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RESUMO 

 
 

Nas últimas décadas, tem-se presenciado, no domínio da escrita, diversas 

interpretações sobre o que é a escrita, sobre os objetos e os modos de 

abordagem, de modo a se propiciar ao aluno um resultado mais significativo e 

mais positivo nesse domínio.  

Colaborando para esse propósito, este trabalho apresenta e analisa o 

trabalho desenvolvido com o ensino de produção escrita de livros didáticos de 

Língua Portuguesa (LDP) destinados às quatro últimas séries do Ensino 

Fundamental, avaliados pelo Programa Nacional de Livro Didático em 2005.  

No propósito de avaliar o papel de contribuição desses livros para o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem envolvidas no domínio da 

produção escrita, tomam-se como procedimentos, o levantamento da seleção de 

textos apresentada para as propostas de escrita pelas 36 coleções – inscritas e 

avaliadas em 2005 – e a análise das estratégias de ensino adotadas por três 

coleções (entre as 28 coleções aprovadas pelo referido Programa). 

Numa perspectiva sócio-histórico-discursiva, o desenvolvimento de tais 

análises, encontra apoio nas teorias advindas da didática de línguas, da história 

da educação, dos estudos sobre a linguagem escrita, de modo geral e nas 

premissas recomendadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Pois, 

embora sem o caráter de obrigatoriedade, considera-se que esses documentos 

anunciaram a urgência de revisões importantes que vêm se dando na legislação e 

nas práticas escolares e que precisam, portanto, estar refletidas na configuração 

dos LDP atuais. 

Deste modo, será possível verificar se e de que forma o enfoque dado ao 

ensino da escrita pelos LDP colabora para a promoção do desenvolvimento das 

capacidades de escrita dos alunos, de maneira compatível com as demandas 

exigidas pelas atuais relações sociais e em conformidade com as recomendações 

dos PCN. 

Palavras-chave: produção textual escrita; livro didático de Português.  

 



ABSTRACT 

 
 

In the last decades it has witnessed in the area of writing, several 

interpretations about the concept of writing, about the objects and the ways of 

dealing this approach in order to allow a kind of learning that may provide best 

results and conditions. 

In an attempt to contribute towards this purpose, this research presents and 

analyses of the work developed with written production teaching by Portuguese 

textbooks used in the four last grades of secondary education, assessed by 

textbook national program (PNLD) in 2005. 

In order to evaluate the real participation of these textbooks for the 

development of language capacities needed for this knowledge, it will be carried 

out a survey of texts considered for this approach by 36 collections of textbooks 

assessed by PNLD, and an analysis about this approach presented by 3 

collections, among the group of 28 collections approved by the program 

mentioned before.  

The development of analysis is based on a social-historical-discourse 

position, the theoretical frame from didactics approaches for teaching written 

language, in general, as well as the considerations of National Curricular 

Parameters (PCN), without the condition of being interpreted as a narrowly law, 

these parameters have been announced important changes in terms of written 

language teaching and there is a growing recognition that its orientations can 

afford urgent measures that have been happening through legislation as well in 

educational contexts and therefore have to be clearly demonstrated in the present 

Portuguese textbooks.   

Then, it will be possible to attest if and how these issues are being 

conducted with the proper respect that they deserve by these textbooks in order to 

provide opportunities for developing the language capacities that contributes for 

mastering written production needed in order to achieve considerable results 

compatible with the urgent demands nowadays and with the PCN parameters. 

Keywords: written production; Portuguese textbooks. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No seu papel legitimado de transmissão de uma parte da cultura 

historicamente construída, a escola vem, ao longo dos séculos, reservando-se a 

incumbência de preparar os indivíduos para o compartilhamento de práticas 

sociais valorizadas. A linguagem escrita, os conhecimentos científicos e o modo 

como são produzidos são os conteúdos mais relevantes de que se ocupa a 

escola. 

Neste sentido, pode-se afirmar que a escolarização e o conseqüente 

domínio da linguagem escrita, além de serem elementos centrais na socialização 

dos indivíduos, promovem a apropriação de um conjunto de conhecimentos, de 

instrumentos e de capacidades que condicionam a participação plena na 

sociedade e o exercício consciente e ativo da cidadania. 

Nesse processo de ensino, desempenhado pela escola e desenvolvido por 

meio de práticas sociais discursivas, estão envolvidos basicamente dois aspectos 

de mediação: a do professor, referente às suas visões que se materializam na sua 

prática pedagógica, e a dos materiais didáticos por este utilizados.  

Dentre os materiais didáticos disponibilizados, o livro didático e, no caso da 

presente pesquisa, o livro didático de Português (doravante, LDP), vem 

exercendo, ao longo das últimas décadas, um papel determinante nesse 

processo. As causas se devem, principalmente, às condições financeiras e 

logísticas da escola (da escola pública, principalmente); econômicas e sociais do 

aluno (da escola pública, principalmente); e econômicas e de formação do 

professor, entre outras. 

Mediante tais causas e tantas outras de ordem política, atualmente, o que 

se percebe é que em todas as disciplinas, independente da qualidade do livro 

didático adotado, esse instrumento constitui um elo fundamental na corrente do 

discurso da competência: é o lugar do saber definido, pronto, acabado, correto e, 

dessa forma, fonte última e, muitas vezes, única de referência (Souza, 1995). 
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O caráter de autoridade do livro didático encontra sua base na crença de 

que ele é depositário de um saber a ser decifrado, pois supõe-se que o livro 

didático contenha uma verdade sacramentada a ser transmitida e compartilhada. 

Verdade esta a qual o professor recorre, posto que institucionalmente autorizado, 

assumindo para si o papel de reproduzi-la e cabendo ao aluno o papel de 

assimilá-la. Desta forma, a função primordial do livro didático parece ser o 

estabelecimento da forma escolar do conhecimento; ‘forma’ no sentido de seleção 

e hierarquização do chamado ‘saber’ (Souza, 1999: 28).  

Sendo assim, para além do bem e/ou do mal, a despeito das restrições 

quanto à qualidade dos conteúdos veiculados e das abordagens adotadas, bem 

como de seu uso (total ou parcial) em sala de aula, o livro didático permanece 

como o principal orquestrador da organização da prática pedagógica do contexto 

brasileiro. 

Por conseguinte, dada a sua importância, o livro didático tem se tornado 

um campo de pesquisa e de interesse. Para entendê-lo, na sua função 

educacional, na sua história e na sua presença entrelaçada na vida social 

brasileira, torna-se necessário considerar diferentes áreas de estudo e acessar 

uma diversidade de fontes. Entre as produções existentes, a maioria tem por 

objeto a análise do próprio livro e de seus conteúdos. Os estudos analisam, 

fundamentalmente, seus aspectos textuais e iconográficos e de que forma 

difundem conhecimentos científicos atualizados ou ultrapassados. A presente 

pesquisa se insere neste perfil de produção. 

Recentemente, tem-se analisado o livro didático sob novos enfoques. 

Produções recentes, conforme destacado por Batista & Rojo (2004; 2005) em 

levantamento a respeito do estado atual da pesquisa brasileira sobre livros 

escolares, têm diversificado temas e documentos, investigando desde a sua 

concepção, produção, difusão e uso, até suas relações com as políticas públicas, 

com os currículos escolares e com a indústria editorial. 

Quanto ao ensino de Língua Portuguesa no Brasil, vêm-se operando 

mudanças nos últimos anos no sentido de buscar diferentes formas para o ensino 

de língua materna (inclusive, produção de textos), em decorrência de várias 

medidas oficiais do Ministério da Educação (MEC), como, por exemplo, a 
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elaboração e divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante, 

PCN18) e as avaliações sistemáticas dos livros didáticos.   

Tendo como foco as propostas de produção de textos no LDP, percebe-se 

que o tradicional ensino de redação baseado, sobretudo, no treino de estruturas 

textuais escolares – narração, descrição e dissertação – vem sendo questionado 

por várias pesquisas, desde o início dos anos 80, nas áreas de Lingüística, 

Lingüística Aplicada e Didática de Línguas. Um dos pontos em comum nessas 

pesquisas foi a releitura da teoria de aprendizagem sócio-histórica concebida por 

Vygotsky (1934), da teoria dos gêneros do discurso e da interação verbal 

proposta pelo Círculo de Bakhtin (1929, 1934-35, 1952-53), bem como a análise 

da proposta didática para o ensino de francês como língua materna de 

Schneuwly, Dolz e colaboradores. 

No caso do ensino de produção, os efeitos dessas novas orientações se 

traduzem nas diversas mudanças em relação ao objeto de ensino e às 

abordagens adotadas pelos LDP: os gêneros passam a ser enfocados como o 

objeto de ensino-aprendizagem; o ensino da escrita passa, em alguns casos, a 

ser veiculado sob a perspectiva dos gêneros e não mais por meio do enfoque das 

estruturas tipológicas tradicionais.  

Nesse sentido, a elaboração dos PCN para o Ensino Fundamental e a 

criação do processo de avaliação dos livros didáticos no PNLD19 para a busca da 

melhoria de qualidade dos materiais didáticos foi de fundamental importância. 

Contudo, será possível afirmar que a qualidade desses materiais reflete-se 

também, e de forma eficaz, nas propostas que visam ao desenvolvimento das 

capacidades para produzir textos de diferentes gêneros? Ou será que os LDP − 

pelo menos a maior parte deles − continuam veiculando como proposta uma série 

de abordagens formais dos textos e de exercícios gramaticais, como se o modelo 

                                                           

18 Parâmetros Curriculares Nacionais – documento elaborado pelo Ministério da Educação, cujo objetivo é 
oferecer referenciais curriculares disciplinares às escolas. Nesta pesquisa, os PCN citados são os de Língua 
Portuguesa do Ensino Fundamental (3º e 4º ciclos ou 5ª a 8ª séries), de 1998.  

19 PNLD – Programa Nacional do Livro Didático – Conforme Batista (2003: 25-26), este programa é uma 
iniciativa do Ministério da Educação (MEC). Seus objetivos básicos são a aquisição e a distribuição, 
universal e gratuita, de livros didáticos para os alunos das escolas públicas do ensino fundamental 
brasileiro. [...] A fim de assegurar a qualidade dos livros a serem adquiridos, o Programa desenvolve, a partir 
de 1996, um processo de avaliação pedagógica das obras nele inscritas, coordenado pela Comdipe 
(Coordenação Geral de Avaliação de Materiais Didáticos e Pedagógicos) – atual COGEAM (Coordenação 
Geral de Avaliação de Materiais Didáticos e Pedagógicos) – da Secretaria da Educação Fundamental (SEF) 
– atual SEB (Secretaria de Educação Básica) do Ministério da Educação.  
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formal e o conhecimento da língua fossem os únicos elementos a ser trabalhados 

nesse objeto de ensino, não tomando o gênero como objeto de estudo 

consistente; desconsiderando seus elementos constitutivos e, apenas, enfocando 

os aspectos formais e estruturais; perpetuando uma visão distorcida e mecânica 

da língua e não contemplando os seus aspectos mais significativos, os aspectos 

sócio-comunicativos e funcionais, condizentes com a natureza social da língua e 

da linguagem? Essas indagações sugerem a necessidade de uma investigação 

sobre ensino e a prática de produção de textos propostos pelos LDP distribuídos 

às escolas públicas e justificam a existência desta pesquisa.  

Assim, o objetivo desta pesquisa consiste em verificar se e como os LDP 

contemplam e trabalham com os gêneros discursivos nas propostas de atividades 

de produção textual escrita e analisar se tais procedimentos contribuem para o 

desenvolvimento das capacidades20 necessárias para o desenvolvimento desse 

conhecimento.  

Para tanto, serão analisadas as propostas de produção de textos 

apresentadas pelas 36 coleções que compõem a amostra avaliada no 

PNLD/200521 e as estratégias de ensino adotadas por três coleções (entre as 36 

coleções avaliadas pelo PNLD/2005), tomando-se como parâmetro as premissas 

recomendadas pelos PCN. Embora sem o caráter de obrigatoriedade, esses 

documentos indicam revisões importantes que vêm se dando na legislação e nas 

práticas escolares e que deveriam, portanto, estar refletidas na configuração dos 

LDP atuais. Numa perspectiva sócio-histórico-discursiva, o desenvolvimento de 

tais análises, encontra apoio nas teorias advindas da didática das línguas, da 

história da educação e dos estudos sobre a produção de textos, de modo geral.  

Para guiar a análise, foram formuladas as seguintes questões de pesquisa:  

                                                           

20 Nesta pesquisa, optou-se pelo termo capacidade devido a uma série de conotações atribuídas ao termo 
competência que, conforme Bronckart & Dolz (2002: 45), [...] continuam acentuando as dimensões inatas 
ou, pelo menos, as propriedades [...] constitutivas dos seres humanos. Ainda que os PCN lancem mão do 
termo competência para distinção entre competência discursiva, lingüística e estilística, o termo capacidade 
torna-se aqui mais apropriado em virtude da especificidade dos objetos tomados para análise e da postura 
consoante sobre o referido termo reivindicada pelos autores citados: [...] o termo capacidade está ligado a 
uma concepção epistemológica e metodológica que estabelece que as propriedades dos agentes só podem 
ser inferidas por meio das ações que eles realizam, por meio de um processo permanente de avaliação 
social (Dolz & Bronckart, 2002:45).  

21 O ano do PNLD se refere ao ano de entrada das coleções na escola pública, onde permanecerão por 3 
anos, após a avaliação e a escolha dos professores. Assim, o PNLD/2005 refere-se à avaliação e escolha 
dos livros de 5ª a 8ª séries, feita no ano de 2004, que são utilizados nas escolas públicas pelo período de 
2005 até 2007.  
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1) Quais são os gêneros de discurso e esferas de circulação 

priorizados pelos LDP para o ensino de produção escrita? 

2) De que forma esses gêneros são trabalhados para contribuir 

para o desenvolvimento das capacidades de linguagem 

(capacidades de ação, capacidades discursivas e capacidades 

lingüístico-discursivas), implicadas na apropriação desses 

gêneros no ensino de produção escrita? 

Assim, a apresentação desta pesquisa obedece a seguinte organização:  

No capítulo I, apresentam-se, sucintamente, os impactos gerados no 

LDP,no Brasil, em razão das mudanças ocorridas no processo de 

disciplinarização da Língua Portuguesa relacionado ao ensino da produção 

escrita. Busca-se compreender o processo de transposição didática e sua relação 

com a didatização dos saberes de referência, segundo as principais perspectivas 

sobre o ensino-aprendizagem da escrita. E indica-se a ótica na qual se concebe o 

LDP: como um gênero do discurso complexo e múltiplo, sócio-historicamente 

construído e situado na intersecção das diferentes esferas da vida social. Tal 

concepção subsidia a forma pela qual o LDP será analisado nesta pesquisa: 

como um enunciado que dialoga com os novos paradigmas de ensino da Língua 

Portuguesa, com os documentos oficiais (PCN) e com as orientações das 

sucessivas avaliações do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

No capítulo II, apresentam-se as principais bases teóricas, adotadas em 

comum pela presente pesquisa e pelos PCN, que sustentam as interpretações e 

análises dos aspectos que envolvem o processo de ensino-aprendizagem da 

produção escrita. Além dos referenciais teóricos, são tomados para essa reflexão 

os objetos de ensino, os encaminhamentos e as estratégias de abordagem 

legitimadas sob o enfoque Interacionista para o ensino de produção textual 

escrita. 

No capítulo III, apresenta-se a metodologia adotada para a seleção e 

análise do corpus que compõe esta pesquisa, sendo, portanto, caracterizados 

aspectos tais como: a relevância da pesquisa para a área em que se situa; a 

perspectiva metodológica adotada; o contexto de produção no qual esta se 

desenvolve; as questões de pesquisa; os procedimentos utilizados para a seleção 
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do corpus; e, por fim, a descrição dos métodos e das categorias de análise 

adotados. 

No capítulo IV, apresenta-se a análise quantitativa necessária em razão da 

natureza da primeira questão de pesquisa: Quais são os gêneros de discurso e 

esferas de circulação priorizados pelos LDP para o ensino de produção escrita?  

No capítulo V, de maneira qualitativa, são analisadas as propostas (e seus 

encaminhamentos) apresentadas para o ensino da produção escrita nas três 

coleções que compõem o corpus. Essa análise adota um enfoque interpretativista, 

concebido a partir de uma abordagem enunciativo-discursiva bakhtiniana. Os 

resultados obtidos permitem constatar se os gêneros são tomados ou não como 

objeto de ensino, em consonância com os referenciais estabelecidos pelos PCN, 

e de que forma se concretiza a abordagem desse objeto, respondendo, desse 

modo, aos aspectos envolvidos na segunda questão de pesquisa.  

A seguir, apresentam-se as considerações finais, propondo-se uma 

reflexão sobre os entraves constatados e sobre aspectos que podem propiciar 

possibilidades para uma prática de produção de texto escrito na escola que leve 

em conta a dimensão social e discursiva da linguagem e que, de fato, contribua 

para o desenvolvimento das capacidades de linguagem necessárias para a 

produção escrita dos alunos.  

Pretende-se, assim, que os resultados obtidos possam servir de 

contribuição ao desenvolvimento de um ensino de produção textual mais 

significativo e capaz de integrar as formas da língua e as formas típicas dos 

enunciados em contextos sociais que vão além do contexto escolar, de forma 

compatível às exigências cotidianas e inerentes às práticas da atual sociedade 

letrada. 
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CAPÍTULO I: 
LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS – UM BREVE 

PERCURSO DE MÚLTIPLOS DISCURSOS 

 
 

1. Introdução 

Nos últimos anos, tem-se assistido a uma renovação do interesse na 

pesquisa sobre os livros e materiais didáticos, no campo dos estudos de História 

da Educação, das áreas de Lingüística Aplicada, Sociologia da Educação, 

Psicologia da Aprendizagem, entre outras, e da História do Livro e da Leitura. Os 

livros didáticos têm sido a principal fonte de informação impressa utilizada pela 

maioria significativa de alunos e professores brasileiros e essa utilização intensiva 

ocorre quanto mais as populações escolares (docentes e discentes) têm menor 

acesso a bens econômicos e culturais. Os livros didáticos têm assumido, portanto, 

o papel de principal (se não único) impresso em torno do qual a escolarização e 

os letramentos22 são organizados e constituídos.   

Portanto, conhecer as transformações ocorridas nesse tipo de impresso – 

que terminou por se converter na principal referência para a formação e inserção 

no mundo da escrita de um expressivo número de alunos brasileiros e, em 

conseqüência, para a construção do letramento escolar – torna-se de fundamental 

importância para melhor se compreender o papel atual que lhe é conferido. Sendo 

assim, neste primeiro capítulo, serão retratados de forma sucinta alguns dos 

aspectos que, no processo de disciplinarização da Língua Portuguesa, 

propiciaram algumas transformações no ensino da linguagem escrita e no 

instrumento legitimado para a sua veiculação: o LDP.  

 

 

                                                           

22 O conceito de letramento é discutido no capítulo II desta pesquisa. Entretanto, cabe, desde já, destacar a 
concepção de letramento, aqui, adotada. Neste trabalho, letramento é entendido como [...] o que as 
pessoas fazem com as habilidades de leitura e de escrita, em um contexto específico, e como essas 
habilidades se relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais [...] é o conjunto de práticas 
sociais relacionadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social (Soares, 
1998: 72).  
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2. O processo de disciplinarização da Língua Portuguesa e os 

efeitos produzidos no LDP  

O ensino da língua e da literatura (portuguesa e brasileira) sempre se 

pautou pelo ensino das línguas clássicas, sobretudo o Latim. A gramática 

nacional era estudada a partir das categorias gramaticais da língua latina e 

explicada como uma transformação desta, enquanto a literatura nacional era 

apresentada segundo os critérios fixos da Retórica e da Poética clássicas, 

divididas por gêneros23. A leitura literária – base do ensino de Latim e Grego e 

base do ensino de Retórica e Poética – também se transformou na base do 

ensino da língua e da literatura, erigindo os clássicos nacionais (Razzini, 2000: 

99). 

Por meio do Decreto nº. 981, de 8 de novembro de 1890, a Retórica e a 

Poética foram substituídas pela História da Literatura Nacional e a gramática 

histórica também foi transferida para o currículo de Português. Tal mudança, 

segundo Bunzen (2005), reflete a nova configuração herdeira do Estado burguês, 

modelo tornado hegemônico no contexto europeu pós Revolução Francesa, que 

propunha para o ensino de língua o ensino da língua nacional. No Brasil, em 

pleno período republicano, tais concepções encontram apoio, pois neste período, 

nacionalizava-se o ensino, sobretudo o ensino de Língua Materna, de Geografia e 

de História e, para isso, tornou-se imprescindível a nacionalização do livro 

didático. 

De todo modo, o texto literário, desde a sua introdução em 1855, constituiu-

se, desde sempre, como o recurso por excelência das aulas de Português, 

sobretudo em antologias organizadas por professores portugueses e, 

posteriormente, por professores brasileiros. As seletas mais antigas seguiam os 

preceitos retóricos, apresentando os excertos divididos por gêneros, como é o 

caso da Seleta Nacional, de Caldas Aulete, e as mais modernas seguiam a 

orientação da história literária, apresentando textos ordenados cronologicamente.  

Uma das seletas escolares de maior sucesso no contexto brasileiro foi a 

Antologia Nacional, de Fausto Barreto e Carlos de Laet. Sua permanência no 

ensino secundário por mais de setenta anos – de 1895, ano de sua primeira 

                                                           

23 Gêneros literários em prosa e verso, segundo a tradição aristotélica. 
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edição até 1969, ano de sua última edição – demonstra o privilégio dado aos 

clássicos da literatura como modelo clássico e beletrista de ensino da língua 

nacional (Razzini, 2000). 

A leitura da Antologia Nacional era, então, tomada como ponto de partida, 

nas aulas de Português, para o ensino e o treinamento da norma culta vigente, 

em exercícios como leitura, recitação, ditado, estudo do vocabulário, da gramática 

normativa, da gramática histórica, exercícios ortográficos, análises sintáticas e 

morfológicas, redação e composição. Fazer composição significava escrever a 

partir de figuras ou títulos dados, tendo como base os textos apresentados pelo 

professor como modelos. O ensino da composição, denominação dada aos textos 

produzidos pelos alunos, era reservado para as últimas séries do ensino 

secundário nas disciplinas de Retórica, Poética e Literatura Nacional.  

As finalidades de tais disciplinas podem ser exemplificadas através do 

trecho selecionado por Razzini (2000: 306) e, destacado abaixo, retirado do Art. 

3º do Regimento anexo ao Decreto nº. 8051, de 24 de março de 1881: 

o professor de Retórica, Poética e Literatura Nacional ensinará a teoria e o 

histórico dos principais gêneros de prosa e poesia, as regras essenciais de 

oratória, declamação e reta pronúncia [...] terá sumo cuidado em proporcionar aos 

alunos os principais meios de aprenderem a falar bem e a bem escrever, 

fazendo-os ler em ordem, sobriedade e reflexão, analisar sob os pontos de vista 

filosófico, histórico e literário, e imitar os mais belos trechos das obras primas 

nacionais que lhes apresentará como modelos.(ênfase adicionada) 

O estudo do texto literário procurava, portanto, oferecer bons modelos 

vernáculos (e morais) para a boa aquisição da língua, além, é claro, de oferecer a 

seus leitores uma certa formação literária. Esses compêndios ou seletas 

apresentavam, pois, uma concepção de ensino-aprendizagem de língua 

subjacente pautada, conforme Fiorin (1999: 154), nos seguintes critérios:  

Aprende-se pela imitação dos bons autores. As regras lingüísticas são o uso 

que eles consagram. [...] aprende-se a articular o texto seguindo o exemplo 

desses autores. Lê-se para fazer composições que imitem os textos lidos. 

Identificam-se as características do texto, a partir dos elementos de produção 

dados pela retórica clássica (‘inventio’: escolha do tema, e de seus 

componentes; ‘dispositio’: ordem de apresentação das idéias; ‘elocutio’: 

expressão lingüística propriamente dita). (ênfase adicionada). 
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E, ainda segundo Fiorin (1999, apud Bunzen, 2005: 48), diante dessa 

concepção, a não ‘imitatio’ adequada dos textos anteriores se configurava como 

um erro.  

Do mesmo modo, analisando a produção didática brasileira no decorrer do 

século XIX, Bittencourt (1993: 25-26) mostra que o livro se destinava 

prioritariamente ao professor, devendo assegurar seu domínio dos conteúdos 

básicos a serem transmitidos aos alunos e garantir a ideologia desejada pelo 

sistema de ensino. A utilização do livro seria por meio da ação do professor, que 

faria ditados; os alunos copiariam trechos ou ouviriam preleções. É só no decorrer 

do século XX, que o livro passou a ser considerado também como obra a ser 

consumida diretamente por crianças e adolescentes, passando estes a ter o 

direito de posse sobre ele. 

Uma significativa mudança ocorrida no final da década de 30 que merece 

ser apontada foi o início da centralização e controle dos livros didáticos a partir do 

Ministério da Educação e Saúde; o que era, até então, uma função do Colégio 

Pedro II. O Decreto nº. 1.006, de 30 de dezembro de 1938, que estabeleceu as 

condições de produção, importação e utilização do livro didático no país, criou a 

Comissão Nacional do Livro Didático24, encarregada de examinar, julgar e 

autorizar o uso de todos os livros didáticos do ensino primário e secundário. 

O controle estatal era compensado pela proibição da adoção obrigatória, 

deixando livre a escolha do livro didático a cada professor do secundário e a cada 

diretor de escola primária. Segundo Razzini (2000), os livros didáticos autorizados 

receberiam um número de registro, o qual deveria ser impresso na capa do livro, 

junto com os dizeres ‘Livro de uso autorizado pelo Ministério da Educação’, e seu 

preço de venda não poderia ser alterado sem prévia licença da Comissão. Aos 

infratores da lei que não fossem empregados públicos ficavam previstas multas 

de ‘cem mil réis a dois contos de réis’, e aos servidores que não cumprissem a lei, 

a pena era a exoneração do cargo público (Razzini, 2000: 127). 

Ainda segundo essa autora, o que estava em jogo era a ideologia 

subjacente legitimada pelo momento histórico em questão, o chamado Estado 

                                                           

24 De tal criação viria mais tarde, em 1985, a ser concebido o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 
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Novo. Assim, o livro didático deveria, além de cumprir as funções pedagógicas 

intrínsecas, veicular também a propaganda do regime que se instalava no país.  

Em suma, no Brasil, até a década de 60, principalmente o modelo formal 

representava o modelo de ensino de escrita hegemônico, cuja base de ensino 

orientava-se pela teoria tradicional da gramática, apoiada nas técnicas da retórica 

clássica, de postura prescritiva e pautada pela apreciação beletrista. Nessa linha 

didática, a linguagem é concebida como forma de pensamento (representação e 

expressão). O bom texto, portanto, é aquele em que o indivíduo, de maneira 

lógica, expressa o seu pensamento (representação) de forma articulada e 

organizada, sem ser visto como afetado pelo seu interlocutor e nem pelas 

circunstâncias pertinentes à produção de tal pensamento. 

Nesse processo de ensino, aprender a escrever significa conhecer as 

regras gramaticais que atuam como fórmulas lógicas de raciocínio. As técnicas 

para se atingir essa meta são o desenvolvimento e a apropriação dos esquemas 

básicos de textos (formas): a descrição, a narração e a dissertação. Estruturas 

que refletem as formas adotadas pelas concepções sobre o desenvolvimento e a 

escrita e que são tomadas como produtos culturais da escola, elaborados como 

instrumentos para desenvolver e avaliar, progressiva e sistematicamente, as 

capacidades de escrita dos alunos (Schneuwly & Dolz, 1997: 77). 

Na visão de Schneuwly & Dolz (1997: 56), a escola cria sua própria norma 

textual, concebendo assim instrumentos cuja finalidade é apenas a perpetuação 

de certos organismos que só têm vida no interior desse universo: os gêneros 

escolares (descrição, narração, dissertação). A escrita, tida como um resultado do 

ato de representação perfeita do mundo, tem na progressão do seu ensino 

técnicas de construção passo a passo dessa capacidade única que é a arte de 

escrever, tradução do coroamento do esforço pedagógico no ensino de língua 

materna; ou, segundo Schneuwly & Dolz (1997), é a chamada pedagogia do 

coroamento, que assume uma progressão linear: do mais simples – descrição – 

para o mais complexo – dissertação. 

No contexto didático atual, embora entremeadas por outras teorias, as 

características desta abordagem permanecem veiculadas numa parcela de LDP e 

nas práticas didáticas das escolas brasileiras, pois as práticas didáticas 

consolidadas apresentam-se sempre resistentes às mudanças e o uso do texto 
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como pretexto ou modelo tem continuidade e vem suplementado pela 

gramaticalização: o texto ainda é visto menos como produtor de sentidos e mais 

como suporte de análises gramaticais. Isso é resultado do processo identificado 

por Schneuwly (2005) como sedimentação de práticas: novos objetos de ensino 

convivendo com velhas concepções de ensino. 

No final dos anos 50 e na década de 60 do século XX, quando se estabiliza 

o processo de democratização de acesso da população à escola, como 

conseqüência do novo modelo econômico e das transformações sócio-culturais 

de então, uma nova realidade social se impõe, exigindo do sistema educacional 

reformulações, tanto das suas funções, quanto dos seus objetivos. Tais 

reformulações geraram mudanças gradativas nas disciplinas curriculares e, 

conseqüentemente, nos livros didáticos correspondentes. Uma nova organização 

foi implementada nos livros didáticos, cujo modelo muito se aproxima ao modelo 

atualmente em circulação: divisão do ensino de Português por unidades, com 

leitura de textos literários, atividades de interpretação e estudo de tópicos 

gramaticais, dando continuidade ao privilégio da norma culta.  

Na esteira dessas transformações, a partir de 1964, período em que se 

inicia, no Brasil, a ditadura militar, aposta-se, conforme apontado por Clare (2002, 

apud Bunzen & Rojo, 2005: 77), na expansão industrial como modelo de 

desenvolvimento do capitalismo. A proposta educacional passa a ser condizente 

com a expectativa de se atribuir à escola o papel de fornecer recursos humanos 

que permitam ao Governo realizar a pretendida expansão industrial. Eis que então 

a escola abre suas portas para uma população de alunos oriundos não mais 

somente da elite social. O novo perfil gera impactos substanciais na qualidade de 

ensino. 

A ampliação do acesso das camadas populares gera mudanças nos perfis 

cultural e econômico discente e docente de até então. Em termos culturais, 

percebe-se, além de vários outros aspectos, uma heterogeneidade nos 

letramentos e nas variedades dialetais, uma vez que, até então, alunos e 

professores pertenciam a uma camada da população que tinha o conhecimento 

da variedade padrão da língua e participava de (ou tinha oportunidades de 

vivenciar) práticas de letramentos diversos. Em relação ao perfil docente, as 

alterações são também diversas. A ampliação do acesso demanda ampliação das 



 

As atividades de produção textual escrita em livros didáticos de Português:  
caminhos e descaminhos na formação de produtores de textos 

22 

redes escolares, havendo necessidade, portanto, de um número maior de 

professores composto por um contingente também heterogêneo: formado por 

profissionais não mais pertencentes exclusivamente à classe de prestígio 

econômico e cultural e sim, detentores de uma formação intelectual de padrão 

variado.  

Com a nova política salarial, inicia-se o desprestígio do magistério. As 

classes média e alta, que, até então, optavam por essa carreira, seja por vocação, 

seja por interesse profissional, passam a interessar-se por outras profissões mais 

rentáveis. Conseqüentemente, a evasão no magistério e a mudança de perfil do 

professor tornam-se fatores imbricados, pois, até então, essa era uma profissão 

que conferia status às moças de classe média e alta; agora, a ascensão social 

para os que pertencem à classe mais pobre da sociedade (Clare, 2002: 2). A 

profissão de professor, desprovida de prestígio, e de autonomia, desloca-se assim 

nos espaços sociais.  

O efeito de tais mudanças atinge, conseqüentemente, os livros didáticos. 

Estes, conforme já mencionado, passam a apresentar um modelo de organização 

semelhante ao modelo difundido atualmente e as antologias são excluídas. 

Segundo Geraldi (1991: 17), um modelo de livro didático que sozinho ensinasse 

tudo o que fosse preciso aos alunos, baseado no modelo do estudo dirigido, 

parece ter vindo ao encontro do perfil de despreparo cultural e econômico 

apresentado por grande parte de professores dessa geração. 

Deste modo, caberia aos autores de livros didáticos, a partir de então, a 

incumbência de formular exercícios e questões, bem como a orientação para as 

respectivas respostas. Ao professor, segundo Geraldi (1991), cabia 

eventualmente o papel de controlar o tempo de exposição dos conteúdos e da 

execução dos exercícios feitos pelos alunos, comparar as respostas desses 

exercícios com as respostas indicadas pelos livros didáticos, além de definir, 

aplicar e corrigir provas. 

Ainda em relação aos livros didáticos, mesmo com as mudanças relativas à 

organização já mencionadas, o estudo da gramática continuou prevalecendo 

sobre o estudo do texto; o que, segundo Soares (1996a), continua ocorrendo 

ainda hoje em grande parte do contexto educacional.  
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No entanto, de acordo com o levantamento feito por Razzini (2000), as 

duas maiores novidades do ensino de Português, a partir de 1961, devem-se ao 

estímulo da liberdade de expressão individual nos exercícios de redação e à 

introdução dos estudos de fonética que estabeleciam a pronúncia normal 

brasileira, considerada padrão em 1956. Apesar de continuar a oferecer modelos 

do cânone literário, a instituição escolar iniciou o reconhecimento da criatividade 

do aluno no ensino de redação, esta seria incentivada e exigida cada vez mais 

nas décadas seguintes, conforme mencionado adiante. 

Ainda neste período, presencia-se um notável crescimento da demanda 

escolar em todos os níveis de ensino, devido o incremento cada vez maior da 

população urbana: há o aparecimento de vários cursos superiores, (sobretudo dos 

cursos de filosofia, ciências e letras) e o aumento assombroso de matrículas nos 

cursos superiores. A corrida aos referidos cursos aumentou a competição no 

vestibular, potencializou a função preparatória do curso colegial, a qual se revelou 

ineficiente, propiciando o desenvolvimento dos ‘cursinhos’ pré-vestibulares. 

No início da década de 70, foram aprovadas as novas Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, através da Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971. A partir 

dessa lei, o ensino brasileiro ficou dividido em: ensino fundamental ou de 1º grau, 

com 8 séries, correspondendo ao antigo primário e o antigo ginasial; ensino médio 

ou ensino de 2º grau, com 3 séries, antes chamado de curso colegial, ou com 

mais uma série, quando se tratava de ensino técnico; e ensino superior ou de 3º 

grau, cuja duração variava de acordo com o curso e com a especialização 

pretendida, tanto na graduação como na pós-graduação. 

Para o ensino de 1º e de 2º graus, foram estabelecidos currículos com um 

núcleo-comum, composto de três áreas: comunicação e expressão, estudos 

sociais e ciências. O latim desapareceu completamente deste nível de ensino, 

fixando-se apenas nos cursos de graduação em Letras.  

A função instrumental do ensino do vernáculo, articulada com as outras 

disciplinas e sob a influência dos meios de comunicação de massa, desloca, 

assim, o eixo da função ideológica, centrada até então no ensino do falar e 

escrever bem e corretamente, para a aprendizagem de linguagens, centradas na 

eficácia da comunicação e na compreensão e apreciação da ‘Cultura Brasileira’. 
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Tal deslocamento se faz presente também nas denominações dadas para a 

disciplina.  

Em termos de disciplinarização, conforme Rojo (2006), tais mudanças 

promovem novos enfoques. A então disciplina Língua Portuguesa passa a ser 

Comunicação e Expressão na primeira metade do 1º grau (1ª à 4ª série do Ensino 

Fundamental atual, antigo primário); Comunicação e Expressão em Língua 

Portuguesa, na segunda metade do 1º grau (5ª à 8ª série do Ensino Fundamental 

atual, antigo ginásio) e Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, no 2º grau (atual 

Ensino Médio e antigo colegial), mantendo este último uma denominação 

correspondente às práticas e currículos cristalizados pela tradição. 

Desta forma, passou-se a admitir, cada vez mais, um número maior e mais 

variado de textos para leitura, desde os tradicionais excertos literários, 

consideravelmente ampliados com a literatura contemporânea e infanto-juvenil, 

até todo tipo de manifestação impressa, incluindo textos das outras disciplinas do 

currículo (sociais, científicos), textos de jornais, revistas, quadrinhos, propaganda 

etc.  

Além da gigantesca expansão do mercado do livro didático, resultante do 

aumento da escolarização, a grande multiplicação de textos de leitura aceitos na 

escola, combinada com fatores sócio-econômicos, permitiram, nesta época, que a 

literatura direcionada ao público infantil crescesse a uma taxa explosiva. Portanto, 

não foi por acaso que o chamado boom da literatura infanto-juvenil tenha ocorrido 

nessa época. 

Tal variedade de textos mudou, naturalmente, a orientação de livros 

didáticos e das aulas de português, condenando, assim, a adoção de seletas e 

antologias, cuja função literária havia tornado-se inadequada aos propósitos 

utilitários conferidos para o ensino da língua, voltada, então, para a oralidade e 

para o novo tipo de alunado presente cada vez mais na escola. Enfatizam-se, 

portanto, os textos jornalísticos e publicitários, além dos textos não-verbais. 

O enfoque abrangente do ensino de Português e a particularização da 

língua e da literatura, encaradas como ‘expressão da Cultura Brasileira’, e não 

mais como exemplificação exclusiva da linguagem culta, correta e bela, tornaram 

obsoletos os compêndios como a Antologia Nacional de Fausto Barreto e Carlos 
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de Laet e consolidaram definitivamente o papel do livro didático na função 

estruturadora do trabalho pedagógico (Batista, 2003: 46).  

Em termos de modelo de ensino de escrita, a partir dos anos 70, percebe-

se uma tentativa de se distanciar da postura prescritiva da abordagem do modelo 

formal. E assim, com o apoio de uma série de novas perspectivas teóricas acerca 

do funcionamento da linguagem, especialmente da teoria da comunicação, cuja 

concepção de língua ia além da visão de uma simples estrutura (código), ocorre 

um deslocamento dos eixos de ensino-aprendizagem de língua materna. 

Essa mudança de postura reflete também as transformações vividas na 

conjuntura sócio-política, ocasionadas pela introdução de novas tecnologias de 

informação e de comunicação e do processo de industrialização acelerada do 

país. A política educacional vigente priorizou a formação de profissionais capazes 

de dominar a utilização de maquinarias ou de dirigir processos de produção (Rojo, 

2006). Devido à acelerada industrialização, a ênfase passa a ser na comunicação 

e na noção de criatividade. Sobre essa noção, cabem aqui algumas 

considerações em virtude da sua marcante presença nos LDP analisados.  

Mediante essa nova postura, no final dos anos 60 e, sobretudo, ao longo 

da década seguinte, concebia-se, para o ensino de produção escrita, segundo 

Rojo & Cordeiro (2004: 8), 

 [...] o texto de leitura como um propiciador de ‘hábitos de leitura’ e um ‘estímulo’ 

para escrever, e o texto produzido como resultante de um processo criativo, 

estimulado pelo método. 

Nesse sentido, as autoras apontam que o texto era ainda tomado como 

objeto de uso, mas não objeto de ensino.  

Somado a isso, percebe-se que a valorização da criatividade e da função 

expressiva da linguagem, presente no final dos anos 60 e durante a década 

seguinte, propiciará alguns equívocos no processo de didatização, equívocos 

resultantes do processo de sedimentação de práticas típico do universo escolar 

diante do estabelecimento de novos mecanismos ou objetos de ensino. Diante, 

portanto, desse novo paradigma, no ensino da escrita, sob a ênfase em ‘escrever 

bonito’, o texto ‘criativo’ acaba por torna-se muitas vezes um conjunto de 
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expressões estereotipadas, chavões, clichês que dificilmente seriam usados em 

uma situação real de uso lingüístico.  

A despeito da abrangência de significados vários que o termo criatividade 

suscita, cumpre apontar que a linha que distingue o texto padronizado (habitual) 

do texto criativo apresenta características bastante tênues. E, devido a esse 

caráter, conforme apontado por Meserani (1995), é preciso salientar que a 

presença de modelos e de esquemas se faz necessária para nortear a criação.  

Contudo, na prática o que se observa é que em nome do ato criativo, abre-

se um espaço para o ‘espontaneísmo’, ou seja, a crença de que, para fugir do 

padrão, é permitido o exercício incondicional, amplo e irrestrito da imaginação. 

Sob a enunciação típica de propostas de produção que tomam a postura criativa – 

Dar asas à imaginação –, presenciam-se diversas ambigüidades de interpretação 

e a ausência de uma abordagem concreta sobre os procedimentos instrumentais, 

formais, lingüísticos e discursivos inerentes do processo da escrita.  

No início da década de 80, por influência das reflexões da Lingüística 

Textual, duas linhas metodológicas para a abordagem de produção textual atraem 

especial atenção: a textual-comunicativa e a textual-cognitiva. Dentre os conceitos 

propagados por ambas e que se encontram ainda hoje incorporados pela escola 

destacam-se: os mecanismos de estruturação de textos: coesão e coerência; a 

concepção de linguagem como instrumento de comunicação e a escrita como 

processo psicolingüístico cognitivo dividido em três etapas básicas: planejamento, 

escrita e revisão. 

Segundo Rojo (2006), nos anos 80, passa-se de um ensino normativo, cuja 

prioridade estava na análise de língua e na gramática, para um ensino 

procedimental, dentro do qual os usos da língua escrita, em leitura e redação, são 

também valorizados, com grande influência da noção de criatividade: o texto de 

leitura serve de base, de estímulo para escrever e o texto produzido é tido como 

resultado de um ato criativo.  

Na corrente dos acontecimentos subseqüentes e com o suposto 

propósito de intensificação do processo de redemocratização do país, a 

concepção de língua como instrumento de comunicação e meio de emissão 
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e recepção de mensagens já não mais encontra apoio, nem no contexto 

político e ideológico, nem nas novas teorias lingüísticas. 

E, assim, na segunda metade da década de 80, a denominação da 

disciplina Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa é alterada, 

recuperando-se a sua antiga denominação: Português. Nesse contexto, os 

livros didáticos, que já tinham incorporado o texto para o ensino da língua, 

vão ampliar esse universo, principalmente sob a influência das teorias da 

Lingüística Textual, que permaneciam fortemente difundidas e 

incorporadas pela escola.  

E assim, o texto ganha particular evidência sob o enfoque dessas 

teorias que se propõem a apresentar meios que permitam a representação 

dos mecanismos e processos de tratamento do texto. Esses mecanismos e 

processos, quando postos em ação pelos usuários da língua, sofrem 

restrições que obedecem a determinações psicológicas e cognitivas, sócio-

culturais, pragmáticas e lingüísticas.  

Entretanto, embora as perspectivas para o trabalho com o texto na 

sala de aula sejam ampliadas com o advento da Lingüística Textual, 

exploram-se especialmente suas propriedades estruturais, originando, 

segundo Rojo & Cordeiro (2004: 9), a gramaticalização dos eixos do uso, 

passando [mais uma vez] o texto a ser ‘pretexto’ tanto para o ensino da 

gramática normativa como para gramática textual, na crença de que ‘quem 

sabe as regras sabe proceder’. 

Portanto, ainda que tenham apresentado alguns fatores positivos, as duas 

últimas abordagens fomentaram amplos debates em torno do assunto. 

Dentre as contribuições, destacam-se aqui algumas observadas por Bonini 

(2002): 

�  a concepção do texto como uma construção cuja execução se dá 

em etapas e a partir de habilidades adquiridas desmistifica a 

noção de desempenho mediante dom; 

�  a avaliação se torna processual e não mais baseada no 

julgamento intuitivo de certo ou errado.  
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Por outro lado, os trabalhos de Rojo (1996; 2001a; 2001b, 2006) 

apresentam uma síntese das principais discussões, iniciadas a partir do final dos 

anos 80 e que atravessaram a década seguinte. Alguns dos aspectos observados 

pela autora são aqui destacados: 

� a incompatibilidade entre os pressupostos básicos relacionados 

aos processos de produção textual baseados na Lingüística 

Textual e nas Teorias Cognitivas de processamento com os das 

pesquisas desenvolvidas, nos anos 90, sob a ótica enunciativa e 

sócio-histórica; 

� ainda que as duas abordagens tenham contribuído para uma 

mudança de enfoque para o trabalho com a linguagem escrita na 

escola – o domínio da gramática cedeu lugar ao domínio do texto 

–, não foi suficiente, pois ambas desconsideram a dimensão 

social e discursiva da linguagem;  

� os aspectos discursivos, interativos e enunciativos inerentes aos 

processos de compreensão/produção de enunciados, tais como 

sua situação de produção, as intenções comunicativas, a 

interação entre interlocutores para determinação da escolha do 

gênero no qual se fará o enunciado, entre outros, não são 

considerados por essas abordagens e, conseqüentemente, pelos 

modelos de ensino-aprendizagem nelas baseados. 

Nos anos 90, verificam-se duas tendências: uma de abandono do livro 

didático, devido a uma série de aspectos inadequados, tais como a veiculação de 

preconceitos, o proselitismo ideológico, além de incorreções metodológicas e 

conceituais; outra, em decorrência da primeira, de controle e avaliação dos vários 

níveis de ensino pelos órgãos oficiais, incluindo a avaliação dos livros didáticos do 

Ensino Fundamental e, posteriormente, do Ensino Médio. 

No início da década de 90, em função da ineficácia do ensino centrado nas 

tipologias tradicionalmente exploradas na escola, iniciou-se o debate em torno 

dos gêneros discursivos/textuais. Surgiu dos órgãos governamentais a proposta 

de fundamentar o ensino da língua materna, tanto oral quanto escrita, nos 

gêneros do discurso/texto.  
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Segundo Rojo (2000), a elaboração e a publicação dos PCN significaram 

um avanço considerável nas políticas educacionais brasileiras. Tal avanço se 

deve, primeiramente, em razão do critério adotado para a sua concepção – não 

por meio de conteúdos, objetivos ou normas a serem cumpridas, mas sim por 

meio de diretrizes para a orientação de currículos e conteúdos mínimos, de modo 

a assegurar uma formação básica comum. E, em segundo lugar, por proporem, 

para o ensino de Língua Portuguesa, uma metodologia de enfoque enunciativo-

discursivo, promovendo-se assim um movimento de ruptura (ainda que 

teoricamente) das concepções de ensino tradicional de Língua Portuguesa de 

caráter normativo, formal e conceitual. 

Assim, procurando atender aos princípios da LDB que defende, em linhas 

gerais, a formação de um cidadão crítico e ativo na sociedade, através de um 

ensino que tem por objetivo a formação para a vida e que propicie ao cidadão 

utilizar os conhecimentos da escola (científicos) na vida real, o Ministério da 

Educação estabeleceu os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

Os PCN, instituídos em 1997/1998/2000, encontram-se fundamentados em 

uma série de proposições teóricas sobre questões metodológicas e conceituais a 

respeito do ensino de Língua Portuguesa, como por exemplo, a teoria de 

aprendizagem sócio-histórica concebida por Vygotsky (1934), a teoria dos 

gêneros do discurso e da interação verbal proposta pelo Círculo de Bakhtin (1929, 

1934-35, 1952-53), além da proposta didática para o ensino de francês como 

língua materna de Dolz, Schneuwly e colaboradores.  

Deste modo, os PCN promoveram mudanças substanciais de enfoque nos 

objetos de ensino da disciplina de Língua Portuguesa. Em relação aos textos, por 

exemplo, vê-se o destaque para os textos que caracterizam os usos públicos da 

linguagem, orais e escritos e a eleição de um novo objeto de ensino da língua 

materna – os gêneros. Dessa forma, o processo de ensino-aprendizagem 

passava a ser visto como: 

um processo social e histórico, culturalmente determinado e grandemente 

dependente das práticas interacionais, e re-enfocada a interação como 

circulação de discursos (enunciação) e a internalização como apropriação de 

discursos em circulação, o objeto prioritário de ensino-aprendizagem em Língua 

Portuguesa passava a ser os discursos em circulação, enunciativamente 
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abordados, e não mais os textos em suas propriedades formais (Rojo, 2001b: 

170) (ênfase adicionada). 

Assim, as discussões teóricas encontraram na teoria bakhtiniana dos 

gêneros do discurso auxílio para a compreensão dos aspectos temáticos, 

composicionais e estilísticos envolvidos em todo discurso, materializado como 

texto, tanto oral quanto escrito, com destaque para os conceitos de gêneros 

primários e secundários. 

Com isso, é adotada a noção do gênero como mega-instrumento25 para o 

ensino de língua materna e a idéia de transversalidade entre os gêneros. Estas 

duas idéias, segundo Rojo (2001 b), constituíram o ponto decisivo para a 

construção de uma proposta consistente de ensino-aprendizagem de Português, 

principalmente no que se refere às questões de re-organização desse ensino para 

o Ensino Fundamental e de relacionamento deste novo tipo de ensino com a 

tradição do ensino gramatical, visto que se colocava o gênero como unidade de 

re-organização didática e curricular, incorporada, principalmente, pelos PCN de 

Língua Portuguesa para os 3º e 4º Ciclos do Ensino Fundamental (1998). 

