. 

COTIDIANO 

Conversação e seus tipos 

Bilhete 

Diário 

Anedota 

Piada 

Anotação 

Recado 

Convite, etc. 

ESCOLAR 

Aula 

Prova (escrita/oral) 

Ditado 

Protocolo 

Resumo, etc. 

 

 

 

COSTA (2009, p.20) 
 

 

 



 

 

Anexo B 
 

 

Capacidades de linguagem Gêneros discursivos/textuais 

ARGUMENTAR 

Carta de reclamação 

Carta de solicitação 

Debate regrado 

Discurso de acusação 

(advocacia) 

Discurso de defesa 

(advocacia) 

Editorial 

Dissertação 

Tese 

Textos de opinião 

Resenha 

Texto expositivo, etc. 

EXPOR 

Artigo enciclopédico 

Comunicação oral 

Conferência 

Exposição oral 

Palestra 

Resumo de texto 

expositivo ou explicativo 

Relatório científico, etc. 

RELATAR 

Anedota 

Caso 

Curriculum vitae 

Diário íntimo 

Notícia 

Relato de experiência  

Relato policial 

Relato histórico, etc. 

NARRAR 

Ficção científica 

Novela 

Romance 

Epopeia 

Biografia 

Autobiografia 



 

 

 

Lenda 

Fábula 

Contos de fada 

Contos maravilhosos, 

etc. 

  

DESCREVER/PRESCREVER 

AÇÕES ou INSTRUIR 

Regras de jogo 

Receita 

Regulamento 

Regimento  

Manual de instrução 

Mandamento, etc. 

 

 
COSTA (2009, p.24) 

 



 

 

Anexo C 
 

 

Quantidade de gêneros encontrados na coleção Português Linguagens  
 

  

 



 

 

Anexo D 
 

 

Gêneros textuais encontrados na coleção Português Linguagens  
 

 

1 – poema 

6º ano 19   

7 º ano 46   

8 º ano 28   

9º ano 35   

Total 128  
 
 

2 – tirinha 

6º ano 50   

7 º ano 47   

8 º ano 31   

9º ano 34   

Total 162   
 

3 – cartum 

6º ano 10   

7 º ano 2   

8 º ano 7   

9º ano 5   

Total 24   
 

4 – anúncio 

6º ano 12   

7 º ano 13   

8 º ano 24   

9º ano 26   

Total 75   
 

5 – conto de fadas 

6º ano 3   

7 º ano 1   

8 º ano 0   

9º ano 1   

Total 5  
 
 

 

6 – notícia de jornal 

6º ano 4   

7 º ano 2   

8 º ano 13   

9º ano 22   



 

 

Total 41   
 

 

7 – dicionário 

6º ano 3   

7 º ano 1   

8 º ano 0   

9º ano 1   

Total 5  
 
 

8 – notícia de revista 

6º ano 4   

7 º ano 4   

8 º ano 3   

9º ano 2   

Total 13  
 
 

9 – entrevista 

6º ano 1   

7 º ano 4   

8 º ano 1   

9º ano 0   

Total 6  
 
 

10 – fábula 

6º ano 4   

7 º ano 4   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 8   
 

11 – história sem fim 

6º ano 1   

7 º ano 0   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 1   
 

12 – cantiga de roda 

6º ano 2   

7 º ano 0   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 2   
 

13 – e-mail 

6º ano 1   

7 º ano 0   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 1   



 

 

14 – letra de música 

6º ano 2   

7 º ano 2   

8 º ano 2   

9º ano 1   

Total 7   
 

15 – piada 

6º ano 7   

7 º ano 2   

8 º ano 8   

9º ano 4   

Total 21   
 

16- folheto 

6º ano 1   

7 º ano 0   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 1  
 
 

17 – receita culinária 

6º ano 2   

7 º ano 0   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 2  
 
 

18 – história em 

quadrinhos 

6º ano 5   

7 º ano 0   

8 º ano 1   

9º ano 0   

Total 6  
 
 