Contudo, a consideração de tais gêneros propiciou de imediato uma 

abordagem pouco efetiva, posto que destituídos de sua contextualização sócio-

histórica, terminaram gerando, deste modo, alguns equívocos, uma vez que a 

definição de gênero é historicamente variável, quer porque esteja ligada à 

circulação em cada época, quer porque dependa da posição de cada locutor, sem 

contar que é comum haver num mesmo texto mais de um gênero (intercalado ou 

hibridizado).  

Desse modo, ainda que o ensino de Língua Portuguesa tenha evoluído 

mediante a proposição do texto como objeto de ensino da língua escrita e com as 

propostas da Lingüística Textual, nas décadas de oitenta e noventa do século 

passado, o texto era (e é ainda) compreendido por muitos professores e autores 

de livros didáticos como um objeto neutro, visto apenas como artefato formal do 

qual o professor retira as questões gramaticais. 

                                                           

25 Segundo Schneuwly (1994), os gêneros funcionam como mega-instrumentos próprios das ações em 
situações de linguagem constitutivas do contexto de produção e possuem três dimensões essenciais: os 
conteúdos que se tornam dizíveis por meio dos textos; uma estrutura particular e uma configuração 
específica das unidades de linguagem. Esse assunto é retomado no próximo capítulo. 
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Essas questões levaram a uma discussão sobre as mudanças nos saberes 

de referência (lingüística, análises de discurso, teorias de enunciação) que foram, 

conforme já mencionado, incorporadas aos documentos oficiais e às 

transposições e didatizações, atingindo, ainda que parcialmente, uma boa parcela 

dos LDP. 

A despeito das mudanças incorporadas, percebem-se ainda no LDP 

algumas lacunas, que são apontadas por Rojo (2001b: 164). A primeira diz 

respeito à permanência de um trabalho centrado na estrutura gramatical da 

língua, com um fim em si mesmo, limitado e insatisfatório, afinal o ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental não se dedica a 

formar analistas de textos ou revisores gramaticais, mas cidadãos capazes de 

interagir criticamente com os discursos-alheios e com o próprio discurso. 

Ainda segundo essa autora, 

os processos discursivos (as situações de produção dos discursos, a interação 

entre os interlocutores, a subordinação das formas à significação e a marcação 

ideológica dos textos) não eram considerados no trabalho de ensino-

aprendizagem de língua, já que, balizado pelos conhecimentos pautados na visão 

cognitivista advinda das teorias psicológicas – que dá à linguagem ela mesma 

um papel reduzido – bem como pelo grau de generalização presentes nas 

descrições de “tipos de textos” da Lingüística Textual, o professor 

implementava um trabalho com o texto, mas a ênfase era dada ao ensino 

gramatical (inclusive gramática de texto) (Rojo, 2001b: 164) (ênfase adicionada).  

A segunda lacuna refere-se ao tratamento das relações entre a linguagem 

oral e a linguagem escrita, ainda bastante pautadas por uma visão dicotômica, 

dentro da qual se concebia que a linguagem oral se relacionava com a escrita 

pela ordem da interferência negativa. Um julgamento pautado pelo tradicional 

critério de pureza dado somente à linguagem escrita em detrimento da linguagem 

oral.  

Logo, diante de tais lacunas evidenciadas, novamente os LDP farão parte 

das mudanças efetuadas, por meio de uma política do livro didático - um aspecto 

particular da política educacional global, que se insere nas mudanças estruturais 

político-econômicas da sociedade brasileira ocorridas nessa época.  
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Assim, a partir de l996, o MEC, na política para o livro didático, passou a 

executar um conjunto de medidas para avaliar sistemática e continuadamente os 

livros didáticos a serem escolhidos pelas escolas, ou seja, passou a subordinar a 

compra dos LD inscritos no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)26 a uma 

aprovação prévia, efetuada por uma avaliação oficial sistemática (Rangel, 2001: 

13-14). Dentre outros fatores, tais medidas nasceram em virtude de uma forte 

tendência de abandono do livro didático, em razão de sua péssima qualidade, 

conforme destacado anteriormente.  

De acordo com Batista (2003: 32), em 1997, o MEC deu prosseguimento à 

avaliação de livros didáticos (ainda de 1ª a 4ª séries, como ocorreu na primeira 

avaliação, mas acrescentando livros destinados à alfabetização inicial, como 

cartilhas, pré-livros, livros de leitura intermediária) apresentados pelas editoras, no 

PNLD/199827.  

Seguiram-se a esse PNLD os PNLD/1999 – onde, pela primeira vez, 

avaliavam-se livros destinados às séries finais do Ensino Fundamental (5ª a 8ª 

séries ou 3º e 4º ciclos) – e o PNLD/2000-2001 que, mais uma vez, analisou livros 

para as séries iniciais desse nível de ensino e livros de alfabetização. Após essas 

avaliações, o PNLD vem analisando livros destinados às 5ª a 8ª séries ou 3º e 4º 

Ciclos (PNLD/2002, PNLD/2005 e PNLD/2008, em andamento) e livros referentes 

à alfabetização e 1a a 4a séries ou 1º e 2º Ciclos (PNLD/2004 e PNLD/2007).  

A cada edição, segundo as expectativas da Avaliação, os LDP, para que 

possam garantir os objetivos do ensino de língua materna no Ensino 

Fundamental, seguindo, de certa maneira, definições de documentos oficiais 

como a LDB e os PCN, precisarão enfrentar os novos objetos didáticos do ensino 

de língua materna: o discurso, os padrões de letramento, a lingua(gem) oral, a 

textualidade, as diferentes ‘gramáticas’ de uma mesma língua etc. (Rangel, 2001: 

19).  

                                                           

26 Ao ser criado em 1985, o PNLD, inicialmente, exerceu um papel inexpressivo na definição dos padrões de 
qualidade do livro didático, pois atuava apenas como mediador entre os professores e o corpo de editores. 
Com a introdução, em 1996, do processo de avaliação pedagógica, seu papel foi, contudo, redefinido, 
passando a atuar, desde então de modo efetivo, na discussão da qualidade dos livros didáticos, tendo, 
assim, certo impacto nos currículos escolares. 

27 Cada edição do PNLD compra e distribui coleções que deverão permanecer nas escolas por três anos 
consecutivos. Assim, tomando como exemplo a edição do PNLD/2005, a avaliação e escolha dos livros de 
5ª a 8ª séries, feita nos anos de 2003-2004, estarão na escola em 2005, devendo permanecer até 2007. 



 

As atividades de produção textual escrita em livros didáticos de Português:  
caminhos e descaminhos na formação de produtores de textos 

33 

Dessa forma, os livros de Português que circularão nas escolas públicas, 

para responder aos novos paradigmas, além de estarem isentos de erros 

conceituais e metodológicos e de não veicularem qualquer tipo de discriminação, 

de modo geral, precisarão, segundo este autor: 

• Oferecer ao aluno textos diversificados e heterogêneos, do ponto de vista do 

gênero e do tipo de texto, de tal forma que a coletânea seja a mais representativa 

possível do mundo da escrita; 

• Propor atividades leitura capazes de desenvolver no aprendiz as competências 

leitoras implicadas no grau de proficiência que se pretenda levá-lo a atingir; 

• Ensinar a produzir textos, por meio de propostas que contenham tanto os 

aspectos envolvidos nas condições de produção, quanto os procedimentos e 

estruturas próprias de textualização; 

• Mobilizar a linguagem oral quer seja para o desenvolvimento de falar e ouvir quer 

para a exploração das muitas interfaces entre oralidade e escrita; 

• Desenvolver os conhecimentos lingüísticos de forma articulada com as demais 

atividades (Rangel, 2001: 19, ênfase adicionada).  

O MEC, ao aprimorar, refinar e tornar cada vez mais rigorosos os critérios a 

cada nova avaliação, vem buscando melhorar a qualidade dos livros didáticos. 

Uma vez realizada a avaliação, é elaborado, em cada edição do PNLD, o Guia de 

Livros Didáticos. Esse Guia é disponibilizado não apenas para as escolas 

públicas, como também para as particulares28. Além disso, respeitando a 

autonomia dos professores, o MEC oferece, por meio desse Guia, uma vasta lista 

de títulos resenhados para escolha. 

Apesar de todos os esforços, ainda há alguns desafios inerentes ao que 

poderia ser denominado livro ideal, se o propósito for enxergar o livro didático 

como um produto. Porém, se em contrapartida, o livro didático for tomado como 

um processo discursivo, este será sempre passível de ações renovadoras, de 

mudanças, mudanças essas que serão acolhidas por uns e suscitarão aspectos 

polêmicos por outros. Este é sem dúvida o preço que todo e qualquer processo de 

interação deverá pagar, uma vez inserido num contexto histórico.  

                                                           

28 Atualmente, o Guia do Livro Didático (das últimas edições) pode ser acessado pela Internet através do 
endereço: www.fnde.gov.br . 
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A principal diferença entre as mudanças que estão ocorrendo na disciplina 

de Língua Portuguesa e no seu ensino – via LDP, principalmente – e as ocorridas 

em momentos anteriores é que, agora, tem-se uma política de avaliação 

pedagógica do livro didático, cujos esforços têm exercido papel decisivo para a 

entrada dos saberes de referência sobre o ensino-aprendizagem da língua 

materna nas escolas por meio de livros didáticos mais adequados. Isso se deve, 

também, ao fato de que essa avaliação pedagógica esteja efetivada por 

Universidades Públicas supervisionadas pela Secretaria de Ensino 

Básico/Ministério da Educação, sendo realizada por avaliadores que são (ou 

foram), ao mesmo tempo, docentes de Ensino Fundamental e pesquisadores 

(mestrandos, doutorandos e doutores) no campo do LD e do ensino-

aprendizagem de língua materna.  

Para Batista (2003: 61), essa participação é de fundamental importância 

tanto para o aprimoramento e a socialização do processo de avaliação quanto 

para o estímulo ao interesse da pesquisa universitária. Além disso, segundo o 

autor, sem dúvida, contribui para o aperfeiçoamento da formação de professores, 

de seu trabalho em sala de aula e do próprio processo de avaliação.  

Através deste breve relato sobre as mudanças operadas no LDP devido às 

transformações do processo de disciplinarização do ensino da escrita no Brasil, 

compreende-se, portanto, que os textos selecionados, os objetos de ensino e as 

abordagens, a despeito das diferentes formas de organização e utilização 

apresentadas ao longo desse período, encerram um conjunto de enunciados e 

refletem visões de mundo que não são neutras, mas sim parte de um processo 

que reflete e refrata uma série de práticas que mantêm uma estreita relação com 

o momento histórico ao qual pertencem. 

Portanto, o livro didático não é um instrumento de uma prática neutra, mas 

um campo de disputa e um espaço de poder. Como parte desse processo cabe, 

portanto, ainda a abordagem sobre dois aspectos relacionados ao processo: a 

transposição didática e a didatização. 
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3. O LDP diante da transformação dos saberes teóricos e da 

didatização  

Atualmente já parece ser consensual, ao menos teoricamente, que os 

saberes teóricos passam necessariamente por uma transformação ao entrarem 

na sala de aula. A esse processo de transformação dá-se o nome de transposição 

didática. O termo transposição foi concebido pelo sociólogo Verret (1975) e 

desenvolvido pelo didático Chevallard (1985). Para tais autores, a transposição 

didática se define por um processo de passagem de um conteúdo de saber 

teórico para uma versão didática.  

A análise desse processo de transformação, recontextualização ou 

transposição, implica a compreensão de um esquema, a saber: objeto de saber → 

objeto a ensinar → objeto de ensino. E, segundo Chevallard (1985: 49), a 

passagem do saber, através da constituição desses diferentes objetos, faz-se na 

transformação, na variação e, às vezes, na substituição.  

Dessa forma, a cada etapa dessa dinâmica, quando o objeto de saber se 

constitui em objeto de ensino e, em seguida, em objeto ensinado, o conteúdo é 

trabalhado por adaptações sucessivas, ou seja, o trabalho de transposição é um 

trabalho que continua após a introdução didática do objeto de saber. Portanto, 

não consiste numa mera compilação de saberes teóricos a divulgar. 

Do mesmo modo, para Schneuwly (1995a), a transposição didática ocorre 

quando se retira um objeto que funciona dentro de certo contexto social, exterior 

ao sistema de ensino-aprendizagem, para torná-lo objeto de ensino. No trecho 

destacado abaixo, tomando como exemplo o gênero de discurso, Schneuwly 

(1995a: 14-15) assim se posiciona:  

 

este movimento de tirar o objeto de seu contexto para ser colocado dentro de 

outro para ser ensinado, transforma fundamentalmente o sentido deste objeto. Por 

exemplo, o fato de se tomar um gênero de discurso e colocá-lo em contexto 

escolar, faz com que este gênero não tenha mais a mesma função, ele se 

transformou em um objeto de ensino. Para os alunos, subsistem os traços de seu 

funcionamento anterior […]. Não se pode ensinar sem que se faça a transposição  
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Ainda na visão desse autor, para ensinar, é necessário que se saiba o que 

se ensina; é necessário tomar o saber em dois sentidos: um primeiro sentido seria 

o de ter um projeto de ensino, uma intenção, e o outro sentido seria o de 

conhecer de forma consciente, ter uma consciência reflexiva do que é ensinar. 

Portanto, sem o reconhecimento desses sentidos, não existirá ensino, mas 

imitação ou iniciação no nível puramente prático (Schneuwly, 1995b: 48). 

Portanto, a partir de tais considerações, é possível deduzir que o saber, 

antes de tudo, existe devido ao reconhecimento de sua utilidade em situações 

sociais diversas, um reconhecimento que passa por um processo muito mais 

complexo dentro do qual se dá a sua legitimação (validade) e nisto reside o 

significado para que se efetue o seu ensino.  

É necessário, pois, um reconhecimento social, uma legitimidade para que o 

saber possa vir a se constituir como um saber a ser ensinado. Essa legitimidade, 

que não é neutra, é-lhe dada, dentre outros, pelos saberes ditos teóricos, ou seja,  

os saberes utilizados ao mesmo tempo para produzir um novo saber e para 

estruturar o saber novamente construído dentro de um conjunto teórico coerente. 

Um saber que, em um dado momento histórico, é considerado pela sociedade 

como um “saber teórico” por suas características visíveis, notadamente 

acadêmicas, segundo as instituições que o gera (Schneuwly, 1995b: 49). 

Em resumo, uma transposição não pode ser concebida de modo linear e 

automático, o que significa dizer que os saberes ensinados na escola não podem 

ser simples adaptações ou meros empréstimos das teorias de referência 

elaboradas.  

Nesta perspectiva, no que se refere ao ensino de produção textual escrita, 

tomado nesta pesquisa como um processo a investigar, os gêneros 

discursivos/textuais constituem-se, no momento, como um saber legitimado e, 

como tal, precisam ser tomados como objetos de ensino para o ensino da 

escrita.  

E esta necessidade se dá em razão da urgência das transformações 

ocorridas nas práticas de interação da sociedade contemporânea. Neste sentido, 

os objetos selecionados e a forma pela qual esses objetos são transpostos de 

modo a tornarem-se objetos de ensino para o ensino de produção textual (escrita) 

necessários ao funcionamento dessa sociedade, por sua pertinência e 
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reconhecimento, passaram a ser considerados importantes para a formação 

escolar.  

Os gêneros passaram a ser um saber que precisa, portanto, ser ensinado e 

aprendido por sua legitimidade para a ação dentro do contexto sócio-histórico 

atual, que exige que os que indivíduos sejam preparados para as situações 

comunicativas diversas, daí sua transformação em objeto de ensino-

aprendizagem. Esses gêneros precisam ser, ao mesmo tempo, instrumentos de 

comunicação e objetos de ensino, ou seja, saberes sociais que se transformaram 

em objetos de ensino, pelo processo mesmo da transposição didática. 

E uma vez transformados em saberes a serem ensinados, os saberes, no 

caso os gêneros, precisarão também ser didatizados. Cabe aqui a ressalva de 

que, embora fortemente relacionados entre si, os processos de transposição 

didática e de didatização não são sinônimos. Enquanto o processo de 

transposição didática se ocupa da transformação dos saberes de referência em 

saberes a serem ensinados, a didatização seria a maneira de organizar esses 

saberes para a compreensão do aluno.  

Em outras palavras, pode-se dizer que a didatização corresponde ao modo 

pelo qual se efetua a exposição dos saberes a fim de serem concretizados em 

saberes ensinados e aprendidos. Tal modo de exposição contará com o apoio de 

atividades variadas.  

E a importância do livro didático no processo de didatização é, sem dúvida, 

incontestável, já que, como pôde ser observado mediante o relato acima, o livro 

didático se transformou no principal responsável pelos procedimentos de 

organização e elaboração de conteúdos, exercícios e avaliação/correção dos 

saberes a serem ensinados.  

Cabe lembrar que, no processo de didatização, está implicada ainda a 

questão da sistematização desses saberes. Tal sistematização não estaria 

necessariamente vinculada a uma ordem, um ‘passo a passo’ ou ao relevo dado a 

esses saberes, mas sim a uma organização do todo que compõem cada objeto, 

de forma que os saberes referentes a esses objetos possam vir a ser apreendidos 

e aprendidos, de fato, mas considerando a dinâmica de cada aluno. 
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Diante de tais especificidades, o livro didático pode ser considerado como o 

protagonista da transposição didática e da didatização, pois ele materializa os 

objetos e opera na construção e cristalização mesmas desses objetos a serem 

ensinados, para que passem a objetos realmente ensinados. E nisso reside a 

necessidade de compreender o livro didático, em particular o LDP, de modo mais 

abrangente, não bastando, portanto, a idéia de que seja, simplesmente concebido 

como um mero suporte de textos e de atividades a serem trabalhados pelos 

alunos.  

 

4. O Livro Didático sob a ótica do gênero 

Nos últimos anos, o livro didático vem sendo definido mediante 

diferenciadas perspectivas. Em um trabalho para a UNESCO, Richadeau (1979) 

considerou como livro escolar desde um atlas, um dicionário, uma enciclopédia, 

uma antologia, até um livro didático propriamente dito, quer se encarregue do 

aprendizado de leitura, de literatura, de língua materna, de gramática ou de 

matemática. E conclui que qualquer impresso (jornal, obra literária, técnica, 

filosófica, científica) pode exercer o papel de livro escolar, na medida em que 

esteja integrado sistematicamente a um processo de ensino-aprendizagem. 

Em função do seu modo de integração ao processo de ensino-

aprendizagem, os livros escolares podem ser distinguidos em duas categorias 

amplas: os que apresentam uma progressão sistemática e as obras de consulta e 

de referência (Richadeau, 1979: 51) ou, conforme Soares (1996b), a primeira 

categoria reúne os livros feitos para ensinar e a segunda, os livros utilizados para 

ensinar. 

Batista & Rojo (2005), numa releitura da obra de Choppin (1992), explicam 

que este teórico distingue, ainda, quatro grandes tipos de livros escolares, 

organizados de acordo com sua função no processo de ensino-aprendizagem. 

Como parte de um levantamento feito sobre livros didáticos no Brasil feito para a 

Unesco, Batista & Rojo (2005: 14) destacam as referidas categorias elaboradas 

por Choppin (1992): 
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a) Os manuais ou livros didáticos, qualificados como ‘utilitários da sala de 

aula’, isto é, 

[...] 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) (Batista & Rojo, 2005: 15). 

b) Os livros ‘paradidáticos ou paraescolares’, qualificados como obras 

complementares, cuja função é: 

[...] resumir, intensificar ou aprofundar conteúdos específicos do currículo de uma 

disciplina, seja por meio de uma utilização individual em casa, seja, como ocorre 

no Brasil, por meio de uma utilização orientada pelo professor, na escola (Batista 

& Rojo, 2005: 15). 

Aqui, em particular, os autores aproveitam para elucidar como tal categoria 

tem sido utilizada no contexto brasileiro. E explicam que o programa de aquisição 

e distribuição de livros para o Ensino Fundamental do Estado de São Paulo 

oferece uma abertura ao professor para que escolha livros didáticos ou 

paradidáticos e que, na maioria das vezes, os paradidáticos entram como auxilio 

complementar do trabalho pedagógico estabelecido a partir de um livro didático. 

Além disso, destacam que, 

Na tradição brasileira, esse tipo de livro escolar abarca, prioritariamente, obras que 

aprofundam ou enriquecem um conteúdo específico de uma disciplina (o tema da 

escravidão ou da vida cotidiana no Brasil Colônia, por exemplo) ou que se voltam 

para a formação do leitor (como os títulos de literatura infantil, em geral, 

apresentados nos catálogos de editoras como obras ‘paradidáticas’) (Batista & 

Rojo, 2005: 15). 

c) Os ‘livros de referência’, como dicionários, atlas e gramáticas, utilizados 

como: 

[...] apoio aos aprendizados, ao longo da escolarização e as edições escolares de 

clássicos, que reúnem, de modo integral ou sob a forma de excertos, as edições 

de obras clássicas (gregas, latinas, estrangeiras ou em língua materna) 

abundantemente anotadas ou comentadas para o uso em sala de aula (Batista & 

Rojo, 2005: 15). 
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d) As edições escolares de clássicos, que: 

[...] reúnem, de modo integral ou sob a forma de excertos, ‘as edições de obras 

clássicas (gregas, latinas, estrangeiras ou em língua materna) abundantemente 

anotadas ou comentadas para o uso em sala de aula (Batista & Rojo, 2005: 15). 

No âmbito dessas abordagens que pressupõem categorias para o conceito 

do livro didático, recentemente, tem-se confrontado duas concepções: a 

concepção tradicional de livro didático – tido como um suporte29 de textos e 

atividades que auxiliam a prática pedagógica – e a concepção do livro didático 

como enunciado num gênero do discurso, ancorada na noção de gênero de 

Bakhtin (1952-53/1979). 

O presente estudo identifica-se com a segunda concepção de livro didático. 

Embora não seja necessário o aprofundamento e a discussão de tais perspectivas 

para os objetivos desta pesquisa, cabe, ao menos, uma justificativa para tal 

posicionamento que, de certo modo, liga-se estreitamente às interpretações 

dadas pelas análises aqui efetuadas.  

Assim, tomando como exemplo a concepção bakhtiniana do gênero carta e 

este mesmo gênero no interior de um romance, que, segundo esse autor, em 

razão do contexto e das finalidades, dentre outros aspectos, acaba por ser 

transformado, isto é, não tem mais a mesma função social, de modo semelhante, 

no livro didático, há um número diversificado de gêneros que circulam em outras 

esferas (contextos sociais) que, devido aos próprios processos típicos da esfera 

escolar pelo qual passam a ser veiculados – processos de transposição didática e 

de didatização –, acabam por sofrer uma transformação.  

No caso específico do LDP, um conto infantil, o fragmento de uma peça, 

uma notícia, quando transpostos para o contexto escolar, embora guardem suas 

características particulares, intercalam-se no interior do gênero livro didático, com 

suas funções alteradas pela didatização.  

Desse ponto de vista, no LDP, incluem-se textos cujos gêneros podem ser 

considerados variantes dos gêneros de referência (Dolz, Schneuwly & Haller, 

1998: 179). Qualquer gênero, ao entrar no LDP, passa a ser uma ferramenta, um 

                                                           

29 Concebido como objeto material dentro do qual são inscritos os textos. 
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instrumento que, embora possa também funcionar como objeto de conhecimento, 

tem essencialmente a função do ensino de uma variedade de conteúdos. 

E, ainda, tomando como base o conceito de gênero do discurso de Bakhtin 

(1952-53/1979), o livro didático também é organizado em função de enunciados 

que, como tais, têm uma forma composicional (sumário, instruções para o 

professor, capítulos ou unidades, seções etc.), estilo e tema(s), pois, embora cada 

autor elabore seu livro com certa particularidade (estilo de autor), na organização 

mesma da obra, em sua estruturação, em sua seleção temática ou, ainda, no uso 

de um certo estilo verbal (estilo de gênero – injuntivo), um livro didático é 

imediatamente reconhecido como tal pelo conhecimento que os indivíduos têm de 

suas características relativamente estáveis. 

Baseando-se também nos pressupostos bakhtinianos, Bunzen & Rojo 

(2005) apontam que o LDP se configura como um enunciado em um gênero do 

discurso secundário, produzido por diversos agentes como os autores, editores, 

ilustradores, numa instância pública, que seriam as editoras, e que procura 

satisfazer as necessidades de ensino-aprendizagem formal da língua materna. 

Para efetivar tal objetivo, o(s) autor(es) do LDP seleciona(m) determinados 

objetos de ensino que comporiam seu(s) tema(s) que receberão um tom 

valorativo, dependendo do ponto de vista adotado.  

Bunzen & Rojo (2005) entendem que a compreensão do LDP como gênero 

escolar de discurso favorece uma maior visibilidade – não somente na sua 

apreciação ou na sua análise, mas também em seu uso – sobre as apreciações 

de valor sobre ensino de língua presentes no projeto discursivo do autor. 

Os autores identificam certa regularidade na forma de composição e estilo 

de gênero do LDP, como, por exemplo, i) a intercalação de textos de gêneros e 

esferas variados, regidos e articulados para certo efeito de sentido pelo projeto, 

pela voz e pelo discurso autoral; e ii) a divisão do livro em capítulo ou unidades, 

seções e subseções, dentro das quais os temas são selecionados, a partir do 

projeto autoral.  

Segundo eles, essas escolhas refletem e refratam uma apreciação 

valorativa do autor sobre o que é e como se faz o ensino de língua materna. E 

concluem que, assumida a postura autoral no gênero (explicativa, expositiva, 
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injuntiva), diferentes autores, dialogando com interlocutores de diferentes níveis 

de ensino, vão, conseqüentemente, articular discursos didáticos também bastante 

diferenciados, sobretudo, pela maneira como orquestram o coro de vozes 

presentes no LDP. 

Sendo assim, compreender o LDP como um gênero de discurso complexo 

e múltiplo, sócio-historicamente construído e situado na dialética das diferentes 

esferas sociais, tais como artística, literária, jornalística, publicitária etc., será 

determinante para analisá-lo como um conjunto de enunciados que dialogam com 

os novos (e velhos) paradigmas traçados para o ensino da escrita, com os 

documentos oficiais (PCN) e com as orientações da Avaliação do PNLD/2005. 

Com isso, será possível superar a visão de um discurso monológico do autor, e 

perceber, dentro desse processo discursivo, estas outras vozes, que, num 

movimento dialógico crescente, estão sempre presentes. 

Adotando, portanto, as diretrizes dos PCN como critério para a presente 

análise, no próximo capítulo, à luz dos referenciais teóricos de Vygotsky, de 

Bakhtin e seu Círculo e da proposta didática para o ensino de francês como 

língua materna elaborada por Dolz, Schneuwly e colaboradores, serão tratadas 

algumas das questões que envolvem o processo de ensino-aprendizagem da 

linguagem escrita, veiculado pelo LDP.  
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CAPÍTULO II: 
A PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA SOB NOVOS 

ENFOQUES: REFLEXÕES TEÓRICAS  

 
 

1. Introdução  

Neste capítulo, serão apresentados os pressupostos teóricos desta 

pesquisa, adotados em razão do papel que assumem na concepção das 

premissas que fundamentaram os PCN (5ª a 8ª séries).  

Em relação à teoria de Vygotsky, foram selecionados para discussão os 

conceitos de interação entre aprendizado e desenvolvimento (ZPD) e fala e 

escrita. E, em relação à teoria de Bakhtin e seu Círculo, os conceitos 

selecionados são: enunciado e enunciação, gêneros do discurso e os modos de 

apreensão do discurso de outrem. 

Além dos referenciais teóricos, serão tomados para a presente reflexão os 

objetos de ensino, os encaminhamentos e as estratégias de abordagem 

legitimadas sob o enfoque Interacionista para o ensino de produção textual 

escrita. 

 

2. Vygotsky e Bakhtin – os referenciais teóricos interacionistas  

2.1. Interação entre aprendizado e desenvolvimento – ZPD  

Segundo Vygotsky, aprendizado e desenvolvimento estão inter-

relacionados desde o primeiro dia de vida do ser humano. A interação social e os 

instrumentos lingüísticos são decisivos para ambos os processos. O ingresso da 

criança na escola servirá de subsídio para o avanço em níveis qualitativos do seu 

desenvolvimento. 

Embora reconhecendo que o aprendizado deva ser de certa forma 

combinado com o nível de desenvolvimento da criança, este autor não tinha em 

mente apenas determinar tais níveis, mas sim descobrir as relações reais entre o 

processo de desenvolvimento e a capacidade de aprender, levando em conta a 
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natureza social da linguagem e da aprendizagem – elemento que permeia e 

fundamenta suas pesquisas. 

Assim, o primeiro nível por ele estabelecido foi chamado nível de 

desenvolvimento real. Este nível representa o estado de desenvolvimento atual 

das funções mentais da criança que se encontram amadurecidas, isto é, aquilo 

que a criança sabe fazer de forma independente, sem a ajuda do adulto. O 

segundo nível, chamado nível de desenvolvimento potencial, representa o estado 

das funções mentais da criança que ainda se encontram em processo de 

desenvolvimento, ou seja, ações que, para sua realização, necessitam da 

orientação ou auxílio do adulto ou do par mais experiente. 

A partir destes dois níveis, Vygotsky (1935) desenvolve o conceito de zona 

potencial de desenvolvimento (ZPD)30 que se caracteriza como a distância – o 

espaço de interação possível – entre os dois níveis supracitados. Por meio deste 

conceito, é possível saber não só sobre os ciclos de desenvolvimento já 

completados, como também sobre os ciclos que estão em formação, ou seja, os 

que estão no início de desenvolvimento. E assim, o estado de desenvolvimento 

de uma criança só pode ser determinado se esses dois níveis forem revelados. 

É através da noção de zona potencial de desenvolvimento que Vygotsky 

(1935: 117) afirma que o ‘bom aprendizado’ é somente aquele que se adianta ao 

desenvolvimento. É pela aprendizagem, nas relações e interações com os outros, 

que os conhecimentos são construídos, permitindo o desenvolvimento mental. A 

criança, que nasce dotada apenas de funções psicológicas elementares (reflexos, 

atenção involuntária), com o aprendizado cultural, transforma algumas dessas 

funções básicas em funções psicológicas superiores – a consciência, o 

planejamento e a deliberação. Para que o aluno se desenvolva, é preciso que 

aprenda cada vez mais. Entretanto, essa aprendizagem cultural não se dá apenas 

de fora para dentro (da sociedade para o indivíduo). A cultura não é um sistema 

estático ao qual o indivíduo se submete, mas uma espécie de palco de 

                                                           

30Boa parte das traduções da obra do autor prefere Zona de Desenvolvimento Potencial ou Proximal. No 
entanto, certos autores apontam para o fato de que o que é potencial é o espaço de desenvolvimento 
possível (Zona), dependente da interação, e não o desenvolvimento ele próprio, o que configuraria uma 
visão teleológica do desenvolvimento, ausente da obra do autor. Esses últimos estudiosos preferem a 
denominação ZPD – Zona Potencial ou Proximal de Desenvolvimento. 
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negociações em que seus membros estão em constante processo de recriação e 

re-interpretação de informações, conceitos e significados.  

O conceito de ZPD vem reforçar a idéia da aprendizagem mediada, em que 

a vida social é fundamental tanto na relação direta quanto na relação indireta 

entre os pares e artefatos. O aprendizado humano pressupõe uma natureza social 

específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual 

daqueles que as cercam (Vygotsky, 1935: 115). Portanto, além da ação concreta 

(fazer), os processos como imitação e observação também são essenciais para o 

aprendizado escolar. Sobre a relação entre desenvolvimento e aprendizado, 

Vygotsky (1935: 118) conclui que aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, 

o aprendizado adequadamente organizado põe em movimento vários processos 

de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer.  

Nesse sentido, Schneuwly (1994) aponta que o aprendizado deve ser 

direcionado não para o que o aluno já conhece e sim para o que está em 

processo de conhecer. É somente através desse processo que se permitirá a 

esse aluno um contato, de forma concreta, com problemas mais complexos, 

contando com a ajuda de um professor ou de um outro par mais competente para 

resolvê-los. Desta forma, a resolução de tais problemas, quando internalizada, 

torna-se uma conquista própria, permitindo-lhe a evolução de seus processos 

intelectuais, passando assim a fazer parte do seu desenvolvimento real. 

Entretanto, segundo Schneuwly (1994), é preciso que esse processo de ensino 

não determine mecanicamente a direção do desenvolvimento, mas que possa 

instaurar uma zona de conflito para que esta seja sempre espaço de construção 

pelo aluno.  

É necessário, pois, levar em consideração que é através dos 

conhecimentos científicos (proporcionados por meio da educação formal) que a 

consciência reflexiva chega â criança, porém, a aprendizagem dos conceitos 

científicos só ocorre se abordagem proposta para o ensino estiver devidamente 

contextualizada: do contrário, o ensino diretivo leva o aprendiz a apenas repetir o 

conceito, mecanicamente e sem reflexão.  

É no trabalho comum entre professor e alunos que a ZPD pode mostrar-se, 

estabelecer-se e construir-se, possibilitando o sucesso do ensino. Pois, ainda 

segundo este autor, o ensino em si não implanta novas funções psíquicas nas 
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crianças, mas é o fator que cria a oportunidade para construí-las, através do que 

é oferecido (objeto de ensino) e de como é oferecido (as intervenções do 

professor e, no caso específico desta pesquisa, os encaminhamentos e 

estratégias consideradas para o enfoque desse objeto nos LDP), condições de 

agrupamento e proposta didática. É nesse sentido que o papel de mediação do 

professor se configura como fundamental.  

Pode-se deduzir, portanto, que as práticas educacionais instauram um 

universo de tensões culturais e psíquicas que envolvem tanto o modo como todos 

os agentes envolvidos constroem representações sobre si mesmos, sobre os 

outros e sobre o mundo ao seu redor, quanto representações que eles constroem 

sobre os objetos, as práticas e os objetos de ensino. 

Analogamente à visão que estabelece para o papel de mediador o 

professor ou o par mais competente, encontram-se também nesse mesmo papel 

os autores que idealizam e produzem dispositivos como, por exemplo, os livros 

didáticos. A estes cabe também o papel de mediar a relação do aluno com o 

conteúdo veiculado, bem como com o próprio professor.  

O livro didático, portanto, ainda que visto como um instrumento, como 

artefato semiótico, tem também o papel de mediação entre o conhecimento e a 

aprendizagem e, nesta pesquisa, serão colhidos os subsídios para qualificar esse 

processo de mediação, que, embora mais sutil, menos evidente do que a relação 

presencial que ocorre em sala de aula, tem se revelado no contexto escolar o 

principal orquestrador das mediações recorrentes; mediações que também se 

realizam por meio de enunciados. 

 

2.2. Fala e escrita 

Para Vygotsky, a escrita não é uma simples tradução da fala e sua 

apreensão não consiste apenas na realização da operação técnica e mecânica 

(saber grafar por escrito os signos correspondentes). Devido à ausência dos 

aspectos sonoros, expressivos e entonacionais pertencentes à fala, a escrita 

requer, para o seu transcurso, um grau de abstração maior.  
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Ao contrário da fala, a escrita é uma linguagem de pensamento, de 

representação (Vygotsky, 1934: 312). E, por isso, as condições psicológicas 

envolvidas passam necessariamente por processos de modificação, pois a 

criança, no aprendizado da escrita, necessita do desenvolvimento da capacidade 

de abstração do aspecto sensorial de sua fala para o uso de uma modalidade de 

linguagem abstrata por constituir-se de representações de palavras e não de 

palavras propriamente. 

É neste sentido que Vygotsky (1934: 314) afirma que a escrita difere da 

fala do mesmo modo que o pensamento abstrato difere do pensamento concreto. 

Esse grau de abstração a ser atingido se configura como uma das maiores 

dificuldades para a criança no seu processo de aprendizado da escrita. 

Há um outro nível de abstração relativo à situação de produção. Na fala, 

tanto o locutor quanto o seu interlocutor se encontram presentes ou em contato. A 

situação de produção é materializada na presença dos interlocutores. Já na 

situação de escrita, o interlocutor se encontra ausente ou distante. Isto requer um 

outro tipo de representação. E é neste sentido que Vygotsky estabelece uma 

outra analogia: a escrita é uma linguagem-monólogo e a fala, uma linguagem-

diálogo. A situação da escrita requer, portanto, uma dupla abstração: do aspecto 

sonoro e do interlocutor. Quanto a essa questão, Schneuwly (2004) amplia seu 

enfoque com a noção de ficcionalização tratada mais adiante.  

Uma outra diferença apontada pelo autor diz respeito à motivação. A 

motivação para a fala e a necessidade de falar se constroem no momento dessa 

atividade. Ou seja, para falar, não é necessário o pensamento no seu sentido 

estrito. A fala cria a cada minuto a motivação de cada nova flexão da fala, da 

conversa, do diálogo (Vygotsky, 1934: 314). 

Ampliando essa idéia, Schneuwly (1997) aponta que tal aspecto aplica-se 

apenas à forma dialogal, isto é, às formas cotidianas de produção oral e, em 

especial nas crianças, principalmente na forma de reação imediata à palavra 

alheia. Nesse contexto, a gestão da palavra é indubitavelmente coletiva 

(poligerada); a palavra alheia constitui o ponto de partida da própria palavra. 

Entretanto, na forma monologal de apresentação – formas institucionais do oral – 

outros modos de gestão são necessários. O que será dito não é elaborado no 

momento imediato de sua produção e sim mediado; neste sentido, se caracteriza 
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como gestão monogerada. Há, nesse contexto, a necessidade de uma 

preparação, em modalidades diversas, que interagem com o processo de 

produção em situação. Nesse caso, a palavra alheia não é aquela proferida 

anteriormente como no caso do diálogo, mas, é de certa forma, aquela proferida 

antes por outros não presentes fisicamente e que foram internalizadas pelo 

locutor. Palavras que, segundo Schneuwly (1997: 144), podem e, por vezes, 

devem ser incorporadas de forma explícita no seu discurso; a estrutura do 

discurso é o resultado de uma intensa ação recíproca entre gestão local no aqui e 

agora e gestão mais global do discurso.  

Segundo Schneuwly & Dolz (1997: 74), mais do que procurar classificar as 

modalidades oral e escrita e estabelecer suas possíveis relações de semelhanças 

e diferenças, interessa distinguir as diversas modalidades de realização das 

ações de linguagem, pois toda ação de linguagem implica diversas capacidades 

por parte do sujeito: adaptar-se às características do contexto e do referente 

(capacidades de ação), mobilizar modelos discursivos (capacidades discursivas) e 

dominar as operações psicolingüísticas e as unidades lingüísticas (capacidades 

lingüístico-discursivas).  

Tal distinção torna-se mais efetiva quando analisada pela ótica dos 

gêneros e é isso que justifica a proposta desse autor para a didatização dos 

gêneros, pois, segundo esse autor, a apropriação não é senão o desenvolvimento 

das capacidades individuais correspondentes aos instrumentos materiais de 

produção. A apropriação de uma totalidade de instrumentos de produção é o 

desenvolvimento de uma totalidade de capacidades nos próprios indivíduos  

Sendo assim, ao contrário de apenas serem ressaltadas suas relações 

dicotômicas, os instrumentos de produção, seja oral ou escrita, devem ser 

analisados do seu ponto de vista empírico, ou seja, segundo a forma pela qual 

são utilizados/materializados na ação concreta das atividades discursivas 

empregadas pelo indivíduo. E é nesse sentido que Schneuwly & Dolz (1997: 74) 

enfatizam a noção de gêneros. É através dos gêneros que as práticas de 

linguagem materializam-se nas atividades dos aprendizes.  
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O enfoque dicotômico dá lugar ao enfoque dialético e este implica uma 

nova concepção de desenvolvimento, isto é, uma visão também dialética de 

desenvolvimento da linguagem. É dentro desse contexto que Schneuwly (2004) 

desenvolve a noção de ficcionalização, pois para além da idéia vygotskiana 

supracitada de dupla abstração requerida na situação de escrita, toda atividade 

de linguagem complexa (oral e/ou escrita) supõe uma ficcionalização, isto é, uma 

abstração, uma representação interna, cognitiva que compreende todos os 

aspectos inerentes à situação de interação social. É necessário que se faça uma 

ficcionalização da situação de produção.  

Essa representação destaca quatro elementos da produção: enunciador, 

destinatário, finalidade e lugar social (do enunciador e do destinatário). O 

enunciador, o destinatário e seus respectivos lugares sociais são apenas 

parcialmente instâncias físicas e sociais da produção e da recepção imediatas e 

devem, assim, ser ficcionalizados para aparecer, no texto produzido, sob a forma 

de traços distintos. Desse modo, segundo Schneuwly (2004: 144), a 

ficcionalização revela-se, então, como uma operação geradora da “forma do 

conteúdo” do texto: ela é o motor da construção da base de orientação da 

produção, colocando, particularmente, certas restrições sobre a escolha de um 

gênero discursivo. 

A ação de linguagem que toma a linguagem escrita como instrumento, 

devido à natureza de sua situação de produção, é desenvolvida no grau máximo 

de detalhes: é necessário o uso de muito mais palavras para transmitir uma idéia 

a um interlocutor que se encontra ausente e não há como dispor dos recursos 

extralingüísticos próprios da situação de fala.  

Desse modo, a sintaxe assume uma forma mais elaborada, havendo a 

necessidade de planejamento, de rascunhar idéias. Ainda que não se elaborem 

rascunhos no seu sentido empírico, à medida que se elabora mentalmente o que 

se vai escrever, produz-se um rascunho mental e esse processo se realiza por 

meio da fala interior (Vygotsky, 1934).  

Vygotsky busca relacionar a dimensão social da consciência (fala interior) 

na produção de conhecimento e Bakhtin resgata o papel e a importância do 

diálogo nesse processo. Não apenas o diálogo marcado pela mudança de turnos, 

pela comunicação face a face, mas toda comunicação verbal fruto de diálogos 



 

As atividades de produção textual escrita em livros didáticos de Português:  
caminhos e descaminhos na formação de produtores de textos 

50 

anteriores, isto é, a apropriação do discurso de outrem. Para Bakhtin (1953) é o 

outro que delimita e constrói o meu espaço de atuação no mundo, é ele que me 

dá o acabamento. Todo enunciado – oral, escrito ou mentalizado – é dialógico. 

E é sob essa perspectiva que a presente pesquisa se insere na 

interpretação dos enunciados contidos nas proposições do LDP e dos discursos 

alheios por estes apropriados e veiculados no que se refere ao ensino de 

produção textual escrita. Sendo assim cabe, neste percurso, a abordagem dos 

conceitos bakhtinianos relativos à enunciação e enunciado, gêneros do discurso e 

modos de apreensão do discurso alheio. 

 

2.3. Enunciação e enunciado 

A enunciação, para Bakhtin/Volochínov (1929), é o produto da interação 

social, que se dá na realização de um enunciado determinado pela situação 

imediata e pelo contexto mais amplo formado pelo conjunto das condições de vida 

e de ações discursivas de um determinado grupo social (isto é, numa esfera 

social); o enunciado se caracteriza por proceder de alguém e dirigir-se a alguém. 

Um enunciado é, portanto, sempre uma releitura de enunciados precedentes (já 

dito) e fonte para enunciados posteriores.  

Sendo a língua, na visão destes autores, realizada por meio das interações 

verbais, é por meio desta – e dos elementos aí envolvidos – que, segundo os 

mesmos, o seu estudo deve se constituir. A metodologia sugerida para a análise 

dos enunciados obedece a seguinte ordem: 

1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 

concretas em que se realiza [as esferas sociais e a situação de 

enunciação]; 

2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em 

ligação estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, as 

categorias de atos de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a 

uma determinação pela interação verbal [os gêneros do discurso]; 

3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação lingüística 

habitual. 
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Volochínov (1926) destaca que, nessa análise, não só os aspectos verbais 

do discurso, mas também os aspectos extraverbais devem ser observados, sob 

pena de se perder sua significação. A insuficiência dos aspectos do discurso 

verbal se deve ao fato de tal discurso nascer de uma situação extraverbal, 

mantendo-se a ela ligado.  

Assim, o autor sugere que, para a análise de um enunciado concreto, é 

necessário considerar três fatores constitutivos do contexto extraverbal: i) o 

horizonte espacial comum dos interlocutores; ii) o conhecimento e a compreensão 

comum da situação por parte dos interlocutores e iii) sua avaliação comum dessa 

situação (Volochínov, 1926: 5). 

A ordem de estudo sugerida obedece à ordem de desenvolvimento real da 

língua que, segundo Bakhtin/Volochínov (1929: 124), ocorre da seguinte forma: as 

relações sociais evoluem, depois a comunicação e a interação verbais evoluem 

no quadro das relações sociais, as formas dos atos de fala [enunciados] evoluem 

em conseqüência da interação verbal, e o processo de evolução reflete-se, enfim, 

na mudança das formas da língua. 

Toda enunciação, além do tema, tem uma significação. Esta, ao contrário 

do tema, possui elementos que são reiteráveis e idênticos, conferindo-lhe assim 

uma certa estabilidade. Entretanto, não há tema sem significação e não há 

significação sem tema. 

A apreensão do tema ocorre por meio da compreensão ativa. Ela é ativa 

porque implica uma resposta, ou seja, a cada palavra da enunciação que estamos 

em processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras 

nossas, formando uma réplica. Sendo assim, compreender significa opor à 

palavra do locutor uma contra-palavra (Bakhtin/Volochínov, 1929: 132). Essa 

atitude do ouvinte está em constante elaboração durante todo o processo de 

audição e compreensão desde o início do discurso e, às vezes, já nas primeiras 

palavras emitidas pelo locutor (Bakhtin, 1953: 290). E isso ocorre devido ao fato 

de a linguagem ser dialógica. 

A linguagem, em qualquer campo (esfera), está impregnada de relações 

dialógicas. A concepção dialógica contém a idéia de relatividade da autoria 

individual e, conseqüentemente, o destaque do caráter coletivo, social da 
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produção de idéias e de textos. O próprio ser humano – e tudo o que lhe diz 

respeito – é um intertexto, não existe isolado, sua experiência de vida se tece, 

entrecruza-se e interpenetra com o outro. 

O aspecto de relatividade da autoria individual, isto é, a não autonomia do 

discurso contida nesta concepção dialógica se faz presente porque as palavras de 

um falante estão sempre e inevitavelmente atravessadas pelas palavras do outro, 

isto é, o discurso elaborado pelo falante se constrói também de discursos outros 

que o atravessam, condicionando o discurso do eu. Na perspectiva bakhtiniana, a 

noção do eu nunca é individual, mas social. 

Do conjunto dos discursos que atravessam o indivíduo ao longo de sua 

vida é que se forma a consciência. E o mundo que a este se revela se dá pelos 

discursos que ele assimila, formando seu repertório de vida. Entretanto, pelo fato 

de a consciência ser determinada socialmente, não se pode inferir que o ser 

humano seja um mero reprodutor de discursos alheios. O caráter dialógico da 

linguagem possibilita ao ser humano, ainda que influenciado pelo meio, voltar-se 

sobre o mesmo para transformá-lo. 

Como todo discurso é dialógico, compreensão e resposta estão sempre 

implicadas, estão atreladas aos discursos, às apreciações e às entoações dos 

outros; uma não vive sem a outra. Há entre ambas uma relação dialética, que 

pode, nas palavras de Bakhtin (1934-35: 89), assim ser resumida: 

o discurso vivo e corrente está imediata e diretamente determinado pelo discurso-

resposta futuro: ele é que provoca esta resposta, pressente-a e baseia-se nela. Ao 

se constituir na atmosfera do ‘já dito’, o discurso é orientado ao mesmo tempo 

para o discurso-resposta que ainda não foi dito; discurso, porém, que foi solicitado 

a surgir e que já era esperado. Assim o diálogo é vivo.  

Em relação à palavra diálogo, além de seu sentido estrito – o discurso face 

a face entre duas ou mais pessoas –, pode-se tomá-la também em seu sentido 

amplo, ou seja, qualquer tipo de comunicação verbal, oral ou escrita, exterior ou 

interior, manifestada ou não.  

O livro, por exemplo, é um enunciado impresso. O discurso escrito é, 

segundo Bakhtin/Volochínov (1929: 123), de certa maneira, parte integrante de 

uma discussão ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta, 

confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio etc. 
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À idéia de diálogo agrega-se um outro elemento que não se refere apenas 

à fala em voz alta de duas pessoas, mas a um discurso interior, do qual emanam 

as várias e inesgotáveis enunciações, que são determinadas pela situação de sua 

enunciação e pelo seu auditório.  

A situação e o auditório obrigam o discurso interior a realizar-se em uma 

expressão interior definida, que se insere diretamente no contexto não verbalizado 

da vida corrente, e nele se amplia pela ação, pelo gesto ou pela resposta verbal 

dos outros participantes na situação de enunciação (Bakhtin/Volochínov, 1929: 

125).  

Toda essa questão está relacionada à formação de repertórios que, 

segundo estes autores, são formas de vida em comum relativamente 

regularizadas, reforçadas pelo uso e pela circunstância, às quais foram pelos 

mesmos denominadas de gêneros do discurso. 

Cabe ressaltar a importância para a presente pesquisa destes conceitos. O 

livro didático e, mais especificamente, os enunciados nele contidos relativos, 

particularmente, às atividades de produção escrita propostas e ao 

desenvolvimento dos conteúdos pertinentes para este ensino são o objeto desta 

pesquisa.  

Assim, a definição de texto escrito tem como base a definição bakhtiniana 

de enunciado: unidade real de comunicação verbal. Independentes da extensão, 

do conteúdo e da forma composicional, os enunciados são produtos da atividade 

discursiva que forma um todo significativo. Esta definição é também veiculada, 

respectivamente, nos PCN – 1º e 2º ciclos (1997) e nos PCN – 3º e 4º ciclos 

(1998): 

[...] Um texto não se define por sua extensão. O nome que assina um desenho, a 

lista do que deve ser comprado, um conto ou um romance, todos são textos. A 

palavra ‘pare’, pintada no asfalto em um cruzamento, é um texto cuja extensão é 

uma palavra. O mesmo ‘pare’, numa lista de palavras começadas com ‘p’, 

proposta pelo professor, não é nem um texto nem parte de um texto, pois não se 

insere em nenhuma situação comunicativa de fato (PCN, 1997: 36). 

[...] Não é possível tomar como unidades básicas do processo de ensino as que 

decorrem de uma análise de estratos – letras/fonemas, sílabas, palavras, 

sintagmas, frases – que, descontextualizados, são normalmente tomados como 

exemplos de estudo gramatical e pouco têm a ver com a competência discursiva. 
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Dentro desse marco, a unidade básica do ensino só pode ser o texto (PCN, 1998: 

23). 

E, do mesmo modo, é também apresentada por Geraldi (1991: 100): um 

texto é uma seqüência verbal escrita formando um todo acabado, definitivo e 

publicado, dentro do qual, infere-se aqui por publicado, destinado a tornar público, 

conhecido, o que pressupõe um destinatário, seja este real ou imaginário, a cuja 

apreensão corresponderá uma réplica ativa. 

Sendo assim, um texto, ao ser produzido, é sempre orientado em função 

do(s) interlocutor(es). Ele é produto dessa interação. Em razão de sua natureza 

dialógica, o enunciador, por meio de apreciações valorativas, ajustará suas 

escolhas lingüísticas, de temas e de gênero. E é também através dessa interação 

entre locutor/interlocutor (papéis sociais) situados em um tempo (histórico) e 

espaço (sócio-cultural) determinados, que será estabelecida a finalidade da 

comunicação. É, portanto, na relação entre indivíduos e na produção, 

interpretação e réplica dos/aos textos que a significação dos enunciados, o 

sentido do texto e os próprios sujeitos se constroem.  

A comunicação verbal não pode ser compreendida fora de sua ligação com 

uma situação concreta. Não pode ser somente compreendida através de métodos 

exclusivamente lingüísticos; estes, embora necessários, são, contudo, 

insuficientes para a compreensão do dialogismo inerente. Há que se considerar, 

portanto, o contexto de produção. 

A oração, enquanto unidade da língua, carece de certas propriedades: não 

é delimitada dos dois lados pela alternância dos sujeitos do discurso (turnos), não 

tem contato imediato com a situação extraverbal (contexto, situação do discurso) 

nem relação imediata com enunciados alheios, não estabelece relação semântica 

concreta (sentido), nem capacidade de determinação imediata da posição 

responsiva do outro falante (não gera resposta). A oração tem natureza 

gramatical e caráter abstrato. A oração é apenas constitutiva do enunciado. A 

língua, em si, é neutra, não tem aspecto expressivo; ela só o adquire unicamente 

em um enunciado concreto. 

Ao contrário dos enunciados e dos gêneros do discurso/textuais, a oração 

e a palavra (unidades significativas da língua), por sua própria natureza, são 

desprovidas de direcionamento, posto que não são de ninguém e não se referem 
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a ninguém. Não estabelecem qualquer relação com o enunciado do outro. Somente 

envolvida pelo contexto, a oração se incorpora ao direcionamento e ganha significação através do 

enunciado do qual ela é constituinte.  

 

2.4. Gêneros do discurso  

Para Bakhtin (1953/1979), os gêneros do discurso são tipos relativamente 

estáveis de enunciados constituídos historicamente e que mantêm uma relação 

direta com a dimensão social. Assim afirmando, para ser possível falar em gênero 

do discurso, é preciso compreender que Bakhtin concebe a língua a partir de sua 

dialogicidade, da natureza sócio-histórica e ideológica, sendo que, para o autor, o 

centro organizador de toda expressão está situado no exterior, no meio social que 

envolve o indivíduo. Para o autor, o homem se constitui na e pela interação, 

sempre em meio a uma complexa rede de relações sociais, das quais participa 

permanentemente (Faraco, 1999).  

Assim, Bakhtin vai estabelecer que a realidade fundamental da língua é a 

interação verbal. O produto da interação entre dois ou mais indivíduos 

socialmente organizados é o enunciado. Pode-se concluir, então, que o uso da 

língua se faz por meio de enunciados. Assim, cada esfera da atividade humana 

que utiliza a língua elabora tipos relativamente estáveis de enunciados 

denominados gêneros do discurso (Bakhtin, 1953/1979: 280).  

E, se por um lado, no gênero estão refletidas as condições e as finalidades 

da esfera da qual pertence, por outro lado, cada esfera conhece e faz uso de seus 

gêneros específicos. Daí, a necessidade de adequação do enunciado ao gênero e 

à sua esfera comunicativa.  

Por esfera, pode-se conceber, portanto, não somente o contexto de 

situação, como também o contexto sócio-histórico-cultural próprio dos discursos 

veiculados nas práticas sociais de comunicação exercidas pelos vários 

organismos de uma sociedade.  

Ou, segundo, Bakhtin/Volochínov (1929: 43): 

[...] cada época e cada grupo social têm seu repertório de formas de discurso na 

comunicação sócio-ideológica. [...] Entre as formas de comunicação (por exemplo, 

relações entre colaboradores num contexto puramente técnico), a forma de 
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enunciação (‘respostas curtas’ na ‘linguagem dos negócios’) e enfim o tema, existe 

uma unidade orgânica que nada poderia destruir. ‘Eis porque a classificação das 

formas de enunciação deve apoiar-se sobre uma classificação das formas da 

comunicação verbal’. Estas últimas são inteiramente determinadas pelas relações 

de uma produção e pela estrutura sócio-política. Uma análise mais minuciosa 

revelaria a importância incomensurável do componente hierárquico do 

processo de interação verbal, a influência poderosa que exerce a 

organização hierarquizada das relações sociais [esferas] sobre as formas de 

enunciação [gêneros]. (ênfase adicionada). 

 

Devido à grande diversidade de esferas, existe uma grande variedade de 

gêneros. À medida que uma determinada esfera se desenvolve e se complexifica, 

o repertório de gêneros elaborados nessa esfera, conseqüentemente, vai se 

ampliando e se diversificando também. Em razão disso, não é possível 

estabelecer um parâmetro único de classificação para os gêneros, posto que são 

produções humanas, portanto, em movimento e apenas relativamente estáveis. 

Contudo, segundo Bakhtin (1953/1979), os gêneros, segundo as condições 

do convívio cultural, podem ser divididos em: primários (do cotidiano) e 

secundários de campos (esferas) mais complexos e mais organizados de convívio 

cultural, envolvendo, com mais freqüência, o uso da escrita: tese, notícia, artigo 

científico, romance, entre outros). Devido ao seu caráter de estabilidade relativa é 

que, segundo este autor, os gêneros secundários em seu processo de formação e 

de evolução absorvem e convertem os gêneros primários. Estes, por sua vez, ao 

se tornarem componentes dos gêneros secundários, transformam-se, adquirindo 

uma característica própria. 

Segundo Rojo (2001c: 57), com o desenvolvimento sócio-histórico de 

situações complexas de produção e circulação dos discursos e de novas esferas 

de comunicação social (escola, universidade, imprensa, mídias eletrônicas) foram 

se complexificando as relações entre gênero primário e secundário. Em todos os 

casos, a dinâmica da sociedade pode efetuar mudanças nas características 

típicas dos gêneros com o passar do tempo e, segundo a evolução de suas 

formas de interação, extinguir alguns e modificar ou criar outros.  

Segundo Lopes-Rossi (2002), um exemplo dessa mudança ocorreu com a 

carta comercial e com o curriculum vitae nos últimos dez anos. O estilo de 
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comunicação direta, sucinta e objetiva levou as empresas a descartar expressões 

eruditas e empoladas, constantes nesses documentos até então. Isso provocou 

mudanças significativas nas características lingüístico-textuais desses dois 

gêneros. Outros exemplos destacados pela autora são os classificados de 

empregos, que se reduziram radicalmente nos grandes jornais, e o e-mail, que 

surgiu, conforme apontado pela autora, como um novo gênero discursivo. Há, no 

entanto, autores que não interpretam este último gênero, o e-mail, como um novo 

gênero, mas sim como uma transmutação do gênero carta. 

As práticas e capacidades de linguagem, inclusive no que diz respeito às 

habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento do indivíduo, são, 

principalmente, um resultado das atividades sócio-culturais experienciadas. Neste 

sentido, vale elucidar, ainda que de forma sucinta, alguns aspectos sobre o 

conceito de letramentos que são relevantes para este estudo no campo das 

práticas de linguagem.  

Destacando a escrita como uma das práticas de linguagem de interesse 

neste estudo, há um consenso de que os indivíduos da atual sociedade letrada − 

uma sociedade estruturada predominantemente em torno da escrita − estão, por 

conseguinte, imersos no uso desse objeto de conhecimento de diferentes formas, 

lendo e escrevendo diferentes tipos e gêneros de textos (livros, mapas, bulas, 

placas de ônibus, jornais, revistas, cartazes, propagandas, textos científicos etc.) 

que servem a diferentes usos e funções sociais. Portanto, a escrita materializa 

boa parte das interações dos indivíduos nessas sociedades.  

Contudo, diante das mudanças sociais e culturais promovidas pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação em torno da escrita, não se pode negar 

que, hoje, a demanda social em torno da alfabetização, do ensino da leitura e da 

escrita é bastante diferente daquela de três décadas atrás. Hoje, a escola deve 

ter, como uma de suas funções prioritárias, a função de propiciar o ensino da 

escrita na perspectiva dos letramentos.  

Nesse sentido, altera-se o foco do tratamento pedagógico da leitura e da 

escrita, centrado apenas nos processos de codificação e decodificação do 

sistema de escrita, concebido como um conhecimento abstrato, desvinculado do 

contexto social de uso. Torna-se, portanto, fundamental considerar os diferentes 
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usos e funções sociais da escrita como elementos norteadores para a conduta do 

ensino e da prática escolar, pois as habilidades cognitivas e as formas de 

estruturar o pensamento do indivíduo são, principalmente, resultados das 

atividades praticadas de acordo com as práticas sociais da cultura na qual o 

indivíduo se desenvolve. 

É importante esclarecer que alfabetização, escolarização e letramento são, 

portanto, conceitos distintos e têm características próprias, mas devem se 

interligar, quando se tem em vista as práticas sociais de leitura e de escrita. Para 

Di Nucci (2001: 54),  

 

[...] a alfabetização ocorre na instituição escolar e envolve o domínio sistemático 

das habilidades de ler e escrever. A escolarização, por sua vez, é uma prática 

formal e institucional de ensino que visa à formação integral do indivíduo, sendo a 

alfabetização apenas uma de suas atividades.  

[...] A escola tem projetos amplos, ao passo que a alfabetização é uma habilidade 

restrita. Ampliando a concepção de escrita para fora do contexto escolar, o 

letramento envolve a aprendizagem social e histórica da leitura e da escrita em 

contextos informais e os usos contextualizados no cotidiano do indivíduo.  

 

Sendo assim, hoje, não há como pensar em escolarização, alfabetização e 

letramento como fatores desvinculados um do outro, pois é importante tomar a 

alfabetização a serviço do letramento. E o letramento como prática deve tomar 

como objeto de ensino a língua como viva, dinâmica, os usos que dela se fazem, 

o seu caráter dialógico. Dessa forma, acaba-se por chegar aos gêneros do 

discurso, tomando-os numa relação com as práticas de letramento. 

Isto significa que o processo de formação escolar dos indivíduos deve fazer 

diferença na forma como esse sujeito vai tratar das práticas de leitura e escrita 

que lhe são demandadas em seu contexto sócio-cultural. 

De acordo com Soares (1998), usamos a leitura e a escrita de acordo com 

nossas necessidades, definidas por nós enquanto indivíduos, mas também de 

acordo com as demandas que o meio social nos impõe. Assim, usamos a leitura e 

a escrita de diferentes formas, em diferentes contextos no trabalho, na família, na 

escola e em outros espaços com os quais convivemos. 
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Ainda, segundo essa autora, foi a partir das mudanças e transformações 

sociais em torno do uso e das funções da escrita na sociedade que surgiu o 

conceito de letramento, para indicar e explicar um fenômeno para além da 

alfabetização, como o domínio da escrita, através de práticas que ultrapassam o 

mero processo de codificação e decodificação. Isto é, surgiu a necessidade de se 

fazer o uso adequado às mudanças em torno da leitura e da escrita, praticar 

socialmente a leitura e a escrita, aprender a encontrar a informação no material e 

posicionar-se criticamente diante dele. 

O conceito de letramento começou a ser pensado e elaborado no Brasil 

recentemente. O termo aparece pela primeira vez na obra da lingüista Mary Kato, 

em meados da década de 80 e, a partir daí, tem sido definido de diferentes 

formas.  

Kleiman (1995: 19) define letramento como um conjunto de práticas sociais 

que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em 

contextos específicos, para objetivos específicos.  

Já, Soares (1998: 39) estabelece outra definição para o conceito de 

letramento. Segundo esta autora, letramento é o estado ou a condição que 

adquire um grupo social ou um indivíduo como conseqüência de ter se apropriado 

da escrita e de suas práticas.  

A primeira definição enfatiza a noção de práticas sociais como base para 

se pensar o conceito de letramento, enquanto a segunda destaca a dimensão de 

letramento como o produto dessas práticas sociais da leitura e escrita, ou seja, a 

condição e as possibilidades que um grupo ou um indivíduo adquirem através dos 

usos sociais da leitura e da escrita. 

Mais recentemente, os novos estudos do letramento passam a encarar os 

diversos tipos de letramentos inseridos em práticas situadas e culturas 

específicas (Barton, 1991; Gee, 1990; Rojo, 1995, 1999; Kleiman, 1995; Terzi, 

1995; etc.). 

O conceito de letramentos, compreendido nesta análise, amplia-se sob a 

perspectiva enunciativa bakhtiniana que pressupõe uma concepção de língua 

como discurso e interação entre os indivíduos concretos, situados socialmente 

(Bakhtin/Volochínov, 1929; Bakhtin, 1952-53). Nesse processo, os interlocutores 
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vão construindo sentidos e significados segundo as relações que cada um 

mantém com a língua, com as linguagens sociais, com os temas, de acordo com 

o contexto sócio-cultural em que a interlocução ocorre. 

É necessário, portanto, que as práticas de produção de texto desenvolvidas 

pela escola sejam repensadas. A contribuição fundamental da escola é 

transformar o aluno não só num bom leitor, mas também num escritor consciente, 

crítico e reflexivo, capaz de distinguir intenções e assumir atitudes, de maneira 

independente; em consonância com os requisitos compatíveis às demandas 

sócio-culturais. A autonomia de leitor/produtor de textos em vários domínios ou 

esferas é o que caracteriza os letramentos do usuário da escrita, tornando-se 

necessário que ao aluno sejam apresentados os diversos tipos de linguagem e os 

gêneros discursivos/textuais representativos de diversas esferas.  

E, devido à ampla difusão das novas tecnologias e às mudanças que elas 

geraram nas formas de interação, informação e conhecimento, os próprios textos 

e gêneros se modificam, tornando necessário considerar outros conhecimentos 

de ordem semiótica.  

A respeito desses outros conhecimentos, Rojo & Moita-Lopes (2004:17) 

fazem a seguinte menção:  

 

[...] outros conhecimentos de meios semióticos estão ficando cada vez mais 

comuns no uso da linguagem, tendo em vista os avanços tecnológicos: as cores, 

as imagens, os sons, o design etc., que estão disponíveis na tela do computador e 

em muitos materiais impressos. [...] Esse tipo de conhecimento tem sido apontado 

como extremamente importante para dar conta de letramentos multisemióticos 

que têm transformado o letramento tradicional (da letra) em um tipo de letramento 

insuficiente para dar conta dos letramentos necessários para agir na vida 

contemporânea. (os grifos são dos autores). 

 

No momento em que a tecnologia da informação redefine alguns fatores 

que envolvem o processo de produção de textos/conhecimentos, ela deixa, 

portanto, de ter um caráter exclusivamente instrumental para constituir-se como 

um dos fatores determinantes desse processo. Tais tecnologias são incorporadas 

pelo indivíduo contemporâneo e passam a construir e definir o seu cotidiano. 
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É neste sentido que as possibilidades advindas das tecnologias da 

informação vêm convocando algumas mudanças nas praticas escolares atuais. 

Tais tecnologias ganham destaque devido ao fato de criarem condições para que 

o homem contemporâneo recupere, armazene, organize, processe, gere e 

dissemine textos que veiculam e organizam os conhecimentos desenvolvidos 

historicamente. 

Afinal, segundo Bakhtin/Volochínov (1929), a linguagem só pode ser 

analisada, na sua devida complexidade, quando considerada um fenômeno sócio-

ideológico e apreendida dialogicamente no fluxo da História, ou seja, só pode ser 

analisada em seu vínculo com a vida e a História. Ao compreender a enunciação 

como unidade da comunicação verbal, pode-se inferir que ela se constrói no 

processo constituído por uma interação verbal específica, nascida de um tipo de 

intercâmbio comunicativo social também específico, situado num determinado 

momento e lugar na história de uma sociedade.  

Os gêneros discursivos, para Bakhtin, acompanham a variabilidade dos 

usos que se fazem da língua num determinado tempo. Cada época gera seus 

próprios gêneros discursivos. Segundo esse autor, o gênero vive do presente, 

mas recorda seu passado, seu começo. Sua vida é marcada pela capacidade de 

renovar-se em cada época. Os gêneros criam verdadeiras cadeias que, por se 

reportarem à grande temporalidade, acompanham a variabilidade de usos da 

língua num determinado tempo.  

Afinal, para Bakhtin (1953/1979), a língua não é algo imóvel, morto ou 

petrificado da vida social, mas move-se continuamente e seu desenvolvimento 

segue a vida social. Nas vicissitudes das palavras encontram-se as vicissitudes 

da sociedade dos seus usuários. Esse movimento progressivo da língua se 

realiza no processo de relação homem/homem, uma relação não só produtiva, 

mas verbal. Nessa comunicação se elaboram os mais diversos tipos de 

enunciações que se adequam às situações nas quais se realizam. Para 

compreender as enunciações é preciso ver o vínculo com a situação social que as 

provoca e com o momento histórico no qual estão inseridas. 

Os gêneros constroem-se dentro de uma dada esfera da atividade humana 

e a esta se moldam, atendendo às necessidades da situação e ao momento 

histórico-cultural da qual participam. Quando uma mudança ocorre nessa esfera e 
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os valores sociais desse grupo mudam, o gênero, por sua vez, posto que este 

tanto os refrata quanto os reflete, sofre uma transformação.  

Portanto, nenhum gênero é completamente novo; é apenas uma outra 

maneira de apresentação da linguagem em uma nova situação de comunicação 

ou interação social. Afinal, como aponta Bakhtin (1952-53/1979: 262), 

 

[...] a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em cada 

campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que cresce 

e se diferencia â medida que se desenvolve e se complexifica um determinado 

campo. 

 

Segundo Bakhtin/Volochínov (1929: 91), o gênero, sempre,  

é e não é o mesmo, sempre é novo e velho ao mesmo tempo. O gênero renasce e 

se renova em cada nova etapa do desenvolvimento da literatura e em cada obra 

individual de cada gênero. Nisto consiste a vida do gênero. 

 

Transpondo os aspectos até então apresentados para a análise das 

práticas da esfera escolar, percebe-se que a diferença entre a linguagem da 

escola – que se realiza, entre outras formas, por meio da mediação do LDP – e a 

linguagem do aluno está diretamente relacionada à linguagem enquanto 

interação, isto é, enquanto construção conjunta de contextos para (re)agir sobre o 

outro, não própria da situação do contexto escolar. É diante da linguagem que os 

indivíduos representam sua relação com o mundo, seus valores, suas crenças, e 

sua gênese (origem) se estabelece no mundo (social).  

A educação só pode ser realmente compreendida numa estrita relação de 

dependência com essa estrutura social mais ampla, pois o conhecimento é 

construído na relação dialética entre o sujeito e o objeto, ou seja, entre o sujeito e 

o meio histórico sócio-cultural do qual pertence e participa. Dentro dessa 

perspectiva, há de se resgatar o papel e a importância do diálogo nesse processo. 

Não apenas o diálogo marcado pela mudança de turnos que ocorre nas 

interações face a face, mas toda comunicação verbal (especificamente no caso 
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desta pesquisa, escrita), fruto de diálogos anteriores que se transformam em 

interiores, que se internalizam através do discurso de outrem. 

 

2.5. Modos de apreensão do discurso de outrem 

Sendo a aprendizagem, um fenômeno social que ocorre a partir da 

interação verbal e, portanto, estruturada segundo uma relação dialógica de 

linguagem, é importante considerar a evolução e transformação sócio-histórica 

dos indivíduos que participam desse processo: aluno, professor e livro didático. A 

escola não pode deixar, portanto, de levar em conta essa realidade, devendo 

excluir o conceito de indivíduo abstrato (idealizado) e considerar o aluno a partir 

de suas condições concretas materiais de existência. 

E suas condições concretas de existência somente podem ser percebidas 

pelos discursos que veicula; discursos que ao longo de sua existência, por meio 

da réplica ativa e do discurso interior acabam por se constituir como próprios. O 

verdadeiro objeto de pesquisa nos estudos da linguagem encontra-se na 

interação dinâmica do discurso a transmitir [o discurso de outrem] e aquele que 

serve para transmiti-lo [o discurso narrativo] (Bakhtin/Volochínov, 1929: 148). 

E referindo-se aos funcionamentos do dialogismo na esfera escolar, 

Bakhtin (1934-35/1975: 142) afirma que: 

 

O ensino das disciplinas verbais conhece duas modalidades escolares da 

transmissão que assimila o discurso de outrem (do texto, das regras, dos 

exemplos): ‘de cor’ e ‘com suas próprias palavras’. [...] Esta segunda modalidade 

de transmissão escolar da palavra do outrem “com nossas próprias palavras” inclui 

toda uma série de variantes da transmissão que assimila a palavra de outrem em 

relação ao caráter do texto assimilado e dos objetos pedagógicos de sua 

compreensão e apreciação. 

 

Deste modo, no processo de internalização das palavras do outro e de 

transformação em palavras próprias, a palavra do outro adquire um sentido 

profundo na formação ideológica do individuo, definindo as bases de nossa 

atitude ideológica em relação ao mundo e de nosso comportamento, ela surge 
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como a palavra autoritária e como a palavra interiormente persuasiva (Bakhtin, 

1934-1935/1975: 142).  

Na reflexão bakhtiniana, a palavra autoritária (religiosa, política, moral, a 

palavra do pai, dos adultos, dos professores entre outros) está ligada à 

autoridade, isto é, colada à palavra do autor, ao sagrado; admitida como certa, 

legítima e já reconhecida no passado: sua estrutura semântica é imóvel e amorfa, 

ou então é acabada e monossêmica, seu sentido se refere ao pé da letra, se torna 

rígido. Daí decorre o sentido da expressão de cor, uma vez que sua assimilação 

se dá em nossa consciência verbal como uma massa compacta e indivisível, é 

preciso confirmá-la por inteiro ou recusá-la na íntegra (Bakhtin, 1934-1935/1975: 

143-144). 

Já a palavra interiormente persuasiva permite uma compreensão e 

assimilação ativa e livre, ou seja, a transformação em nossas próprias palavras. 

Segundo Bakhtin (1934-1935/1975: 144), à diferença da palavra autoritária 

exterior, a palavra persuasiva interior no processo de sua assimilação positiva se 

entrelaça estreitamente com a “nossa palavra”, pois esta se elabora gradualmente 

a partir do reconhecimento da palavra alheia e desde o início suas fronteiras não 

são percebidas.  

O inacabamento, aspecto fundamental da palavra persuasiva, possibilita 

introduzi-la em novos contextos, sem a preocupação de se esgotar o seu sentido 

ou todo o conhecimento sobre a mesma. Isso ocorre em razão de sua estrutura 

semântica, que permanece aberta às novas construções de sentido, nos 

diferentes contextos dialogizados. 

No caso dos LDP, esse aspecto dialógico da linguagem pode ser 

considerado sob dois aspectos. Primeiramente, em virtude da concepção de livro 

didático, aqui adotada. O livro didático, e especificamente o LDP, não é visto 

como um mero produto ou um suporte de gêneros ou textos e sim como um 

gênero do discurso/textual, ou seja, a materialização de um processo discursivo, 

um enunciado impresso, dentro do qual se encontram subjacentes as visões de 

mundo, as concepções pedagógicas de linguagem, de gênero, de discurso e de 

ensino-aprendizagem de, pelo menos, dois participantes do discurso, o(s) 

autor(es) e editor(es). Visões e concepções que são transmitidas a outro(s) 
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participante(s), aluno(s) e professor(es), sendo que a este(s) último(s) cabe 

também, nesse percurso de interação, o papel de mediação. 

Desse modo, o discurso do LDP veicula concepções internalizadas 

advindas da apropriação de discursos alheios. Esse processo, por sua vez, 

acarreta nos alunos e professores enunciados-respostas que correspondem à sua 

compreensão, à sua apreensão do discurso alheio (no caso, o do LDP) e se 

efetuam por meio da réplica ativa.  

Num segundo aspecto, ainda que relacionado ao primeiro, é preciso 

analisar o aspecto dialógico da linguagem na forma pela qual o LDP apresenta e 

enfoca as atividades de produção escrita. O enfoque adotado traduz uma visão do 

autor sobre o quê, segundo este, deve e sobre como deve ser ensinado. 

No caso das propostas de produção textual formuladas pelo livro, a réplica 

ativa corresponde, portanto, à produção textual do aluno que encontra no texto 

sua materialidade discursiva. Entretanto, com base nas interpretações dos 

conceitos correlacionados de Vygotsky e Bakhtin, cabe aqui registrar que, 

referente ao processo de interação gerado pelas enunciações de uma grande 

parcela dos LDP, relacionado aos objetivos que estes anunciam, a relação 

dialógica efetivada entre esses materiais, o aluno e o professor, no que se refere 

à assimilação das palavras de outrem, segundo vem sendo demonstrado 

recentemente por diversas pesquisas, parece estar mais para uma apreensão de 

cor do que propriamente com suas próprias palavras, ainda que essa expressão 

seja sistematicamente enfatizada pelas atividades de produção dos LDP, em 

geral. 

Na esteira dos encaminhamentos buscados para o trabalho com produção 

textual realizado pelos LDP, tomou-se a perspectiva bakhtiniana dos gêneros do 

discurso. Os próprios PCN legitimaram essa postura. Essa perspectiva promoveu 

uma revisão nos métodos de ensino de produção textual, tanto oral, quanto 

escrita, e o desenvolvimento do modelo inspirado na perspectiva interacionista de 

linguagem. 

Nesse novo modelo de abordagem textual, são considerados os gêneros 

que circulam na sociedade, permitindo a criação de situações reais de ensino, 

capazes de responder os ‘para quês’ e os ‘porquês’ da leitura e da escrita, além 
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da quebra da artificialidade dos gêneros presentes nos LDP, feitos de fragmentos 

e adaptações especialmente selecionados para fins didáticos. 

De fato, para a escola ser um espaço de produção e, sobretudo, de 

apropriação de diferentes gêneros de discurso, é necessário se abrir às diferentes 

práticas sociais e não ficar restrita às práticas meramente escolares e 

cristalizadas pela tradição da disciplina. Cada tipo de linguagem e cada gênero do 

discurso precisam ser vividos para serem apropriados; cada um deles provoca 

diferentes ações de pensamento, com inúmeras idas e vindas do pensamento à 

palavra e vice-versa. 

Nesse sentido, no processo de investigação de como o LDP possibilita a 

circulação dos alunos pelos diversos gêneros, os conceitos acima apontados, 

serão tomados como subsídios de interpretação e análise nos enunciados do 

LDP, pois se acredita que compreender os usos e valores da leitura e da escrita 

nos contextos sociais e torná-los concretos dentro do contexto escolar é ir ao 

encontro de uma educação voltada para a construção de um indivíduo mais 

consciente de seu papel de cidadão.  

O LDP é parte deste contexto e merece, portanto, ser cada vez mais 

atualizado. O ato da escrita não pode ser uma atividade esporádica e marginal, 

precedida de uma leitura artificial, que tem como fim, apenas, um modelo que 

orientará a redação. Precisamente, este último tipo de lição, os alunos já sabem 

de cor, o que lhes resta é aprender. 

 

3. A perspectiva interacionista 

Nesta perspectiva, a linguagem é concebida como forma de interação. A 

produção textual é, neste sentido, uma atividade verbal, a serviço de fins sociais 

e, portanto, inserida em contextos mais complexos de atividades; trata-se de uma 

atividade intencional em que o falante [escrevente], em conformidade com as 

condições sob as quais o texto é produzido, empreende, tentando dar a entender 

seus propósitos [vontade enunciativa] ao destinatário através da manifestação 

verbal; é uma atividade interacional [dialógica], visto que os interactantes, de 

maneiras diversas, se acham envolvidos [e são constituídos] na atividade de 

produção textual (Koch, 1998: 22). 



 

As atividades de produção textual escrita em livros didáticos de Português:  
caminhos e descaminhos na formação de produtores de textos 

67 

Assim, o texto ganha valor inserido num real processo de interlocução e o 

seu sentido é, portanto, construído na interação, dentro da qual a linguagem 

exerce a função mediadora de duas posições enunciativas – a do enunciador e a 

de um ou mais destinatários. 

Deste modo, há um deslocamento de interpretação, redefinindo, com base 

em Vygotsky e Bakhtin, os conceitos de linguagem e discurso, até então 

concebidos pelo viés comunicativo e funcional. Estes conceitos passam a ser 

vistos por alguns autores, a partir da perspectiva estabelecida em 

Bakhtin/Volochínov (1929), como produtos sociais postos em circulação social 

nas interações concretas emergentes em situação de produção (enunciações) 

específicas (Rojo, 2003: 190).  

Até então, no processo de ensino tradicional de produção textual, todo o 

aspecto dialógico da linguagem era desconsiderado. No contexto brasileiro, 

precisamente em 1984, é lançada a primeira edição do livro O texto na sala de 

aula: Leitura e produção, organizado por Geraldi.  

Essa coletânea contribuiu para fazer circular as discussões correntes no 

fórum acadêmico sobre o deslocamento do texto: desconsiderado, até então, 

como objeto – no ensino da redação – passando a ser tomado como objeto de 

uso e de ensino – na prática de produção de textos.  

Ademais, contribuiu também para questionar o uso equivocado do texto 

como pretexto para as práticas de ensino tradicionais (ensino da gramática, 

ortografia, pontuação e sintaxe, por exemplo) e, em contrapartida, adotá-lo como 

objeto de práticas de leitura e produção.  

Neste percurso, além do contexto brasileiro, destaca-se também a 

contribuição dos trabalhos de Schneuwly e colaboradores, que a partir dos 

pressupostos da teoria bakhtiniana e das idéias vygotskianas, propõem uma nova 

perspectiva de abordagem para o ensino de produção textual, priorizando a 

interação enunciativo-discursiva do sujeito com a situação social de produção.  

Rojo (2003), numa releitura sobre as atividades e operações de linguagem 

envolvidas na produção de textos escritos discutidas em Schneuwly (1988), 

propõe o seguinte esquema: 
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Quadro 1: Esquema de Instâncias e tipos de operação na produção de textos proposto por 
Rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com este esquema, o enfoque da interação social é tomado 

como referência, uma vez que é a situação social de produção do enunciado/texto 

(parâmetros da interação social) a responsável pela denominada criação de uma 

base de orientação geral da atividade de linguagem pelo falante/escrevente.  

Tal base é entendida pelo autor, como uma representação interna, 

modificável à medida das necessidades e das mudanças que venham a intervir, 

do contexto social e material da atividade (Schneuwly, 1988: 31, apud Rojo, 2003: 
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sobre a situação de produção e servirá para determinar, ao longo do processo, as 

formas de gestão textual e de linearização. 

No processo de gestão textual, por meio da ancoragem, o escrevente 

poderá escolher de que forma se posicionará em seu discurso. Através desta 

escolha, dar-se-á o planejamento, dentro do qual estão envolvidas tanto a 

seqüencialização dos conteúdos (ordem de abordagem) quanto a estruturação 

lingüística, isto é, sua adequação a um modelo de linguagem ou plano de texto, 

escolhido em função da interação social, que, por sua vez, determina a forma 

lingüística global31. 

No nível da linearização, ocorrem as operações de referencialização e de 

textualização. Baseado em Culioli (1976), o autor define a operação de 

referencialização – bastante relacionada com a lexicalização – como a produção 

de enunciáveis, de núcleos predicativos, ou como a criação de estruturas de 

linguagem iniciais mínimas que entram em interação com operações dependentes 

do contexto ou do co-texto (Schneuwly, 1988: 38 apud Rojo, 2003: 195-196).  

A textualização, abrange três operações: coesão; conexão/segmentação32 

e modalização. Seu nível de atuação não se dá no nível global e sim no nível local 

do encadeamento textual que, igualmente, recebe a determinação do contexto e 

do co-texto e das unidades produzidas na referencialização (lexis). 

Segundo observado por Rojo (2003), referente às operações de gestão e 

de linearização do texto, as formas (composicionais, lingüísticas e semânticas) da 

linguagem e do discurso (enunciado) são efetivamente priorizadas nessa 

proposta, ao invés de somente formas cognitivas, que se traduzem em linguagem: 

as determinações da interação e da enunciação são consideradas durante todo o 

processo e, em razão disso, o processo de elaboração textual descrito por este 

modelo torna-se capaz de recobrir múltiplas situações de produção de textos, 

inclusive a escolar ou acadêmica.  

Além disso, pelo fato de pôr em evidência as propriedades da linguagem e 

as operações por esta exigidas na produção dos textos, esta proposta tem 

possibilitado variadas transposições didáticas para situações de ensino mais 
                                                           

31 Como será visto adiante, esta teorização ainda carece da noção de gênero de discurso. 
32 Em sua proposta, Schneuwly (1988) trata por coesão, o que normalmente tratamos por coerência, e por 

conexão/segmentação, o que normalmente tratamos como operações ou mecanismos coesivos. 
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efetivas; muito além daquelas que se pautam pela simples orientação acerca de 

procedimentos cognitivos e textuais no ato da produção. 

Um outro aspecto desta proposta, ressaltado por Rojo (2003), é a 

possibilidade de releitura por meio da perspectiva da teoria da enunciação não 

francesa, mas bakhtiniana, dando continuidade – num novo campo de 

investigação: o da produção de textos – a uma empreitada já iniciada para outros 

campos, como os da interação e construção dos conhecimentos e conceitos 

(Rojo, 2003: 196). 

Numa releitura como essa, o processo presente no esquema acima, 

denominado criação de uma base de orientação geral da atividade de linguagem, 

pode ser relacionado a noção de gênero do discurso, posto que ambos se 

estabelecem conforme as condições de produção em que os enunciados são 

criados.  

Essa noção encontra reforço na releitura feita por Schneuwly (1994) do 

conceito de gênero, a partir da seguinte passagem da obra A ideologia alemã de 

Marx & Engels (1845-1846/1969: 67): A apropriação não é senão o 

desenvolvimento das capacidades individuais correspondentes aos instrumentos 

materiais de produção. A apropriação de uma totalidade de instrumentos 

materiais de produção é o desenvolvimento de uma totalidade de capacidades 

nos próprios indivíduos.   

Seguindo essa perspectiva e fundamentando-se nas teorias de Bakhtin, 

Schneuwly (1994) e Dolz & Schneuwly (1997) acabam por introduzir em seus 

trabalhos a reflexão sobre os gêneros discursivos/textuais, desenvolvendo o 

conceito metafórico de gênero como mega-instrumento para a ação em situações 

de linguagem. 

Partindo, pois, dessa perspectiva, ao esquema acima desenvolvido por 

Rojo (2003), é pertinente a inserção dos gêneros nesse processo, conforme 

diagramado no quadro a seguir: 
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Quadro 2: Esquema de Instâncias e tipos de operação na produção de textos proposto por Rojo com 
a inserção dos gêneros. 
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E, em função do gênero selecionado, decorre todo o processo de produção 

da linguagem direcionado, primeiramente, ao que se refere à ancoragem. Essa 

operação também pode ser relacionada ao conceito de estilo concebido por 

Bakhtin. Às operações efetuadas no processo de planejamento – 

seqüencialização dos conteúdos e estruturação lingüística – correspondem, 

respectivamente, os conceitos bakhtinianos de tema e forma composicional . 

Conforme tais perspectivas, a linguagem é aprendida por meio de 

enunciados concretos, ouvidos e reproduzidos na interação verbal. No âmbito da 

escrita, a aprendizagem se concretiza na forma, nas exigências e nas 

potencialidades dos diferentes gêneros discursivos. As formas da língua e as 

formas típicas dos enunciados, ou seja, os gêneros do discurso, são introduzidos 

em nossa experiência e em nossa consciência mediante três fatores sugeridos 

por Schneuwly (1996: 51-2): as práticas de linguagem, que são objeto de 

aprendizagem, as capacidades de linguagem e as estratégias de ensino. 

Trata-se, portanto, de enfocar, em sala de aula, o texto em seu 

funcionamento e em seu contexto de produção/leitura, evidenciando as 

significações geradas, mais do que as propriedades formais que dão suporte a 

funcionamentos cognitivos.  

Sob este enfoque, a noção de gênero como instrumento mais eficaz do que 

o conceito de tipo passa a ser incorporada nas práticas e livros didáticos para o 

ensino de leitura e de produção de textos escritos e orais. 

Corroborando para o enfoque do gênero como objeto de ensino, 

encontram-se os PCN (3º e 4º ciclos), conforme demonstrado pelas seguintes 

passagens:  

 

[...] Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza 

temática, composicional e estilística, que os caracterizam como pertencentes a 

este ou aquele gênero. Desse modo, a noção de gênero, constitutiva do texto, 

precisa ser tomada como objeto de ensino (PCN, 1998: 23).  

[...] Ainda que a unidade de trabalho seja o texto, é necessário que se possa 

dispor tanto de uma descrição dos elementos regulares e constitutivos do gênero, 

quanto das particularidades do texto selecionado (PCN, 1998: 48).  
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Assim, dentro de uma perspectiva didática para o ensino da língua materna 

na escola e, especificamente no caso desta pesquisa, da linguagem escrita, cabe 

discutir alguns dos aspectos questionados em relação às recentes abordagens do 

gênero pelos LDP e apresentar o trabalho proposto por Schneuwly, Dolz e outros 

(1996-1998) para a didatização dos gêneros. 

 

4. O ensino de produção escrita – os gêneros como objeto de 

ensino e como instrumento de aprendizagem 

O enfoque de ensino tradicional de produção escrita tem se revelado, ao 

longo dos últimos anos, insuficiente para a promoção do desenvolvimento das 

capacidades comunicativas dos alunos nas diversas esferas de circulação de 

textos fora do espaço escolar. Nesse cenário, têm-se propagado amplos 

questionamentos sobre qual deve ser o objeto de ensino para o ensino da escrita. 

Dos aspectos que podem ser destacados para a identificação das 

principais causas da falência do tradicional ensino de redação, dois se 

evidenciam: a ênfase na tipologia textual clássica da narração, descrição e 

dissertação, conforme observado em Bonini33 (1998) e Rodrigues (1999), e a 

descontextualização das produções de texto nas escolas. Quanto ao primeiro aspecto, cabe 

aqui destacar uma questão que não se trata apenas de uma questão 

terminológica quando se identificam os tipos de texto como gêneros escolares. 

 

4.1 A dinâmica dos gêneros na escola: tipos de texto, gêneros 

escolares e gêneros escolarizados  

Há muito que, ao se tratar do ensino de língua materna, vem se falando em 

trabalhar com o texto, para buscar sentido para o ensino de linguagem. Em face 

disso, tomam-se para o enfoque desse ensino objetos diversificados, aos quais, 

por vezes, são equivocadamente nomeados sob uma mesma perspectiva.  

                                                           

33 Bonini é um dos autores que para narração, descrição e dissertação utiliza a terminologia ‘tipo de texto’. 
Não se observa nos estudos desse autor a distinção entre gêneros escolares e tipos textuais.   
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Para Schneuwly (mímeo), o tipo textual é o resultado de uma ou várias 

operações de linguagem efetuadas no curso do processo de produção, dentre 

outras características apontadas pelo autor. 

Silva (1999, p. 100), afirma que tipo textual é uma noção que remete ao 

funcionamento da constituição estrutural do texto. Para a autora, o tipo textual é 

necessário para a constituição do gênero, pois um gênero pode trazer na sua 

configuração vários tipos textuais. Para Silva, considerando que o discurso se 

materializa no texto, cujo plano estrutural assume uma dada configuração em 

virtude de uma correlação entre os elementos de sua organização e suas 

condições de produção, podem-se, especificando um pouco mais essa noção, [...] 

tratar os tipos textuais como modos enunciativos de organização de discurso no 

texto, efetivados por operações textualmente discursivas. [...]  

Desse modo, definir o tipo textual como um conjunto de princípios 

organizadores que incidem sobre planos internos de composição do texto, não 

isenta os tipos de estarem vinculados à natureza do gênero a que pertencem, 

pois a partir dele é que vão assumir formas e funções específicas. Em se tratando 

da prática de leitura e produção textual na escola, uma tipologia variada de textos 

não garante o trabalho com as práticas sociais de leitura e de escrita, já que o tipo 

só adquire sentido quando enfocado a partir do gênero a que se vincula. Isso 

porque o gênero: 

[...] é uma designação que diz respeito a todas e quaisquer manifestações 

concretas do discurso produzidas pelos sujeitos em uma dada esfera social 

do uso da linguagem. [...] são formas de funcionamento da língua que nós 

sujeitos construímos e utilizamos na forma de texto, nas situações discursivas de 

que participamos. São fenômenos contextualmente situados, (re)conhecidos por 

nós empiricamente. (SILVA, 1999, p. 105) 

E assim, devido à importância e à forma pela qual se efetua a abordagem 

dos tipos de texto na escola, uma das esferas sociais, é que certos autores – 

como Schneuwly & Dolz (1997) e Rojo (1998-99), por exemplo – vêm apontando 

tais estruturas como gêneros escolares, já que se constituem especificamente 

nesta esfera e somente nesta, de certo modo, uma prática discursiva; resultado 

da sedimentação de práticas (Schneuwly, 2005), conforme comentado no capítulo 

anterior. 
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Se o gênero pode ser categorizado como empírico, o tipo textual seria 

muito mais uma construção teórica que, conforme Silva (1999), recobre 

realidades distintas do funcionamento do discurso. O que é importante ressaltar, 

porém, é que nada impede que haja entre tipo e gênero um entrecruzamento, até 

para melhor compreender de que forma pode se manifestar o discurso quando em 

forma de texto.  

Para Schneuwly (mímeo), os tipos de textos seriam construções 

ontogenéticas necessárias à autonomização dos diversos tipos de funcionamento 

e, de modo mais geral, da passagem dos gêneros primários aos secundários, ou 

seja, ao tomar forma, ao receber o acabamento para fazer sentido, o tipo textual 

se enquadra no gênero. 

Então, ao se falar de gênero como objeto de ensino e não meramente os 

textos ou tipos de texto, fala-se de constituir, segundo Rojo (2002), um sujeito 

capaz de atividades de linguagem que envolvem tanto capacidades lingüísticas ou 

lingüístico-discursivas, como capacidades propriamente discursivas, relacionadas 

à apreciação valorativa da situação comunicativa. Segundo a autora, é um outro 

modo de se produzir e de se compreender e ler textos em sala de aula. E é nisto 

que reside a diferença entre se tomar para a abordagem textual os textos sob a 

perspectiva dos tipos de textos e sob a perspectiva dos gêneros  

Um ensino baseado apenas nessa tipologia não é suficiente para promover 

o desenvolvimento das capacidades comunicativas dos alunos nas diversas 

esferas de circulação de textos fora do espaço escolar, pois esses modos de 

organização do texto não são em si práticas sócio-discursivas da sociedade no 

seu sentido amplo, mas apenas formas exclusivamente escolares.  

A necessidade de relatar um fato pode convocar diferentes gêneros 

discursivos, conforme a esfera de circulação que impõe tal ação discursiva como, 

por exemplo, uma notícia de jornal, um boletim de ocorrência ou um relatório 

técnico. O mesmo acontece para a descrição de objetos, propriedades, 

características pessoais. Tais ações podem convocar gêneros tais como anúncio 

de classificados, escritura de imóvel e boletim de ocorrência, por exemplo.  

Sendo assim, levar o aluno a considerar os textos apenas sob a 

perspectiva dos seus modos de organização é limitá-lo, para a leitura ou para a 
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escrita, à mera (re)produção de fórmulas ou esquemas descontextualizados e 

descaracterizados em seus propósitos enunciativos.  

Além da escolha do objeto de ensino, tem-se questionado também os tipos 

de encaminhamentos adotados na condução das propostas de produções escritas 

no espaço escolar. Segundo Marcuschi & Cavalcante (2005), o encaminhamento 

típico veiculado pelos LDP em suas propostas de atividades escritas é baseado 

na indicação do tema ou, ocasionalmente, na menção do tipo textual, isto é, nas 

tipologias textuais já citadas. Esses modelos de atividade se configuram como um 

mero exercício escolar de escrita; nestes formatos o aluno escreve, mas não 

aprende a escrever. Ou, como sugerem Schneuwly & Bain (1993), a escola 

simplesmente manda escrever, ela não ensina como escrever (apud Marcuschi & 

Cavalcante, 2005: 242). 

A característica básica dessas redações é sua circulação restrita ao espaço 

escolar: o leitor é o professor, o contexto de produção e de circulação é a escola e 

o objetivo é o cumprimento de uma atividade para avaliação. Sendo assim, diante 

dessas características, essas redações são denominadas pelas autoras de 

redações endógenas, já que se originam e se esgotam nelas mesmas (Marcuschi 

& Cavalcante, 2005: 242).  

Com a entrada das teorias bakhtinianas da enunciação e de gêneros 

discursivos no contexto escolar, percebe-se que, em alguns LDP começa a haver 

a tentativa de contextualizar a atividade escrita por meio de estudos de textos e 

de atividades propostas na perspectiva dos gêneros representativos das esferas 

sociais além da escolar. Ainda que os textos elaborados sob tais 

encaminhamentos retomem algumas das características dos gêneros de 

referência sugeridos, permanecem, contudo, muitas vezes desprovidos de sua 

função sócio-comunicativa, que deixa de ser a original e passa a ser a didática. O 

gênero se torna escolarizado. 

Mediante tais características, que se traduzem pelo tipo de atividade ‘à 

maneira de’, essas redações são denominadas pelas autoras de redações 

miméticas, uma vez que resultam em produções que imitam gêneros de 

circulação social, sem todavia conseguirem preservar a função sócio-

comunicativa do espaço de circulação original e, do mesmo modo, passam a ter a 

função pedagógica (Marcuschi & Cavalcante, 2005: 244). 
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Conforme admitido pelas autoras, esses modelos de propostas, que 

consideram, ainda que em parte, os elementos relativos às condições de 

produção, fazem com que os LDP adquiram qualidade, uma vez que propiciam ao 

aluno a sua aproximação das funções discursivas da produção escrita. 

Entretanto, tanto nos encaminhamentos que resultam no modelo 

endógeno, quanto nos que resultam no modelo mimético, percebe-se a ausência 

de elementos relativos às condições de recepção de texto. Segundo as autoras, o 

‘leitor público’ não é proposto pelos LDP. E, relacionado às condições de 

produção e de recepção, há um outro fator, denominado, ‘temporalidade 

textual’, entendido pelas autoras como o caráter de longevidade pensado ou 

subentendido para o texto, desde sua gênese, tendo em vista a proposta 

discursiva nele envolvida (Marcuschi & Cavalcante, 2005: 246).  

Esta só se torna possível no trabalho com a escrita efetuado pelos LDP, 

quando estes consideram a circulação efetiva do texto, de modo a oferecer 

condições para que o aluno perceba o seu texto de modo prospectivo, podendo 

assim, refletir de forma mais consistente e significativa sobre o processo textual 

em que se encontra envolvido.  