19 – diário 

6º ano 2   

7 º ano 2   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 4   
 

20 – ditado popular 

6º ano 1   

7 º ano 0   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 1  
 
 

     



 

 

21 – cartaz 

6º ano 2   

7 º ano 0   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 2   
 

22 – relato pessoal 

6º ano 5   

7 º ano 1   

8 º ano 2   

9º ano 0   

Total 8   
 

 

23 – carta pessoal 

6º ano 1   

7 º ano 0   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 1  
 
 

24 – adivinha 

6º ano 3   

7 º ano 1   

8 º ano 2   

9º ano 1   

Total 7  
 
 

25 – blog 

6º ano 1   

7 º ano 0   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 1  
 
 

26 – Twitter 

6º ano 1   

7 º ano 0   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 1   
 

27 – Facebook 

6º ano 1   

7 º ano 0   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 1   
 

     



 

 

     

28 – crônica 

6º ano 2   

7 º ano 0   

8 º ano 10   

9º ano 7   

Total 19  
 
 

29 – texto de opinião 

6º ano 1   

7 º ano 0   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 1  
 
 

30 – história de tradição 

popular 

6º ano 1   

7 º ano 0   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 1  
 
 

 

31 – depoimento 

6º ano 1   

7 º ano 6   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 7   
 

32 – narrativa de aventura 

6º ano 0   

7 º ano 4   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 4   
 

33 – narrativa de cavalaria 

6º ano 0   

7 º ano 1   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 1   
 

34 – narrativa mítica 

6º ano 0   

7 º ano 2   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 2  
 
 



 

 

     

35 – resumo 

6º ano 0   

7 º ano 1   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 1  
 
 

36 – texto de campanha 

6º ano 0   

7 º ano 1   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 1   
 

37 – trova 

6º ano 0   

7 º ano 1   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 1   
 

38 – sinopse de filme 

6º ano 0   

7 º ano 1   

8 º ano 0   

9º ano 0   

Total 1  
 
 

 

39 – excerto de romance 

6º ano 12   

7 º ano 11   

8 º ano 13   

9º ano 7   

Total 43  
 
 

40 – peça de teatro 

6º ano 0   

7 º ano 0   

8 º ano 1   

9º ano 0   

Total 1  
 
 

41 – convite de casamento 

6º ano 0   

7 º ano 0   

8 º ano 0   

9º ano 1   

Total 1   
 



 

 

42 – resenha crítica 

6º ano 0   

7 º ano 0   

8 º ano 1   

9º ano 0   

Total 1  
 
 

43 – artigo 

6º ano 0   

7 º ano 0   

8 º ano 1   

9º ano 0   

Total 1   
 

44 – carta de leitores 

6º ano 0   

7 º ano 0   

8 º ano 1   

9º ano 0   

Total 1  
 
 

45 – texto científico 

6º ano 0   

7 º ano 0   

8 º ano 5   

9º ano 5   

Total 10  
 
 

46 – carta-denúncia 

6º ano 0   

7 º ano 0   

8 º ano 3   

9º ano 0   

Total 3  
 
 

 

47 – conto 

6º ano 0   

7 º ano 0   

8 º ano 0   

9º ano 4   

Total 4   
 

48 – editorial 

6º ano 0   

7 º ano 0   

8 º ano 0   

9º ano 1   

Total 1  
 
 



 

 

49 – bilhete 

6º ano 0   

7 º ano 0   

8 º ano 0   

9º ano 1   

Total 1   

50 – debate 

6º ano 0   

7 º ano 0   

8 º ano 0   

9º ano 1   

Total 1   
 

51 – redação de vestibular 

6º ano 0   

7 º ano 0   

8º ano 0   

9º ano 2   

Total 2   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo E 
 

 

Representação gráfica dos gêneros textuais encontra dos na coleção 

Português Linguagens  

 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