Os modelos endógeno e mimético, devido ao seu caráter pontual, não 

permitem a consideração de tal fator. Segundo as autoras, o contrário se dá 

quando o LDP adota o trabalho com projetos, pois, desta forma, o aluno precisará 

retomar os seus textos tanto retrospectiva, quanto prospectivamente, em razão da 

natureza e das condições de produção e de circulação envolvidas no tipo de 

projeto proposto. 

Na análise das coleções de LDP adotadas para composição do corpus 

desta pesquisa, esses fatores relativos aos tipos de encaminhamentos propostos 

pelas coleções serão examinados, pois o que se percebe é que, mesmo 

trabalhando sob a perspectiva dos gêneros, há ainda tipos de encaminhamentos 

que ignoram a natureza dialógica dos textos. Isto significa que a noção 

bakhtiniana de gênero parece ainda não ter sido incorporada por uma boa parcela 

das coleções de LDP.  
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4.2. Gêneros: uma proposta de didatização 

As atividades escolares de produção de textos em situações de 

comunicação definidas, precisas e concretas, como propõem Schneuwly, 

Pasquier & Dolz (1996) e os PCN, possibilitam uma situação de ensino livre das 

prescrições reducionistas típicas do ensino de redação. Estas prescrições, 

segundo Lopes-Rossi (2002b), apresentam as seguintes características:  

� a redação, devido a sua artificialidade, não é um texto autêntico, pois 

não tem uma finalidade não escolar, isto é, não existe fora do âmbito 

escolar; é uma produção, portanto, com a finalidade única de se cumprir 

uma exigência do professor ou do programa, um ritual escolar; 

� descaracterização do aluno como sujeito no uso da linguagem, já que 

sua ação se reduz à (re)produção de um certo discurso consagrado 

pela escola; 

� artificialidade dos temas propostos; 

� falta de objetivos de escrita por parte do aluno; 

� falta de um leitor real (exceto o professor) para o texto a ser produzido. 

As práticas de linguagem materializam-se através dos gêneros nas 

atividades comunicativas. É por meio destas que as significações sociais são 

construídas.  

 

Os gêneros do discurso organizam nossos enunciados da mesma maneira que 

dispõem as formas gramaticais. Aprendemos a moldar nossos enunciados às 

formas do gênero e, diante de enunciados do outro, sabemos pressentir-lhe o 

gênero. Se não existissem gêneros e se não os dominássemos, tendo de criá-los 

pela primeira vez a cada processo de enunciação, a comunicação verbal seria 

quase impossível. (Bakhtin, 1952-53: 283). 

 

E foi, portanto, a partir do conceito bakhtiniano de gênero discursivo – 

relido e proposto para o ensino de leitura e produção de texto – que 

pesquisadores de Didática de Línguas, dentre os quais Pasquier & Dolz (1996) e 

Dolz & Schneuwly (1996) introduziram uma nova perspectiva ao ensino por seu 
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potencial como meio privilegiado para o desenvolvimento de habilidades 

lingüísticas e discursivas dos alunos (Lopes-Rossi, 2002: 96). 

Conforme já mencionado, Schneuwly (1994), primeiramente, desenvolve a 

idéia metafórica de gênero como mega-instrumento para se agir em situações de 

linguagem. Segundo este autor, numa situação de comunicação determinada por 

uma série de parâmetros da interação social, um indivíduo age com a ajuda de 

um instrumento [...] um gênero, um instrumento semiótico complexo, isto é, uma 

forma de linguagem prescritiva que permite a um só tempo a produção e a 

compreensão de textos (1994: 161). Quanto mais o indivíduo se apropriar desse 

instrumento, mais desenvolverá capacidades para as atividades comunicativas 

humanas, já que essa apropriação implica novos conhecimentos e saberes, abre 

novas possibilidades de ação, bem como as sustenta e as orienta. 

No ensino tradicional de redação, essa necessidade não se impõe, porque 

o aluno, geralmente, é solicitado a escrever a partir de suas próprias idéias e 

opiniões. Em contrapartida, a proposta para produção textual tomada pela 

perspectiva dos gêneros exigirá que o aluno obtenha informações para o texto de 

forma mais adequada, conforme o gênero em estudo, que pode ser, por exemplo, 

carta, reportagem, relatório, e-mail, artigo de opinião, mapa, rótulo, entre outros 

propostos por uma boa parcela dos LDP da atualidade. 

No ensino de língua, deve-se, portanto, enfatizar que a língua se apresenta 

em sua mobilidade, utilizada nos gêneros de discurso que refratam e refletem as 

atividades humanas em todos os seus contextos. As categorias selecionadas para 

didatização, conseqüentemente, serão móveis e passíveis de reflexão e 

apreensão de uso efetivo.  

Pelo processo de interação dentro do contexto escolar, os alunos poderão 

entender como o conteúdo, a forma da língua e a estrutura dos vários gêneros 

discursivos fornecem recursos para apresentar a informação e interagir com 

outros. Com isso, saberão escolher de forma adequada determinados aspectos 

do conteúdo aliados aos elementos lingüísticos apropriados ao gênero discursivo 

em questão. À medida que passam a conhecer e a fazer uso dos vários gêneros 

discursivos, os alunos aprendem a controlar a linguagem, o propósito da escrita, o 

conteúdo e o contexto. 
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As capacidades de linguagem são as aptidões requeridas pelos 

interlocutores numa determinada situação de interação, a fim de adaptar os 

enunciados/textos às condições do contexto e do referente e servem para 

mobilizar modelos discursivos, dominar as operações psicolingüísticas e as 

unidades lingüísticas. Sendo assim, através da exposição às variadas 

oportunidades de interação, aos alunos será propiciado o ato de conscientização 

e de reflexão quanto às capacidades e aos tipos de compreensão usados nos 

contextos sociais, internalizando-os e, conseqüentemente, construindo e 

estruturando suas próprias capacidades de linguagem. 

Segundo Dolz, Schneuwly & Haller (1998), é nesse contexto que os alunos 

adquirem uma maior compreensão não só dos conteúdos que se tornam dizíveis 

através do gênero, mas também da forma típica dos textos pertencentes ao 

gênero e das configurações específicas das unidades de linguagem disponíveis, 

sendo essas as três dimensões essenciais à definição de um gênero. 

É a partir da necessidade de domínio dos gêneros que esses autores 

sugerem que os mesmos sejam ensinados sistematicamente. Entretanto, diante 

da impossibilidade de se tomar todos os gêneros como unidade de ensino, devido 

ao seu número quase ilimitado, os autores propõem um agrupamento de gêneros, 

para que se possa construir uma progressão e um currículo. Os gêneros 

agrupados seriam aqueles pertencentes a uma esfera social de comunicação, que 

apresentando possíveis semelhanças em suas situações de produção, 

compartilharão outros aspectos entre si em nível composicional e temático, 

embora com diferentes graus de complexidade (Rojo, 1999: 103). 

A proposta de agrupamento de gêneros sugerida pelos autores apresenta-

se da seguinte forma: 

� Agrupamento da ordem do Narrar – ligado aos domínios sociais de 

comunicação da cultura literária ficcional. Neste grupo, encontram-

se, por exemplo, o conto, a crônica literária, a fábula, as narrativas 

de aventura, de enigma e o romance, entre outros. 

� Agrupamento da ordem do Relatar – ligado aos domínios sociais de 

comunicação relativos à documentação e memorização das ações 

humanas vividas, situadas no tempo. Neste grupo, gêneros como 
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autobiografia, anedota, curriculum vitae, diário íntimo, crônica social, 

notícia, reportagem e relatos de viagem são, dentre outros, os 

gêneros sugeridos.  

� Agrupamento da ordem do Argumentar – ligado aos domínios 

sociais de comunicação relacionados à discussão de problemas 

sociais controversos. Gêneros tais como artigo de opinião, cartas de 

leitor, de solicitação, editorial, ensaio e resenha crítica são os 

elencados para este grupo. 

� Agrupamento da ordem do Expor – ligado aos domínios sociais de 

comunicação relacionados à transmissão de construção de saberes. 

Para este grupo, os gêneros propostos são, por exemplo, a 

conferência, o seminário, o verbete e o texto expositivo (em livro 

didático), entre outros. 

� Agrupamento da ordem do Descrever as ações – ligados aos 

domínios sociais de comunicação referentes a instruções e 

prescrições. Os gêneros sugeridos neste grupo são, por exemplo, a 

receita, regras de jogo, regulamento e textos injuntivos em geral. 

O agrupamento de gêneros proposto tem como finalidade o 

desenvolvimento da expressão oral e escrita e considera a diversidade dos 

gêneros discursivos, a especificidade dos gêneros orais e os intercâmbios 

inerentes que são necessários tanto aos gêneros orais e escritos.  

Os autores reconhecem que tais agrupamentos não são absolutos, não são 

estanques uns em relação aos outros (Dolz; Schneuwly & Noverraz, 2001: 121). 

Contudo, apontam para a necessidade de se trabalharem os gêneros de todas as 

ordens, em todos os níveis de escolaridade, variando o grau de aprofundamento 

em cada nível escolar e não apenas repetindo a sua abordagem, propondo assim 

uma progressão em espiral, em oposição à progressão linear comumente 

veiculada no espaço escolar.  

A progressão em espiral torna-se mais significativa, pois, segundo os 

autores, a repetição dos mesmos gêneros a cada ano não se justifica. Entretanto, 

a retomada de objetivos já trabalhados, após um certo espaço de tempo e numa 
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nova perspectiva, parece indispensável para que a aprendizagem seja 

assegurada (Dolz; Schneuwly & Noverraz, 2001: 125). 

Do mesmo modo, na visão de seus autores, a proposta de agrupamentos 

se justifica, pois: i) há a possibilidade de acesso à escrita oferecida ao aluno por 

diferentes caminhos e de forma mais concreta; ii) há a possibilidade de se fazer 

um trabalho de comparação de textos mais significativos, a partir do 

reconhecimento das especificidades de funcionamento de cada gênero abordado; 

iii) viabiliza o domínio de diversas operações de linguagem necessárias e 

relacionadas a cada um dos agrupamentos de gênero propostos; e iv) possibilita 

um trabalho mais significativo para o desenvolvimento das capacidades do aluno 

em domínios de linguagem mais amplos, por meio das finalidades sociais do 

ensino, garantindo que os conhecimentos construídos historicamente sejam 

objetos de reflexão sobre a relação do homem com o mundo e consigo. 

Entretanto, segundo Rojo (1999: 104), tal organização didática não é 

possível sem que se disponha, por um lado, de uma descrição enunciativa, ainda 

que provisória, dos gêneros em questão (objetos de ensino-aprendizagem) e, por 

outro, de uma certa clareza, também provisória de DR (desenvolvimento real) dos 

aprendizes na construção deste(s) gênero(s).  

Essas particularidades apontadas por Rojo parecem estar consoantes às 

afirmações de Schneuwly & Dolz (1997). Tomando como base o conceito de 

gênero discursivo bakhtiniano, conforme já mencionado acima, esses autores 

afirmam que a escola sempre trabalhou com gêneros, uma vez que toda forma de 

interação verbal é materializada por um gênero e todas as esferas sociais 

elaboram seus próprios gêneros como formas de enunciados relativamente 

estáveis de comunicação e interação. 

Sendo assim, a escola não poderia se situar à margem, posto que toda 

forma de comunicação e, no caso específico da escola, na comunicação centrada 

na aprendizagem, cristaliza formas típicas de linguagem, de enunciados. 

Entretanto, a situação escolar, devido à sua própria natureza, apresenta uma 

particularidade: nela se opera uma espécie de desdobramento que faz com que o 

gênero deixe de ser apenas ferramenta de comunicação, passando a ser, ao 

mesmo tempo, objeto de ensino-aprendizagem. Dentro desse processo, o gênero 
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se sustenta numa prática de linguagem, de certo modo, fictícia, uma vez que é 

instaurada com propósitos de aprendizagem. 

Cabe aqui destacar a existência de dois tipos de gêneros escolares, 

apontados pos Schneuwly e desenvolvidos por Rojo (1999) como conseqüência 

do referido desdobramento, característico do espaço escolar. 

Segundo Schneuwly, há gêneros escolares que funcionam na escola para 

ensinar: aqueles necessários ao funcionamento da instituição e tidos como 

instrumento de comunicação nesse ambiente, eminentemente orais, como, por 

exemplo, regras, explicações, exposições, instruções etc. Tais gêneros são 

classificados por esse autor como gêneros escolares 1 ou, mais recentemente, 

gêneros para ensinar. Já Rojo os denomina gêneros escolares (propriamente 

ditos). 

Os gêneros escolares 2 (ou gêneros a ensinar), assim denominados por 

Schneuwly, são objetos de ensino-aprendizagem, especificamente, da escrita, isto 

é, gêneros secundários, migrados de outras esferas sociais, transpostos para a 

sala de aula. Estes recebem por Rojo, a denominação de gêneros 

escolarizados34.  

Considerando que o gênero trabalhado na escola é sempre uma variação 

do gênero de referência, construída numa dinâmica de ensino-aprendizagem, 

para funcionar numa instituição que o tem por objetivo primeiro, Schneuwly & Dolz 

(1997) propõem, para o ensino-aprendizagem dos gêneros na escola, a 

elaboração de modelos ou seqüências didáticas de gêneros.  

Nestes modelos, procura-se explicitar o conhecimento implícito do gênero 

desejável para o ensino num determinado contexto, em três dimensões cuja 

aplicação deve ser simultânea, ou seja, a aplicação de nenhum deles é 

independente da dos outros. É, precisamente, essa relação de interdependência 

que se torna fundamental para a essência de uma das dimensões da formação do 

objeto escolar, definido por sua modelização didática.  

                                                           

34 Nesta pesquisa, adota-se a seguinte distinção: para gênero escolar, considera-se, conforme Schneuwly & 
Dolz, os gêneros que se constituem como produtos autênticos desta esfera, elaborados como instrumentos 
para desenvolver e avaliar as capacidades de escrita; os tipos se incluem nesta categoria em razão de 
somente terem vida própria neste espaço. Já os gêneros escolarizados são concebidos conforme apontado 
por Rojo: gêneros originários de outras esferas, transpostos para a escola com propósitos didáticos. 
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As três dimensões mencionadas se dão na aplicação de três princípios, a 

saber: i) o princípio da legitimidade – referente aos conhecimentos de 

especialistas no domínio da pesquisa científica; ii) o princípio da pertinência – 

referente às capacidades dos alunos, às finalidades e aos objetivos da escola, 

bem como aos processos de ensino-aprendizagem; e iii) o princípio de 

solidarização – referente a uma ação que consiste em tornar coerentes os 

saberes em função dos objetivos visados. 

Um modelo didático, diante das características apresentadas, constitui para 

esses autores, uma síntese com objetivo prático destinada a orientar as 

intervenções dos professores que evidencia as dimensões ensináveis a partir das 

quais as diversas seqüências didáticas podem ser concebidas (Schneuwly & Dolz, 

1997: 82). 

Portanto, na perspectiva dos autores, quanto mais precisa a definição das 

dimensões ensináveis de um gênero, mais a seqüência didática poderá facilitar a 

sua apropriação como (mega)instrumento e possibilitará o desenvolvimento das 

capacidades de linguagens diversas a ele relacionada. Isto significa que quanto 

melhor o gênero em questão é descrito, mais base dará à modelização, tornando-

o passível de acesso a todos os alunos nas suas práticas de aprendizagem de 

linguagem. 

Nesse processo, as seqüências didáticas, propostas por Dolz, Schneuwly & 

Noverraz (2001) se constituem num procedimento organizado por meio de uma 

seqüência de atividades que possibilitam a apropriação das capacidades iniciais 

dos alunos de uso de um determinado gênero. Essa transformação se dá, tal 

como alertado por Rojo (1999), pela confrontação dos conhecimentos prévios dos 

alunos a respeito do gênero com as capacidades apropriadas no processo de 

ensino-aprendizagem.  

As seqüências didáticas servem, portanto, para permitir aos alunos o 

acesso ou um grau mais elevado de domínio das práticas de linguagem novas. O 

quadro abaixo apresenta a estrutura básica de uma seqüência didática: 

 

 

Quadro 3: Seqüência didática elaborada por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2001) – 
estrutura básica 
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Apresentação 
da situação 

Produção 
inicial 

Módulo   
I 

Módulo 
II 

Módulo 
N 

Produção 
final 

 

Segundo proposto pelo quadro acima, o procedimento guiado por meio de 

uma seqüência didática consiste na apresentação da situação em que é descrita 

de maneira detalhada a proposta de uma atividade escrita (ou oral) a ser 

realizada. Ainda nesta etapa, apresentam-se os elementos representativos da 

situação de comunicação e da atividade de linguagem propostas; são fornecidas 

também indicações que respondam questões tais como: qual é o gênero que 

deverá ser abordado, com que propósito, a quem se dirige o texto, como será 

veiculado e quem participa da produção. E os aspectos relativos ao tema são 

abordados: como deverá ser desenvolvido no texto em relação ao gênero 

proposto e à intenção discursiva.  

A produção inicial consiste na elaboração de uma primeira versão do texto 

pelo aluno. Nessa etapa, é possível avaliar as capacidades já disponíveis e 

ajustar os próximos passos da atividade de acordo com as dificuldades reais 

apresentadas pelo aluno através dessa primeira produção.  

Os próximos passos se referem aos módulos. Nestes, são apresentadas 

várias atividades de maneira sistemática e aprofundada de modo a elucidar as 

dificuldades apresentadas na primeira produção do aluno, fornecendo condições 

para que esse possa superá-las.  

Assim, no momento da produção final, espera-se que o aluno possa pôr em 

prática os conhecimentos apresentados e, com o professor, medir os progressos 

alcançados. A avaliação dessa produção deve, contudo, ser uma avaliação do 

tipo somativo, isto é, referente aos aspectos trabalhados durante a seqüência. 

Transpondo tal procedimento para o contexto do LDP, percebe-se que o 

modelo proposto acima não é totalmente passível de realização nas propostas e 

nas abordagens dos aspectos referentes ao ensino da escrita efetuadas pelos 

LDP.  

Estes, ainda que distantes de recobrir todas as possíveis e diferentes 

dificuldades apresentadas pelos alunos e que merecem uma exploração mais 
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efetiva, de acordo com o nível de desenvolvimento apresentado por cada grupo, 

podem, contudo, apresentar modelos de abordagem, sob a perspectiva dos 

gêneros, tomando-os como objeto de estudo. 

E, neste sentido, propor atividades, que contemplem, de fato, a diversidade 

de gêneros e os aspectos referentes ao seu uso situado, ou seja, aspectos 

enunciativos e discursivos contextualizados com o gênero proposto, que não 

estejam restritos somente ao universo e às condições escolares, com conteúdos 

variados no livro do aluno mediante projetos didáticos. E, no manual do professor, 

módulos de atividades alternativas para exploração, disponibilizados para o 

professor de modo que este possa lançar mão de acordo com a realidade de sua 

turma. 

Tais sugestões encontram apoio nas observações feitas por Rojo (2000: 

36): [...] creio que os livros didáticos poderiam ser pensados na forma de um 

conjunto de pequenas seqüências didáticas, adaptadas a diferentes projetos ou 

módulos didáticos, durante um ano letivo.  

É, portanto, uma proposta a se considerar, pois, tais encaminhamentos vão 

ao encontro da pedagogia proposta pelos PCN. Nesse modelo, o LDP poderia, no 

livro do aluno, considerar uma base comum para a abordagem efetiva dos 

gêneros considerados e, no manual do professor, oferecer seqüências 

alternativas de exploração em relação a aspectos que eventualmente exijam um 

trabalho específico do professor, de acordo com as necessidades apresentadas 

pela turma. 

De todo modo, para que o aluno se torne capaz de agir como um sujeito 

ativo na produção de textos, no sentido de perceber as condições de produção e 

de circulação dos gêneros e saber utilizar os recursos expressivos possíveis e 

necessários a cada gênero, é preciso que tenha suas capacidades de linguagem 

desenvolvidas. Essas devem abranger não só os conhecimentos lingüísticos 

referentes ao léxico e à estrutura da língua, mas também conhecimentos 

específicos a respeito dos diferentes gêneros discursivos e ações de linguagem.  

Afinal, segundo Bakhtin (1953/1979), há muitas pessoas que, mesmo 

dominando magnificamente a língua, sentem-se, entretanto, impotentes em certas 
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esferas da comunicação verbal, precisamente pelo fato de não dominarem, na 

prática, as formas do gênero de uma dada esfera.  

É de acordo com o nosso domínio dos gêneros que usamos com 

desembaraço, que descobrimos mais depressa e melhor nossa individualidade 

neles (quando isso nos é possível e útil), que refletimos, com mais agilidade, a 

situação irreproduzível da comunicação verbal e que realizamos, com o máximo 

de perfeição, o intuito discursivo que livremente concebemos. 

Sob essa perspectiva, é indiscutível o papel da escola para o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos. Estas podem variar 

segundo as oportunidades de experiências sócio-culturais vividas por cada um 

destes. Ainda que o conhecimento e o domínio de um gênero não impliquem o 

domínio de todos, cada gênero selecionado como objeto de ensino tem de ser 

conhecido e praticado em experiências sociais e/ou escolares significativas. 

Parece, portanto, bastante justificável que os PCN (3º e 4º ciclos) tenham 

tomado os gêneros discursivos como objetos de ensino-aprendizagem, em razão 

de suas propostas pautarem-se, conforme Rodrigues (2000: 208), nas funções 

sociodiscursivas da escrita e nas suas condições de produção das diferentes 

interações verbais.  

Os autores já citados que suscitaram esse posicionamento, Schneuwly & 

Dolz (1997) e Pasquier & Dolz (1996), segundo Lopes-Rossi (2002b: 30), 

defendem que o desenvolvimento da autonomia do aluno no processo de leitura e 

produção textual é uma conseqüência do domínio do funcionamento da 

linguagem em situações de comunicação e que é por meio dos gêneros 

discursivos que as práticas de linguagem incorporam-se nas atividades dos 

alunos. 

Cabe, pois, à escola, juntamente com o professor, promover tais situações. 

E nesse contexto, o papel do dispositivo ao qual o professor de Língua 

Portuguesa recorre basicamente, o LDP, é fundamental. Os conceitos e noções 

aqui apresentadas como referencial teórico serão retomados na análise da 

abordagem e das atividades de produção textual escrita propostas pelas coleções 

que constituem o corpus desta pesquisa.  
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No próximo capítulo, será apresentada a abordagem metodológica 

adotada, tanto para a seleção do corpus e recorte dos dados como para a análise 

e interpretação dos mesmos. 
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CAPÍTULO III: 
METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

1. Introdução 

Neste capítulo, será apresentada a metodologia adotada para esta 

pesquisa. Serão, portanto, caracterizados aspectos tais como: a relevância da 

pesquisa para a área da Lingüística Aplicada, a perspectiva metodológica 

adotada, o contexto de produção no qual esta se desenvolve, bem como as 

questões de pesquisa, os procedimentos utilizados para a seleção do corpus e, 

por fim, a descrição dos métodos e das categorias de análise adotados. 

A análise e a interpretação dos dados, assim como seus resultados e suas 

decorrências, serão apresentadas nos capítulos subseqüentes.  

 

2. A relevância da pesquisa na área da Lingüística Aplicada 

Esta pesquisa se desenvolve na área de Lingüística Aplicada – uma ciência 

social, cujo enfoque consiste na solução de problemas de uso da linguagem 

enfrentados pelos participantes do discurso no contexto social (Moita-Lopes, 

1996; Kleiman, 1998; Rojo, 2006; Evensen, 1996; Celani, 1992; 1995). Trata-se, 

portanto, de conhecimento centrado na resolução de um problema de linguagem 

dentro de um contexto de aplicação específico, isto é, tem uma orientação para a 

prática social e/ou para a ação. Daí, o sentido do termo aplicada, posto que o tipo 

de conhecimento produzido é altamente contextualizado – orientado para 

soluções no contexto de sua aplicação – e não para a procura de princípios 

fundamentais universais – para serem aplicados posteriormente, após a 

construção de uma teoria. 

Sendo assim, a pertinência desta pesquisa à referida área se justifica, pois 

o foco se dá na solução de um problema de uso de linguagem que se concretiza 

na baixa qualidade das produções textuais escritas em um contexto de aplicação 

social específico, no ensino de Língua Portuguesa nos 3º e 4º Ciclos do Ensino 
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Fundamental (5ª a 8ª séries), dentro do qual os livros didáticos exercem um papel 

fundamental. 

Em razão da relação de especificidade do conhecimento produzido ao 

contexto de aplicação, o objeto de estudo e os processos metodológicos tomados 

para o desenvolvimento de pesquisas nessa área possuem também 

características próprias. Ao contrário do que ocorre em outros campos da ciência, 

aqui, tais elementos são construídos, são literalmente processos e não produtos. 

No caso desta pesquisa, o objeto de estudo é composto pelos 

procedimentos e capacidades contemplados nas propostas de produção textual 

(escrita) dos LDP. Entretanto, tais elementos não são tomados como meros 

produtos a serem descritos e/ou analisados. O próprio processo de seleção dos 

livros (3 coleções: 12 volumes) que compõem o corpus desta pesquisa já se 

constitui numa construção, numa articulação do objeto.  

Somado a isso, há um outro aspecto que nega a esse objeto a condição de 

simples produto; conforme já mencionado, nesta pesquisa, o LDP é concebido 

pela ótica do gênero. Dentro dessa perspectiva, a própria forma de seleção do 

corpus se configura como um processo crítico de construção de um objeto 

multifacetado (Signorini, 1998; Rojo, 2006).  

A escolha segue considerações e/ou critérios que a pesquisa elege, em 

virtude da(s) teoria(s) tomada(s) como fundamentação para a análise. Nessa 

seleção, somados ao problema e à sua concepção, as hipóteses sobre suas 

causas e o contexto de estudo refletem uma postura de crítica social e um 

objetivo de mudança da realidade social, aspectos de fundamental relevância 

dentro do campo da Lingüística Aplicada (Kleiman, 1998).  

Assim, devido à natureza do objeto tomado para estudo, torna-se 

necessário que o mesmo seja analisado segundo variadas perspectivas. Ou seja, 

em virtude da complexidade envolvida, não é possível que esse objeto seja 

analisado a partir de um campo de conhecimento apenas (Gibbons et al., apud 

Moita-Lopes, 1996). No caso da presente pesquisa, foi necessário, no percurso 

de investigação, integrar o conhecimento teórico sobre o problema de uso da 

linguagem da Lingüística e suas sub-áreas – como, por exemplo, a 

Psicolingüística, a Sociolingüística e as Análises de Discurso – com 
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conhecimentos de outras áreas acadêmicas, como a Pedagogia, Psicologia, 

História, Sociologia e Filosofia. Desse modo, o processo de conhecimento 

(epistemológico) gerado será, portanto, de natureza transdisciplinar. 

A transdisciplinaridade – outro aspecto relevante dentro do campo da 

Lingüística Aplicada – constitui-se de duas formas: epistemológica e 

metodológica. E é devido a essas formas que o objeto de estudo percorre as 

fronteiras das disciplinas tomadas como teorias de mediação (Serrani, 1990, apud 

Kleiman, 1992: 29), cuja participação não se dá de forma aditiva.  

Ou seja, a análise não se dará segundo o enfoque de cada uma dessas 

disciplinas e sim, pelo papel que os conceitos de cada uma exerce na articulação 

da análise do objeto, com o propósito de se conceber um construto teórico efetivo 

e situado, capaz de encontrar uma solução para o problema naquele contexto de 

aplicação. O contexto de aplicação cria pressões que requerem o uso de fontes 

de conhecimento variadas e que as configuram de acordo com o problema em 

foco (Gibbons et al., 1995: 27, apud Moita-Lopes, 1996: 119). 

É, portanto, a composição e o percurso de investigação do objeto que 

fazem dele um elemento dotado de especificidade própria. E, conseqüentemente, 

própria também será a composição das teorias escolhidas para sua investigação. 

São esses fatores, portanto, que caracterizam o fazer teórico dessa área como 

transdisciplinar. 

Há, por fim, um outro aspecto que, embora sendo característico de todas 

as ciências aplicadas, assume, dentro do campo da Lingüística Aplicada, 

características peculiares. Trata-se da efetividade, isto é, da relevância social da 

pesquisa para o contexto social em que esta se dá; dos seus impactos sobre esse 

contexto. Considerando-se que a área da Lingüística Aplicada é, por natureza, 

centrada na solução de um problema de linguagem relativo a um contexto de 

aplicação específico, as pesquisas desenvolvidas nessa área devem ter, portanto, 

uma orientação para uma possível transformação da prática social na qual o 

problema surgiu. A relevância social se concretiza quando as soluções 

encontradas respondem às expectativas dos participantes e não quando, 

simplesmente, são colocadas em termos científicos e/ou técnicos. Assim, a 

possibilidade de distribuição social do conhecimento por ela descoberto aumenta 
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consideravelmente, de modo a poder propor mudanças efetivas (Moita-Lopes, 

1996).  

Sendo assim, e em virtude da área na qual esta pesquisa se situa, a 

efetividade aqui se caracteriza, sobretudo, pelo tipo de contexto de produção no 

qual esta pesquisa se desenvolve, esta pesquisa tem maiores possibilidades de 

alcance. Os resultados aqui obtidos podem contribuir para gerar mudanças em 

outros contextos que vão além daquele a que se propõe, posto que o livro didático 

tem um alcance de distribuição nacional e, nessa distribuição, estão envolvidos 

vários agentes tais como editores, autores diversos e instituições como 

universidades, escolas, além do próprio governo, representado pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

Ainda que isso seja apenas uma possibilidade, o seu grau de efetividade já 

terá se realizado se os resultados obtidos servirem para aprofundar uma reflexão 

sobre as formas pelas quais os LDP abordam as atividades de produção textual e, 

desse processo de reflexão, resultarem transformações não só nos objetos 

didáticos, bem como nas práticas pedagógicas por eles mediadas. 

 

3. Perspectiva adotada 

Este estudo compõe o quadro de pesquisas de base qualitativa ou 

interpretativista, que pressupõe que o acesso ao fato deve ser feito de forma 

indireta, através da interpretação dos vários significados que o constituem (Moita-

Lopes, 1994: 331).  

Nesse sentido, a escolha desse paradigma se estabelece e se justifica em 

virtude da importância desempenhada pela intersubjetividade na construção do 

conhecimento, isto é, a forma pela qual se constrói o conhecimento – as questões 

que o envolvem – é delineada pela interação entre o pesquisador e o objeto de 

pesquisa. O significado não é, portanto, o resultado da intenção individual, mas de 

inteligibilidade interindividual [...]; ele é construído socialmente (Aronowitz & 

Giroux, 1991: 93, apud Moita Lopes, 1994: 331). 
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Nesta pesquisa, a forma adotada para a construção do conhecimento 

segue essa linha de pensamento. A construção do conhecimento ocorre por meio 

da interação entre o pesquisador, a avaliação feira pelo PNLD e o objeto de 

pesquisa (o LDP).  

Somado à natureza dialógica desse objeto, considera-se que, no percurso 

de escolha e análise do corpus, outras interações estão presentes e, 

conseqüentemente, outras vozes. Dentre essas, as enunciações das teorias de 

fundamentação utilizadas e as diversas vozes que se materializam textualmente 

por meio dos documentos oficiais tais como os PCN e os documentos presentes 

no Guia de Livros Didáticos do PNLD/2005 (resenhas). São, portanto, vozes que 

mantêm uma relação interdiscursiva com o pesquisador na construção do 

conhecimento.  

Ainda que tais vozes, nesta análise, não tenham sido colhidas por meio de 

um contato face-a-face, por meio de entrevistas com os respectivos autores e 

editores dos LDP escolhidos nem com os avaliadores do PNLD, em razão da 

perspectiva enunciativa aqui adotada, tais vozes são aqui reconhecidas e 

interagem com o pesquisador.  

Nesse sentido, o enfoque é concebido a partir de uma abordagem 

enunciativo-discursiva bakhtiniana que, segundo Brait (2001: 16), vem sendo 

mobilizada e tem a vantagem de valorizar o ‘corpus’ e despertar no analista a 

capacidade de dialogar com esse corpus e, a partir de sua materialidade, de suas 

particularidades, surpreender nas incontáveis formas assumidas pela língua. 

A interpretação da realidade, nessa perspectiva, ocorre de forma mais 

abrangente e o foco de análise, nesse tipo de pesquisa, situa-se nos aspectos 

processuais da construção do conhecimento, ao contrário, portanto, da visão 

positivista, dentro da qual se pressupõe um produto padronizado como resultado 

final (Moita-Lopes, 1994).  

Assim, diante da perspectiva adotada, a metodologia desta pesquisa não 

visa generalizações dos resultados obtidos, uma vez que privilegia a 

especificidade, o contingente e o particular (Moita-Lopes, 1994: 332).  
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Portanto, embora a linha metodológica adotada e a natureza da escolha do 

corpus não tenham e nem possam/devam ter a pretensão de generalizar os 

resultados obtidos, acredita-se que os seus resultados possam contribuir para 

fomentar reflexões futuras em busca de uma possível transformação nas formas 

de abordagem dos respectivos conteúdos pesquisados; não somente dentro do 

universo das séries aqui pesquisadas, mas também em outros níveis de ensino 

ou, ainda, servir de contraste para pesquisas posteriores.  

 

4. Contexto de produção no qual a pesquisa se desenvolve 

Esta pesquisa faz parte de um Projeto Integrado de Pesquisa de maior 

âmbito, subsidiado pelo CNPq e denominado Livro Didático de Língua Portuguesa 

– Produção, Perfil e Circulação. O Projeto é realizado por três equipes, 

pertencentes, respectivamente, ao CEALE/FAE/UFMG35 – coordenada pelo Prof. 

Dr. Antônio Augusto Gomes Batista –; à FAE/UFPE36 – coordenada pela Profª 

Drª. Elisabeth Marcuschi – e ao PEPG em LAEL da PUC-SP/IEL-UNICAMP37 – 

coordenada pela Profª Drª Roxane Helena Rodrigues Rojo.  

Dessas equipes, fazem parte, entre outros pesquisadores, os avaliadores 

participantes dos diversos PNLD ligados a cada uma das três instituições, bem 

como pesquisadores em formação que estão desenvolvendo pesquisas sobre 

LDP. É nesse contexto de produção e pertencendo à terceira equipe que este 

trabalho se desenvolve.  

A Pesquisa Integrada trabalha, portanto, a partir dos dados acumulados 

pela pesquisa e pelas sucessivas edições do PNLD, que, a partir do ano de 2000, 

institucionalizou-se no CEALE/FAE/UFMG, que passou a sediar a avaliação 

pedagógica dos LDP (do PNLD/2002 em diante). Tal implementação oportunizou 

a pesquisa científica organizada sobre o LDP em circulação nas escolas públicas.  

 

                                                           

35 CEALE/FAE/UFMG – Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Minas Gerais. 

36 FAE/UFPE – Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. 
37 PEPG em LAEL–PUC/SP/IEL-UNICAMP – Programa de Estudos Pós-Graduados em Lingüística Aplicada da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual 
de Campinas. 
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5. Questões de pesquisa 

O objeto de investigação desta pesquisa constitui-se na forma pela qual os 

gêneros são enfocados nas propostas de produção escrita em três coleções de 

LDP do 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries). 

Para guiar a análise, foram formuladas as seguintes questões de pesquisa:  

1. Quais são os gêneros do discurso e as esferas de circulação 

priorizados pelos LDP para o ensino de produção escrita?  

2. De que forma esses gêneros são trabalhados para contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem (capacidades de 

ação, capacidades discursivas e capacidades lingüístico-

discursivas), implicadas na apropriação desses gêneros no ensino 

de produção escrita? 

Essas questões se justificam em razão do objetivo da presente pesquisa 

que consiste em verificar se e como os LDP contemplam e trabalham com os 

gêneros discursivos nas propostas de produção textual escrita e analisar se tais 

procedimentos contribuem para o desenvolvimento das capacidades necessárias 

para o desenvolvimento desse processo.  

Um primeiro aspecto a ser verificado, e que envolve a primeira questão de 

pesquisa, diz respeito à diversidade e à circulação dos gêneros apresentados. Há, 

segundo os dados obtidos da Avaliação do PNLD/2005, uma diversidade de 

gêneros na apresentação de propostas nos LDP. Entretanto, o que se quer 

investigar é se essa diversidade de gêneros é considerada para as atividades de 

produção escrita ou se ainda são priorizados os gêneros escolares (descrição, 

narração, dissertação), em detrimento dos gêneros que circulam em esferas 

sociais mais amplas e necessárias à formação do aluno.  

A segunda questão é uma questão ampla, já que envolve todos os 

aspectos considerados necessários e que merecem ser mobilizados pelos LDP 

para um efetivo desenvolvimento das capacidades de linguagem necessárias à 

produção textual escrita dos alunos.  
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No processo de abordagem e de formulação das propostas de produção 

escrita, os procedimentos utilizados pelos LDP serão aqui investigados para que 

se possa avaliar se os LDP priorizam, para tais atividades, os gêneros escolares 

ou de circulação mais ampla, quais são eles e se estes são tomados como objeto 

de estudo ou se são apenas sugeridos.  

Neste sentido, será analisado se e como os LDP consideram os aspectos 

relativos às condições de produção, de que forma contribuem para a construção 

da textualidade pelo aluno e como abordam e elucidam as operações de 

planejamento, revisão e reelaboração de textos.  

 

6. Procedimentos utilizados para a seleção do corpus  

Em razão das perguntas de pesquisa deste trabalho, foram adotados os 

seguintes procedimentos para a constituição do corpus da pesquisa. 

 

6.1. A constituição do corpus  

Os dados necessários para a constituição do corpus foram retirados dos 

documentos oficiais apresentados pelo PNLD/2005 que, nessa edição, avaliou 36 

obras destinadas ao 3º e 4º ciclos (5ª a 8ª séries), obras essas que ficarão na 

rede pública de ensino no período de 2005 a 2007, o que confere atualidade aos 

dados aqui estudados. 

Assim, uma análise quantitativa, obtida em três conjuntos de documentos, 

precedeu à análise qualitativa do corpus. Os documentos selecionados foram: a 

Base de Dados do PNLD/2005, a Base de Propostas de Produção de Textos – 

elaborada a partir de dados fornecidos pelas fichas de avaliação do PNLD/2005 – 

e as resenhas presentes no Guia de Livros Didáticos do PNLD/2005.  
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• Base de Dados do PNLD/2005 

A Base de Dados constitui-se num instrumento quantitativo elaborado pelo 

próprio PNLD e refinado pela equipe de pesquisa, com a finalidade de controlar 

as avaliações e de elaborar o perfil das obras inscritas a cada edição e que são 

objeto das resenhas presentes no Guia de Livros Didáticos.  

Essa base é estabelecida, segundo Rojo (2003), a partir das fichas de 

avaliação consolidadas das coleções – que incorporam o ponto de vista de pelo 

menos três avaliadores. As fichas são compostas por uma série de rubricas de 

avaliação, num total de 114 em 2005, divididas por componentes, que espelham e 

concretizam os critérios de avaliação (descritores) da área de Língua Portuguesa 

no PNLD.  

O processo de avaliação leva em conta, para a composição dessa base, os 

componentes, que nas fichas, são agrupados por módulos, a saber: Natureza do 

material textual; Atividades de leitura e compreensão de textos; Atividades de 

produção de textos escritos; Trabalho com a compreensão e a produção de textos 

orais; Trabalho sobre os conhecimentos lingüísticos; Manual do professor e 

Aspectos gráfico-editoriais.  

No caso desta pesquisa, o módulo que avalia as Atividades de produção de 

textos escritos foi o módulo considerado. As rubricas levadas em conta 

encontram-se nos quadros do módulo/componente referentes à Tipologia (49, 50), 

às Condições de produção (51–55) e à Contribuição para a construção da 

textualidade pelo aluno (56 –63), respectivamente.  

Para melhor compreensão, é reproduzido, a seguir, o módulo As atividades 

de produção de textos escritos da Ficha de Avaliação do PNLD/2005, tal como 

figura no Guia de Livros Didáticos dessa edição do Programa, com as rubricas 

consideradas para a presente investigação devidamente destacadas:  
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Quadro 4: Ficha de Avaliação – componente: As atividades de produção de textos escritos  

AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS 

Tipologia  1/0  

49. Diversidade de tipos de textos   

50. Diversidade de gêneros   

Observações:   
 

Condições de produção  1/0  

51. Explicitação para o aluno das condições de produção e 
circulação do texto através da indicação de objetivos para a 
produção e  

 

52. de destinatário(s) para o texto   

53. do contexto social de circulação do texto (escola, família, 
bairro etc.)  

 

54. do veículo ou suporte (jornal, revista, livro, cartaz, mural, 
rádio, TV)  

 

55. do gênero e/ou tipo   

Observações:   

 

Contribuição para a construção da textualidade pelo aluno  1/0  

56. Contribuição para a elaboração temática e   

57. para a construção da coerência (seqüencialização dos 
conteúdos, progressão temática, malha tópica etc.)  

 

58. para a construção da forma composicional do texto   

59. para a construção de estilo adequado ao gênero e à situação   

60. para a elaboração de texto de acordo com as convenções da 
escrita  

 

61. Contribuição para as operações exigidas na produção através 
de propostas de planejamento e  

 

62. de revisão de texto   

63. de reelaboração de textos   

64. Correção dos conceitos mobilizados   

Observações:   
 



 

As atividades de produção textual escrita em livros didáticos de Português:  
caminhos e descaminhos na formação de produtores de textos 

99 

As rubricas presentes, tanto na ficha quanto na Base, são sempre binárias: 

SIM (1) /NÃO (0) – onde SIM corresponde a uma avaliação positiva e NÃO a uma 

negativa – e traduzem critérios ligados à: precisão e adequação dos conteúdos 

selecionados para o ensino em cada um dos componentes; pertinência e 

adequação metodológica ou didática das propostas e contribuição das mesmas 

para a construção de valores e atitudes cidadãs. 

A fim de equalizar o número e o peso atribuídos a cada rubrica em cada 

um dos componentes da avaliação na Base de Dados, torna-se necessário o 

procedimento de ponderação, cuja finalidade é atribuir o devido valor a cada um 

dos componentes de avaliação, segundo sua relevância para a área. Isso significa 

que os componentes relativos a Atividades de leitura e compreensão de textos e 

Atividades de produção de textos escritos, por exemplo, são mais valorizados do 

que o relativo aos Aspectos gráfico-editoriais.  

O componente Atividades de produção de textos escritos, reproduzido da 

Base de Dados no quadro abaixo, recebe nessa ponderação o peso 20. O fator 

de ponderação é aplicado às somatórias dos componentes da coleção, que 

somados, atribuem-lhe um valor ponderado, isto é, uma nota de classificação. 

Conforme se pode observar no Quadro 5, reproduzido a seguir, tal 

procedimento gera, na Base de Dados, dois tipos de resultados: horizontais e 

verticais. Os resultados horizontais correspondem às rubricas da ficha (SIM/NÃO) 

– uma valoração positiva/negativa da qualidade do trabalho referente aos quesitos 

propostos para avaliação no módulo – totalizadas horizontalmente, ao final, por 

componente e para a coleção como um todo, gerando uma pontuação que, após 

a ponderação, configura uma “nota de corte”, isto é, de classificação dentro do 

universo da amostra (36 coleções). 

Os resultados verticais correspondem ao percentual de avaliações 

positivas em cada uma das rubricas avaliadas para o total das coleções (n=36). 
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Quadro 5: Excerto da Base de Dados de 2005 – Componente: Atividades de produção de textos escritos  

 ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS 
 Tipologia Condições de Produção    Construção da Textualidade  STtal 

Col Menção 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 20 
10001 REC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 19,05 
10010 REC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17,14 
10021 RR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1     14,29 
10041 RR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,00 
10045 EX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1     14,29 
10046 REC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,00 
10022 RR 1 1         1           1 1 1 8,57 
10027 REC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     16,19 
10032 REC 1 1         1 1 1 1 1   1     11,43 
10037 RR 1 1           1   1           7,62 
10053 EX   1         1 1         1 1 1 10,48 
10063 RR 1 1         1 1   1           9,52 
10047 RR 1 1 1 1 1   1 1   1     1 1 1 15,24 
10059 RD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 19,05 
10060 REC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     16,19 
10067 RR 1 1   1   1 1     1 1 1 1 1   15,24 
10068 RR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,05 
10072 REC 1 1     1 1   1 1 1 1 1 1     13,33 
10074 RR 1 1   1 1   1 1   1 1 1   1 1 15,24 
10080 RR 1 1 1       1 1   1   1 1 1 1 15,24 
10081 EX 1             1   1 1         5,71 
10085 REC 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17,14 
10090 RD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,00 
10091 RR 1 1         1 1 1 1   1 1     11,43 
10093 REC 1 1 1 1     1 1   1     1     13,33 
10098 RD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,00 
10103 EX 1 1       1   1 1 1   1 1 1 1 15,24 
10106 RR   1         1   1 1   1 1 1   10,48 
10108 EX 1 1   1 1 1 1 1   1       1   13,33 
10116 EX 1             1               5,71 
10118 EX 1 1         1 1   1           8,57 
10123 RR 1 1 1 1     1 1 1 1   1 1 1 1 17,14 
10124 RR 1           1 1 1 1   1 1     11,43 
10127 REC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,00 
10129 EX 1 1         1 1   1       1 1 11,43 
10135 REC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,00 
TTAL:36  34 33 19 20 18 19 31 33 22 33 18 21 28 20 18  
%:100%  94,4 91,7 52,8 55,6 50,0 52,8 86,1 91,7 61,1 91,7 50,0 58,3 77,8 55,6 50,0 71,96 
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Legenda do Quadro 5: 

49 Diversidade de tipos de textos 
50 Diversidade de gêneros 
51 Explicitação para o aluno das condições de produção e 

circulação do texto através da indicação de objetivos para a 
produção e 

52 de destinatário(s) para o texto 
53 do contexto social de circulação do texto (escola, família, bairro, 

etc.) 
54 do veículo ou suporte (jornal, revista, livro, cartaz, mural, rádio, 

TV) 
55 do gênero e/ou tipo 
56 Contribuição para a elaboração temática e 
57 para a construção da coerência (seqüencialização dos 

conteúdos, progressão temática, malha tópica, etc.) 
58 para a construção da forma composicional do texto 
59 para a construção de estilo adequado ao gênero e situação 
60 para a elaboração de texto de acordo com as convenções da 

escrita 
61 Contribuição para as operações exigidas na produção através de 

propostas de planejamento e 
62 de revisão de texto 
63 de reelaboração de textos 
EX  (excluída); 
RR  (recomendada com ressalvas);  
REC  (recomendada);  
RD  (recomendada com distinção). 

 

Cabe salientar que a Base de Dados é um instrumento quantitativo 

elaborado pelo PNLD ao qual esta pesquisa tem acesso por estar inserida no 

grupo de pesquisa do Projeto Integrado. Deste modo, os dados dessa Base, 

devido à riqueza de informações aí reunidas, permitiram, pois, refinar a seleção 

das coleções que compõem o corpus desta pesquisa, destinado à análise 

qualitativa.  

Sendo assim, as indicações desta e das outras Bases são tomadas aqui 

como dados para o levantamento de hipóteses sobre o trabalho dos LDP com a 

produção escrita. A pretensão desta pesquisa não consiste em validar ou acatar, 

de saída, as avaliações feitas pelo PNLD, o que tornaria este trabalho de 

pesquisa redundante e pouco confiável. 
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• Base de Propostas de Produção de Textos Escritos  

Esta Base foi elaborada pela presente pesquisa para o Projeto de Pesquisa 

Integrado, a partir das listas de propostas de produção de textos escritos 

detectadas pelos avaliadores do PNLD para cada um dos volumes que compõem 

as obras inscritas. Essas listas recebem, tanto na Base da ficha de avaliação do 

PNLD de cada coleção, quanto na Base aqui elaborada para o Projeto Integrado, 

referente à totalidade de coleções inscritas, o mesmo nome: Base de Propostas 

de Produção de Textos Escritos. A elaboração dessa Base, que reúne todas as 

propostas de produção de textos escritos da amostra de 2005, segundo os dados 

das fichas preenchidas pelos avaliadores do PNLD, conforme exemplificado no 

quadro abaixo por meio de excerto, só foi possível devido ao contexto em que 

esta pesquisa se insere.  

 

Quadro 6: Excerto da Base de Propostas de Produção de Textos Escritos  

Vol./Col. Dados do avaliador Página 
510047 Anúncio em jornal 18 
510047 Diálogo – complementação do texto 19 
510047 Discurso sobre preocupações ambientais 36 
510047 Notícia para jornal 53 
510047 Carta comercial – resposta 53 
510047 Discurso aluno em festa escolar de certa formalidade 72 

510047 
História - Transformar linguagem gráfica em texto em linguagem escrita, com 
diálogos. 73 

510047 Conto de fadas – dar continuação ao texto 93 
510047 Conto de fadas – reinventado de forma humorística 94 

 

Para responder à primeira questão desta pesquisa, essa Base foi 

complementada por meio da adição de duas colunas: uma referente a gêneros e 

a outra referente a esferas. Deste modo, os dados dessa Base foram, então, 

avaliados pela presente pesquisa, resultando numa Base, renomeada Base de 

Gêneros e Esferas contemplados para Produção Escrita pela Amostra de 

LDP/2005, cujo objetivo é incorporar a análise das anotações feitas pelos 

avaliadores, referentes aos gêneros por estes detectados como gêneros 

propostos para produção escrita de cada um dos volumes da Amostra de 2005, a 

fim de qualificá-los como gênero e identificar suas respectivas esferas 

correspondentes.  
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Além de servir para mostrar, de forma quantitativa, quais os gêneros e as 

esferas priorizados pela totalidade de coleções que compõem a edição de 2005, 

desta Base serão retiradas, para análise quantitativa e qualitativa, as listagens de 

propostas de produção de textos referentes às coleções que constituirão o corpus 

da presente pesquisa.  

 

Quadro 7: Excerto da Base de Gêneros e Esferas contemplados para Produção Escrita pela 
Amostra de LDP/2005  

Base de Gêneros e Esferas contemplados para Produção Escrita pela Amostra de LDP/2005 
Base de Propostas de Textos Escritos – PNLD/2005  (+) Colunas adicionadas 

Vol./Col Dados do avaliador Página Gênero Esfera 
710090 Abaixo-assinado 99 Abaixo-assinado Política 
810010 Acróstico 73 Acróstico Literária 
610027 Agenda de atividades 17-18 Agenda Cotidiana 
510053 Almanaque  83 Almanaque Jornalística 
610053 Registro de discussões 18 Anotação Escolar 
610060 Registro de uma idéia  30 Anotação Escolar 
710027 Anúncio 238 Anúncio Publicitária 
710032 Artigo de jornal 41 Artigo Jornalística 
610046 Artigo de jornal ou revista 75 Artigo Jornalística 
510010 Autobiografia 51 Autobiografia Literária 
510060 Narração com diálogos 69 Narrativa Escolar 
810060 Narração em 1ª pessoa  128 Narrativa Escolar 

 

• Resenhas do Guia de Livros Didáticos, 5ª a 8ª séries – PNLD/2005 

O Guia de Livros Didáticos é uma publicação realizada pelo MEC/PNLD a 

cada edição do Programa, dirigida aos professores da rede pública de ensino, 

servindo para subsidiá-los na escolha da coleção com a qual deverão trabalhar 

por três anos consecutivos. Esta publicação é composta por um sumário dentro 

do qual são organizadas as partes que a compõem: carta ao professor; resenhas 

das obras aprovadas; critérios de avaliação; ficha da coleção (modelo) e 

referências bibliográficas. O Guia retrata, por meio das resenhas elaboradas pelos 

avaliadores do PNLD, o perfil das coleções aprovadas, apresenta como e porque 

estas foram consideradas de qualidade: seus pontos fortes e ressalvas para 

determinados aspectos considerados pouco trabalhados dentro dos domínios que 

compõem a disciplina de Língua Portuguesa. 

No caso da presente pesquisa, os textos das resenhas constantes do Guia 

de Livros Didáticos do PNLD/2005 apresentam-se como mais um dos 
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instrumentos utilizados como dados para a constituição do corpus. Sendo assim, 

a consulta às Bases de Dados apresentada anteriormente, bem como a consulta 

aos textos das resenhas das respectivas coleções que compõem a amostra 

auxiliaram no processo de seleção das coleções de LDP que constituem o corpus 

de pesquisa. 

 

6.2. Critérios adotados para a seleção do corpus 

Analisando os dados obtidos, um primeiro critério tomado para escolha foi 

descartar as oito coleções que foram excluídas (EX) na avaliação. Ainda que o 

Guia de Livros Didáticos de 2005 não apresente mais as menções indicadas pela 

avaliação para as respectivas coleções, exibindo somente as coleções aprovadas, 

na Base de Dados, para efeitos internos da avaliação, cada coleção continua 

recebendo as seguintes menções: RD (recomendada com distinção), REC 

(recomendada), RR (recomendada com ressalvas) e EX (excluída), conforme 

mostrado na sua reprodução do Quadro 5. Deste modo, um primeiro critério para 

seleção foi o de considerar somente as coleções aprovadas, isto é, as que se 

encontram resenhadas no Guia e poderão estar nas salas de aula de 2005 a 

2007. 

Em seguida, ainda por meio da Base de Dados do PNLD/2005 (Quadro 5), 

partiu-se para a consulta e análise do perfil das coleções aprovadas (28 obras); 

suas respectivas pontuações, bem como a pontuação final de cada coleção nesse 

componente. 

Levando-se em consideração primeiramente o perfil de cada coleção em 

relação às rubricas referentes à diversidade, tanto de tipos (rubrica 49), quanto de 

gêneros (rubrica 50), os índices apresentados pela Base demonstram que 

praticamente todas as coleções obtiveram, nessas rubricas, pontuação positiva, 

com exceção da coleção 10124 que, segundo os dados, parece privilegiar a 

diversidade de tipos em suas propostas de produção escrita. 

Sendo assim, em relação à diversidade, somente pela Base de Dados, não 

havia como se estabelecer um critério de seleção. Em seguida, considerando-se a 

rubrica sobre a abordagem das condições de produção, observa-se que somente 

13 das 28 coleções aprovadas parecem explorar tal item de forma efetiva, uma 
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vez que apresentam pontuação positiva em todas as rubricas correspondentes 

(51-55). Nesse sentido, pode-se hipotetizar, a princípio, que essas coleções 

explicitam para o aluno os objetivos para a produção (51), o(s) destinatário(s) 

(52), o contexto social de circulação do texto a ser produzido (53), o 

veículo/suporte (54) e o gênero e/ou tipo (55). Já as demais tendem a contemplar 

por vezes, para esse trabalho, a indicação dos objetivos para a produção (51) e 

do(s) destinatário(s) (52). 

Considerando-se as rubricas que avaliam a construção da textualidade (56-

60), percebe-se que apenas 8 coleções parecem explorar todos os aspectos que 

estão aí envolvidos, tais como: a contribuição para a elaboração temática (56), 

para a construção da coerência (57), da forma composicional (58), do estilo 

adequado ao gênero e à situação (59) e para a elaboração do texto de acordo 

com as convenções da escrita (60). 

As demais coleções, segundo os dados dessa Base, tendem a priorizar 

alguns desses aspectos apenas e a maioria parece considerar relevante somente 

para a construção da textualidade aspectos como a contribuição para a 

elaboração temática (56) e para a construção da forma composicional (58).  

E, por fim, referente às rubricas que avaliam a contribuição para as 

operações exigidas na produção (61-63), por meio de propostas de planejamento 

(61), revisão (62) e reelaboração dos textos propostos (63), observa-se que 

apenas 15 das 28 coleções aprovadas contemplam as três operações. A grande 

maioria apenas prioriza propostas de planejamento.  

Como de tais observações, não foi possível determinar nenhum critério 

definitivo para a seleção do corpus, optou-se, pois, pela verificação das 

pontuações finais dadas a cada uma das coleções no componente em questão, 

representadas na coluna ‘STtal’ da Base.  

Conforme mencionado anteriormente, a pontuação máxima para o conjunto 

de rubricas deste módulo é de 20 pontos. Examinando tal coluna, estabeleceu-se 

a escolha de três coleções, segundo os seguintes critérios:  
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i) uma coleção cuja pontuação obtida fosse a maior neste componente: 

20 pontos, indicando que do ponto de vista da avaliação do PNLD, 

a coleção propõe um excelente trabalho com produção de textos;  

ii) uma coleção cuja pontuação obtida fosse a menor neste componente: 

7,62 pontos, indicando que do ponto de vista da avaliação do 

PNLD, a coleção propõe um trabalho bastante insuficiente com a 

produção de textos e;  

iii) uma coleção cuja pontuação obtida estivesse num patamar 

intermediário de pontuação entre as duas anteriores: entre 14,29 

pontos e 15,24 pontos, aproximadamente, indicando que do ponto 

de vista da avaliação do PNLD, a coleção propõe um bom trabalho 

com produção de textos. 

Atendendo ao primeiro critério, encontram-se 5 coleções: 10041, 10046, 

10090, 10098, 10127 e 10135. Mediante uma escolha aleatória, a coleção 10127 

foi a coleção selecionada. Já para o segundo critério, como não houve notas 

coincidentes, a coleção 10037 foi a escolhida, pois, de acordo com a Base, esta 

coleção foi a que recebeu a menor pontuação. E em condições para atender ao 

terceiro critério, encontram-se 5 coleções: 10021, 10047, 10067, 10074 e 10080. 

Dentre essas, igualmente, de forma aleatória, a coleção 10080 foi a coleção 

selecionada. O quadro abaixo apresenta, portanto, as coleções de LDP 

selecionadas que compõem o corpus desta pesquisa: 

 

Quadro 8: Apresentação do corpus 

Coleção Código Autor(es) Editora Formato 
Coleção 1: 

Português: Texto & Voz 
10037 Lídio Tesoto Editora 

do Brasil 
4 volumes 

Coleção 2: 
A Palavra é Sua 

10080 Maria Helena Correa e 
Celso Pedro Luft 

Scipione 4 volumes 

Coleção 3: 
Português: Linguagens 

10127 William Roberto Cereja e 
Thereza Cochar Magalhães 

Atual 4 volumes 
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7. Descrição do corpus  

Para descrição do corpus, foram tomados como referência os dados da 

Base de Dados sobre o perfil de cada uma das três coleções, respectivamente, 

segundo as rubricas correspondentes e, a título de confirmação, os trechos de 

suas respectivas resenhas que integram o Guia de Livros Didáticos. 

A coleção Português: Texto & Voz, identificada na base como 10037 e 

selecionada por apresentar a menor pontuação no componente em questão, 

apresenta, segundo indicado pela Base de Dados, diversidade – tanto de tipos, 

quanto de gêneros. Em contrapartida, parece não abordar e/ou abordar de 

maneira insuficiente os aspectos envolvidos nas condições de produção; em 

todas as rubricas referentes a esse item tem pontuação negativa. Já, em relação 

ao trabalho desenvolvido para a construção da textualidade, demonstra 

considerar somente a contribuição para a elaboração temática (56) e para a 

construção da forma composicional (58), em detrimento dos demais aspectos a 

esse trabalho relacionados. 

Esse comportamento vem endossado nos trechos de resenha presente no 

Guia, destacados abaixo: 

 

[...] As propostas de produção escrita contribuem para a elaboração temática 

[...] As atividades, porém, não consideram explicitamente os aspectos de 

planejamento, revisão e re-elaboração dos textos [...] Quanto à forma 

composicional, o enfoque principal consiste na observação de modelos de textos 

oferecidos. Em muitos casos, a coleção omite o gênero ou o tipo de texto em 

suas orientações sobre a produção escrita dos alunos. A explicitação dos 

destinatários, do contexto de circulação e do suporte dos textos produzidos ocorre 

de forma mais consistente nos volumes da 5ª e 6ª séries e praticamente deixa de 

existir nos volumes finais. [...] Em poucos casos, os objetivos da produção escrita 

são mencionados [...] Na maior parte das propostas, os próprios alunos são 

os destinatários. Quando explicitado, o contexto social de circulação dos 

textos produzidos é quase sempre a sala de aula (Guia de Livros Didáticos – 5ª 

a 8ª séries – PNLD/2005, pp. 219-220, ênfase adicionada). 
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A segunda coleção, denominada A Palavra é Sua e identificada na Base 

como 10080, foi selecionada aleatoriamente dentre as coleções que apresentam 

pontuação intermediária. Tal como a coleção anterior, esta parece apresentar 

também diversidade de textos para as suas atividades de produção escrita. 

Contudo, parece considerar ao menos alguns dos aspectos envolvidos nas 

condições de produção de forma mais consistente, tais como: a indicação dos 

objetivos para a produção (51) e do gênero e/ou tipo (55). 

Já em relação ao trabalho desenvolvido com a construção da textualidade, 

esta coleção parece considerar alguns dos aspectos envolvidos nesse trabalho 

mais do que a coleção anterior, pois, além da contribuição para a elaboração 

temática (56) e para a construção da forma composicional (58), parece considerar 

também as convenções da escrita na elaboração do texto proposto (60) e as 

operações exigidas na produção: planejamento (61), revisão (62) e reelaboração 

(63).  

Tais características são confirmadas pelos trechos de sua resenha abaixo 

destacados: 

[...] As atividades de produção de textos escritos, de modo geral, contribuem para 

construção da textualidade pelo aluno – no que se refere aos aspectos 

procedimentais da escrita (elaboração de rascunho, planejamento e revisão) 

e à forma composicional de alguns gêneros propostos. [...] As orientações 

quanto às convenções escritas indicam, geralmente, a necessidade de revisar a 

ortografia e a pontuação do texto. [...] O contexto social de circulação 

privilegiado é a escola e a sala de aula, com poucas exceções; e os 

destinatários são sempre os colegas e o professor (Guia de Livros Didáticos – 

5ª a 8ª séries – PNLD/2005, pp. 219-220, ênfase adicionada). 

 

A terceira coleção, denominada Português: Linguagens e identificada na 

base como 10127, foi selecionada aleatoriamente dentre as coleções que 

obtiveram a pontuação máxima no componente em questão. De acordo com os 

dados da Base e, conseqüentemente, pela totalização recebida no componente, 

observa-se que esta coleção, além de considerar a diversidade de textos – tipos e 

gêneros – em suas atividades de produção escrita, parece desenvolver de forma 

efetiva todos os aspectos relacionados ao trabalho com as condições de 

produção, bem como os relacionados à construção da textualidade. Tais aspectos 
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se confirmam na leitura dos trechos de sua respectiva resenha, reproduzidos 

abaixo: 

 

[...] O trabalho com a leitura relaciona-se diretamente com a produção de textos 

escritos, do ponto de vista tanto da temática abordada quanto dos gêneros e 

recursos lingüísticos. As condições de produção são fornecidas de forma 

adequada, incluindo destinatário, objetivo, tema, gênero e registro 

lingüístico. Oferecem-se também orientações para o aluno avaliar o próprio 

texto e refazê-lo se necessário. 

[...] Os vários textos a serem escritos (e-mail, cartão, conto, crônica, reportagem, 

editorial, artigo de opinião, entrevista) não seguem um percurso linear – narração, 

descrição e dissertação – como tradicionalmente é proposto. A abordagem é feita 

em espiral, com os gêneros sendo apresentados e reapresentados com 

diferentes graus de profundidade. Diversos textos narrativos, descritivos, 

argumentativos, expositivos e dialogais são trabalhados nos quatro volumes da 

coleção (Guia de Livros Didáticos – 5ª a 8ª séries – PNLD/2005, pp. 219-220, 

ênfase adicionada). 

Assim, com o corpus devidamente constituído e descrito, iniciou-se o 

procedimento de análise dos dados. 

 

8. Procedimento de análise dos dados e descrição dos critérios 

de análise 

Em virtude da natureza da primeira questão de pesquisa, o procedimento 

adotado para a análise de dados compreende dois modelos de análise: 

quantitativa e qualitativa.  

A análise quantitativa, apresentada no próximo capítulo, compreendeu 

uma investigação tanto quantitativa, quanto qualitativa a partir da elaboração e 

complementação da Base de Propostas de Produção de Textos Escritos, 

conforme explicado anteriormente. Um pequeno excerto dessa base foi 

reproduzido no Quadro 7 deste capítulo. 

Essa Base forneceu uma visão geral dos gêneros e esferas priorizados 

para as atividades de produção escrita apresentadas pela Amostra de coleções 
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de 2005, respondendo assim à primeira questão desta pesquisa, conforme 

exposto nos Capítulos 4 e 5, a seguir. 

Neste sentido, foi possível detectar não só nas coleções que compõem a 

Amostra de 2005, como nas coleções componentes do corpus desta pesquisa, se 

há, de fato, diversidade e o que a Avaliação estabelece como critério para 

diversidade – tanto de gêneros, quanto de tipos – para o trabalho com a 

linguagem escrita apresentado pelos LDP.  

Em seguida, no Capítulo 6, para responder a segunda questão desta 

pesquisa, foi feita uma análise qualitativa para cada uma das três coleções. Esta 

análise compreendeu verificar se e de que forma os gêneros são abordados e 

como são propostas as atividades de produção escrita. Nesse sentido, foi 

analisado como cada coleção considera e aborda os aspectos relativos às 

condições de produção – se e de que forma explicitam para o aluno o gênero e os 

aspectos relativos às situações de produção, isto é, se efetivamente indicam para 

a produção objetivo(s), destinatário(s), contexto social de circulação, veículo ou 

suporte e o registro adequado à situação.  

Em relação aos aspectos pertinentes à construção da textualidade pelo 

aluno, foi analisado de que forma as coleções trabalham com a orientação 

temática – se apenas sugerem um tema ou se utilizam recursos de modo a 

contextualizá-lo; se há preocupação em elucidar os elementos lingüísticos que 

auxiliam na organização do texto (coesão e coerência); se mostram e trabalham 

com as diferentes peculiaridades das formas composicionais de textos; se 

enfocam a adequação da expressividade estilística em relação ao gênero e à 

situação de produção e se enfatizam as especificidades lingüístico-discursivas 

bem como as convenções da escrita para a produção solicitada.  

Quanto ao trabalho relativo às operações de planejamento, revisão e re-

elaboração de textos, foi verificado se as coleções tendem a privilegiar os 

aspectos formais (estrutura textual, regras notacionais e gramaticais) em 

detrimento dos aspectos referentes à significação e à dimensão dialógica dos 

textos escritos. 
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De modo a oferecer uma maior orientação sobre o procedimento de análise 

adotado, o quadro a seguir sintetiza o acima exposto, correlacionando as 

questões de pesquisa, a metodologia e os critérios de análise adotados.  

 

Quadro 9: Procedimento de análise – Metodologia e critérios de análise adotados 

Questão de pesquisa Metodologia de 
análise 

Critérios de análise 

1. Quais são os gêneros de 
discurso e as esferas de 
circulação priorizados pelos 
LDP para as atividades de 
produção textual escrita? 

Quantitativa - Gêneros discursivos; 

- Esferas.  

2. De que forma esses gêneros 
são trabalhados para contribuir 
para o desenvolvimento das 
capacidades de linguagem 
(capacidades de ação, 
capacidades discursivas e 
capacidades lingüístico-
discursivas) implicadas na 
apropriação desses gêneros no 
ensino de produção escrita? 

Qualitativa/ 
Interpretativista 

- Indicação de gênero e/ou tipo; 

- Indicação dos objetivos da 
produção; 

- Indicação de destinatário; 

- Indicação do contexto de 
circulação; 

- Indicação do veículo ou suporte; 

- Contribuição para a elaboração 
temática; 

- Contribuição para a construção da 
coerência e coesão; 

- Contribuição para a construção da 
forma composicional; 

- Contribuição para a construção de 
estilo adequado ao gênero e à 
situação; 

- Contribuição para a elaboração do 
texto de acordo com as convenções 
da escrita; 

- Propostas de planejamento; 

- Propostas de revisão; 

- Propostas de reelaboração. 

 

O próximo capítulo apresenta a análise quantitativa da Base de Propostas 

de Produção de Textos Escritos. Por meio dessa análise, será possível não só 

responder à primeira questão de pesquisa, como traçar um perfil da Amostra de 

2005 e das coleções que compõem o corpus.  
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CAPÍTULO IV:  
OS GÊNEROS E ESFERAS CONSIDERADOS NAS 

PROPOSTAS DE PRODUÇÃO ESCRITA – ANÁLISE 
QUANTITATIVA DA AMOSTRA 

 
 

1. Introdução  

Um dos procedimentos de análise adotado por esta pesquisa compreende 

uma análise de cunho quantitativo. Tal procedimento vincula-se à natureza da 

primeira questão de pesquisa: Quais são os gêneros de discurso e as esferas de 

circulação priorizados para as propostas de produção escrita?  

Neste capítulo, serão apresentados os caminhos tomados para a execução 

de tal análise. Com os resultados obtidos, além da verificação dos gêneros e 

esferas contemplados e priorizados para as atividades de produção textual escrita 

pelas coleções de LDP que compõem a Amostra aprovada no PNLD/2005, será 

possível avaliar se há, de fato, diversidade de gêneros e/ou tipos nessas 

propostas e em quais possíveis critérios a Avaliação se baseou para atestar sua 

existência. 

Conforme mencionado anteriormente no Capítulo III, o instrumento utilizado 

nesta análise foi a Base de Propostas de Produção de Textos Escritos elaborada 

pela presente pesquisa para o Projeto Integrado de Pesquisa, tomando como 

fonte as fichas de avaliação do PNLD/2005. 

A essa Base foram adicionadas duas colunas denominadas gênero e 

esfera, respectivamente, para que fosse possível classificar em termos de gênero 

e de esfera cada uma das propostas de produção de textos escritos identificadas 

pelos avaliadores do PNLD. Dessa forma foi possível a criação de uma outra 

base, denominada Base de Gêneros e Esferas contemplados para Produção 

Escrita pela Amostra de LDP/200521. O Quadro 10, reproduzido a seguir, ilustra 

tal procedimento: 

                                                           

21 Devido à sua extensão, não foi possível a reprodução integral das referidas bases elaboradas. Entretanto, 
estas se encontram disponíveis no Projeto Integrado denominado Livro Didático de Língua Portuguesa – 
Produção, Perfil e Circulação – LDP – Properfil, participante dos grupos de pesquisa certificados do CNPq, 
em: http://dgp.cnpq.br/diretorioc/index.html, sob a liderança da Prof° Drª Roxane Helena Rodrigues Rojo. 
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Quadro 10: Etapa inicial da Análise Quantitativa – Criação da Base de Gêneros e Esferas 
contemplados para Produção Escrita pela Amostra de LDP/2005 (excerto)  

Base de Gêneros e Esferas contemplados para Produção Escrita pela Amostra de LDP/2005 
Base de Propostas de Textos Escritos – PNLD/2005  (+) Colunas adicionadas 

Vol./Col Dados do avaliador Página Gênero Esfera 
710090 Abaixo-assinado 99 Abaixo-assinado Política 
810010 Acróstico 73 Acróstico Literária 
610027 Agenda de atividades 17, 18 Agenda Cotidiana 
510053 Almanaque  83 Almanaque Jornalística 
610053 Registro de discussões 18 Anotação Escolar 
610060 Registro de uma idéia  30 Anotação Escolar 
710027 Anúncio 238 Anúncio Publicitária 
710032 Artigo de jornal 41 Artigo Jornalística 
610046 Artigo de jornal ou revista 75 Artigo Jornalística 
510010 Autobiografia 51 Autobiografia Literária 
510047 Mensagem para habitantes de outro planeta 153 Outros Outras 
510059 Mensagem secreta 232-234 Outros Outras 
510060 Narração com diálogos 69 Narrativa Escolar 
810060 Narração em 1ª pessoa  128 Narrativa Escolar 
710053 Não especificado 61, 111,116 Outros Outras 
510046 Não indicado 113 Outros Outras 
810001 Opinião sobre TV 205 Outros Outras 
610060 Palavra: significado, nome e imagem 28 Outros Outras 
810047 Paráfrase 114 Outros Outras 
810010 Parágrafo 163 Outros Outras 
510027 “texto” 51 Outros Outras 
610027 “texto” 184 Outros Outras 

 

Inicialmente, procurou-se quantificar o número total de atividades de 

produção escrita propostas pelas 3622 coleções (144 volumes de LDP) inscritas 

no PNLD/2005. Nas 4057 propostas, registradas na Base de Propostas de Textos 

Escritos, foram encontrados, a princípio, 174 gêneros distribuídos em 15 esferas. 

O Quadro 11 e o Gráfico 1, a seguir, reproduzem a relação das esferas, suas 

ocorrências e seus respectivos índices de freqüência.   

 

 

 

 

 

                                                           

22 Na análise quantitativa, foram consideradas as 36 coleções inscritas. Para a escolha do corpus foram 
consideradas somente as 28 coleções aprovadas. 
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Quadro 11: Relação geral de esferas e seus índices de ocorrência 

Esferas Nº. de Ocorrências % 
Escolar 1544 38,05 

Literária 552 13,60 

Outras 508 12,58 
Jornalística 488 12,02 

Cotidiana 409 10,08 

Publicitária 221 5,44 

Da Divulgação Científica 114 2,81 

Da Tradição oral 70 1,72 

Burocrática 33 0,81 

Jurídica 29 0,71 

Artística 26 0,64 

Dos Negócios 25 0,61 

Política 22 0,54 

Digital 14 0,34 

Religiosa 2 0,05 

 TOTAL:            4057 100,00 

 

 

Gráfico 1: Relação geral de esferas / percentual de participação nas atividades de produção 
textual escrita registradas pela Amostra de 2005  

 Amostra de 2005: classificação geral de esferas / Percentual de 
participação
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No entanto, como se pode ver no Quadro 10, vários dados apresentados 

pelos avaliadores se mostraram insuficientes para uma efetiva classificação tanto 

de gêneros, quanto de esferas, o que gerou, nessa primeira classificação, a 

categoria outros para gênero e outras para esfera, ambas com grande incidência. 

Sendo assim, foi necessária uma revisão no processo de classificação, gerando, 

nesta pesquisa, uma classificação paralela, ou seja, esta base de dados 

elaborada.  

Desse modo, os dados coletados ficam mantidos integralmente, 

possibilitando-se, assim, o seu acesso a futuras consultas sob diversificadas 

perspectivas de análise. Isto significa que os dados descritos pelos avaliadores, 

por vezes imprecisos, foram mantidos e, a partir destes, efetuou-se o processo de 

classificação – tanto de gêneros e/ou tipos, quanto de esferas.  

Portanto, essa classificação não pode ser tomada de forma absoluta, isto é, 

a atribuição de gênero e esfera dada para cada uma das propostas encontradas 

foi feita a partir dos dados fornecidos pelos avaliadores e não diretamente a partir 

dos livros analisados (exceto para os que compõem o corpus desta pesquisa). O 

modo pelo qual se deu o preenchimento das Fichas nem sempre permitiu uma 

categorização de gênero e de esfera adequada. Tais casos encontram-se 

devidamente destacados (em cinza) no Quadro 10, reproduzido acima.  

Dados como, por exemplo, mensagem para habitantes de outro planeta, 

mensagem secreta, opinião sobre TV, palavra: significado, nome e imagem, 

paráfrase, parágrafo, texto, além dos descritos como não identificado e não 

indicado não se configuram como dados passíveis de aferição como gêneros, 

uma vez que não são representativos de gêneros e não há como avaliar a esfera 

que lhes corresponda. Casos como esses, classificados em 508 ocorrências, 

conforme apontam o Quadro 11 e o Gráfico 1, passaram a integrar a categoria de 

outros para gênero e outras para esfera, conforme já mencionado, e não puderam 

ser considerados neste trabalho.  

Embora se reconheça a importância da utilidade operacional de tais dados 

em virtude, inclusive, do índice obtido, para o pleno desenvolvimento da presente 

análise, considera-se, contudo, que para uma avaliação refinada de tais dados, 

seria necessário re-analisar as coleções que os geraram, o que não é o objetivo 

desta pesquisa. Entretanto, esse procedimento será aqui tomado em relação a 
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casos semelhantes que porventura ocorrerem nas coleções que compõem o 

corpus desta pesquisa.  

 

2. Perfil da Amostra do PNLD/2005 – gêneros e esferas 

contemplados nas atividades de produção textual escrita 

Mediante análise da Base de Gêneros e Esferas, aqui elaborada, chegou-

se aos indicadores quantitativos. Foram quantificados para as atividades de 

produção textual escrita 173 gêneros em 3549 ocorrências23, conforme 

demonstrado no Quadro 12 abaixo:  

 

Quadro 12: Gêneros contemplados e o número de ocorrências 

Gêneros   Ocorrências Esferas 
Narrativa 546 Escolar 
Redação 258 Escolar 
Poema                    5 gêneros 38,6%          239 Literária 
Descrição 172 Escolar 
Dissertação 155 Escolar 
Carta 121 Cotidiana 
Notícia 97 Jornalística 
Anúncio 87 Publicitária 
Resumo 84 Escolar 
Argumentação       10 gêneros 23,75%           81 Escolar 
Conto 81 Literária 
Cartaz24 76 Escolar 
Crônica 73 Literária 
Diálogo 72 Cotidiana 
Entrevista 71 Jornalística 
Reportagem 67 Jornalística 

Peça Teatral 54 Literária 

Bilhete 40 Cotidiana 

Relatório 38 Da Divulgação Científica 

História em quadrinhos 35 Jornalística 

Comentário 34 Escolar 

Biografia 32 Literária 

Painel 31 Escolar 

Diário 30 Cotidiana 

Fábula 29 Literária 

                                                           

23 Nessa quantificação, os gêneros classificados como outros não foram considerados. 
24 Na classificação feita, foi verificado que há propostas em que o cartaz é utilizado como suporte. Nessas 

propostas, a esfera correspondente considerada foi a esfera escolar. Já em outras propostas, segundo os 
dados do avaliador, foi possível perceber que o cartaz é, de fato, considerado como um gênero e 
correspondendo à sua esfera típica, a publicitária. Portanto, foram criadas duas categorias: cartaz e cartaz 
publicitário. 
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Folder 29 Publicitária 

Artigo 28 Jornalística 

Anotação 24 Escolar 

Legenda 22 Jornalística 

Carta de leitor 21 Jornalística 

Cartaz publicitário 21 Publicitária 

Convite 21 Cotidiana 

Editorial 19 Jornalística 

Lista 19 Cotidiana 

Receita 19 Cotidiana 

Campanha 18 Publicitária 

Ficha 18 Escolar 

Quadrinha 18 Da Tradição oral 

Relato pessoal 18 Cotidiana 

Dicionário 17 Escolar 

Mural 17 Escolar 

Pesquisa de opinião 17 Publicitária 

Classificado 16 Publicitária 

Roteiro de entrevista 16 Jornalística 

Tirinha 16 Jornalística 

Gráfico 15 Da Divulgação Científica 

Resenha 15 Da Divulgação Científica 

Lenda 14 Da Tradição oral 

Regulamento 13 Burocrática 

Cartão 12 Cotidiana 

Cartão Postal 12 Cotidiana 

Questionário de entrevista 12 Jornalística 

Verbete 12 Da Divulgação Científica 

Autobiografia 11 Literária 

Manchete 11 Jornalística 

Telegrama 11 Cotidiana 

Acróstico 10 Literária 

Currículo 10 Dos Negócios 

Depoimento 10 Jornalística 

Lei 10 Jurídica 

Letra de canção 10 Artística 

Manual 10 Burocrática 

Cartum 9 Jornalística 

Jornal 9 Jornalística 

Requerimento 9 Jurídica 

Sinopse de filme 9 Jornalística 

Cordel 8 Da Tradição oral 

E-mail 8 Digital 

Guia 8 Publicitária 

Piada 8 Da Tradição oral 

Slogan 8 Publicitária 

Carta de solicitação 7 Cotidiana 

Charge 7 Jornalística 

Ensaio 7 Da Divulgação Científica 

Provérbio 7 Da Tradição oral 

Síntese 7 Da Divulgação Científica 

Anedota 6 Da Tradição oral 
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Capa 6 Publicitária 

Carta-resposta 6 Cotidiana 

Debate 6 Escolar 

Pronunciamento político 6 Política 

Sátira 6 Literária 

Aviso 5 Cotidiana 

Carta aberta 5 Política 

Horóscopo 5 Jornalística 

Projeto 5 Escolar 

Quadro-resumo 5 Da Divulgação Científica 

Revista 5 Jornalística 

Tabela 5 Da Divulgação Científica 

Abaixo-assinado 4 Política 

Agenda 4 Cotidiana 

Cardápio 4 Dos Negócios 

Esquema 4 Da Divulgação Científica 

Formulário 4 Burocrática 

Haicai 4 Literária 

Jornal escolar 4 Escolar 

Manifesto 4 Política 

Ofício 4 Jurídica 

Romance 4 Literária 

Roteiro 4 Escolar 

Roteiro de programa de TV 4 Artística 

Script 4 Literária 

Seminário 4 Escolar 

Telejornal 4 Jornalística 

Carta comercial 3 Dos Negócios 

Carta de apresentação 3 Dos Negócios 

Contracapa 3 Publicitária 

Dedicatória 3 Cotidiana 

Palavra cruzada 3 Jornalística 

Planta 3 Da Divulgação Científica 

Primeira página de jornal 3 Jornalística 

Procuração 3 Jurídica 

Programa de emissora 3 Artística 

Roteiro de peça teatral 3 Literária 

Roteiro de pesquisa 3 Escolar 

Roteiro de viagem 3 Publicitária 

Rótulo 3 Publicitária 

Trova 3 Da Tradição oral 

Adivinha 2 Da Tradição oral 

Carta de reclamação 2 Cotidiana 

Chat 2 Digital 

Envelope 2 Cotidiana 

Faixa 2 Publicitária 

Ilustração 2 Escolar 

Ingresso 2 Dos Negócios 

Jogral 2 Escolar 

Monólogo 2 Literária 

Nota 2 Jornalística 

Placa 2 Cotidiana 
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Rap 2 Artística 

Recado 2 Cotidiana 

Roteiro de filme 2 Artística 

Roteiro de telenovela 2 Artística 

Telenovela 2 Artística 

Trava-língua 2 Da Tradição oral 

Almanaque 1 Jornalística 

Cabeçalho 1 Escolar 

Cântico 1 Religiosa 

Carta de intenções 1 Política 

Carta de recomendação 1 Dos Negócios 

Carteira de identidade 1 Burocrática 

Catálogo 1 Dos Negócios 

Certidão de Casamento 1 Burocrática 

Certidão de Nascimento 1 Burocrática 

Cheque 1 Cotidiana 

Comentário esportivo 1 Jornalística 

Contrato 1 Jurídica 

Declaração 1 Jurídica 

Denúncia 1 Cotidiana 

Documentário 1 Jornalística 

Dossiê 1 Política 

Estatuto 1 Jurídica 

Expediente 1 Jornalística 

Foto com legenda 1 Jornalística 

Fotonovela 1 Jornalística 

Gibi 1 Jornalística 

Hino 1 Política 

Homepage 1 Digital 

Infográfico 1 Da Divulgação Científica 

Lembrete 1 Cotidiana 

Logotipo 1 Publicitária 

Mapa 1 Da Divulgação Científica 

Memorando 1 Burocrática 

Nota biográfica 1 Da Divulgação Científica 

Novela radiofônica 1 Artística 

Organograma 1 Dos Negócios 

Parlenda 1 Da Tradição oral 

Passatempo 1 Jornalística 

Profecia 1 Religiosa 

Recibo 1 Burocrática 

Repente 1 Da Tradição oral 

Selo 1 Burocrática 

Sinopse de telenovela 1 Jornalística 

Total: 173 gêneros Total:          3549  

 

Segundo os dados obtidos, conforme mostrado no Quadro 12, observa-se 

que, dos 173 gêneros considerados pela Amostra de 2005, os 5 primeiros 

gêneros mais freqüentemente propostos para produção são: a narrativa escolar, 
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destacadamente em primeiro lugar, com 546 ocorrências; a redação escolar, em 

segundo lugar, com 258 ocorrências; o poema, em terceiro lugar, com 239 

ocorrências, seguido pela descrição (172 ocorrências) e pela dissertação (155 

ocorrências). A soma de suas ocorrências (1370) corresponde a um percentual de 

38,60% das propostas de produção de textos nos 144 livros da Amostra.  

Considerando-se o dobro de gêneros desse primeiro conjunto, ou seja, os 

10 gêneros seguintes – carta (121 ocorrências), notícia (97 ocorrências), anúncio 

(87 ocorrências), resumo (84 ocorrências), argumentação (81 ocorrências), conto 

(81 ocorrências), cartaz (76 ocorrências), crônica (73 ocorrências), diálogo (72 

ocorrências) e entrevista (71 ocorrências) –, observa-se que a soma de 

ocorrências não atende à mesma razão de proporção, pois, para esses, são 

reservadas 843 ocorrências, o equivalente a 23,75% das propostas de produção.  

Isso significa que, num universo composto por 173 gêneros, para os 

primeiros 5 gêneros são reservadas 1370 ocorrências, o equivalente a 38,60% do 

total de propostas textuais escritas apresentadas. E o número de gêneros 

seguintes, correspondente ao dobro do grupo anterior, comparece com um 

número de ocorrências (843) cujo valor não apresenta a mesma proporção, isto é, 

não apresenta o dobro do número de ocorrências verificadas para os outros 5. 

Para se atingir o percentual apresentado pelos 5 primeiros gêneros seria 

necessário considerar, além dos 10 gêneros seguintes, os 16 gêneros apontados 

na seqüência do quadro acima. Portanto, dos 173 gêneros, 31 respondem por 

77,42% do total de propostas, cabendo um percentual de 22,58% aos 142 

gêneros restantes.  

Primeiramente, em relação à diversidade, esses percentuais revelam que o 

critério de diversidade estabelecido pela Avaliação parece ser atestado pelo 

número de gêneros contemplados, ou seja, a diversidade atestada baseia-se na 

simples existência, na multiplicidade e não no número de propostas de produção 

de textos considerado para cada um dos gêneros contemplados. Pode-se inferir, 

portanto, que o critério de diversidade estabelecido pela Avaliação se dá em 

função da quantidade de gêneros contemplados e não em função do número de 

ocorrências reservado para cada um destes.  
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De fato, constata-se a indicação de uma grande variedade de gêneros de 

texto. Entretanto, se o critério for tomado do ponto de vista da proporção em que 

os mesmos são trabalhados ou sugeridos nas atividades, este critério parece não 

encontrar sustentabilidade, pois num universo composto por 36 coleções – 

portanto, 144 livros –, parece desejável que o número de ocorrências de um 

determinado gênero seja superior a apenas uma ocorrência para que se possa 

atestar tal diversidade.  

Nesse sentido, cabe indagar se deveria haver e qual seria o número 

mínimo de ocorrências em relação ao número de gêneros contemplados para ser 

possível endossar a existência de diversidade em uma determinada coleção ou 

grupo de coleções. Pois, tanto os dados apresentados pelo Quadro 12, quanto os 

dados referentes à relação entre o número de ocorrências obtido por cada esfera 

classificada e o seu percentual de participação correspondente, demonstrados, 

respectivamente, pelo Quadro 13 e Gráfico 2 adiante, parecem mostrar uma forte 

discrepância neste sentido. O que se percebe é que apenas uma pequena 

parcela dos múltiplos gêneros contemplados é, de fato, considerada nas 

propostas de produção escrita. Quanto a isso, cabe indagar também se isso 

ocorre devido à consideração de propostas que visem uma progressão de 

abordagem ou se apenas esteja em jogo uma prática pautada na repetição de 

atividades para o estabelecimento de um determinado conhecimento.  

Os dados obtidos sustentam essa inferência ao se considerar o nível de 

incidência obtido para os 5 gêneros priorizados e a sua natureza. O poema se 

insere neste grupo devido à tradição do tratamento da Poética, dado e perpetuado 

pela disciplina. Os 4 restantes são igualmente perpetuados, posto que herdeiros 

da Retórica: a redação e a clássica tríade – narração, descrição, e dissertação; 

resultado de um processo identificado por Schneuwly (2005), como sedimentação 

de práticas cristalizadas pela escola frente às mudanças no processo de 

divulgação e didatização dos objetos de ensino, discutido no Capítulo I e adiante.  

Estes gêneros, sozinhos, respondem por um pouco mais do equivalente à 

terça-parte do número total de propostas de produção escrita (1370 ocorrências ≈ 

38,6% > ⅓ de 3549 = 1183). Logo, embora o Quadro 12 indique, de fato, 

diversidade de gêneros nas propostas de produção de textos da Amostra de 

2005, essas ainda se concentram efetivamente na tradição das práticas 
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cristalizadas de escrita da esfera escolar, isto é, nos gêneros escolares para 

escrever: redação, descrição, narração, dissertação. 

Já a argumentação, embora presente no grupo dos 20 aqui destacados, e 

igualmente identificada como um gênero escolar, apresenta um número de 

incidência substancialmente inferior (81) se comparados os números de 

ocorrências destinadas à descrição (172) ou à dissertação (155), por exemplo. 

Entretanto, cabe aqui a ressalva de que nos dados dos avaliadores, há distinções 

entre propostas de textos dissertativo-argumentativos, dissertativos e 

argumentativos. Uma mescla de categorias possivelmente baseadas no 

estabelecimento de uma tipologia textual decorrente da Lingüística Textual da 

década de 80: tipo narrativo, tipo expositivo (ou explicativo), tipo argumentativo 

stricto sensu, tipo injuntivo e tipo preditivo (Koch & Fávero, 1987). 

Possivelmente, algumas coleções enfoquem a dissertação como um texto 

expositivo sobre determinado tema e a dissertação-argumentativa, como um texto 

dotado de um enfoque mais argumentativo e persuasivo, dentro do qual o aluno 

possa expor seu posicionamento sobre um determinado tema controverso. Ou 

seja, o primeiro tem a função de expor o tema e o segundo, a função de 

convencer ou persuadir o leitor. Os dados quantitativos coletados não oferecem 

subsídios efetivos para essa discussão e nem tal discussão se constitui aqui 

como objetivo.  

Contudo, os dados acima abrem um espaço para hipotetizar, segundo 

Bunzen (2005), que não só a distinção acima citada, bem como a grande 

incidência dada aos textos escolares – narração, descrição e dissertação – esteja 

calcada num modelo de produção escolar híbrida, que procura construir, por meio 

de um processo de referenciação e co-referenciação, um novo objeto de ensino 

(Bunzen, 2005). Pois, a relação do LDP com a seleção e (re)apresentação dos 

objetos de ensino consiste precisamente no processo de negociação destes 

objetos e das formas adotadas para seu enfoque (transposições didáticas) que 

acarretam, segundo Signorini (1998: 354), um embaralhamento dos limites e do 

surgimento de novas conexões. 

E assim, lançando um breve olhar sobre a trajetória desse processo, 

gerado pelas mudanças sócio-históricas e políticas sofridas, conforme discutido 

no Capítulo I, presencia-se uma série de conflitos de interesses sociais, políticos e 
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epistemológicos. Pois, conforme apontado por Batista & Costa Val (2004), bem 

como por Chervel & Compère (1999) e por Choppin (2002), a definição dos 

objetos de ensino e o modo pelo qual são transmitidos são o resultado de 

relações de luta entre diferentes grupos envolvidos para a definição dos 

conteúdos e das formas de divulgação por estes grupos legitimadas. 

Neste sentido, as concepções e os estudos de textos oriundos da 

Lingüística Textual – a tipologia textual – serviram, durante um espaço de tempo, 

aos novos interesses de então, uma vez que os textos modelares do beletrismo e 

a gramática normativa já não mais se prestavam aos interesses decorrentes das 

novas demandas trazidas pela industrialização e por toda sorte de mudanças 

ocasionadas pelas novas mídias: audiovisuais e, posteriormente, as da esfera 

digital.  

Diante da contínua necessidade de remodelar os objetivos da disciplina, 

em razão dos novos perfis de aluno condizentes com os diversificados tipos e 

níveis de letramento que se interpõem no final da década de 90, além dos 

questionamentos gerados pelas aparentes mudanças curriculares sofridas ao 

longo das três décadas anteriores, novas propostas, tanto de seleção quanto de 

didatização dos objetos de ensino, insurgem. 

É nesse contexto que a noção de gênero discursivo/textual se 

(re)apresenta e encontra legitimidade – não só no Brasil, através dos PCN, como 

também num movimento de ordem mundial. Esta noção vem ao encontro dos 

propósitos de desestabilizar práticas de ensino vistas como problemáticas; dentre 

estas, as propostas de produção textual calcadas somente pela perspectiva dos 

gêneros escolares. 

Entretanto, conforme ressaltado por Schneuwly (2005, apud Rojo, no prelo 

a), não basta dizer ‘daqui para frente, tratamos do uso’ para que a escola, então 

jogue fora tudo o que já fez e só trate do uso. E, diante desse impasse, nos 

processos que conjugam os mecanismos de divulgação e de didatização dos 

objetos de ensino legitimados, vem se propagando um fenômeno de hibridização 

de práticas, analisado por Schneuwly (2005), com base em Vygotsky, chamado 

sedimentação. 
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Tal processo se constitui numa (re)ação de didatização que, tal qual um 

mosaico (conjunto de elementos justapostos ou variados), se confronta na reunião 

de dois objetos de ensino: os gêneros escolares, típicos da escola e cristalizados 

pela tradição escolar do ensino da escrita – redação, narração, descrição e 

dissertação, por exemplo ou, conforme Schneuwly (2004), produtos culturais da 

escola, elaborados como instrumentos para o desenvolvimento e a avaliação, de 

forma progressiva e sistemática, das capacidades de escrita dos alunos – e os 

gêneros escolarizados, objetos legitimados pelos estudos acadêmicos e gêneros 

provenientes das esferas de circulação social mais ampla transpostos para a 

escola e transformados em objetos de ensino. Para Rojo & Schneuwly (no prelo) 

é justamente este ‘mix’ extremamente complexo de gêneros 

escolares/escolarizados que hoje constitui o ferramental fundamental de ensino, 

por exemplo, da escrita. 

E em razão do número de ocorrências verificadas para a redação, pode-se 

dizer que os modelos de produção priorizados pela escola permanecem calcados 

nos modelos denominados por Marcuschi & Cavalcante (2005: 242) de produções 

endógenas, uma vez que se originam e se esgotam nelas mesmas. Na análise 

efetuada pelas autoras, tais modelos de produção apresentam como 

característica básica o fato de estarem restritos ao espaço escolar, no que se 

refere ao leitor presumido, à esfera de circulação e ao objetivo pretendido.  

Os dados quantitativos referentes aos gêneros escolarizados contemplados 

pela Amostra de 2005 foram coletados a partir da classificação de cada um dos 

gêneros em suas esferas correspondentes.  

Mediante tal procedimento, foram identificadas 14 categorias, a saber: 

artística25 (composta por gêneros tais como: letra de canção, novela radiofônica, 

programa de emissora, rap, roteiro de filme, roteiro de programa de TV, roteiro de 

telenovela e telenovela); burocrática (composta por gêneros tais como: carteira de 

identidade, certidão de nascimento, de casamento, formulário, manual, 

memorando, recibo, regulamento e selo); cotidiana (composta por gêneros tais 

como: agenda, aviso, bilhete, carta, cartão, cartão postal, dedicatória, diálogo, 

                                                           

25 Nesta análise, optou-se por categorizar na esfera artística gêneros que circulam no campo das Artes 
Visuais e Musicais. Embora não canônicas, são bastante representativas e têm sua origem na comunicação 
de massa. A literatura, reconhecidamente como uma das artes canônicas, foi, por isso, destacada numa 
esfera própria.  
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diário, envelope, placa, entre outros); da divulgação científica (composta por 

gêneros tais como: ensaio, esquema, infográfico, gráfico, mapa, nota biográfica, 

planta, relatório, resenha, síntese, tabela e verbete); digital26 (composta por 

gêneros tais como: chat, classificado, editorial, e-mail, homepage e notícia); dos 

negócios (composta por gêneros tais como: carta comercial, de apresentação e 

de recomendação, cardápio, catálogo, currículo, ingresso e organograma); 

escolar (composta pelo gêneros escolares já mencionados e outros como: 

anotação, cartaz, mural, painel, roteiro de pesquisa, resumo, entre outros); 

jornalística (composta por gêneros tais como: artigo, carta de leitor, cartum, 

editorial, entrevista, legenda, história em quadrinhos, jornal, manchete, notícia, 

reportagem, entre outros); jurídica (composta por gêneros tais como: contrato, 

declaração, estatuto, lei, ofício e requerimento); literária (composta por gêneros 

tais como: acróstico, autobiografia, biografia, conto, crônica, fábula, haicai, 

monólogo, peça teatral, poema, romance, roteiro de peça teatral, romance, sátira 

e script); política (composta por gêneros tais como: abaixo-assinado, carta aberta, 

de intenções, dossiê, hino, manifesto e pronunciamento político); publicitária 

(composta por gêneros tais como: anúncio, campanha, cartaz publicitário, 

classificado, faixa, folder, guia, logotipo, pesquisa de opinião, rótulo e roteiro de 

viagem); religiosa (composta por 2 gêneros apenas: cântico e profecia); e, por 

último, da tradição oral (composta por gêneros tais como: adivinha, anedota, 

cordel, lenda, parlenda, piada, provérbio, quadrinha, repente, trava-língua e 

trova). 

O Quadro 13 e o Gráfico 2, reproduzidos abaixo, demonstram, 

respectivamente, o número de ocorrências obtido e o percentual de participação 

de cada uma das esferas acima elencadas nas propostas para as atividades de 

produção textual escrita contempladas pelas 36 coleções de LDP que englobam a 

Amostra de 2005. 

 

 

 
                                                           

26 Nesta pesquisa, foram classificados como gêneros da esfera digital os gêneros decorrentes das práticas de 
interação discursiva inseridas nesse novo modelo de comunicação. A par das muitas questões que, neste 
sentido, se levantam, é consensual que tal tecnologia demanda novas formas de letramentos. E é neste 
sentido que tais gêneros são evidenciados, posto que são, igualmente, necessários em virtude das 
demandas que alargam as fronteiras das práticas de letramento de até então. 
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Quadro 13: Esferas contempladas e o número de ocorrências 

Esferas Ocorrências % 
Escolar 1544 43,50 
Literária 552 15,55 
Jornalística 488 13,75 
Cotidiana 409 11,52 
Publicitária 221 6,22 

Da Divulgação Científica 114 3,21 

Da Tradição oral 70 2,00 

Burocrática 33 0,92 

Jurídica 29 0,81 

Artística 26 0,80 

Dos Negócios 25 0,70 

Política 22 0,61 

Digital 14 0,39 

Religiosa 2 0,05 

 TOTAL:              3549 100,00 

 

 

Gráfico 2: Esferas contempladas nas atividades de produção textual escrita pela Amostra 
de 2005 – percentual de participação 

Amostra de 2005 - Esferas / Percentual de participação
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Em razão dos expressivos níveis de incidência apresentados pelos 4 

gêneros dentre os 5 primeiros priorizados, a esfera priorizada pela Amostra não 

poderia ser outra que não a esfera escolar. Os indicadores quantitativos 

apresentados pelos quadros acima confirmam tal posição.  
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Segundo esses indicadores, observa-se que, nas atividades de produção 

escrita, a esfera escolar é a esfera tomada por excelência (43,5%). Esta é 

responsável por praticamente metade do total das propostas da amostra. As 

esferas literária e jornalística, que na seqüência se apresentam, respectivamente, 

em segundo e terceiro lugar, revelam um percentual de participação bem menor: 

a esfera literária participa em 15,55% das propostas e a esfera jornalística, em 

13,75%. Em quarto lugar, está situada a esfera cotidiana (11,52%) e, em seguida, 

a esfera publicitária, ocupando o quinto lugar, mas com um percentual de 

participação reduzido à aproximadamente metade da anterior (6,22%). As demais 

apresentam índices de participação inexpressivos; aspecto que reforça a questão, 

aqui levantada, sobre os critérios tomados pela Avaliação referente à presença de 

diversidade de gêneros por esta apontada.  

Diante, portanto, desta configuração, cabem algumas análises. O lugar 

ocupado pela esfera escolar e, sobretudo, os seus índices de participação, frente 

aos índices das demais esferas, denunciam que os gêneros escolares, 

cristalizados pela tradição da disciplina, permanecem na posição da qual nunca 

saíram: em primeiro lugar e substancialmente destacados dos demais. O papel 

conferido à escola na relação divulgação-didatização parece ser ainda ficção.  

A esfera da divulgação científica é abordada em apenas 114 propostas de 

produção escrita (3,21%), enquanto as propostas que abordam a esfera cotidiana, 

com 409 ocorrências, parecem ser mais consideradas nesse processo de 

divulgação. Note-se, ainda assim, que se fosse esse o critério, os gêneros da 

esfera digital, por exemplo, deveriam receber maior destaque. E não é o que 

ocorre, pois estes só são convocados em apenas 14 propostas, dentre as 3549 

apresentadas – um índice que revela que uma grande parcela das coleções não 

se deu conta sequer da presença destes gêneros no cotidiano atual, nas 

interações tanto cotidianas, quanto profissionais do indivíduo contemporâneo.  

Conforme indicado pelos dados quantitativos, observa-se que esses 

gêneros não encontram expressividade no panorama global dessa amostra 

(0,39%). Fica, portanto, evidente que a escola ainda não se deu conta da 

importância de tais formas de interação na sociedade atual, da dimensão histórica 

a estas inerentes, mantendo, deste modo, uma postura contrária a um dos 

objetivos do Ensino Fundamental indicados pelos PCN (1998: 8): saber utilizar 
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diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir 

conhecimentos. E, em semelhante condição, encontram-se os demais gêneros 

secundários, isto é, aqueles pertencentes às esferas sociais mais complexas e 

que têm suas condições concretas e materiais no âmbito extra-escolar, âmbito 

para o qual o aluno deve(ria) estar sendo preparado para atuar. 

O número de incidências (409) e as características dos gêneros da esfera 

cotidiana indicados pelas propostas – aviso, bilhete, carta, cartão postal, convite, 

envelope, lembrete, recado, entre outros –, tornam possíveis algumas suposições. 

A princípio, pelo menos, tais dados parecem evidenciar a forma pela qual a escola 

concebe o aluno desse nível de ensino: ainda incapaz de produzir uma carta e até 

mesmo um bilhete.  

O número de incidências (121) reservado para o gênero carta parece 

levantar duas hipóteses. Ou neste nível, ou seja, na 2ª metade de Ensino 

Fundamental, o aluno ainda não tenha se apropriado de tal gênero e que, dentre 

os gêneros que circulam fora do ambiente escolar, a carta parece ser de 

fundamental importância para o acesso desse aluno aos ‘usos sociais’ da escrita. 

Ou, possivelmente, a grande recorrência se deva ao fato de que tal gênero, por 

ser mais familiar ao aluno e ser menos complexo, permita num espaço de tempo 

mais curto uma abordagem mais completa e efetiva quanto aos aspectos formais, 

lingüísticos e discursivos.  

Concernente à esfera literária, percebe-se que as propostas de produção 

escrita parecem privilegiar os gêneros poéticos, tais como o poema e o haicai, em 

detrimento dos demais, representantes da prosa literária, tais como o conto, a 

crônica, o romance, o monólogo, entre outros. Nessa amostra, ao poema, com 

239 ocorrências e ao haicai, com 4 ocorrências, são destinadas 243 propostas e 

aos 12 gêneros da prosa, 309 propostas. Tais dados indicam, portanto, a 

importância dos gêneros poéticos na sedimentação das práticas cristalizadas pela 

disciplina. 

O terceiro lugar obtido pela esfera jornalística se deve à entrada dos 

gêneros desta esfera e também dos gêneros da esfera publicitária na escola, em 

razão da mudança de enfoque na disciplina, estabelecida pela Lei de Diretrizes e 

Bases 5692/71. Tais mudanças corresponderam à virada pragmática ou 

comunicativa da Reforma Curricular dos anos 70, mudando, inclusive, o nome da 



 

As atividades de produção textual escrita em livros didáticos de Português:  
caminhos e descaminhos na formação de produtores de textos 

129 

disciplina, conforme mencionado no Capítulo I, e representam mais uma camada 

sedimentada de práticas incorporadas ao universo escolar.  

Esta entrada acarretou um certo desprestígio do texto literário que parece, 

supostamente por isso, se concentrar mais nos gêneros poéticos do que nos 

gêneros da prosa literária. Na amostra analisada, a notícia (97) da esfera 

jornalística e o anúncio (87) da esfera publicitária são os gêneros mais solicitados 

dessas esferas para as propostas de produção escrita. As demais esferas – da 

tradição oral, burocrática, artística, jurídica, dos negócios, política, digital e 

religiosa – diante dos índices apresentados, parecem apenas estar presentes a 

título de atenderem às exigências da Avaliação do PNLD e a um dos 

pressupostos dos PCN, pois conforme atestado por este documento: 

 

[...] sem negar a importância dos textos que respondem a exigências das 

situações privadas de interlocução, em função dos compromissos de assegurar 

ao aluno o exercício pleno da cidadania, é preciso que as situações 

escolares de ensino de Língua Portuguesa priorizem os textos que 

caracterizam os usos públicos da linguagem. Os textos a serem selecionados 

são aqueles que, por suas características e usos, podem favorecer a reflexão 

crítica, o exercício de formas de pensamento mais elaboradas e abstratas, 

bem como a fruição estética dos usos artísticos da linguagem, ou seja, os 

mais vitais para a plena participação numa sociedade letrada. (PCN, 1998: 24 

– ênfase adicionada). 

 

Comparando, portanto, os níveis de incidência dessas esferas com os da 

esfera cotidiana, torna-se possível afirmar que essa amostra não parece estar 

preocupada em priorizar textos característicos dos usos públicos da linguagem, 

ou seja, textos que implicam interlocutores desconhecidos e que nem sempre 

compartilham sistemas de referência, em que as interações normalmente ocorrem 

à distância (no tempo e espaço), conforme sugerem os PCN (1998: 24). Ao 

contrário, conforme apontado pelos dados, a preocupação parece estar na 

priorização das situações privadas de interlocução e das situações escolares.  
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Em relação à esfera religiosa, devido à sua própria natureza e diante da 

multiplicidade de credos e crenças existentes no país, é de se esperar que a 

escola se abstenha de qualquer ação neste sentido, sob pena de estar veiculando 

dogmas; o proselitismo que se torna passível de exclusão na Avaliação do PNLD. 

Definitivamente, este não é o papel da escola. Entretanto, esta abstenção não 

deve ser dada em relação à esfera da tradição oral. Tal ação vai, inclusive, de 

encontro a um dos objetivos indicados pelos PCN (1998: 7) para o Ensino 

Fundamental: 

[...] conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, 

bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se 

contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe 

social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e 

sociais parece que a escola. (ênfase adicionada). 

 

Os percentuais de participação das esferas artística (0,8%) e da tradição 

oral (2%) demonstram que a grande maioria das coleções que compõem essa 

amostra não compartilha desse objetivo. Os gêneros representativos das culturas 

locais não são valorizados. O número de ocorrências verificado para o rap (2) 

confirma tal postura. E a hipótese que aqui se lança é que nas propostas de 

produção escrita, a diversidade cultural e as variedades lingüísticas são pouco 

trabalhadas, havendo, portanto, uma nítida preferência por propostas que 

consideram a variedade padrão da língua escrita e a cultura valorizada, não 

colaborando ou colaborando muito pouco para minimizar a discriminação do que 

é não valorizado. Os gêneros preferencialmente abordados são aqueles 

representativos do cânone literário ou cultural. 

Sendo assim, em resposta à primeira questão de pesquisa, mediante os 

resultados obtidos, pode-se constatar que na Amostra de 2005, os gêneros 

escolares cristalizados pela tradição são ainda os modelos tomados como 

referência para o ensino da escrita. Nas atividades de produção textual escrita, os 

gêneros escolares priorizados, são: a narrativa (546 – 15,38%), a redação (258 – 

7,26%), a descrição (172 – 4,84%) e a dissertação (155 – 4,36%). Entre os 

gêneros escolarizados – isto é, migrados de outras esferas de circulação que não 

a escolar – os mais solicitados são: o poema (239 – 6,73%) da esfera literária, a 
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carta (121 – 3,41%) da esfera cotidiana, a notícia (97 – 2,73%) da esfera 

jornalística e o anúncio (87 – 2,45%) da esfera publicitária. Nessa amostra, diante 

do número de ocorrências identificadas para cada um desses gêneros, pode-se 

verificar que esses gêneros são os gêneros mais insistentemente propostos nas 

atividades de produção escrita. 

Em relação às esferas priorizadas, conforme destacado no Quadro 13, 

pode-se afirmar que coerentemente a esfera escolar é efetivamente a esfera 

priorizada. Essa esfera tem um grau de participação correspondente a 43,5% do 

total. E em proporção bem menor de participação seguem-se as esferas literária 

(15,55%), jornalística (13,75%) e cotidiana (11,52%). As demais esferas, mesmo 

a esfera publicitária, não conseguem atingir índices expressivos. O que vem 

endossar o comportamento tomado pela escola no processo de divulgação-

didatização, ou seja, a sedimentação de práticas, acima discutida. 

Comparando-se a relação dos gêneros e das esferas priorizadas na 

Amostra com os gêneros e as esferas correspondentes sugeridas para a prática 

de produção de textos escritos pelos PCN (1998: 57), conforme indicado no 

Quadro 14, reproduzido a seguir, percebem-se também algumas divergências. 

 

Quadro 14: Relação de gêneros/esferas priorizados para produção escrita pelos PCN e pela 
Amostra do PNLD/2005 

Gêneros/esferas sugeridos para produção 
escrita pelos PCN 

 Gêneros/esferas priorizados 
pela Amostra do PNLD/2005 

Esfera Gênero  Esfera Gênero 
 
 
 

Literária  Crônica  
Conto  
Poema 

 

Escolar  Narrativa  
Redação 
Descrição  
Dissertação  

 
 
 

Da Imprensa 
[ou 
Jornalística] 

Notícia  
Artigo  
Carta do leitor 
Entrevista   

Literária  Poema  
 

 
 
 

Jornalística Notícia  Da Divulgação 
Científica  

Relatório de experiências 
Esquema e resumo de artigos 
Verbetes 

 Cotidiana  Carta  
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Conforme indicado, embora todos os gêneros sugeridos pelos PCN sejam 

contemplados pela Amostra, somente dois desses – poema e notícia – aparecem 

com o devido destaque. E, em relação às esferas, especificamente, das três 

esferas sugeridas pelo referido documento – literária, da imprensa (ou jornalística, 

conforme categorizado neste estudo) e da divulgação científica –, somente duas 

se encontram priorizadas pela Amostra: a esfera literária e a esfera jornalística. 

Percebe-se, pois, mais uma característica da Amostra que vai de encontro às 

diretrizes promulgadas pelos PCN.  

Portanto, constata-se que o modelo de ensino predominante continua 

sendo aquele veiculado pela abordagem clássica da divisão: descrição, narração 

e dissertação, fazendo crer ao aluno que estes serão os textos encontrados no 

mundo, em sua forma pura, o que obviamente não ocorre, pois essas são, na 

realidade, formas de organização textual que têm uso efetivo apenas na escola.  

Se um dos objetivos da escola é permitir ao aluno o acesso aos usos 

sociais da escrita, aos textos que circulam fora do ambiente escolar – objetivos 

que se encontram, inclusive, legitimados pelos PCN –, não parece ser justificável, 

em primeiro lugar, o critério de diversidade tomado pela Avaliação, uma vez que a 

grande incidência reside em atividades que propõem para produção de textos 

escritos os modelos clássicos de texto escolar.  

Tais textos, conforme apontados por Dolz & Schneuwly (1996), mesmo 

tendo sua origem na tradição retórica, ao entrarem no espaço escolar, acabam 

sendo deformados, visto que a função que assumiam em seu quadro de origem já 

não mais existe, ou seja, não fazem mais parte do uso social que lhes 

possibilitaram a sua existência, perderam sua historicidade.  

O mesmo ocorre com o poema cuja origem remonta à tradição poética. 

Estes gêneros tornam-se meros modos de apresentação da realidade abstrata, 

isto é, despojados de nenhum vínculo com uma situação de produção concreta, e, 

portanto, puros produtos escolares para os quais não há verdadeiras referências 

textuais exteriores, já que toda a escrita social extra-escolar tem, sobretudo, uma 

dimensão comunicativa. 
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Em segundo lugar, diante dos dados obtidos, percebe-se que a prioridade 

não está em permitir aos alunos o acesso a gêneros que circulam no universo 

extra-escolar, ainda que alguns destes sejam lhes apresentados.  

Dentro dessa perspectiva, os dois aspectos identificados por Bonini (1998) 

e por Rodrigues (1999), mencionados no Capítulo II, como os principais para as 

causas do fracasso do ensino da escrita – a ênfase na tipologia textual clássica 

da narração, descrição e dissertação e a descontextualização das produções de 

texto nas escolas – parecem se perpetuar no cenário global da amostra 

analisada. 

Os dados obtidos referentes à diversidade e à prioridade fazem hipotetizar 

que o objetivo do ensino da escrita permanece sedimentado no treino maciço de 

estruturas textuais escolares modelares e que a visão de produtor visado consiste 

na apropriação desses esquemas que são, conforme Dolz & Schneuwly (1996: 

77), elaborados como instrumentos para desenvolver e avaliar, progressiva e 

sistematicamente, as capacidades de escrita dos alunos. 

Ainda que de forma global, parece que uma boa parcela das coleções de 

LDP que compõem a Amostra de 2005 desconhece que um ensino baseado 

apenas nessas práticas cristalizadas já se demonstrou insuficiente para promover 

o desenvolvimento das capacidades de escrita dos alunos nas diversas esferas 

de circulação de textos fora do espaço escolar, pois esses modos de organização 

do texto não são em si práticas sócio-discursivas da sociedade no seu sentido 

amplo, mas apenas formas exclusivamente escolares.  

Nesse sentido, o conceito bakhtiniano de gênero discursivo, relido e 

proposto como objeto de ensino para o processo de ensino-aprendizagem de 

leitura e de produção de textos pelos PCN brasileiros, bem como por 

pesquisadores de Didática de Línguas, dentre os quais Pasquier & Dolz (1996) e 

Dolz & Schneuwly (1996), parece não ser adotado por uma boa parcela das 

coleções que compõem a Amostra de 2005, diante da demasiada incidência dos 

gêneros escolares, em detrimento dos demais.  

E assim, diante de tais dados, que revelam como prioritário o treino de 

seqüências estereotipadas para o progresso seriado do ensino da escrita, parece 

não haver espaço compatível para uma visão de linguagem como forma de 
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interação, dialógica, dentro da qual estão implicados locutor, interlocutor, contexto 

sócio-histórico, finalidade, entre outros. Em outras palavras, a perspectiva 

interacionista, desenvolvida há aproximadamente dezoito anos e tomada como 

fundamento para a elaboração dos PCN, não parece ainda estar presente numa 

grande parcela de coleções de LDP da Amostra de 2005. 

Os dados fornecidos pela análise quantitativa da Amostra sugerem que, 

para uma grande parcela dos autores dos LDP, parece ser mais relevante ensinar 

o aluno estruturas tipológicas – isto é, os gêneros escolares resultantes do 

processo de sedimentação de práticas – do que prepará-lo para as diversas 

ações discursivas que se fazem e se farão necessárias ao longo de sua vida.  

E assim, cabe indagar que tipo de indivíduo a escola contemporânea visa 

formar, diante da natureza das atividades de produção priorizadas: modelos 

endógenos de composição escrita, exclusivamente disciplinares, restritos ao 

contexto escolar e sem qualquer aplicação prática para além desse universo. 

A par do modelo endógeno de produção compartilhado pela maioria das 

coleções da amostra analisada, possivelmente possam existir, no entanto, outros 

modelos de produção. Entretanto, os dados quantitativos aqui obtidos não são 

suficientes para revelar os modelos de abordagem de texto e de gênero adotados 

pelas coleções em suas propostas de produção escritas: se a abordagem se 

pauta pelo tratamento endógeno, tal qual adotado pela maioria das coleções que 

compõem a Amostra de 2005, segundo apontado pelos dados quantitativos aqui 

analisados; se o tratamento admite uma ficcionalização (Schneuwly, 2004), 

embora gerando uma produção mimética (Marcuschi & Cavalcante, 2005), porém, 

mais próxima das propriedades e dos funcionamentos dos textos que fazem parte 

dos contextos extra-escolares; ou se, por meio de projetos pedagógicos, a 

abordagem adota o uso situado do gênero trabalhado, inserido em uma 

perspectiva de circulação efetiva – isto é, usando o termo utilizado por Marcuschi 

& Cavalcante (2205), dotado de temporalidade textual –, permitindo uma 

aproximação mais concreta do texto escolar produzido pelo aluno do 

funcionamento discursivo pertinente aos diferentes contextos sociais. Esses 

aspectos serão somente passíveis de avaliação na análise qualitativa das três 

coleções que constituem o corpus da presente pesquisa, desenvolvida no 

Capítulo VI.  
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Antes, porém, cabe fazer no próximo capítulo o mesmo exercício para as 

coleções que compõem o corpus desta pesquisa, ou seja, cabe traçar um perfil 

quantitativo das três coleções, em relação aos aspectos aqui tratados, e comparar 

os resultados obtidos com os da Amostra do PNLD/2005.  
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CAPÍTULO V:  
OS GÊNEROS E ESFERAS CONSIDERADOS NAS 

PROPOSTAS DE PRODUÇÃO ESCRITA – ANÁLISE 
QUANTITATIVA DO CORPUS 

 

 

1. Introdução  

Neste capítulo, serão apresentados os dados quantitativos referentes aos 

gêneros e esferas contemplados pelas três coleções que compõem o corpus. 

Esses dados foram retirados da Base de Gêneros e Esferas contemplados para 

Produção Escrita pela amostra de LDP de 2005 e da checagem destes dados nos 

volumes correspondentes a cada uma das três coleções aqui selecionadas. 

Esse procedimento deu origem a três bases complementares23, adotadas 

como instrumentos para guiar as análises quantitativa e qualitativa que se 

seguem. Os dados fornecidos por cada uma dessas bases das coleções 

permitiram quantificar os gêneros e as esferas contemplados pelas atividades de 

produção escrita de cada uma delas. Desse modo, foi possível esboçar o perfil de 

cada coleção, em relação à diversidade e à prioridade de gêneros e esferas para 

as atividades de produção textual escrita.  

 

2. Perfil das coleções que compõem o corpus  

2.1. Coleção Português: Texto & Voz – gêneros e esferas 

contemplados para a produção textual escrita 

Os dados obtidos referentes à Coleção Português: Texto & Voz, 

reproduzidos nos quadros e gráficos que se seguem, demonstram que, para as 

85 propostas de atividades de produção textual escrita, foram considerados 28 

gêneros, distribuídos em 8 esferas. No Quadro 15, estão relacionados os gêneros 

e as esferas correspondentes, bem como o respectivo número de ocorrências 

obtido. 

                                                           

23 A reprodução integral destas três bases encontra-se no final deste trabalho, nos Anexos I, II, III, 
respectivamente. 
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Quadro 15: Coleção Português: Texto & Voz – gêneros e esferas contempladas 

Gênero Esfera Ocorrências 
Argumentação Escolar 10 
Narrativa  Escolar 10 
Poema Literária 8 
Dissertação Escolar 7 
Descrição Escolar 5 
Carta Cotidiana 4 

Entrevista Jornalística 4 

Peça Teatral Literária 4 

Relato pessoal Cotidiana 4 

Biografia Literária 3 

Sátira Jornalística 3 

Bilhete Cotidiana 2 

Cartaz publicitário Publicitária 2 

Conto Literária 2 

Diálogo Cotidiana 2 

Lei Jurídica 2 

Pesquisa de opinião Publicitária 2 

Anúncio Publicitária 1 

Carta de leitor Jornalística 1 

Comentário Escolar 1 

Crônica Literária 1 

Currículo Negócios 1 

Diário Cotidiana 1 

Monólogo Literária 1 

Recado Cotidiana 1 

Recibo Cotidiana 1 

Reportagem Burocrática 1 

Resumo Jurídica 1 

TOTAL: 28 gêneros TOTAL: 8 esferas TOTAL:                85 

 

Os dados apontados acima revelam um comportamento bastante 

semelhante ao comportamento apresentado pelo panorama geral das coleções 

que compõem a Amostra de 2005. Os 5 gêneros priorizados por esta coleção são 

também os gêneros contemplados pela tradição escolar. 

A argumentação e a narrativa, com 10 ocorrências, respectivamente, 

dividem o primeiro lugar. Em seguida, entremeado nessa categoria, tal como 

acontece na amostra global, observa-se o gênero da esfera literária de maior 

influência no contexto escolar: o poema, com 8 ocorrências.  

E, por fim, a dissertação, com 7 ocorrências e a descrição, com 5 

ocorrências. Os demais gêneros, isto é, os 23 restantes parecem aparecer 

apenas para atender ao critério de diversidade adotado pela Avaliação, pois se 
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caracterizam pela mera inserção ou inclusão, posto que 11 gêneros desse grupo 

só são propostos uma única vez nos quatro volumes, correspondentes a quatro 

anos de escolarização.  

Cabe uma observação referente ao número de ocorrências obtido para a 

argumentação. Este número (10) se deu em razão das indicações dos avaliadores 

que, conforme já discutido no Capítulo IV, nos seus registros, fazem distinções 

entre textos dissertativo-agumentativos, dissertativos e argumentativos. Tal 

distinção se deve, supostamente, em razão da igual distinção feita pela própria 

coleção.  

Numa primeira verificação feita nos volumes que compõem esta coleção, 

pôde-se verificar que, há, de fato, uma forte tendência em se mesclar tais textos. 

Das 10 propostas que tomam como enfoque um texto argumentativo, no sentido 

estrito do termo, ainda que não muito bem explicitado, a grande maioria (6) se faz 

presente no volume destinado à 7ª série.  

Surpreendentemente, na 8ª série, a argumentação só é considerada em 2 

propostas. A surpresa se deve ao fato da recente importância que tal gênero tem 

adquirido no contexto dos exames de redação do vestibular, sendo, por isso, 

enfocado com maior destaque, ao menos, nos volumes destinados à 8º série, a 

última do Ensino Fundamental. Na análise qualitativa desta coleção será possível 

verificar a natureza e modo pelo qual a coleção concebe e aborda tal gênero 

escolar. 

Voltando à análise para traçar o perfil desta primeira coleção, pode se 

perceber, portanto, algumas semelhanças de comportamento com o da Amostra 

global. Do mesmo modo, há aqui o mesmo grau de preferência para praticamente 

os mesmos gêneros também priorizados pela Amostra, isto é, narrativa, poema, 

dissertação e descrição. A exceção se verifica apenas para os dois gêneros 

também escolares: a argumentação e a redação. Ao contrário da Amostra, 

verifica-se aqui um índice de destaque para a argumentação e a ausência de 

propostas do modelo tradicional, a redação que, na Amostra, se apresenta como 

o segundo gênero escolar priorizado.  
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Entretanto, tal como ocorre na Amostra, os dados quantitativos do quadro 

acima revelam que os 5 gêneros priorizados são responsáveis por 39 das 85 

propostas de produção escrita; um percentual de participação equivalente a 

45,88% do total de propostas. Tais dados apontam o mesmo critério de 

(des)proporção, de assimetria característico do comportamento apresentado pela 

Amostra. Os demais gêneros contemplados (23) aparecem em 46 propostas. Isto 

indica, portanto, o grande destaque dado pela coleção aos gêneros da tradição 

escolar, em detrimento dos demais. Um dado, portanto, que revela o mesmo 

processo de sedimentação de práticas identificado na Amostra. Para uma melhor 

visualização, os referidos dados obtidos e reproduzidos no Quadro acima são 

destacados no Gráfico que se segue:  

 

Gráfico 3: Coleção Português: Texto & Voz – gêneros contemplados e índices de ocorrência 

Coleção Português - Texto & Voz 
 gêneros contemplados / índices de ocorrência

Argumentação 10

Narrativa 10
Poema   8

Dissertação  7

Descrição  5

Carta  4

Entrevista  4

Peça Teatral 4

Relato pessoal  4

Biografia 3

Sátira  3

Bilhete 2

Cartaz publicit 2

Conto 2

Diálogo 2

Lei 2

Pesq de opinião 2 
Anúncio 1

Carta de leitor 1

Comentário 1

Crônica 1

Currículo  1

Diário  1

 

Recado 1

Recibo  1

Reportagem 1

Resumo  1

0 3 6 9 12

Monólogo 1
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Em relação à verificação das esferas contempladas pela coleção, seguem 

abaixo os dados quantitativos obtidos. Esses dados encontram-se reproduzidos 

por meio do Quadro 16 – no qual são apontadas as esferas contempladas pela 

coleção e seus respectivos índices e percentuais de ocorrência – e por meio do 

Gráfico 4 – dentro do qual, tais dados podem ser visualizados de melhor maneira.  

 

Quadro 16: Coleção Português: Texto & Voz – esferas contempladas e números de 
ocorrência 

Esfera Ocorrência % 
Escolar 33 38,82 
Literária 22 25,88 
Cotidiana 15 17,64 
Jornalística 5 5,88 

Publicitária 5 5,88 

Jurídica 3 3,56 

Burocrática 1 1,17 

Dos Negócios 1 1,17 

 85 100,0 

 

Gráfico 4: Coleção Português: Texto & Voz – esferas e percentuais de participação 

Coleção Português - Texto & Voz
Esferas / Percentuais de participação
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Conforme indicado acima, observa-se que a esfera escolar é a esfera mais 

considerada, ocupando o 1º lugar, com 33 ocorrências e com um percentual de 

participação equivalente a 38,82% do total de propostas. Em seguida, a esfera 

literária, com 22 ocorrências, o equivalente a 25,88%, e a esfera cotidiana que, 
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aqui, diferentemente da Amostra, aparece em terceiro lugar, com 15 ocorrências e 

com 17,64% como percentual de participação. As esferas jornalística e publicitária 

vêm ambas em quarto lugar. Cada uma delas aparece em 5 propostas e com um 

percentual de participação de 5,88%. Note-se que o resultado da soma dos seus 

percentuais de participação (11,76%) fica bem abaixo do índice de participação 

da esfera cotidiana. Um dado que revela que esta coleção considera mais 

produtivo e necessário a abordagem dos gêneros desta última esfera do que 

daquelas. 

Os índices de participação obtidos pelas demais esferas – jurídica (3,56%), 

burocrática (1,17%) e dos negócios (1,17%) –, conforme indicados acima, não 

alcançam valores expressivos, assim como visto na Amostra. Além desse fator, 

observa-se a ausência das esferas da divulgação científica, da tradição oral, da 

artística e da digital para as propostas de produção textual escrita desta coleção. 

Portanto, uma conjugação de fatores que contribuem para mostrar um 

comportamento pior do que o da Amostra e que justifica em parte a pontuação tão 

baixa dada pela Avaliação. 

Um outro aspecto que merece ser abordado se refere ao número de 

propostas apresentadas por cada volume das coleções. Segundo os dados 

apontados no quadro abaixo, esta coleção apresenta, no total, 85 propostas. Nos 

volumes, são apresentadas 28 propostas para a 5ª série, 23 para a 6ª série, 20 

para a 7ª série e, para a 8ª série, apenas 14 propostas. Note-se que este último 

número corresponde à metade do número de propostas apresentadas para a 5ª 

série.  

Isso significa que há, em média, cerca de 11 propostas por semestre letivo, 

o equivalente a menos de 3 propostas por mês. Uma outra característica desta 

coleção é que os gêneros escolares são os gêneros priorizados para 

praticamente todos os volumes. Apenas no volume destinado à 6ª série os 

gêneros literários assumem tal posição. 
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Quadro17: Esferas contempladas / número de propostas apresentadas por volume 

Coleção Português: Texto & Voz 
Total de gêneros: 28 Total de propostas: 85 

Esfera/vol.5 Ocor. Esfera/vol.6 Ocor. Esfera/vol.7 Ocor. Esfera/vol. 8 Ocor. 

Escolar 10 Literária 9 Escolar 10 Escolar 7 

Cotidiana 7 Escolar 7 Literária 4 Literária 5 

Literária 4 Cotidiana 3 Cotidiana 3 Cotidiana 1 

Publicitária 3 Publicitária 2 Jornalística 3 Jornalística 1 

Jornalística 1 Jornalística 1     

Burocrática 1 Jurídica 1     

Jurídica 1       

Dos negócios 1       

 28  20  20  14 

 

Sendo assim, mediante a apresentação dos dados obtidos, pode-se 

delinear o perfil desta coleção. Tal como se verificam no perfil da Amostra, os 

gêneros escolares, cristalizados pela tradição da disciplina são os gêneros 

essencialmente priorizados. O lugar de destaque também dado, de certa forma, à 

esfera literária, em função do destaque atribuído pela tradição da disciplina ao 

gênero dessa esfera, o poema, e o lugar não tão prestigiado reservado para as 

esferas jornalística e publicitária apontam para uma concepção de didatização de 

produção textual escrita calcada na sedimentação das práticas cristalizadas pela 

disciplina. 

A relevância obtida pela esfera cotidiana nesta coleção, também 

característica na Amostra, parece indicar que esta coleção considera que os 

gêneros dessa esfera ou ainda não foram incorporados ou internalizados pelo 

aluno nesse nível de ensino ou são mais propícios para uma abordagem mais 

rápida e completa do ponto de vista didático. E os inexpressivos índices obtidos 

pelas demais esferas consideradas pela coleção apontam apenas para o 

cumprimento de uma das exigências da avaliação do PNLD, no que se refere à 

diversidade, e para o não cumprimento de dois dos objetivos indicados pelos 

PCN: o primeiro, relativo à presença de textos característicos dos usos públicos 

da linguagem e o segundo, referente às esferas indicadas, posto que as esferas 

jurídica, burocrática e dos negócios não fazem parte do grupo de esferas 

indicadas pelo referido documento, conforme apresentado no capítulo anterior. 
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A ausência das esferas da divulgação científica, da tradição oral, da 

artística e da digital endossa não só o não cumprimento do primeiro objetivo, 

como também serve para mostrar a desconsideração pelos gêneros 

representativos das culturas locais. Nesse sentido, pode-se hipotetizar que, 

nessas atividades, possivelmente, não sejam trabalhados aspectos como 

diversidade cultural e as variedades lingüísticas, mas somente a variedade 

padrão de língua e a cultura valorizada.  

Portanto, diante de tais características, é possível dizer, em principio, com 

base apenas nos dados quantitativos, que, em termos de modelos de abordagem 

de ensino de produção textual, esta coleção parece estar predominantemente 

pautada no modelo formal de ensino.  

A relevância na abordagem de textos herdeiros da Retórica e da Poética 

para o desenvolvimento e a apropriação dessas estruturas de textos, tomadas 

como instrumentos de ensino e avaliação, demonstram que o texto é concebido 

como um produto lógico do pensamento; e que o excessivo cuidado com a forma 

permanece calcado na concepção característica desse modelo. E as referidas 

ausências das esferas citadas revelam a desconsideração das variedades de 

língua, que não a padrão; uma postura pautada, portanto, pela apreciação 

beletrista.  

Entretanto, cabe a ressalva de que tais hipóteses somente serão passíveis 

de confirmação mediante a análise qualitativa a ser desenvolvida no próximo 

capítulo. 

 

2.2. Coleção A Palavra é Sua – gêneros e esferas 

contemplados para a produção textual escrita 

Na Coleção A Palavra é Sua, os dados quantitativos demonstram que, para 

as 97 atividades de produção textual escrita, foram considerados 37 gêneros, 

distribuídos em 9 esferas. 

A seqüência de exposição dos dados obtidos para esta coleção segue a 

mesma ordem. Sendo assim, no Quadro 18, abaixo, são apresentados os 

gêneros e as esferas identificadas e os números de ocorrência correspondentes.  
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Quadro 18: Coleção A Palavra é Sua – gêneros e esferas contempladas 

Gênero Esfera Ocorrência 
Poema Literária 11 
Descrição Escolar 10 
Narrativa  Escolar 9 
Bilhete Cotidiana 7 
Carta Cotidiana 7 
Peça teatral Literária 4 

Anúncio Publicitária 3 

Cartaz publicitário Publicitária 3 

Dissertação Escolar 3 

Notícia Jornalística 3 

Slogan Publicitária 3 

Argumentação Escolar 2 

Biografia Literária 2 

Crônica Literária 2 

Fábula Literária 2 

Legenda Jornalística 2 

Lenda Tradição oral 2 

Piada Tradição oral 2 

Carta de apresentação Negócios 1 

Cartão Cotidiana 1 

Carta-resposta Cotidiana 1 

Cartaz Escolar 1 

Conto Literária 1 

Dedicatória Cotidiana 1 

Diário Cotidiana 1 

Entrevista Jornalística 1 

Folder Publicitária 1 

História em quadrinhos Jornalística 1 

Lei Jurídica 1 

Lembrete Cotidiana 1 

Letra de canção Artística 1 

Manchete Jornalística 1 

Quadrinha Tradição oral 1 

Redação Escolar 1 

Reportagem Jornalística 1 

Resumo Escolar 1 

Revista Jornalística 1 

Telegrama Cotidiana 1 

TOTAL: 37 gêneros TOTAL: 9 esferas TOTAL:                97 

 

Segundo os dados apontados pelo Quadro acima, observa-se que esta 

coleção estabelece uma ordem diferente da coleção anterior para alguns dos 

gêneros priorizados em comum e considera outros para ocupar essa categoria. 
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Em primeiro lugar, está o poema com 11 ocorrências. Em segundo lugar, a 

descrição, com 10 ocorrências. A seguir, ocupando o terceiro lugar, com 9 

ocorrências, encontra-se a narrativa e no quarto lugar, com 7 ocorrências, 

respectivamente, encontram-se o bilhete e a carta. Esse grupo formado por 

apenas 5 gêneros é responsável por 44 ocorrências, o equivalente a 45,36% do 

total de propostas de produção escrita contempladas pela coleção. 

Isto significa que os 32 demais gêneros são convocados para as 53 

propostas restantes, cabendo, portanto, nessa lógica apenas 1 ocorrência para 20 

gêneros desse grupo ao longo de 4 anos; tempo de duração da coleção. Fica, 

portanto, evidente que tal critério de proporção para o trabalho com os gêneros 

contemplados não pode ser tomado como positivo na avaliação referente à 

presença de diversidade de gêneros asseverada pelo PNLD.  

Considerando-se os gêneros priorizados, embora diferentemente 

distribuídos em relação à coleção anterior, percebe-se, no entanto, que 3 dos 5 

gêneros priorizados por esta segunda coleção – poema, descrição e narrativa – 

são os gêneros cristalizados pela tradição da disciplina. E os números de 

incidência obtidos por cada um destes três são muito próximos. Tal procedimento 

comprova que estes três gêneros são, possivelmente, utilizados para o mesmo 

objetivo: o ensino da escrita por meio do treino baseado em estruturas 

cristalizadas.  

Os outros 2 gêneros – bilhete e carta – revelam que a coleção parece 

julgar mais producente priorizar gêneros cotidianos para as propostas de 

produção escrita, em detrimento de outros gêneros tais como reportagem, ou até 

mesmo o conto ou a crônica. Estes três últimos apresentam índices de 

participação irrelevantes. O Gráfico 5 abaixo reproduz os dados do Quadro 

anterior objetivando uma melhor compreensão. 
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Gráfico 5: Coleção A Palavra é Sua – Gêneros contemplados/número de ocorrências 

Coleção A Palavra é Sua  - gêneros contemplados / índices de 
ocorrência

Poema 11
Descrição 10

Narrativa 9
Carta 7

Bilhete 7
Peça teatral 4

Anúncio 3
Cartaz publicitário 3
Dissertação 3
Notícia 3
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Argumentação 2
Biografia; 2
Crônica 2
Fábula 2
Legenda 2
Lenda 2
Piada 2

Carta de apresent. 1  
Cartão 1
Carta-resposta 1
Cartaz 1
Conto 1
Dedicatória 1
Diário 1
Entrevista 1
Folder 1
HQ 1
Lei 1
Lembrete 1
Letra de canção 1
Manchete 1
Quadrinha1
Redação 1
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Resumo 1
Revista 1
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E, em relação à identificação das esferas contempladas pela coleção, 

seguem os dados quantitativos obtidos no Quadro 19 – no qual são apontadas as 

esferas contempladas pela coleção e seus respectivos índices e percentuais de 

ocorrência – e no Gráfico 6 – dentro do qual, tais dados podem ser visualizados 

de melhor maneira.  
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Quadro 19: Coleção A Palavra é Sua – esferas contempladas e números de ocorrência 

Esfera Ocorrência % 
Escolar 27 27,85 
Literária 22 22,68 
Cotidiana 20 20,63 
Jornalística 10 10,30 

Publicitária 10 10,30 

Da Tradição oral 5 5,15 

Artística 1 1,03 

Dos Negócios 1 1,03 

Jurídica 1 1,03 

 97 100,0 

 

 

Gráfico 6: Coleção A Palavra é Sua – esferas / percentual de participação 

Coleção A Palavra é Sua  - Esfera / Percentual de participação
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Os dados quantitativos reproduzidos acima demonstram que a esfera 

escolar, com 27 ocorrências e com um índice de participação equivalente a 

27,85% do total de propostas, ocupa o 1º lugar. Com índices próximos, a esfera 

literária aparece em 2º lugar, com 22 ocorrências e com um percentual de 

22,68%. Em seguida, observa-se a esfera cotidiana, com 20 ocorrências, com um 

percentual de 20,63%. E, com índices correspondentes à metade dos índices 
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obtidos pela esfera cotidiana, partilham do 4º lugar as esferas jornalística e 

publicitária. Cada uma destas obtém 10 ocorrências e um percentual de 10,30%.  

A esfera da tradição oral, com índices também equivalentes à metade dos 

índices das duas anteriores – jornalística e publicitária –, aparece em 5º lugar, 

com 5 ocorrências e com um percentual de 5,15%. As três restantes – artística, 

dos negócios e jurídica – com apenas 1 ocorrência, parecem apenas constar 

nesta coleção para o preenchimento do critério de diversidade endossado pela 

Avaliação que, na presente análise, conforme já mencionado anteriormente, é 

considerado impreciso e controverso. E as esferas da divulgação científica, 

política, burocrática e digital não foram consideradas nas propostas de produção 

textual escrita desta coleção. 

Em relação ao número de propostas apresentadas por volume, pela 

análise, foi possível constatar que esta coleção é a que apresenta o maior número 

de propostas (97), sendo: 21 para o volume de 5ª série, 23 para o volume de 6ª 

série, 27 para o volume de 7ª série e 26 para o volume de 8ª série. Percebe-se 

um equilíbrio maior na distribuição de propostas e na distribuição das esferas 

priorizadas.  

Já em relação à ordem ocupada por essas esferas priorizadas, o 

comportamento apresentado pela coleção é semelhante ao comportamento da 

coleção anterior. Do mesmo modo, os gêneros escolares lideram as propostas 

dos volumes de 5ª, 7ª e 8ª séries e, no volume da 6ª série, os gêneros literários 

assumem tal posição e os gêneros da esfera cotidiana estão mais presentes 

nesta coleção do que nas demais. 

Além disso, os dados quantitativos reproduzidos no Quadro 20, abaixo, 

revelam que, em média, nesta coleção são apresentadas cerca de 12 propostas 

por semestre letivo, o equivalente a 3 propostas por mês. Em relação à coleção 

anterior, percebe-se um comportamento mais positivo. Entretanto, tais números 

apresentam-se ainda incipientes. Contudo, vale a análise da natureza dessas 

propostas (feita no próximo capítulo) para que se possa atestar sua qualidade e 

eficácia.  
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Quadro 20: Esferas contempladas / número de propostas apresentadas por volume 

Coleção A Palavra é Sua 
Total de gêneros: 37 Total de propostas: 97 

Esfera/vol.5 Ocor. Esfera/vol.6 Ocor. Esfera/vol.7 Ocor. Esfera/vol. 8 Ocor. 

Escolar 6 Literária 7 Escolar 9 Escolar 7 

Cotidiana 5 Escolar 5 Literária 6 Literária 5 

Literária 4 Cotidiana 5 Cotidiana 5 Cotidiana 5 

Publicitária 3 Jornalística 2 Jornalística 4 Publicitária 4 

Jornalística 2 Publicitária 2 
Da Trad. 
Oral 2 Jornalística 2 

Da Trad. Oral 1 Da Trad. Oral 2 Publicitária 1 Artística 1 

      Dos negócios 1 

      Jurídica 1 

 21  23  27  26 

 

Os índices quantitativos apresentados demonstram, portanto, que nesta 

coleção, os gêneros escolares, literários e os da esfera cotidiana recebem 

praticamente o mesmo destaque. O mesmo pode-se dizer para os gêneros das 

esferas jornalística e publicitária, se for considerada a soma de ambos, embora 

com uma freqüência de ocorrência muito inferior. Observa-se que estas 5 são as 

esferas efetivamente trabalhadas e que há, de certo modo, uma distribuição mais 

equilibrada.  

Entretanto, esse critério de distribuição não se estende para as demais 

esferas contempladas. A presença, ainda que tímida, da esfera da tradição oral já 

indica que há, ao menos, uma consideração para os gêneros representativos das 

culturas locais, dentro dos quais podem ser utilizadas outras variedades da 

língua, além daquela considerada como norma culta padrão.  

Ainda assim, o privilégio dado pela coleção não parece estar fundamentado 

nos gêneros característicos dos usos públicos da linguagem. Tal observação se 

dá em função dos altos índices obtidos pela esfera cotidiana. Esta coleção parece 

também considerar imprescindível, neste nível de ensino, o enfoque de tais 

gêneros. E, conforme já mencionado, os gêneros cristalizados pela disciplina na 

tradição escolar são ainda os modelos tomados como referência para o ensino da 

escrita, orientado, portanto, também nesta coleção, na sedimentação de práticas. 

Os dados obtidos pela análise quantitativa, permitem, assim, a formulação 

de algumas suposições relativas ao modelo de abordagem adotado para o ensino 

de produção textual. Algumas das características desta coleção parecem 
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sustentar a hipótese de que a abordagem adotada incorpora em parte algumas 

das características do modelo textual. As características que indicam tal tendência 

se devem ao equilíbrio verificado na distribuição das propostas de produção com 

as esferas escolar e literária e à maior participação das esferas jornalística e 

publicitária, ainda que somadas, no cenário geral das atividades de produção 

escrita formuladas pela coleção.  

Esses dados permitem a suposição de que nesta coleção, tal qual como se 

concebe no modelo textual, a linguagem é vista como instrumento de 

comunicação em face da abertura dada aos gêneros das esferas jornalística e 

publicitária e, até mesmo, aos da esfera cotidiana que possuem tal propósito: 

comunicação. Nesse modelo, o dom e o beletrismo parecem não ser mais os 

elementos principais, mas, provavelmente, a lógica, a coesão e, ainda, a forma o 

são. Daí a importância dos modelos tradicionais – descrição, narração e descrição 

–, ou seja, os gêneros escolares que, juntamente com os literários, são 

igualmente tomados como objetos de ensino, embora haja abertura para outros 

além destes. Tais suposições, conforme já mencionado, serão verificadas 

somente no próximo capítulo por meio de modelo qualitativo de análise. 

 

2.3. Coleção Português: Linguagens – gêneros e esferas 

contemplados para a produção textual escrita 

De acordo com os dados quantitativos reproduzidos nos quadros e gráficos 

que se seguem, a Coleção Português: Linguagens considerou, para as 88 

propostas de produção textual escrita, 39 gêneros, distribuídos em 8 esferas. A 

seqüência de exposição dos dados sobre esta coleção seguirá a mesma ordem 

das anteriores. 

 

Quadro 21: Coleção Português: Linguagens – gêneros e esferas contempladas 

Gênero Esfera Ocorrência 
Argumentação Escolar 9 
Poema Literária 8 
Conto Literária 7 
Crônica Literária 4 

História em quadrinhos Jornalística  4 
Narrativa  Escolar 4 
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Peça teatral Literária 4 
Relato pessoal Cotidiana 4 
Pesquisa de opinião Publicitária 3 

Reportagem Jornalística 3 

Anúncio Publicitária 2 

Bilhete Cotidiana 2 

Cartaz  Escolar 2 

Classificado Publicitária 2 

Descrição Escolar 2 
Entrevista Jornalística 2 

Gráfico Da Divulgação Científica 2 

Lenda Da Tradição oral 2 

Notícia Jornalística 2 

Anedota Da Tradição oral 1 

Artigo Jornalística 1 

Biografia Literária 1 

Carta Cotidiana 1 

Carta de leitor Jornalística 1 

Cartão postal Cotidiana 1 

Cartum Jornalística 1 

Dissertação Escolar 1 
Editorial Jornalística 1 

E-mail Digital 1 

Fábula Literária 1 

Jornal Jornalística 1 

Legenda Jornalística 1 

Lista Cotidiana 1 

Quadrinha Da Tradição oral 1 

Questionário de entrevista Jornalística 1 

Receita Cotidiana 1 

Sátira Literária 1 

Seminário Escolar 1 

Sinopse de filme Jornalística 1 

TOTAL: 39 gêneros TOTAL: 8 esferas TOTAL:          88 

 

Segundo os dados apontados no Quadro acima, observa-se que esta 

coleção não se concentrou na exploração exclusiva de três ou cinco gêneros e 

optou por uma distribuição mais equilibrada entre o número de gêneros 

priorizados em suas propostas. Portanto, com índices próximos, nesta hierarquia, 

a argumentação, com 9 ocorrências, ocupa o 1º lugar; o poema, com 8 

ocorrências, segue em 2º lugar; o conto, com 7 ocorrências, em 3º lugar; e, em 4º 

lugar, com 4 ocorrências, cada um, encontram-se 5 gêneros: crônica, história em 

quadrinhos, narrativa, peça teatral e relato pessoal. Estes 8 gêneros aparecem 

em 44 das 88 propostas apresentadas, o equivalente a 50% do total de propostas.  
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Os 30 restantes aparecem com índices variados nas 44 propostas 

remanescentes, o que equivale a 50%; embora, 20 destes 37 gêneros, sejam 

apenas contemplados uma única vez, conforme apontado no quadro acima. Ainda 

que esses índices de proporção não sejam considerados os mais adequados para 

o que, aqui, se levantou como critério efetivo para se avaliar o critério de 

diversidade adotado pela avaliação do PNLD, nota-se que a relação entre o 

número de incidências e o número dos gêneros mais considerados já não é, nesta 

coleção, tão desproporcional como o é nas coleções vistas anteriormente. E, ao 

contrário das coleções anteriores, nesta coleção, alguns dos gêneros priorizados 

são também diferentes dos gêneros apresentados pelas outras duas coleções 

para essa categoria. 

Sendo assim, o que se verifica é que, no grupo dos gêneros priorizados, 

não estão presentes a tríade tradicional formada pela narração, descrição e 

dissertação, embora, conforme já discutido neste capítulo, a argumentação nem 

sempre seja tomada no seu sentido estrito pelas coleções. E, embora o poema, 

herdado pela tradição da disciplina da Poética, permaneça no grupo dos 

priorizados, como nas demais coleções, já são considerados, nesse grupo, 

gêneros tais como, a crônica, a peça teatral ou a história em quadrinhos, por 

exemplo. No entanto, para esses casos, será necessário verificar a abordagem 

dos gêneros na análise qualitativa. 

Analisando-se a relação geral dos gêneros contemplados e suas 

respectivas ocorrências, é possível afirmar que esta coleção considera o trabalho 

com a escrita sob a perspectiva do gênero para as suas atividades de produção 

escrita e não sob o enfoque do treino baseado em estruturas cristalizadas. 

Conforme destacadas no Quadro acima, ainda que a narrativa figure no 

grupo dos gêneros priorizados, observa-se que tais estruturas aparecem 

contempladas pela coleção, mas sem o habitual destaque configurado na análise 

das duas outras coleções e nos resultados revelados pela Amostra. Os dados 

aqui expostos encontram-se reproduzidos no Gráfico abaixo a título de melhor 

compreensão. 
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Gráfico 7: Coleção Português: Linguagens – Gêneros contemplados/número de ocorrências 

Coleção Português: Linguagens 
gêneros contemplados / índices de ocorrência

Argumentação 9
Poema 8

Conto 7
Narrativa  4
Crônica 4
HQ  4
Peça teatral 4
Relato pessoal 4

Pesq de opinião 3
Reportagem 3

Anúncio 2
Bilhete 2
Cartaz 2
Classificado 2
Descrição 2
Entrevista 2
Gráfico 2
Lenda 2
Notícia 2

Anedota 1
Artigo 1
Biografia 1
Carta 1
Carta de leitor 1
Cartão postal 1
Cartum 1
Dissertação 1
Editorial 1
E-mail 1
Fábula 1
Jornal 1
Legenda 1
Lista  1
Quadrinha 1
Quest. de entrev 1 
Receita 1
Sátira 1
Seminário 1
Sinopse de filme1

0 2 4 6 8 10
 

 

Os dados referentes às esferas contempladas pela coleção, seguem 

abaixo reproduzidos no Quadro 22 – no qual se relacionam seus respectivos 

índices e percentuais de ocorrência – e no Gráfico 8 – no qual, tais dados podem 

ser visualizados de melhor maneira.  
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Quadro 22: Coleção Português: Linguagens – esferas contempladas e números de 
ocorrência 

Esfera Ocorrência % 
Literária 26 29,55 
Escolar 19 21,60 
Jornalística 19 21,60 
Cotidiana 10 11,36 

Publicitária 7 7,95 

Da Tradição oral 4 4,54 

Da Divulgação Científica 2 2,27 

Digital 1 1,13 

 88 100,0 

 

Gráfico 8: Coleção Português: Linguagens – esferas / percentual de participação 

Coleção Português: Linguagens 
 esfera/percentual de participação

Da Tradição 
oral

4,54%

Da 
Divulgação 
Científica

2,27%

Digital
1,13%

Cotidiana
11,36%

Publicitária
7,95%

Jornalística
21,60%

Escolar
21,60%

Literária
29,55%

 

 

Os dados quantitativos reproduzidos acima demonstram que, ao contrário 

das coleções anteriores, as esferas priorizadas, nesta coleção, ocupam posições 

diferenciadas. A esfera literária, com 26 ocorrências e com um índice de 

participação equivalente a 29,55% do total de propostas, ocupa o 1º lugar. O 2º 

lugar é dividido pelas esferas escolar e jornalística, com 19 ocorrências, cada, e 

com um percentual de 21,60% em participação. Essas três esferas, somadas, 

correspondem a um percentual de participação de 72,75%. No entanto, a esfera 
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escolar não recebe, aqui, um destaque tão grande, uma vez que no mesmo 

patamar se encontra a esfera jornalística. A seguir, observa-se a esfera cotidiana, 

com 10 ocorrências e com um percentual de 11,36%, e a esfera publicitária, com 

7 ocorrências e com um percentual de 7,95%. 

As três esferas restantes – da tradição oral, da divulgação científica e 

digital – aparecem com índices bem menores do que as demais. Entretanto, ainda 

que convocada em apenas uma proposta, a esfera digital é, ao menos, 

considerada nesta coleção, ao contrário das demais. Nesse sentido, o mesmo 

pode ser verificado para a esfera da divulgação científica, que, aqui, é convocada 

em 2 propostas, mas as esferas artística, burocrática, dos negócios e jurídica não 

foram pleiteadas nas propostas de produção escrita desta coleção.  

Os índices quantitativos apresentados demonstram, portanto, que ao 

contrário do que se viu nos resultados da Amostra e nos das coleções 

anteriormente analisadas, os gêneros referentes às esferas escolar, literária, 

jornalística e cotidiana, recebem, nesta coleção, uma prioridade diferenciada. 

Além da mudança de posição, há também um critério de distribuição mais 

equilibrado, sobretudo, em relação à primeira coleção aqui analisada. 

Nota-se também a presença, ainda que pouco efetiva, das esferas da 

tradição oral, da divulgação científica e digital indicando, ao menos, uma 

consideração para os gêneros representativos das culturas locais e para alguns 

dos gêneros representativos dos usos públicos e contemporâneos da linguagem. 

E, ao contrário do que ocorre não só na Amostra como nas demais coleções, o 

destaque para a esfera cotidiana já é bem menor.  

Diante, portanto, das características obtidas pela análise dos dados 

quantitativos, é possível supor que esta coleção adote para o enfoque de ensino 

de produção escrita os conceitos do modelo interacionista. As características que 

motivam tal hipótese se devem ao equilíbrio verificado na distribuição das 

principais esferas e gêneros considerados para as propostas de produção e à 

mudança na hierarquia dessas esferas e gêneros. A esfera escolar não mais 

ocupa o primeiro lugar que lhe é peculiar segundo atestam os resultados da 

Amostra e os resultados das outras coleções aqui analisadas. Isso permite supor 

que o ensino da escrita desta coleção parece não se concentrar principalmente 

nas práticas cristalizadas escolares. 
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Nesse sentido, pode-se prever que o trabalho destinado à produção 

escrita, então, privilegie a noção de gênero e, portanto, a concepção de 

linguagem como forma de interação e a ênfase do seu aspecto dialógico que são 

características das concepções do referido modelo.  

Ainda, dentro do enfoque interacionista, o ensino da escrita se dá na 

importância da interação enunciativo-discursiva do sujeito com a situação social 

de produção e deixa para um segundo plano a estrutura do texto e os processos 

de cognição. Pode ser essa a perspectiva em que se baseia a abordagem de 

ensino de produção escrita desta última coleção. Tal como se fará para as 

coleções anteriores, tais suposições somente serão passíveis de convalidação 

por meio da análise qualitativa. 

Quanto à distribuição das propostas de produção apresentadas, conforme 

se observa no Quadro 23, abaixo, observa-se que, das 88 propostas 

apresentadas, 21 são destinadas para o volume de 5ª série, 30 para o volume de 

6ª série e, para os volumes referentes às últimas séries, 7ª e 8ª série, somente 19 

e 18, respectivamente. Isso significa que, em média, são apresentadas 11 

propostas por semestre letivo, cerca de 3 propostas a cada mês; o que, a 

princípio parece ser insuficiente. Contudo, conforme já mencionado, a análise 

qualitativa das propostas e dos encaminhamentos permitirá uma avaliação mais 

pertinente sobre a natureza de tais propostas. 

E, em relação às demais coleções, nota-se que, esta coleção, prioriza em 

quase todos os volumes os gêneros literários. Os gêneros jornalísticos são 

considerados em um número bem maior de propostas e se equiparam ao número 

de propostas reservadas para os gêneros escolares. Além disso, Os gêneros da 

esfera cotidiana não exercem tanta influência. E, ainda que presente em 1 

proposta apenas, já há menção, ao menos, para 1 gênero da esfera digital.  
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Quadro 23: Esferas contempladas / número de propostas apresentadas por volume 

Coleção Português: Linguagens 
Total de gêneros: 39 Total de propostas: 88 

Esfera/vol.5 Ocor. Esfera/vol.6 Ocor. Esfera/vol.7 Ocor. Esfera/vol. 8 Ocor. 

Cotidiana 9 Literária 10 Literária 8 Literária 6 

Jornalística 4 Escolar 8 Jornalística 6 Escolar 5 

Escolar 4 Jornalística 6 Escolar 2 Jornalística 4 

Literária 2 Da Trad. oral 4 Publicitária 2 Publicitária 2 

Digital 1 Cotidiana 1 
Da Divulg. 
Científ. 1 

Da Divulg. 
Científ. 1 

Publicitária 1 Publicitária 1     

 21  30  19  18 

 

3. Síntese da análise quantitativa – confrontando perfis 

Diante dos resultados obtidos referentes às analises da Amostra e das 

coleções que compõem o corpus, cabe traçar algumas considerações. Auxiliando 

a condução dessas considerações, reproduziu-se no Quadro abaixo, uma síntese 

dos principais aspectos que merecem ser destacados na conclusão desta análise. 

E, nos Gráficos 9 e 10, uma representação visual das grandezas obtidas para 

cada um dos aspectos apresentados por cada coleção, reproduzidos no Quadro 

24.  

 

Quadro 24: Síntese dos dados analisados nas coleções que compõem o corpus 

DADOS DE ANÁLISE 
(SÍNTESE) 

COLEÇÃO: 1 
PORTUGUÊS: 
TEXTO & VOZ 

COLEÇÃO: 2 
A PALAVRA  

É SUA 

COLEÇÃO: 3 
PORTUGUÊS: 
LINGUAGENS 

Gêneros  28 gêneros  37 gêneros 39 gêneros  

Propostas  85 ocorrências 97 ocorrências 88 ocorrências 
Gêneros priorizados / nº. 
de propostas 
Percentual de participação 

5 / 39 
 
45,88% 

5 / 44 
 
45,36% 

8 / 44 
 
50% 

Esferas priorizadas 
Esferas consideradas:  8 9 8 
1º lugar Escolar  38,82% Escolar 27,85% Literária 29,55% 

2º lugar Literária 25,88% Literária 22,68% 
Escolar e 
Jornalística 21,60% 

3º lugar Cotidiana 17,64% Cotidiana 20,63% Cotidiana 11,36% 
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Gráfico 9: Síntese do comportamento de cada coleção referente às propostas e aos gêneros 
contemplados 
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Gráfico 10: Síntese de análise quantitativa do comportamento de cada coleção referente às 
esferas priorizadas  
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Primeiramente, cabe ressaltar o número de propostas de produção escrita 

apresentadas por cada coleção. As três coleções aqui analisadas apresentam 

respectivamente 85, 97 e 88 propostas, conforme se observa no quadro acima. 

Isto significa que, na média, por volume, são apresentadas 22,75 propostas. 

Considerando-se que cada volume representa um ano letivo (8 meses 

aproximadamente), por mês escolar, portanto, o aluno é exposto a somente cerca 

de 2 atividades de produção escrita que, dependendo da sua natureza, isto é, do 

modelo de produção considerado, este valor pode ser considerado irrisório e 

contraproducente, dado o valor que a natureza dessas atividades tem para o seu 

desenvolvimento. E, no cenário da Amostra global, de tal raciocínio, obtém-se um 

número ainda menor. Sem uma devida progressão de abordagens e/ou 

retomadas, o número apresentado pode significar um trabalho estéril e pouco 

profícuo para o desenvolvimento e incorporação dos conhecimentos inerentes a 

esse ensino. 

Em relação aos gêneros priorizados para o trabalho com produção escrita, 

percebe-se ainda a grande e permanente influência exercida pelos gêneros que 

efetivamente concentram-se na tradição das práticas cristalizadas de escrita da 

esfera escolar, ou seja, na demasiada atenção aos gêneros escolares e ao 

poema; os primeiros, herdeiros da Retórica e, o segundo, herdeiro da Poética, em 

razão da importância dada pela disciplina de Língua Portuguesa a essas 

disciplinas, conforme já mencionado. Os resultados da Amostra e os das coleções 

analisadas, sobretudo os das duas primeiras, atestam essas afirmações.  

A terceira coleção aqui analisada não se comporta exatamente do mesmo 

modo, mas também pode ser incluída, pelo menos em parte, nesse contexto, em 

razão dos índices de ocorrência obtidos pelo poema e, conseqüentemente, do 

lugar de destaque reservado à esfera literária nessa coleção. Na análise 

qualitativa será possível confirmar ou não tal comportamento.  

Da análise quantitativa aqui apresentada, percebe-se que a natureza dos 

gêneros priorizados e a discrepância de participação lhes dada em detrimento dos 

demais apresentados são dois aspectos que contribuem para o que nesta 

pesquisa foi posto em cheque: o critério de diversidade tomado pela Avaliação.  

Um outro aspecto que merece ser destacado se deve à relevância 

atribuída, de maneira geral, pelas coleções à esfera cotidiana. Os índices de 
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participação reservados a essa esfera pelas três coleções, bem como pela 

Amostra, parecem comprovar que há um consenso partilhado, de âmbito escolar, 

de que os gêneros desta esfera ou ainda não foram incorporados pelo aluno 

nesse nível de ensino ou apresentam características mais apropriadas para uma 

abordagem mais efetiva, levando-se em conta o fato de que tais gêneros são 

mais familiares ao aluno e que demandam menos tempo de exposição no 

contexto dos LDP.  

Ainda assim, cabe aqui indagar se ao longo dos ciclos de ensino 

anteriores, este aluno já não foi exposto o bastante a tais tipos de propostas, isto 

é, se já não escreveu um número suficientemente adequado de cartas, bilhetes, 

avisos, etc. Diante dessa relevância, cabe na análise qualitativa, observar mais 

detalhadamente os modelos de encaminhamento dados para as atividades que 

contemplam tal esfera e comparar-se com os modelos dados para as demais, a 

fim de validar ou não tal suposição. 

Referente à seleção das esferas que não foram adotadas em comum pelas 

três coleções (destacadas em amarelo no Quadro abaixo), observam-se algumas 

possíveis diferenças no modo pelo qual os objetivos traçados para o Ensino 

Fundamental são ou não considerados. Nesse Quadro, são indicadas as esferas 

consideradas pelas respectivas coleções. Destacam-se, na cor cinza, as 3 esferas 

priorizadas pelas coleções dentre as demais esferas trabalhadas e, na cor 

amarela, as esferas que não foram adotadas em comum pelas três coleções.  

 

Quadro 25: Relação das esferas contempladas pelas coleções que compõem o corpus 

ESFERAS IDENTIFICADAS 
NAS COLEÇÕES 

 

COLEÇÃO: 
PORTUGUÊS: 
 TEXTO & VOZ 

COLEÇÃO: 
A PALAVRA 

 É SUA 

COLEÇÃO: 
PORTUGUÊS: 
LINGUAGENS 

Artística  X X 

Burocrática X   
Cotidiana X X X 
Da Divulgação Científica   X 

Da Tradição oral  X X 
Digital   X 

Dos Negócios X X  
Escolar X  X  X  
Jornalística X X X  

Jurídica X X  
Literária X  X  X  

Publicitária X X X 
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Diante dos dados apresentados acima, percebe-se que a primeira coleção 

optou por considerar as esferas burocrática, dos negócios e jurídica; propondo-se, 

possivelmente, a considerar em suas propostas de produção aspectos como a 

cidadania e a formação para o trabalho.  

Já a segunda coleção optou também pelas esferas artística e da tradição 

oral, além das esferas dos negócios e jurídica, demonstrando não só julgar 

necessário contemplar os aspectos como a cidadania e a formação para o 

trabalho, como também a fruição estética dos usos artísticos da linguagem e a 

valorização da pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro.  

E a terceira coleção achou mais producente incluir as esferas artística, da 

divulgação científica, da tradição oral e a digital, não fazendo menção às esferas 

burocrática, dos negócios e jurídica, por considerar, provavelmente, mais 

relevante produções que proporcionem ao aluno a fruição estética dos usos 

artísticos da linguagem e a valorização da pluralidade do patrimônio sociocultural 

brasileiro, além dos gêneros representativos de alguns usos públicos da 

linguagem.  

De qualquer modo, nota-se que essas esferas apresentam índices 

inexpressivos diante dos índices apresentados pelas demais esferas 

consideradas pelas coleções. E é em razão desses índices mínimos de 

participação, que se torna viável a afirmação de que a inclusão de tais esferas 

presta-se apenas para o cumprimento de uma das exigências da avaliação do 

PNLD, no que se refere à diversidade, e dos objetivos indicados pelos PCN: 

presença de gêneros representativos dos usos públicos da linguagem, 

valorização da pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro e de outros 

povos, garantia do pleno exercício da cidadania, favorecimento da reflexão crítica 

e da fruição estética dos usos artísticos da linguagem. 

Os dados obtidos revelam que as esferas escolar, literária, cotidiana 

jornalística e publicitária são consideradas pelas três coleções. As duas primeiras 

coleções reservam para as esferas escolar, literária e cotidiana, respectivamente 

os três primeiros lugares, ainda que na segunda coleção haja uma distribuição 

mais equilibrada entre essas três esferas. A terceira coleção já estabelece outra 

ordem para as três esferas priorizadas. Nessa coleção, os três primeiros lugares 

são dados respectivamente 4 esferas: literária; jornalística e escolar; e cotidiana.  
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Portanto, diante das características advindas da natureza das esferas 

priorizadas, dos lugares de destaque ocupados e dos seus índices de 

participação no total das propostas apresentadas por cada coleção que se 

traçaram neste capítulo algumas hipóteses sobre as possíveis formas de 

abordagem para o ensino da escrita dessas coleções. 

No próximo capítulo, será apresentada a análise qualitativa das propostas 

de atividades de produção escrita dessas coleções, sendo possível, portanto, 

refinar a pesquisa, buscando responder às demais questões formuladas, e, deste 

modo, (in)validar as hipóteses levantadas por meio da análise quantitativa, 

apresentada neste capítulo.  
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CAPÍTULO VI: 
AS PROPOSTAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA – 

ANÁLISE QUALITATIVA DO CORPUS 

 
 

1. Introdução 

Neste capítulo, serão apresentados os procedimentos tomados para a 

execução da análise das propostas de produção escrita pelas três coleções que 

compõem o corpus. Essa análise, conforme já mencionado no capítulo de 

metodologia, tem como característica o enfoque interpretativista, concebido a 

partir de uma abordagem enunciativo-discursiva bakhtiniana.  

Os resultados obtidos permitirão compreender o significado das tendências 

constatadas e de suas possíveis implicações para o ensino-aprendizagem da 

produção escrita, no que diz respeito às estratégias e aos procedimentos 

adotados pelas coleções selecionadas. Deste modo, será possível responder, 

portanto, se os gêneros são tomados ou não como objeto de ensino, em 

consonância com os critérios estabelecidos pelos PCN, e de que forma se 

concretiza a abordagem desse objeto, respondendo, desse modo, à segunda 

questão de pesquisa24.  

Os dados utilizados nesta análise são os volumes de 5ª a 8ª séries de cada 

coleção, bem como as suas respectivas resenhas presentes no Guia de Livros 

Didáticos do PNLD/2005. E os aspectos selecionados para o seu 

desenvolvimento estão baseados nos critérios de análise apresentados no 

Capítulo de Metodologia, por meio do Quadro 5 (p. 100).  

 

 

 

                                                           

24 As questões de pesquisa se encontram no item 5 do Capítulo de Metodologia. Para melhor compreensão, 
optou-se pela reprodução das mesmas nesta nota. 

1. Quais são os gêneros de discurso e as esferas de circulação priorizados pelos LDP para o ensino de 
produção escrita?  

2. De que forma esses gêneros são trabalhados para contribuir para o desenvolvimento das capacidades 
de linguagem (capacidades de ação, capacidades discursivas e capacidades lingüístico-discursivas), 
implicadas na apropriação desses gêneros no ensino de produção escrita?  
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2. As resenhas – relações de semelhanças e/ou disparidades  

No propósito de traçar um perfil comparativo das três coleções, como 

primeira medida, procurou-se, nos trechos de suas respectivas resenhas, 

relacionar possíveis traços de semelhança e de contraste a partir de suas 

características. O quadro abaixo reproduz os referidos trechos: 

 

Quadro 26: Trechos das resenhas referentes às coleções analisadas25 

Col: Português: Texto & Voz Col: A Palavra é Sua Col: Português: Linguagens 

A seção Produção de texto 
apresenta propostas que 
levam em conta a 
diversidade de gêneros e de 
tipos de texto e apresentam 
modelos que o aluno deve 
tomar como base para a sua 
produção; 
O manual acompanha o livro 

do aluno, com sugestões de 
respostas, e explicita os 
pressupostos teóricos da 
obra. Oferece orientações 
gerais sobre o trabalho de 
produção escrita. 
Recortes de textos são 
apresentados em outras 
atividades, em especial, como 
modelo nas propostas de 
produção escrita e nos 
exercícios de pontuação. 
As propostas de produção 

escrita contribuem para a 
elaboração temática e dão 
seqüência ao trabalho 
desenvolvido nas atividades de 
leitura e nos debates. Elas se 
baseiam na exploração do tema 
do texto a ser redigido, por 
meio de questionamentos e 
orientações. São propostas 
variadas e contemplam 
produções individuais e em 
grupo, que favorecem ao aluno 
ampliar suas posições em 
relação à temática. 
As atividades, porém, não 

consideram explicitamente os 
aspectos de planejamento, 
revisão e reelaboração dos 
textos e, assim, não favorecem 
que o aluno desenvolva 
efetivamente essas habilidades. 

O trabalho com a 
produção textual enfatiza, 
predominantemente, os 
aspectos procedimentais da 
escrita como o rascunho, o 
planejamento e a revisão.  

As atividades de 
produção de textos escritos, 
de modo geral, contribuem 
para construção da 
textualidade pelo aluno – no 
que se refere aos aspectos 
procedimentais da escrita 
(elaboração de rascunho, 
planejamento e revisão) e à 
forma composicional de 
alguns gêneros propostos. 
Entretanto, ressalta-se que 
este trabalho muitas vezes 
se limita a “lembretes” para 
o aluno. As orientações 
quanto às convenções 
escritas indicam, 
geralmente, a necessidade 
de revisar a ortografia e a 
pontuação do texto. Vale 
notar certa recorrência dos 
gêneros propostos para 
produção em todos os 
volumes. Também se 
percebe que as propostas 
resultam em textos 
distantes dos que de fato 
são encontrados na 
sociedade. O contexto social 
de circulação privilegiado é 
a escola e a sala de aula, 
com poucas exceções; e os 
destinatários são sempre os 
colegas e o professor. 

Vale ressalvar que, em 
algumas situações, percebe-
se uma oscilação da coleção 

Algumas das principais 
características desta coleção 
residem nas atividades inter-
relacionadas de leitura, escrita 
e reflexão sobre a língua, que 
favorecem um ensino-
aprendizado de qualidade. 
Destaca-se também a 
exploração pertinente de 
gêneros textuais variados. Os 
temas e textos selecionados 
podem estimular o aluno a 
refletir sobre a realidade e a 
se posicionar criticamente. 
Na seção Produção de texto, 
trabalham-se as 
características do gênero 
proposto e depois 
apresentam-se novos textos 
para que, por meio dessa 
leitura, o aluno perceba 
características daquele gênero 
e possa escrever seu texto; 
Já no último capítulo de cada 
unidade, intitulado Intervalo, 
propõe-se a retomada dos 
conteúdos estudados, por 
meio de atividades lúdicas e 
de projetos que visam à 
divulgação dos textos 
produzidos pelos alunos. A 
produção de textos é apoiada 
na teoria dos gêneros textuais 
e na lingüística textual e 
explora outras linguagens 
(pintura, desenho, grafite). É 
visível, no conjunto da obra, 
que esses quatro principais 
objetivos norteiam sua 
estrutura, a seleção textual, o 
tratamento conferido ao 
conhecimento gramatical e a 
opção pela exploração dos 

                                                           

25 Os trechos destacados em negrito se referem aos aspectos que não foram confirmados pela presente 
análise. 
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A adequação do estilo ao 
gênero e a observação das 
convenções da escrita quase 
não são exploradas. 
Quanto à forma 

composicional, o enfoque 
principal consiste na observação 
de modelos de textos 
oferecidos. Em muitos casos, a 
coleção omite o gênero ou o 
tipo de texto em suas 
orientações sobre a produção 
escrita dos alunos. 
A explicitação dos 

destinatários, do contexto de 
circulação e do suporte dos 
textos produzidos ocorre de 
forma mais consistente nos 
volumes da 5ª e 6ª séries e 
praticamente deixa de existir 
nos volumes finais. Em poucos 
casos, os objetivos da produção 
escrita são mencionados, mas 
isso ocorre também com menos 
freqüência nos últimos volumes. 
Na maior parte das propostas, 
os próprios alunos são os 
destinatários. Quando 
explicitado, o contexto social de 
circulação dos textos produzidos 
é quase sempre a sala de aula. 
O manual do professor repete-
se em todos os volumes da 
coleção, oferece uma 
bibliografia pertinente e é claro 
na apresentação de seus 
pressupostos teóricos e dos 
princípios norteadores do 
projeto proposto, abordando 
um trabalho a partir dos temas 
de natureza ética e política. 
Para isso, considera a qualidade 
dos textos e oferece orientações 
gerais sobre o trabalho com os 
conteúdos de ensino da Língua 
Portuguesa e sobre avaliação. 
Mas não oferece definição de 
parâmetros para a realização 
desse trabalho. 
 

 
 

no tratamento de alguns 
conceitos. Por exemplo, 
quando utiliza gênero e tipo 
de texto, os conceitos não 
são explicitados. 
Subentende-se que a 
coleção considera gênero e 
tipo de texto como 
sinônimos. Quando se refere 
às noções de autor, eu-lírico 
e narrador, também há 
oscilação no sentido: em 
alguns casos, são 
apresentados como 
sinônimos e, em outros, são 
diferenciados. 
O manual do professor não 
explicita os pressupostos 
teórico-metodológicos 
assumidos pela coleção ou 
os objetivos a serem 
atingidos no ensino dos 
componentes. Mas o manual 
especifica os aspectos 
didáticos para execução das 
atividades, orientando-os.  
 

aspectos formais dos textos 
em suas relações com os 
contextos de produção 
(abordagem textual-
discursiva). 
O estudo da Língua 
Portuguesa é proposto em 
seus aspectos tanto funcionais 
quanto formais. Os primeiros, 
a partir da leitura e escrita de 
textos diversos, levando em 
conta gênero, interlocutor, 
tema, registro e variação 
lingüística. Os aspectos 
formais são analisados por 
meio da observação e análise 
de elementos estruturais, 
categorias e classes 
gramaticais em textos 
escritos. 

O trabalho com a leitura 
relaciona-se diretamente com 
a produção de textos escritos, 
do ponto de vista tanto da 
temática abordada quanto dos 
gêneros e recursos 
lingüísticos. As condições de 
produção são fornecidas de 
forma adequada, incluindo 
destinatário, objetivo, tema, 
gênero e registro lingüístico. 
Oferecem-se também 
orientações para o aluno 
avaliar o próprio texto e 
refazê-lo se necessário. 

Os vários textos a serem 
escritos (e-mail, cartão, 
conto, crônica, reportagem, 
editorial, artigo de opinião, 
entrevista) não seguem um 
percurso linear – narração, 
descrição e dissertação – 
como tradicionalmente é 
proposto. A abordagem é feita 
em espiral, com os gêneros 
sendo apresentados e 
reapresentados com 
diferentes graus de 
profundidade. Diversos textos 
narrativos, descritivos, 
argumentativos, expositivos e 
dialogais são trabalhados nos 
quatro volumes da coleção. 

O manual do professor 
aborda os princípios teórico-
metodológicos da coleção e 
apresenta indicações teóricas 
e práticas para a avaliação do 
aprendizado dos alunos 

Os princípios teórico-
metodológicos indicam 
claramente a concepção 
interacionista em que se 
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baseiam as várias atividades 
propostas no livro do aluno. 
A avaliação do aprendizado de 
textos escritos é sugerida, no 
manual do professor, a partir 
de conceitos fundamentais 
sobre o tema. As orientações 
para a avaliação não 
correspondem simplesmente à 
correção gramatical ou à 
atribuição de nota. 
Apresentam-se indicações 
práticas ao docente, como 
observar se o aluno aprendeu 
certos conteúdos necessários 
ao texto escrito, se há 
adequação de seu texto ao 
gênero solicitado, se existe 
coerência, se ocorre o uso da 
variedade lingüística e se as 
convenções da escrita são 
observadas. 

 

 

De acordo com a descrição das resenhas, a primeira coleção enfatiza a 

elaboração temática, mas parece não explorar de forma satisfatória os aspectos 

da textualidade, os procedimentais (planejamento, revisão e reelaboração dos 

textos) e as condições de produção.  

Já a segunda, parece enfatizar os procedimentais e a terceira parece 

propor uma abordagem satisfatória para esses três aspectos. Percebe-se também 

que as duas primeiras coleções omitem, em suas orientações, o gênero ou o tipo. 

A segunda parece considerar gênero e tipo como sinônimos. E a terceira coleção 

parece adotar e explicitar as diferenças entre gêneros e tipos de texto nas 

propostas apresentadas.. 

Na análise do Manual do Professor, as resenhas apontam que os 

pressupostos teórico-metodológicos da segunda coleção não são explicitados. 

Entretanto, pôde-se constatar, mediante análise dos respectivos Manuais, que a 

primeira coleção também apresenta tal característica, ao contrário do que se 

encontra na sua resenha, pelo menos no que se refere à produção de textos.  
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3. Propostas de produção escrita: características de sua 

organização nos LDP 

As três coleções apresentam uma organização semelhante na estrutura de 

seus capítulos ou unidades e, do mesmo modo, uma seção específica para a 

abordagem das atividades de produção escrita. 

Na coleção Português: Texto & Voz, essa seção, intitulada Produção de 

texto, é composta por um título que, na maioria das vezes, não se refere ao 

gênero ou tipo proposto, mas sim a títulos aleatórios baseados no tema abordado 

pelo texto apresentado para o trabalho com leitura; à apresentação de uma 

situação para a produção; e à indicação de um ou dois modelos ilustrados a 

serem tomados pelo aluno para a execução da atividade proposta, além de 

algumas orientações gerais. 

Na coleção A Palavra é Sua, essa seção é chamada de Sala de Redação e 

é subdividida em três partes. A primeira, intitulada Análise do texto, trabalha com 

aspectos gramaticais do texto apresentado para o trabalho de leitura e 

interpretação. A segunda, intitulada Aquecimento, apresenta atividades com o 

objetivo de estimular o aluno para a produção final apresentada na etapa 

seguinte. E a terceira parte, intitulada Redação, apresenta duas sugestões de 

produção: uma individual e outra em dupla. 

As propostas se baseiam na apresentação de uma situação de produção 

(baseada na situação de produção do texto de leitura apresentado ou numa 

situação hipotética, por vezes, bastante artificial), do tema, de breves orientações 

sobre o desenvolvimento do texto, da indicação, por vezes, de um modelo 

ilustrado a ser seguido, e de orientações gerais sobre o registro adequado, além 

de propostas para a revisão, a reescrita e a auto-avaliação. Em alguns capítulos, 

notam-se algumas propostas de produção, além das propostas apresentadas na 

seção específica. A utilização dos termos indicados para intitular as seções que 

se destinam ao desenvolvimento de produção escrita revela uma postura baseada 

nas teorias da criatividade, bastante empregada na década de 70. 
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Na coleção Português: Linguagens, tal como ocorre na primeira coleção, a 

seção também recebe o título Produção de texto e se organiza da seguinte forma: 

na primeira parte é apresentado um texto representativo do gênero a ser 

trabalhado para abordagem do ponto de vista teórico, ou seja, aspectos 

pertinentes ao gênero: tema, forma composicional e estilo. São também 

trabalhados os aspectos de produção e recepção do gênero. Tais aspectos são 

levantados por meio de questionamentos, fazendo com que o aluno, por meio de 

observações e reflexão, possa criar e estabelecer conceitos.  

Na segunda parte, com o título Agora é a sua vez, são apresentadas duas 

propostas, geralmente. Há orientações sobre o planejamento, revisão e auto-

avaliação, além dos aspectos relativos às condições de produção e à 

textualidade. Tais aspectos não são apenas solicitados, mas também trabalhados 

teoricamente em seções antecedentes e subseqüentes a esta. Um outro 

diferencial observado é que esta coleção apresenta, no final de cada unidade das 

quatro apresentadas por cada um dos quatro volumes, um capítulo chamado 

Intervalo. Este capítulo tem como objetivo a retomada dos conteúdos 

apresentados por meio da execução de vários projetos que visam à divulgação 

dos textos produzidos, além da sugestão de outros que serão veiculados em 

situações concretas e mais efetivas de produção e circulação tais como mostras, 

varal de poesias, exposições, feiras etc.  

O comportamento característico das três coleções em relação à 

organização dos conteúdos por seções didáticas reflete uma visão procedimental 

do ensino de Língua Portuguesa, o que parece caracterizar a forma 

composicional do gênero livro didático. Os temas, isto é, os objetos de ensino 

privilegiados e sua apreciação de valor são: leitura, produção textual e gramática. 

Daí a divisão em categorias ou, no caso, seções. Tal visão encontra-se, de certa 

forma, também refletida tanto no formato adotado pelos PCN para a exposição de 

conteúdos quanto no modelo de ficha elaborado pelo PNLD. 
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4. A abordagem e as propostas de produção escrita: analisando 

os encaminhamentos  

4.1. Coleção Português: Texto & Voz 

Esta coleção apresenta propostas de escrita que contemplam uma 

expressiva recorrência dos gêneros escolares, na perspectiva de redações 

escolares endógenas. Não há enfoque na perspectiva do gênero ou do tipo.  

As atividades seguem um modelo exclusivo de organização, tanto na 

abordagem de gêneros escolares, quanto na abordagem de gêneros 

escolarizados. Como, nesta coleção, as atividades dão prioridade ao 

desenvolvimento de um tema proposto, não se observam efetivamente 

abordagens diferentes, pois não há abordagem das propriedades dos textos, 

como será demonstrado nesta análise. Há sugestões para atividades individuais, 

em duplas e em grupos.  

No modelo de organização, conforme descrito acima, não há indicações 

explícitas quanto ao gênero ou ao tipo de texto proposto. Encontram-se apenas 

orientações superficiais, desprovidas de propósitos concretos, tais como: escreva 

um texto; vá escrevendo palavras ou frases que lhe vêm à mente; escreva 

sonhando; escreva uma cena engraçada; produzam um pequeno texto no 

caderno; entreviste um líder negro da comunidade; conte-lhe tudo o que sua alma 

sente; sonhe com outros mundos; faça versos; crie seu mundo.  

Diante de tais enunciados, percebe-se de antemão que esta coleção 

recebe grande influência da metodologia de ensino ‘criativo’, bastante utilizado 

nos anos 70, conforme discutido no Capítulo I. Os exemplos de propostas 

destacadas adiante irão confirmar tal postura. 

Em grande parte das propostas, não há indicações dos objetivos para a 

produção e, nas ocasiões em que isso ocorre, tais indicações compartilham das 

mesmas características das indicações referidas acima. Destacam-se como 

exemplos: exercitar a descrição, exercitar o humor, provocar graça e humor, para 

ser dramatizada depois, dar os parabéns para Robson, explorar com sabor um 

tema. Tais características podem ser demonstradas pelo exemplo destacado 

abaixo: 
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Brincando de rimar 

Brinque de rimar, de fazer versos, com nomes de pessoas. É o momento de 
exercitar o humor. Alguns exemplos: 

Terrível essa Beatriz  Marcha, marcha Daniel! 
Em tudo mete seu nariz.  Segue em frente, até o quartel! 

Coleção Português: Texto & Voz, vol. 5, p. 41 (ênfase adicionada). 

 

Os destinatários, quando indicados, são na maioria das vezes os colegas 

da sala ou da escola. Outros destinatários indicados são: um cliente imaginário, 

uma pessoa qualquer, Robson, uma pessoa que esteja vivendo um momento 

difícil, um padre, um jornalista. O mesmo se verifica para o contexto de circulação 

e para o suporte. Na maioria das propostas, tais aspectos não são sequer 

mencionados e, quando são indicados, o contexto de circulação é a escola e, 

para suporte, são indicados o caderno do aluno e o mural da sala ou da escola. 

Nota-se somente, em raríssimas ocasiões, a indicação de suportes tais como 

jornal do bairro e revista. Encontram-se abaixo reproduzidas, na íntegra, algumas 

atividades que apresentam as características apontadas acima. 

 

Um momento de apuro 
1. Qual é a criança que não faz traquinagens em casa, na escola, na rua...? As 

“aprontações” são assim: a gente sabe como começam, mas nunca sabe como vão 
terminar. Escreva, no caderno, uma de suas aventuras que lhe tenha trazido o maior 
apuro, o maior sufoco. Use uma linguagem simples, espontânea, cheia de humor. 

2. Ruth Rocha criou a história de um garoto em apuros. Se preferir, faça como ela. Em 
vez de contar uma experiência pessoal, crie, no seu caderno, a história de alguém 
que viveu um e-le-tri-zan-te momento de apuro. 

Coleção Português: Texto & Voz, volume 5, p. 24 (ênfase adicionada). 

 

O circo 
1.  A escritora Sylvia Orthof criou o circo maluco de Minduim. Um circo com direito até a 

cachorro que mia e relincha e freira trapezista. 
      Que tal você também dar asas à imaginação e criar o seu circo maluco? Um circo 

com direito aos artistas que você imaginar, fazendo as maluquices que eles – os 
artistas – bem entenderem. Descreva o seu circo. Como ele é por fora e por dentro, 
seu tamanho etc. Descreva também os artistas que você criar. Dê características 
exteriores e interiores para eles. 

2.  Você já foi a algum circo? O que você guarda na lembrança sobre ele? Conte as 
emoções que viveu com esse espetáculo.Aqui também você pode exercitar a 
descrição. Fale como era o circo, descreva artistas, bichos... 

Coleção Português: Texto & Voz, volume 5, p. 30 (ênfase adicionada). 
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Algumas das instruções destacadas das atividades acima – linguagem 

espontânea e cheia de humor, dar asas à imaginação, criar o seu circo maluco – 

indicam o modelo de abordagem equivocada gerada sob o propósito da redação 

criativa nos LDP. Abaixo, destacam-se dois outros exemplos semelhantes de 

atividades: 

Uma narrativa mágica 
O texto O datilógrafo, de Everaldo M. Veras, é de 1982. Eram tempos, como 

vimos, em que a máquina de escrever dominava soberana. 
Hoje a vedete é o computador. A proposta é que você crie, em seu caderno, uma 

narrativa mágica envolvendo um micro.  

Coleção Português: Texto & Voz, volume 7, p. 148 (ênfase adicionada). 

 

O protesto do silvícola 
Imagine um índio que tenha vivido no Brasil – antes do descobrimento – e que 

estivesse voltando hoje à terra. 
Desencantado, observa rios poluídos, florestas em extinção... O que ele tem a 

dizer para a chamada civilização branca? Qual é o seu protesto? 
Escreva um texto no seu caderno ou em uma folha à parte. Faça o silvícola 

primitivo falar! 

Coleção Português: Texto & Voz, volume 7, p. 102 (ênfase adicionada). 

 

Aqui, como nas anteriores, encontram-se presentes os termos cuja 

conotação remete à Pedagogia Criativa, que, em nome da criatividade 

possibilitou interpretações e práticas de adulteração dos propósitos enunciativos. 

Nesta coleção, uma grande parte das atividades de produção é conduzida sob 

tais parâmetros. Para os temas e as situações de produção parte-se da premissa 

que a ficcionalização se pauta no uso descontextualizado da escrita, onde as 

situações inusitadas, inverossímeis ganham corpo, não havendo um cuidado 

mínimo com os aspectos formais, lingüísticos e, muito menos com os discursivos. 

Percebe-se que texto, para o autor, é qualquer conjunto de palavras ou 

frases escritas. O texto é visto como um produto acabado que apenas precisa 

veicular por escrito um tema, uma mensagem ou opinião. Nesse sentido, isto é, 

visto como um mero produto, não há mesmo razão para considerar para quê, 

para quem, porque e em que contexto social de produção e circulação se veicula. 

Isso significa que o aspecto enunciativo-discursivo não é abordado pela coleção 

no que se refere à produção textual escrita. 
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Ainda referente a tais aspectos, nota-se que no Manual do Professor desta 

coleção, especificamente, na seção referente à exposição dos princípios que 

norteiam as propostas de produção, aparece curiosamente grafado, em negrito, a 

palavra dialogismo como uma das características centrais de todo e qualquer 

enunciado na concepção bakhtiniana referenciada pelo autor e com a qual ele 

anuncia concordar. Nota-se, entretanto, que tal apreciação não se aplica à sua 

prática discursiva através dos enunciados presentes na coleção de sua autoria.  

A contribuição da coleção para a construção da textualidade revela-se 

pouco producente. De uma maneira geral, a contribuição se realiza por meio de 

sugestões de temas e não pela elaboração do tema, dando seqüência ao tema do 

texto explorado pelas atividades de leitura e pelos questionamentos e debates 

propostos em torno, apenas, do tema apresentado. 

Aspectos relativos à forma composicional e ao estilo adequado ao gênero 

e/ou à situação, bem como à construção da coerência e segundo as convenções 

da escrita não são igualmente enfocados. Alguns desses recursos são apenas 

solicitados por meio de orientações vagas como as que aqui se destacam e que 

estão presentes nos exemplos selecionados – Use uma linguagem simples, 

espontânea, cheia de humor. Descreva também os artistas que você cria. Dê 

características exteriores e interiores para eles – ou através de sugestões para a 

produção que indicam como modelo o texto apresentado para a leitura ou um 

outro modelo de texto, muitas vezes inserido nessa seção.  

As operações de planejamento não são efetivas, uma vez que, nas 

orientações, só se destaca a temática praticamente. Aspectos relativos às 

operações de revisão, reelaboração e auto-avaliação são considerados em 

raríssimas atividades de produção. E tais aspectos são apenas solicitados e não 

trabalhados. Destaca-se abaixo uma das poucas atividades que contemplam em 

suas orientações esses aspectos. 

 

Criação de uma cena engraçada 
A exemplo da crônica de Lourenço Diaféria, o grupo, em uma folha à parte, vai criar 

uma cena engraçada, para ser, depois, dramatizada para a classe. O local da cena 
pode ser a própria escola, a rua, o supermercado, uma fila de banco, uma loja de 
calçados etc. 

Terminado o texto, vocês devem entregá-lo a outro grupo para que faça a avaliação. 
Avaliação 
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1. O grupo produziu um texto engraçado? 
2. O título é sugestivo, contém humor? 
3. O texto é feito só de diálogos entre os personagens ou existe um narrador? 
4. No caso de existir um narrador, ele participa ou não da história? 
5. A pontuação está correta? Existe travessão antes da fala dos 
    personagens? 
6. Cada nova fala de personagem dá início a um novo parágrafo? 
7. O desfecho da história é engraçado? 

Coleção Português: Texto & Voz, vol. 5, p. 17 (ênfase adicionada). 

 

Em relação à atividade acima, ressalta-se que os aspectos solicitados 

relativos à forma como indicação de travessões, composição em parágrafos, 

desfecho, pontuação ou mesmo recursos lingüísticos pertinentes aos tipos de 

narrador não são trabalhados nem mesmo nas questões apresentadas para o 

trabalho de leitura e interpretação do texto apresentado para tal. Esse 

procedimento é o procedimento típico utilizado pela coleção. É possivelmente por 

isso que, logo no início da atividade de produção, o aluno seja orientado a tomar o 

texto apresentado anteriormente como modelo para a execução da atividade 

proposta.  

Cabe aqui indagar se, tomando apenas o modelo de texto apresentado, o 

aluno conseguirá compreender e se apropriar efetivamente de tais conteúdos e 

se, do mesmo modo, será capaz de avaliar o texto produzido pelo colega, 

segundo as sugestões de avaliação apresentadas. O autor parece crer que sim. 

Além disso, o gênero indicado no modelo – crônica – não pode ser esclarecido, 

em termos de forma composicional e estilo, por meio das instruções consideradas 

– cena engraçada, para ser, depois, dramatizada para a classe –, mais 

adequadas a sketch teatral, o que pode induzir o aluno a erro. Logo, não só não 

orienta como desorienta. 

Em determinadas atividades, o autor explicita o gênero no título, como no 

exemplo abaixo. Entretanto, não faz uma abordagem didática nesse sentido. No 

caso da atividade destacada, observa-se que o autor, ao fazer a definição do 

gênero proposto, sugere ao aluno a lembrança de tal definição. Entretanto, o uso 

da orientação Lembre-se não se aplica, pois o gênero solicitado não foi em 

nenhum momento tomado como objeto a ser descrito ou ensinado. A única 

justificativa para o uso de tal termo deve-se, provavelmente, ao fato de, no texto 
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apresentado para leitura, constar, como subtítulo, a seguinte expressão: 

Monólogo auto-explanatório; uma expressão cujo significado, além de não ser 

trabalhado na seção de leitura e exploração do texto, aparece em uma das 

questões dessa seção, solicitando ao aluno a consulta de um dicionário para a 

explicação de tal significado.  

 

Criação de um monólogo 
Vamos sugerir dois temas para você criar um monólogo. Lembre-se: monólogo 

é uma pequena cena de teatro com um personagem apenas, falando consigo mesmo.  
1ª cena 
Cenário: uma colônia de recuperação de jovens drogados. 
Personagem: um jovem ou uma jovem. 
A proposta é que você imagine o personagem conversando consigo mesmo, 

falando de sua luta para se reeducar e contente com os progressos que vem obtendo... 
Este personagem, certamente, fala de seus sonhos, dos seus projetos de vida quando 
estiver recuperado e pronto para deixar a colônia. 

2ª cena 
Cenário: uma casa no bairro que acabou de ser inundado pela enchente. 
Personagem: uma senhora desolada com a inundação de sua casa e a perda de 

bens adquiridos com muito sacrifício. 
A cena é muito forte e fala por si só. Por isso, é desnecessário se estender com 

comentários. 

Coleção Português: Texto & Voz, vol. 7, p. 107 (ênfase adicionada). 

 

Ainda em relação a essa atividade, percebe-se que, aqui, propôs-se uma 

atividade mais consistente: criaram-se duas situações mais concretas, situou-se o 

gênero numa perspectiva mais social e não mais na ficcionalização 

demasiadamente abstrata e peculiar à maioria das situações apresentadas para 

essas atividades. Entretanto, não se explorou nada além do tema. Não se 

orientou sobre os possíveis registros que podem ser tomados, a adequação da 

expressividade estilística em relação ao gênero e à situação de produção, as 

especificidades lingüístico-discursivas e sobre as convenções da escrita para a 

produção solicitada.  

Em virtude do grande número de propostas destinadas à esfera cotidiana e 

diante da suposição apresentada no capítulo anterior, destacam-se abaixo dois 

exemplos de propostas do gênero carta. A primeira é sugerida no volume da 5ª 

série e a segunda no volume de 8ª série. 
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Uma carta  
Ninguém sabe o dia de amanhã 
Essa frase vive na boca do povo. E com razão. Uma das grandes preocupações 

do ser humano é o futuro. Há horas em que a gente gostaria de falar com alguém sobre 
essa preocupação, esse temor do amanhã. 

Vamos aproveitar o momento? Escreva, em uma folha à parte, uma carta a 
uma pessoa amiga. Pode ser um colega de sua idade ou algum adulto que você estima 
muito (se não tiver essa pessoa amiga, invente uma). 

Abra seu coração. Escreva. Coloque no papel suas ansiedades, suas perguntas 
sobre a vida, seus medos diante do futuro. Isso faz bem... 

Não se esqueça de colocar, no início, a cidade de onde você está escrevendo e 
a data. Comece, depois, com alguma saudação à pessoa a quem você está 
escrevendo. No final, não deixe de fazer uma nova saudação – de despedida – e 
escreva seu nome. 

Coleção Português: Texto & Voz, vol. 5, p. 161 (ênfase adicionada). 

 

Mensagem de solidariedade 
Para o jovem, o roubo da bicicleta deve ter sido um momento de grande 

violência, traumático. E o sensível cronista lembrou-se de lhe dar apoio. Mandou a sua 
carta com uma mensagem de solidariedade. 

Quem, na vida, não passa por momentos difíceis, traumáticos? 
Nessa hora, a solidariedade é fundamental. Ela pode ser expressa por meio de 

uma visita, de um telefonema. Pode ser expressa também por meio da palavra escrita. 
Imagine uma pessoa que esteja vivendo um momento difícil. Mande-lhe, por 
escrito, uma mensagem de solidariedade. 

Coleção Português: Texto & Voz, vol. 8, p. 77 (ênfase adicionada). 

 

Primeiramente, percebe-se que não há progressão entre ambas. Na 

primeira atividade, além do tema, há a sugestão de destinatários e de alguns 

aspectos relativos à forma composicional do gênero proposto, ainda que por meio 

de orientações genéricas. Na segunda proposta, há apenas a indicação do tema. 

Percebe-se, pois, que o encaminhamento considerado para as atividades 

que contemplam os gêneros representativos da esfera cotidiana não sofre 

alterações. Isto significa que nem mesmo para gêneros mais familiares ao aluno e 

que, a princípio, permitem mais condições para uma exploração mais adequada 

acerca não só das condições de produção e de circulação, como dos aspectos 

formais e lingüístico-discursivos, não há um encaminhamento mais significativo. 

Torna-se evidente que esta coleção considera que os gêneros desta esfera ainda 

não foram incorporados ou internalizados pelo aluno nesse nível de ensino. 
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Diante dos exemplos apresentados, pode-se constatar que os 

procedimentos privilegiados no enfoque e nas propostas de produção textual 

escrita se resumem em sugerir o tema, solicitar a produção e, por vezes, instruir o 

aluno para tomar o texto apresentado para leitura como um texto modelar a ser 

imitado; um recurso dentro do qual não há nenhuma exploração sobre os 

aspectos inerentes à sua composição: aspectos formais, discursivos e 

lingüísticos. Efetivamente, não há ensino. Os objetos não são visto como objetos 

de ensino, apenas como instrumentos quaisquer para o exercício da escrita.  

O enfoque teórico-metodológico adotado parece, pois, apostar na imersão 

na prática, no “aprender fazendo”, o que contraria a hipótese inicial, elaborada no 

capítulo anterior, de que a obra se aproximaria de um modelo formal de ensino. O 

que de fato pôde ser observado é que nesta coleção aposta-se no modelo 

criativo decorrente da Pedagogia da Criatividade (década de 70), ainda que nem 

mesmo esse modelo seja bem trabalhado, pois só se solicita ao aluno a escrita, 

mas não lhe ensina como escrever. Logo, tais características justificam a 

pontuação recebida por esta coleção, em relação às demais coleções, no 

componente de produção textual escrita da Base de Dados da Avaliação de 2005, 

reproduzida no Quadro 5 (p. 100 ).  

Nesse sentido, os mecanismos de funcionamento dos textos solicitados 

para a produção escrita se configuram como um mero instrumento utilizado para o 

exercício da escrita. Ainda que apresentadas com roupagem nova, são as velhas 

propostas de redações restritas ao espaço escolar, endógenas, pontuais, uma 

vez que se originam e se esgotam em si, na própria situação de produção escolar.  

 

4.2. Coleção A Palavra é Sua 

No início da análise dos volumes que compõem esta coleção, mais 

precisamente na seção de abertura de produção textual escrita do volume de 5ª 

série, intitulada Sala de Redação, tal seção é apresentada para o aluno da 

seguinte forma: Esta seção é a mais importante do capítulo. Aqui você pratica a 

arte de escrever. O sucesso depende de seu esforço (Coleção A Palavra é Sua, 

vol.5, p. 15, ênfase adicionada). Os trechos destacados sugerem que a prioridade 

dada pela coleção é para o ensino da escrita e que o trabalho com tal objeto 



 

As atividades de produção textual escrita em livros didáticos de Português:  
caminhos e descaminhos na formação de produtores de textos 

177 

recebe a influência do método formal, pois, em tal modelo, escrever é 

considerado uma arte que se aperfeiçoa com esforço.  

Nessa mesma página, sugere-se ao professor a consulta do manual do 

professor – intitulado Assessoria pedagógica, nesta coleção – sobre o objetivo e a 

metodologia da referida seção. Entretanto, não há qualquer menção substancial, 

nem sobre o objetivo, nem tampouco sobre a metodologia. A coleção apenas 

define que a produção de textos é uma tarefa artesanal, que exige esforço e 

persistência. Além dessa definição pouco esclarecedora, destacam-se, aqui, 

outras de mesmo caráter, como: aprende-se a escrever escrevendo e escrever é 

como nadar: só aprende quem pratica (coleção A Palavra é Sua, MP, p. 11).  

Diante de tais definições e, sobretudo, diante dessa analogia desprovida de 

nenhum fundamento, é possível perceber, no mínimo, uma falta de embasamento 

sobre o que afinal é para o autor o ensino e as estratégias e mecanismos 

importantes para o ensino da produção escrita. Não é possível que o autor 

desconheça que as capacidades psico-cognitivas exigidas para o ato de escrever 

(posicionar-se discursivamente) vão muito além do ato mecânico de escrever, em 

si e muito mais ainda além dos esforços psicomotores exigidos para a capacidade 

de nadar. 

Mediante a análise efetuada nos quatro volumes desta coleção, puderam-

se constatar as características predominantes das 97 atividades apresentadas. 

Assim como na coleção anterior, nesta coleção, a maioria das atividades 

apresentadas também não apresenta uma progressão na abordagem. As 

indicações de sua resenha, relativas a esse critério, puderam ser confirmadas. Os 

gêneros, tanto escolares, quanto escolarizados, quando propostos em mais de 

uma atividade, ao longo dos volumes, recebem abordagens semelhantes. 

Contudo, em algumas atividades, nota-se uma certa progressão, conforme 

destacado nos exemplos abaixo, referentes a duas atividades apresentadas, 

respectivamente, no volume 5 e 7: 

 

Poema 
Agora o poeta é você! 
Escolha o tema que mais desperta sua sensibilidade no momento e produza um 

poema. 
Selecione palavras que você julga melodiosas, bonitas, expressivas, fortes... 
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Você pode usar rimas ou não, repetir palavras, fazer comparações criativas e até 
“desenhar” no papel com as palavras. Veja na página seguinte alguns exemplos. 

Se há poemas sem rima, não há poemas sem sentimentos. Esses sentimentos não 
precisam ser tristeza ou alegria, mas qualquer emoção que as coisas lhe provoquem. 

Lembre-se de usar o rascunho. Faça e refaça seu poema muitas vezes. Observe 
se as palavras foram bem escolhidas. Fique atento à pontuação. Crie a disposição 
gráfica que melhor expresse o que você sente. Dê um título sugestivo à sua produção. 

Depois de passar seu texto a limpo com letra legível, ilustre ou faça colagens de 
acordo com o tema. Que tal ler seu poema para os colegas? 

Coleção A Palavra é Sua – volume 5, p. 181 (ênfase adicionada). 

 

1. Em duplas – poema popular 

Produzam um poema, à maneira do Patativa do Assaré – não tão longo, bastam 
algumas estrofes – abordando algum problema social como fome, desemprego, falta 
de moradia ou marginalidade. 

Em relação à linguagem, vocês podem optar pela norma padrão ou pela regional, 
contanto que selecionem vocábulos bem expressivos para cada um dos falares. O 
“cenário” para suas denúncias sociais também pode variar: pode ser rural ou urbano. 

Criem estrofes com vários versos e sigam a mesma seqüência de rimas do 
poema “Aos poetas clássicos”. 

Utilizem rascunho para trabalhar o texto. Antes de passá-lo a limpo, façam uma 
revisão, observando a propriedade vocabular, a adequação de idéias, a coerência, 
a sonoridade, o ritmo, a pontuação e a ortografia. 

A dupla que desejar pode ler seus versos para os colegas. 

Coleção A Palavra é Sua – vol. 7, p. 67 (ênfase adicionada). 

 

Como se vê, a primeira proposta elucida alguns dos elementos constitutivos 

do gênero proposto: rima, aliteração e título, por exemplo. A segunda destaca 

outros elementos lingüísticos também pertinentes ao mesmo gênero: verso, 

estrofe, sonoridade, tipos de rimas e ritmo. No entanto, em ambas, se percebe o 

cuidado com os aspectos relativos à forma e às convenções da escrita 

(pontuação e ortografia) e com os procedimentos de revisão do texto; mesmo que 

por meio de orientações genéricas. E, do mesmo modo, são sugeridos ao aluno, 

como modelo para a execução da proposta, textos apresentados para a leitura ou 

outros ilustrados especificamente para essa função.  

Esta segunda coleção disponibiliza pelos seus volumes, espécies de ‘fichas 

técnicas’ dentro das quais são apresentadas as características e o modelo de 

estrutura de textos narrativos, dissertativos, descritivos e dramáticos, a fim de 

serem utilizadas pelo aluno, à medida que lhe for solicitado a produção de um 
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texto que venha a se encaixar numa dessas categorias. O enfoque se dá, 

predominantemente, na perspectiva do tipo e não do gênero, mesmo para as 

atividades que contemplam os gêneros escolarizados. A atividade destacada a 

seguir ilustra este comportamento:  

 

1. Em duplas – entrevista 
Entrevistem pessoas de seu bairro: jornaleiro, professor, farmacêutico, mecânico, 
cabeleireiro... Antes de fazerem a entrevista, organizem as perguntas e combinem o 
encontro com o entrevistado. Perguntem sobre sua profissão, sobre a comunidade, 
sobre esporte, política... Gravem a entrevista ou escrevam as respostas no caderno. 
Depois estruturem a redação de acordo com o que já sabem a respeito desse tipo de 
texto: introdução, perguntas, respostas, conclusão. Procurem reproduzir fielmente 
a fala do entrevistado. E não se esqueçam de revisar o texto antes de passá-lo a 
limpo. Depois, ajudem a selecionar algumas entrevistas para publicar no jornal da 
escola. Não deixem de reler sobre o assunto nas páginas 61 e 62 deste volume. 

Coleção A Palavra é Sua – volume 8, p. 128 (ênfase adicionada). 

 

As atividades oferecem normalmente duas sugestões: uma para realização 

individual e a segunda para realização em duplas ou em grupos. E o modelo de 

organização típico, conforme já apresentado acima, se dá por meio de três etapas 

nem sempre articuladas de forma coerente, pois, muitas vezes, o conteúdo 

desenvolvido ou as sugestões apresentadas nas duas primeiras etapas não têm 

qualquer relação com a terceira etapa, dentro da qual efetivamente são 

apresentadas as sugestões para a atividade de produção.  

Em relação à coleção anterior, nota-se aqui um cuidado maior com a 

exploração de alguns aspectos da textualidade, mas ainda assim, não suficientes 

para as necessidades exigidas na formação de efetivos produtores de textos, pois 

há um destaque bem maior para a abordagem dos aspectos formais em 

detrimento dos aspectos enunciativos. Não há indicações explícitas quanto ao 

gênero proposto. Encontram-se apenas orientações gerais nas seções de 

preparação para a escrita e a exploração prioriza as características formais 

mesmo para as propostas que enfocam os gêneros A circulação do texto no 

gênero reduz-se ao contexto escolar: Que tal fazer uma autodescrição? Escreva 

sobre você para que os seus colegas saibam o quanto você é especial. Só em 

raríssimas exceções se abordam alguns dos aspectos discursivos e, mesmo 

nesses casos, recorre-se a formas de ficcionalização pouco verossímeis e 
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incoerentes como, por exemplo, Responda à carta do menino Lunar, contando 

sobre a sua vida na terra.  

Nota-se, portanto, que a noção de ficcionalização, entendida como uma 

operação geradora da “forma do conteúdo” do texto, não se aplica. A ação de 

ficcionalização da situação de produção não visa à construção de situações 

quaisquer, desprovidas de um contexto real e coerente; ela é o motor da 

construção da base de orientação da produção, colocando, particularmente, 

certas restrições sobre a escolha de um gênero discursivo e sobre as condições 

de produção que a este se encontram imbricadas.  

A ficcionalização inerente a toda atividade de linguagem complexa – oral 

e/ou escrita – compreende a representação de todos os aspectos inerentes à 

situação de produção proposta. Nessa representação, devem estar identificados o 

enunciador, o destinatário, o lugar social de quem enuncia e o do destinatário e a 

finalidade. Elementos que são apenas parcialmente instâncias físicas e sociais da 

produção e da recepção imediatas e devem, assim, ser ficcionalizados para 

aparecer, no texto produzido, sob a forma de traços distintos.  

No entanto, parece que, nesta coleção, e, sobretudo, na primeira, conforme 

demonstrado, a noção de ficcionalização é tomada como uma simulação de 

situações discursivas desprovidas de verossimilhança, dentro da qual são 

apresentadas situações pouco representativas das situações reais, pautadas 

efetivamente na imaginação e no ‘espontaneísmo’. Percebe-se pois, a 

reincidência de um vício escolar fruto também da sedimentação de práticas, muito 

peculiar neste universo. As atividades destacadas na página 190 evidenciam tal 

aspecto.  

Em face da natureza do contexto a que a maioria das atividades se reduz, 

os objetivos, os destinatários, o contexto social de circulação e o veículo ou 

suporte, quando indicados, em geral, limitam-se ao espaço escolar: colegas e 

professor, como os destinatários privilegiados, um texto numa folha de papel a ser 

exposto no mural da classe, para ser publicado no jornal da escola, um bilhete 

para o diretor da escola. Em raríssimas oportunidades, o espaço vai além do 

escolar. Na atividade destacada abaixo, observa-se, inclusive, um conflito nas 

orientações sobre o contexto de circulação: para publicar no jornal da cidade e 

para ser exposto na classe. 
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Em duplas – anúncio 
Imaginem um evento (exposição, show, peça de teatro, palestra, oficina, recital, balé, 

rodeio, concurso) que apresente alguma das manifestações descritas no texto Folclore 
(pratos típicos, danças, folguedos, artesanato, brinquedos...) e criem um anúncio para 
publicar no jornal de sua cidade. 

Façam o projeto do anúncio; depois o rascunho. Revisem a ortografia, verifiquem 
se usaram todos os itens que compõem anúncios desse gênero. Se vocês 
anunciarem espetáculos, lembrem-se de incluir os nomes dos atores/cantores/diretores. 
Usem pouco texto. Ao passá-lo a limpo, caprichem na apresentação: letra legível e 
bem feita, boa distribuição das palavras, desenhos ou colagens para ilustrar o tema e 
o nome e o logotipo de possíveis patrocinadores. 

Seria interessante reservar um espaço na classe ou na escola para expor esse 
material. 

Coleção A Palavra é Sua – volume 5, p. 70 (ênfase adicionada). 

 

Já no primeiro exemplo destacado abaixo, vale a ressalva de que o texto 

apresentado para a leitura pertence ao gênero literário: crônica. Como nesse texto 

há a presença de um diálogo, os aspectos formais e a modalidade de linguagem 

típica desse gênero são, portanto, explorados na seção denominada Análise do 

texto. Em seguida, entretanto, é solicitado ao aluno a produção de uma 

autodescrição; um gênero com características, tanto formais, quanto temáticas e 

estilísticas, completamente diferentes das características trabalhadas 

anteriormente. Esta prática foi também observada na coleção anterior, conforme 

mencionado com a crônica e o sketch.  

 

1. Individual – autodescrição  
Você não é importante apenas para sua família, mas também para seus professores 

e colegas. No início do ano, a escola recebe novos alunos que não conhecem você e 
vice-versa. 

Que tal fazer uma autodescrição?  
Escreva sobre você: conte como é fisicamente, como é seu temperamento, fale de 

suas preferências (esporte, cantores, música, programas de TV, filmes, leitura, lazer...), 
comente sobre o que não gosta e mencione os seus talentos (dança, canto, escrita, 
trabalhos manuais, etc.). 

O texto que você escrever será exposto e apresentado aos colegas. Por isso, ele 
deve ser enxuto, e sua linguagem deve ser simples e objetiva. 

Descreva-se com criatividade, para que seus colegas descubram o quanto você 
é especial. 

Trabalhe o texto (veja quadro na p. 18) e depois passe-o a limpo numa folha, que 
deve começar com o título Retrato de ... (escreva seu nome). 

Ilustre seu texto com um auto-retrato ou, se preferir, cole nele uma foto sua. Quando 
todos tiverem acabado, combinem com o professor um lugar na classe para expor os 
retratos. De preferência, devem ficar bem espalhados, para que todos possam circular e 
ler os textos sem atropelo. 

Coleção A Palavra é Sua – volume 5, p. 17(ênfase adicionada). 
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O referido quadro, mencionado na atividade acima, é reproduzido abaixo:  

 

1. Pense bem antes de começar a escrever. 
2. Faça um rascunho do texto. 
3. Antes de passar o texto a limpo, você precisa “trabalhá-lo”. 
4. Corte as palavras ou frases que não fazem falta ao período. 
5. Examine cada palavra para ver se é possível trocá-la por outra mais adequada. 
6. Observe se a grafia das palavras está correta. 
7. Apresente um trabalho bem limpo e bonito; caso contrário, você corre o risco de não 
ser compreendido.  

Coleção A Palavra é Sua – volume 5, p. 18(ênfase adicionada). 

 

A contribuição da coleção para a construção da textualidade revela-se pela 

ênfase da necessidade de rascunhos que deverão ser revisados de acordo com 

quadros (conforme o quadro apresentado acima), dentro dos quais são indicadas 

orientações genéricas fundamentadas no senso comum, tais como: pense bem 

antes de escrever, antes de passar a limpo, você precisa “trabalhá-lo”, apresente 

um trabalho bem limpo e bonito. Nas orientações acima são considerados 

somente aspectos relativos à forma e à ortografia, ou seja, às convenções da 

escrita principalmente.   

De uma maneira geral, há bem mais sugestões temáticas do que 

propriamente contribuição para a elaboração temática, pois, na maioria das 

propostas, encontram-se possíveis situações para a condução do tema ou 

sugestões do tipo: inspirar-se no texto lido, utilizar palavras bonitas, sonoras, 

significativas e que combinem com o tema, escolher palavras fortes e 

expressivas, à maneira do poeta, ser franco e sincero, ou em exemplos de outras 

produções de alunos apresentados na atividade. 

 

1. Em duplas – descrição de personagem do texto Prima Julieta 
Imitando a técnica e o estilo de Murilo Mendes, elaborem uma descrição do menino 
do texto. Adotem o ponto de vista de Julieta; isto é, será ela a descrever o primo, de 
acordo com as impressões que tem do garotinho. Façam um retrato subjetivo.  
Utilizem um vocabulário poético, com metáforas ou comparações. Dividam o texto 
em quantos parágrafos forem necessários para desenvolver os aspectos que vocês 
selecionaram para falar do menino (apresentação da personagem, alguns parágrafos 
para a descrição, conclusão do texto). No desfecho, criem uma comparação bem 
sugestiva, à maneira do autor. Não se esqueçam de dar título ao texto. Se desejarem, 
alternem trechos descritivos com narrativos. 

Coleção A Palavra é Sua – volume 8, p. 167 (ênfase adicionada). 
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Aspectos relativos à forma composicional aparecem sob a forma de 

orientações igualmente pouco elucidativas, tais como: fique atento ao ritmo 

poético, ficará a critério de vocês dividir ou não o poema em estrofes, usar ou não 

rimas, repetir palavras, utilizar interjeições, onomatopéias...  

Os gêneros da esfera cotidiana recebem uma excessiva e recorrente 

abordagem. Esses gêneros encontram-se contemplados, inclusive com a 

(re)apresentação de todas as suas partes formais constituintes, em todos os 

volumes.  

Em relação às duas hipóteses levantadas anteriormente quanto à grande 

incidência destinada aos gêneros da esfera cotidiana. Possivelmente, pela sua 

própria natureza, isto é, por serem menos complexos e mais familiares ao aluno, 

tornou-se possível supor que tais gêneros permitem num espaço de tempo mais 

curto uma exploração mais completa quanto aos seus aspectos lingüístico-

formais. Entretanto, não parece ser justificável que a recorrência de sua 

abordagem se realize sempre do mesmo modo ao longo de toda coleção; o que 

permite validar para esta coleção, ao menos, a primeira suposição feita para tal 

dado nos capítulos anteriores.  

A ausência de uma progressão efetiva permite, portanto, evidenciar que 

esta coleção considera que os gêneros desta esfera ainda não foram 

incorporados pelo aluno nesse nível de ensino. Do contrário, as atividades 

receberiam uma progressão em suas abordagens; o que não ocorre. Isto pode ser 

comprovado pelos dois exemplos destacados abaixo: O primeiro se refere a uma 

atividade apresentada no volume destinado à 6ª série e o segundo, no volume 

destinado à 8ª série.   

Escreva para Joel Ruffino dos Santos. Conte-lhe que leu o trecho de uma das 
cartas que ele enviou ao filho. Expresse o que sentiu lendo o texto e informe-o sobre as 
atividades que realizaram em classe, tendo a carta como tema (conversas, entrevista, 
redação, etc.). Utilize linguagem formal, polida (o seu interlocutor é escritor e 
jornalista) e trate-o por senhor. Se desejar, envie a carta para o endereço ao lado 
[indicado por meio da ilustração de um envelope onde se encontra preenchido o 
endereço indicado]. E não se esqueça de rever as partes de uma carta, na página 140. 

Faça um rascunho da carta antes de passá-la a limpo num papel bonito. Revise 
o texto: as idéias estão bem ligadas nos parágrafos? A pontuação foi usada 
corretamente? Não há dúvidas ortográficas? O texto tem a estrutura de uma carta? 
Não se esqueça de preencher o envelope corretamente e com letra legível. Quem 
desejar pode ler sua produção para os colegas. 

Coleção A Palavra é Sua – volume 6, p. 148 (ênfase adicionada). 
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Escreva uma carta para Frei Betto comentando as idéias de ‘Feliz ano-novo’. 
Você pode falar do que sentiu ao ler o texto, de que parágrafo gostou mais, se discorda 
de alguma parte e por quê, das discussões que o texto provocou na classe, da utilidade 
desse tipo de texto para os estudantes, etc. Se desejar, faça perguntas ao autor e conte o 
que você pensa a respeito do não-cumprimento dos direitos humanos no mundo, etc. 
Recorde as partes de uma carta: [são ilustradas uma folha com as partes destacadas 
da carta: local, data, saudação, texto, despedida e assinatura e as partes de um 
envelope, onde, do mesmo modo se destacam os elementos referentes ao remetente e 
ao destinatário:nome, endereço].  

Coleção A Palavra é Sua – volume 8, p. 33 (ênfase adicionada). 

 

Diante dos dois exemplos, apresentados acima, percebe-se que não há 

progressão nas atividades e que as indicações priorizam a forma do texto. Na 

proposta apresentada no volume de 6ª série, ainda se percebe a indicação 

pontual sobre o tipo de registro a ser utilizado em função do papel social do 

interlocutor sugerido, além dos aspectos formais e ortográficos. Já, na atividade 

apresentada para a 8ª série, apenas se sugere a retomada sobre as partes 

formais de uma carta, além das indicações que colaboram para a situação de 

produção a partir do texto de leitura apresentado E isto ocorre no enfoque da 

maioria dos gêneros considerados e retomados em mais de uma proposta. E os 

gêneros da esfera cotidiana não fogem a esta regra. 

Independente da esfera da qual fazem parte, em geral, a abordagem dos 

textos considerados para o ensino da escrita se baseia na modelização da 

estrutura do texto apresentado para leitura ou na indicação para consulta dos 

quadros disponibilizados, já mencionados, onde são esquematizadas as 

estruturas de determinados tipos de texto. Portanto, a recorrência dada aos 

gêneros da esfera cotidiana não se deve ao fato de que tais gêneros permitam a 

exploração mais adequada das condições de produção. O que se percebe é que, 

na prática, a carta é concebida pela escola como um gênero já escolar e não mais 

como um gênero escolarizado. 

A contribuição para a construção do estilo adequado ao gênero e/ou à 

situação, bem como à construção da coerência e segundo as convenções da 

escrita se limitam a considerações excessivamente amplas e pontuais, conforme 

demonstrado no exemplo da proposta da 6ª série, acima, pois, mesmo indicando 

o gênero, não há abordagem na perspectiva do gênero. Nesse sentido, a 

ortografia e a pontuação são os aspectos mais considerados, já que a forma é 
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priorizada, em detrimento dos aspectos enunciativo-discursivos. Até mesmo os 

aspectos considerados são apenas solicitados por meio de orientações vagas: 

Use uma letra caprichada e legível, quanto mais “limpo” o cartaz, mais agradável 

de ver, dê à fala dos bichinhos um jeito interiorano de falar, o texto deve ser 

simples, objetivo e ter uma linguagem adequada a esse tipo de veículo. 

As operações de planejamento não são efetivas, uma vez que, nas 

orientações, só sé destaca a temática praticamente. Já as operações de revisão, 

reelaboração e auto-avaliação são consideradas em quase todas as atividades de 

produção, ainda que por meio de orientações dentro das quais são ressaltados 

basicamente os elementos formais e as convenções da escrita: pontuação, 

ortografia, desenvolvimento de parágrafos, presença do título, boa distribuição de 

palavras, uso do travessão, linguagem simples e objetiva, vocabulário rico, além 

das insistentes orientações do tipo: leiam e releiam e modifiquem o que for 

necessário antes de passar a limpo. Muitos desses aspectos são apenas 

solicitados e não são trabalhados como objetos de reflexão, indo de encontro com 

os PCN.   

De acordo com os PCN (1998: 28), os procedimentos de planejamento, de 

revisão e de reelaboração de textos devem ser tomados como objetos de 

reflexão. E, em relação ao terceiro procedimento, reelaboração, esse documento 

entende que tal procedimento vai além do ajuste do texto aos padrões 

normativos, os movimentos do sujeito para reelaborar o próprio texto: apagando, 

acrescentando, excluindo, redigindo outra vez determinadas passagens de seu 

texto original, para ajustá-lo à sua finalidade. 

Orientações relativas ao ajuste do texto apenas sob o critério da forma e da 

ortografia (passar o texto a limpo), sem considerar-se a sua finalidade discursiva, 

não permitem que o aluno visualize o seu texto como um processo e sim como 

um aglomerado de palavras escritas de forma ‘correta e legível’.  

Diante dos exemplos apresentados, constata-se que os procedimentos 

privilegiados no enfoque se limitam a explorar algum aspecto formal e gramatical 

do texto de leitura apresentado. E, nas propostas de produção textual escrita, 

resumem-se em explorar o tema, propor situações para a produção, tomando 

como base o texto apresentado para leitura, além de orientações que priorizam a 

forma e alguns dos seus aspectos relacionados nas operações procedimentais. 
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Não há exploração dos aspectos enunciativo-discursivos, uma vez que os 

gêneros apresentados pela coleção são, no processo de didatização, 

escolarizados, ou seja, os textos propostos para as atividades de produção 

escrita, ainda que contenham algumas de suas características originais, 

transformam-se em produções destituídas de sua função sócio-comunicativa e, 

passam, portanto, a ter somente funções pedagógicas.  

Nesta coleção também se recorre a propostas de produção à maneira de. 

Contudo, nesta coleção, assim como na anterior, os textos propostos de produção 

se direcionam mais para o modelo endógeno de produção do que propriamente 

mimético, ainda que nesta coleção, diferentemente da anterior, o modelo de texto 

indicado seja, de certo modo, tomado como objeto de exploração. No entanto, em 

sua exploração apenas se consideram os aspectos formais e lingüísticos e nem 

mesmo as operações de revisão e reelaboração são tomadas como objeto de 

reflexão, já que são apenas mencionadas nas orientações das propostas e 

enfatizam, sobretudo, os já referidos aspectos.  

Embora, tais considerações colaborem para o enfoque desse objeto, a 

audiência e a avaliação continuam restritas ao contexto escolar e não ao contexto 

social e concreto de produção e circulação de determinados gêneros 

apresentados. 

Sendo assim, os mecanismos de funcionamento dos textos solicitados para 

a produção escrita se configuram como um instrumento para o ensino 

procedimental, dentro do qual os usos da língua escrita, tanto em leitura, quanto 

em produção, tornam-se valorizados, estabelecendo-se aí a noção de 

criatividade. Daí o texto de leitura como um estímulo, uma espécie de fonte 

inspiradora para escrever e o texto produzido, como o resultado de um ato 

criativo. Conforme já mencionado, tanto esta coleção, como a coleção anterior, 

tentam incorporar muitas das noções propagadas pela Pedagogia Criativa. Os 

termos utilizados pelos autores desta segunda coleção – aquecimento, escreva 

com criatividade – também denunciam tal inferência.  

De certa forma, o texto, aqui, não é mais visto como um produto e sim 

como um processo. E, neste sentido, quanto ao processo de ensino, a ênfase 

recai no desenvolvimento de conhecimentos metalingüísticos relativos aos 

mecanismos para a elaboração do texto. E a coesão, no desenvolvimento das 
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partes constituintes desse processo, se configura como o principal elemento e, 

por isso, a importância do enfoque de certos recursos tais como a identificação de 

elementos textuais e de esquemas de articuladores textuais para o exercício da 

escrita. O enfoque de tais elementos é pautado pelo método transmissivo, uma 

vez que não é dada ao aluno a oportunidade de reflexão necessária para o 

processo de construção do conhecimento sobre o que lhe é apresentado. Os 

conteúdos e conceitos são transmitidos simplesmente para futuras aplicações. 

Sendo assim, diante da análise das características apresentadas pela 

coleção, é possível, aqui, rever a suposição feita no capítulo anterior, a respeito 

do modelo de abordagem de ensino de produção textual.  

Diante das observações dos autores, logo na abertura da coleção, 

enunciando que escrever é uma arte e das características apresentadas por esta 

coleção, percebe-se que há uma sedimentação de práticas provenientes dos 

modelos formal e textual e da teoria da criatividade. As atividades de produção 

escrita pautadas, predominantemente, na a perspectiva do tipo, o destaque dado 

aos aspectos procedimentais, à estrutura dos textos, à forma composicional e à 

forma lingüística (ortografia e pontuação), além de orientações artificiais e de 

sugestões de situações de produção pouco verossímeis permitem essa 

inferência. 

 

4.3. Coleção Português: Linguagens 

Na análise das propostas apresentadas por esta coleção, pôde-se verificar 

que, tanto nos seus enunciados, quanto na abordagem, são levadas em conta e 

devidamente explicitadas as condições de produção e de circulação do texto 

através da indicação do gênero, dos objetivos, do(s) destinatário(s), do contexto 

social de circulação do texto, do veículo ou suporte.  

Somado a isso, nesta coleção, o trabalho com a escrita se situa na 

perspectiva do gênero. Há, de fato, um trabalho com um número maior de 

gêneros, principalmente com gêneros da esfera jornalística.  

Quanto à progressão, esta é organizada em espiral, conforme já indicado 

na resenha e confirmado nesta análise. De fato, pôde-se constatar que esta 
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coleção, à medida que recorre em suas propostas a um mesmo gênero ou a 

gêneros que compartilham certas características semelhantes, o faz segundo uma 

abordagem mais aprofundada, isto é, apresenta novas propriedades e possíveis 

usos daquele gênero, permitindo ao aluno um grau de conhecimento maior acerca 

do gênero visto anteriormente.  

O modelo de organização, tal qual descrito acima, mantém-se também 

apresentado por meio de divisões. Entretanto, percebe-se aqui uma conexão 

efetiva com os outros objetos de ensino: leitura e gramática. Em todos os volumes 

analisados, as atividades de escrita resultam na proposta de um gênero que, nas 

seções, tanto de leitura, como na primeira parte da seção de produção, é tomado 

como objeto de estudo. E esta abordagem se pauta pelo método construtivo.  

Os elementos pertinentes ao gênero apresentado – elementos constituintes 

(tema, forma composicional e estilo) e aspectos relativos às condições de 

produção e circulação – são elucidados não por meio de meros conceitos e 

definições e sim por meio de questionamentos e sugestões de observações de 

modo tal que ao aluno seja possível antecipar e checar hipóteses a respeito 

dessas observações, podendo, assim, construir tais conceitos. Na parte destinada 

à aplicação dos conceitos e propriedades pertinentes ao gênero apresentado, há 

por parte da coleção uma coerência, pois os aspectos solicitados para e execução 

do texto foram, de fato, trabalhados nas etapas anteriores. 

Há também um outro diferencial nesta coleção frente às demais: o uso da 

metodologia de trabalho com projetos – no capítulo intitulado Intervalo, anexado 

ao final de cada unidade. Uma metodologia baseada em projetos permite que os 

textos produzidos pelo aluno adquiram uma dupla temporalidade textual: 

prospectiva e retrospectiva. Tal aspecto, característico desse tipo de metodologia, 

foi, conforme discutido no capítulo II desta pesquisa, apontado por Marcuschi & 

Cavalcante (2005: 246), como o caráter de longevidade pensado ou subentendido 

para o texto, desde sua gênese, tendo em vista a proposta discursiva nele 

envolvida. 

E esse diferencial contribui significativamente para que esta coleção 

propicie ao aluno uma experiência mais consistente, mais concreta com os textos 

que produz. O seu texto, ainda que circule no espaço escolar, não será lido 

apenas pelo professor e submetido apenas a uma simples avaliação dentro da 
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qual serão considerados os aspectos formais e sim, por um leitor externo, um 

interlocutor que terá outra visão que não a visão pedagógica. 

A contribuição desta coleção para a construção da textualidade revela-se 

bem mais efetiva do que as demais, pois propicia a elaboração temática e fornece 

orientações acerca da progressão temática e dos aspectos discursivos (propósito, 

interlocutor, contexto de circulação, entre outros) que precisam ser considerados 

no desenvolvimento do texto. Percebe-se também um cuidado quanto às 

orientações relativas à construção da forma, do estilo adequado ao gênero e à 

situação e o cuidado com as convenções da escrita. Os exemplos reproduzidos 

abaixo evidenciam os tais aspectos. 

As propostas destacadas a seguir se referem à produção de um e-mail e à 

produção de uma carta de leitor. Nas propostas anteriores apresentadas nesse 

volume foram solicitados o cartão postal, o cartão, o bilhete e a carta; gêneros 

relacionados, pois têm funções e aspectos constitutivos semelhantes.  

 

Você gostaria de escrever um ‘e-mail’ para alguém e depois receber a resposta e, quem 
sabe, iniciar uma nova amizade? 
Siga estas instruções: 
a) Peça a seu professor o ‘e-mail’ de seu correspondente. 
b) Escolha um dos assuntos sugeridos abaixo ou pense em outro de sua preferência e 
escreva um ‘e-mail’, comentando o assunto e convidando seu destinatário a dar 
uma resposta. 
Sugestões de assuntos: 
� Convite para um campeonato ou festa de sua escola. 
� Formação de equipes para trabalho voluntário. 
� Troca de informações sobre um assunto que esteja pesquisando. 
� Troca de livros ou revistas em quadrinhos. 
� Álbuns de figurinhas do momento. 
� Dicas sobre ‘sites’ de pesquisa, jogos, etc. 
c) Avalie seu ‘e-mail’, de acordo com as orientações do boxe Avalie seu ‘e-mail’. 
d) Preencha os campos assunto, data, de e para, se necessário (alguns programas 
preenchem os campos data e de automaticamente). Depois, envie seu ‘e-mail’, 
seguindo as orientações de seu professor, e aguarde a resposta. 
e) Se gostar da experiência, continue trocando ‘e-mails’ com seu colega. 

AVALIE SEU E-MAIL 
Antes de enviar seu ‘e-mail’ pela Internet, leia-o e observe se você colocou o vocativo, 
uma despedida amigável e se assinou. Embora o ‘e-mail’ possa ser informal entre 
amigos e familiares, verifique se a linguagem está de acordo com as normas 
ortográficas. Finalmente, observe se o ‘e-mail’ do destinatário está completo. 

Coleção Português: Linguagens vol. 5, p. 61 (ênfase adicionada). 
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Escolha uma das propostas a seguir para produzir uma carta de leitor. 
1. Reúna-se com seus colegas de grupo e, juntos, escolham um jornal (da cidade ou 

do bairro) ou uma revista que gostem. Leiam e examinem a publicação, 
observando, entre outros aspectos: a quem os assuntos tratados interessam; se 
as matérias se aprofundam no assunto; se a linguagem é atraente e adequada ao 
público a que se destina. 

Depois desse exame, escolham uma matéria sobre a qual queiram se manifestar e 
escrevam uma carta ao editor da publicação. Sigam as instruções: 
a) Decidam qual a finalidade da carta: se ela vai elogiar ou criticar toda a matéria ou 

parte dela; se vai fazer algum tipo de pedido, etc. 
b) Troquem idéias sobre quem é o interlocutor – isto é, o editor da publicação escolhida 

– e o tipo de linguagem que devem utilizar. 
c) Redijam o texto e avaliem-no de acordo com as orientações do boxe Avalie sua 

carta de leitor. Refaçam o texto, se necessário, e então passem-no a limpo. 
d) Verifiquem o endereço ou o e-mail do editor e decidam se vão enviar a carta por 

e-mail ou pelo correio. 

Coleção Português: Linguagens vol. 7, pp. 186-187 (ênfase adicionada). 

 

As operações de planejamento, de revisão, de reelaboração e de auto-

avaliação encontram-se, do mesmo modo, presentes sob a forma de orientações, 

normalmente destacadas em boxes, como indicado nos exemplos acima, para 

que o aluno organize o plano textual, prepare um rascunho, releia e reveja seu 

texto.  

Além do mais, por tomar a postura de uma abordagem pautada por 

projetos, tais operações tornam-se muito mais significativas para o aluno. Este 

consegue, de fato, apreender o seu real sentido, nas sucessivas retomadas que 

fará para adequar os textos produzidos ao longo dos capítulos pertencentes às 

unidades às variadas propostas de projetos, situadas no capítulo intitulado 

Intervalo, cujas formas e objetivos de circulação se dão em razão da natureza da 

situação comunicativa dos projetos propostos tais como, as mostras Quem conta 

um conto aumenta um ponto, O sonho acabou?, História de todos os tempos, 

conforme indicado na atividade destacada abaixo, exposição Eu também faço 

história, etc. 

Em cada um desses projetos, são expostos os textos das atividades de 

produção elaboradas ao longo da unidade, bem como, especificamente, para as 

exposições, são solicitadas outras atividades escritas. 
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A atividade destacada abaixo ilustra uma das várias atividades propostas 

no decorrer dos capítulos e que, ao final da unidade, são retomadas para a 

execução dos referidos projetos a serem desenvolvidos. 

 

As fábulas terminam geralmente por uma moral, isto é, uma frase que sintetiza 
as idéias principais do texto e transmite um ensinamento. A moral pode reproduzir um 
provérbio. 

Provérbio é uma frase de origem popular que, de maneira bastante resumida, 
expressa uma verdade para um determinado grupo de pessoas. Eis alguns provérbios: 

Quem ri por último ri melhor. 
Ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão. 
Quem semeia vento colhe tempestade. 
Quem não arrisca não petisca. 
Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. 
Filho de peixe peixinho é. 
A mentira tem pernas curtas. 
Escolha um desses provérbios e invente uma fábula em que ele entre como 

moral da história. 
Depois de pronta, sua fábula será “publicada” no seu livrinho de contos, já 

mencionado no capítulo anterior. Não esqueça que ele será lido na mostra Histórias de 
todos os tempos proposta no capítulo Intervalo desta unidade, por colegas de sua 
classe e de outras, seus pais e demais convidados. 

Siga as instruções: 
a) Como vimos, as personagens das fábulas são geralmente animais. Escolha, então, 

dois ou mais animais para serem as personagens de sua história, que pode ser 
escrita em forma de diálogo, se você preferir. A linguagem a ser empregada deve 
estar de acordo com a variedade da língua. 

b) Uma fábula constitui uma narrativa curta, às vezes se resumindo ao diálogo entre 
as personagens. Estas, mesmo que de forma mais simples, devem estar 
caracterizadas. Para isso, empregue palavras como, por exemplo, esperto, 
sabido, dócil, jovem, velho, etc. Lembre-se de indicar quando e onde ocorrem os 
fatos e estar atento ao fato de que sua história deve transmitir um ensinamento. 
No final da história, escreva Moral, coloque dois-pontos e escreva o provérbio 
escolhido. Dê um título à fábula. 

c) Faça um rascunho primeiro e só passe seu texto a limpo no livrinho depois de fazer 
uma revisão cuidadosa, seguindo as orientações do boxe Avalie sua fábula. 
Refaça o texto quantas vezes for necessário. 

Coleção Português: Linguagens vol. 5, pp. 118-119 (ênfase adicionada).  

 

AVALIE SUA FÁBULA 
Releia sua fábula, verificando se ela conta uma história que transmite um 

ensinamento e se há, no final, uma moral. Observe se há diálogos, se a variedade 
lingüística empregada é a padrão e se o título está adequado à história. 

Coleção Português: Linguagens vol. 5, p. 118 (ênfase adicionada). 
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No volume destinado à 8ª série, os autores, cientes da importância da 

argumentação não só para os exames vestibulares, como para a prática cidadã, 

abordam alguns gêneros como o editorial, o artigo de opinião e a dissertação. No 

exemplo abaixo, destaca-se, como exemplo, uma atividade cuja proposta é uma 

dissertação. Esta proposta é destacada com o intuito de mostrar a forma pela qual 

os autores aqui exploram o gênero escolar, que, ao contrário das demais 

coleções, destaca os seus aspectos enunciativos, suas condições de produção e 

não se restringe a explorar somente os seus aspectos formais, 

descontextualizando tal modelo.  

 

E você, o que pensa sobre o tema em debate: Deve haver ou não censura na 
TV? Tome uma posição – sim, não ou em termos – e, a exemplo do texto “Cultura e 
sociedade”, produza um texto dissertativo escolar, isto é, um texto argumentativo, 
defendendo o seu ponto de vista. 

Ao produzir o texto, sugerimos que você siga as orientações que se encontram na 
página 163, dadas a propósito do texto argumentativo. Escreva levando em conta o 
perfil dos interlocutores: o professor, os colegas de sua e de outras classes, 
professores e funcionários da escola. Procure escrever de modo a atrair a atenção 
deles e levá-los à reflexão crítica sobre o tema. 

Concluído o texto, dê a ele um título interessante e faça uma revisão cuidadosa, 
seguindo as orientações de boxe Avalie seu texto argumentativo, que se encontra na 
página 163, e reescreva-o se necessário. 

Em seguida, reúna-se com os colegas de seu grupo e troquem o texto, de modo 
que um leia o do outro e faça sugestões. Se achar conveniente, refaça o texto a partir 
das sugestões e exponha-o, em um mural, para que todos possam lê-lo. 

Coleção Português: Linguagens vol. 8, p. 236 (ênfase adicionada). 

 

AVALIE SEU TEXTO ARGUMENTATIVO 
Verifique se seu texto defende claramente uma posição acerca do tema 

abordado; se contém apresentação (com a idéia principal), desenvolvimento e 
conclusão; se no desenvolvimento a idéia principal está devidamente fundamentada 
por argumentos; se os parágrafos estão unidos por elementos coesivos; se a 
linguagem está de acordo com a variedade padrão da língua. 

Coleção Português: Linguagens vol. 8, p. 163 (ênfase adicionada). 

 

Vale aqui o destaque dos enunciados dos autores sobre a dissertação 

escolar e a argumentação no livro do aluno. Note-se que os autores mencionam a 

situação onde efetivamente se produz a dissertação, isto é, no contexto escolar:  
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[...] Dissertar é discorrer sobre um assunto, é expor um conjunto de informações 

sobre ele, seja explicando ou descrevendo, seja detalhando ou exemplificando. 

[...] Na escola, tradicionalmente tem-se desenvolvido o trabalho de produção 

de um tipo de texto conhecido como dissertação. Porém, esse tipo de texto 

tem quase sempre características do texto argumentativo, uma vez que ele 

expressa o ponto de vista do autor sobre um assunto geralmente polêmico e 

tem a finalidade de persuadir (convencer) o leitor com argumentos. Além disso, 

normalmente apresenta a estrutura organizada nas três partes convencionais 

dos textos argumentativos: introdução (com a apresentação da idéia 

principal ou tese), desenvolvimento e conclusão. 

[...] Assim, nas situações escolares em que você se veja diante da solicitação de 

escrever uma dissertação (geralmente em avaliações ou em exames de seleção), 

o que se espera é um texto argumentativo (Coleção Português: Linguagens vol.8, 

p. 234). 

 

Na primeira coleção analisada, coleção Português: Texto & Voz, a única 

menção encontrada no volume destinado à 5ª série, a respeito do texto 

dissertativo é a seguinte: Dissertar é expor e discutir idéias. E, numa atividade 

cuja proposta é a produção de um texto argumentativo, tem-se a seguinte 

orientação: produzam um texto no qual exponham suas idéias sobre o tema.  

Tais orientações desprovidas de um detalhamento maior e sem a 

exploração do contexto e da situação de produção, acabam por gerar um conflito 

para o aluno, que acaba por não saber em que condições e com que finalidades 

são utilizadas tais seqüências. A superficialidade de tais orientações leva o aluno 

a crer que dissertação e argumentação são modelos textuais sinônimos, bem 

como as intenções de expor, descrever e convencer.  

O mesmo ocorre com a coleção A Palavra é Sua. No volume destinado à 

7ª série, anota-se a seguinte definição para dissertação: 

[...] Dissertar é fazer comentários críticos sobre um assunto; é expor, por escrito 

ou oralmente, idéias e opiniões a respeito de um tema. É defender essas idéias 

usando argumentos (justificativas) que possam convencer o leitor ou o ouvinte. 

Para isso, é preciso que tais argumentos sejam fortes, convincentes. Um 

argumento fraco é facilmente refutado (recusado, derrubado) por quem o ouve ou 

lê. (Coleção A Palavra é Sua, vol. 7, p. 128). 
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A menção sobre a argumentação não é explicitada nesta coleção senão 

por meio de indicações do tipo texto opinativo em suas duas únicas propostas. 

Nessas duas ocorrências, apenas se solicita ao aluno que ele defenda sua 

opinião, se concorda ou não com a posição do autor a respeito do tema tratado no 

texto apresentado. 

O que se percebe é que somente na terceira coleção, Português: 

Linguagens, há considerações mais detalhadas e, portanto, mais elucidativas 

acerca do assunto, pois uma estrutura dissertativa nem sempre tem como 

finalidade a convicção/persuasão. Entretanto, embora não haja discurso 

desprovido em si de uma intenção, a posição do autor é sempre mais marcada na 

argumentação. O discurso na dissertação pode ter uma finalidade mais 

expositiva. Esses equívocos tornam-se comuns em abordagens que 

desconsideram o gênero como objeto de estudo. 

A terceira coleção, por trabalhar sob a perspectiva do gênero, consegue 

sob o enfoque enunciativo dizimar tais equívocos, ao contrário das demais que 

priorizam as estruturas e os aspectos formais em detrimento dos aspectos 

enunciativos.  

Diante dos exemplos apresentados, constata-se que esta coleção toma o 

trabalho na perspectiva do gênero como procedimento privilegiado no enfoque e 

nas propostas de produção textual escrita apresentadas. E desta forma, se 

diferencia, pois considera igualmente os aspectos enunciativo-discursivos, as 

condições de produção, bem como os elementos da textualidade. Esse 

procedimento é realizado tanto para os gêneros escolares, quanto para os 

escolarizados. A metodologia baseada em projetos contribui para que esses 

aspectos sejam mais efetivos e os textos produzidos adquirem uma longevidade 

maior. A grande maioria dos textos solicitados ganha uma função sócio-

comunicativa que vai além das funções pedagógicas, características das 

produções do tipo endógena e/ou mimética. 

Sendo assim, diante das características apresentadas pela coleção, é 

possível, aqui, validar a suposição anteriormente levantada sobre o modelo de 

produção textual predominante. Nesta análise, foi possível perceber que a 

concepção interacionista encontra-se presente na abordagem de ensino de 

produção textual adotada. O enfoque sob a perspectiva do gênero, a metodologia 
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baseada em projetos, a concepção de língua e de texto, além da distribuição e da 

ordem estabelecida para as esferas priorizadas sustentam tal posição.  

No caso desta coleção, em particular, os próprios autores explicitam no 

Manual do Professor as duas teorias nas quais se apóiam: [...] uma proposta de 

produção textual apoiada na teoria de gêneros textuais ou discursivos e na 

lingüística textual (Coleção Português: Linguagens, MP, p.2); o que, nesta 

análise, pôde ser comprovado, uma vez que dentre as várias teorias que 

contribuíram para a concepção interacionista de linguagem e para a elaboração 

dos PCN, encontram-se as teorias bakhtinianas da enunciação e de dialogismo e 

os estudos da Lingüística Textual. 

Diante, portanto, da análise efetuada neste capítulo, em torno das 

atividades de produção apresentadas pelas três coleções, torna-se possível 

destacar os pontos principais de cada uma, a fim de se traçar algumas 

conclusões que serão úteis para responder a segunda questão desta pesquisa.  

 

5. Síntese da análise qualitativa – confrontando perfis  

Segundo os objetivos e propósitos atuais traçados para a disciplina de 

Língua Portuguesa, a escola e os livros didáticos vêm incorporando o 

desenvolvimento do ensino da leitura e da escrita sob a perspectiva dos gêneros. 

E, sob essa ótica, torna-se imprescindível que os LDP, na abordagem e nas 

propostas de escrita: i) considerem os aspectos relativos às condições de 

produção: explicitação do gênero, do(s) objetivo(s), do(s) destinatário(s), do 

contexto social de circulação, do veículo ou suporte e do registro adequado ao 

gênero e à situação de produção; ii) promovam o enfoque dos elementos que 

contribuem para a construção da textualidade pelo aluno: a orientação temática, a 

exploração dos elementos lingüísticos que auxiliam na organização lógica do 

texto (coesão e coerência), a apresentação e exploração das diferentes 

peculiaridades das formas composicionais de textos, ressaltando a adequação da 

expressividade estilística em relação ao gênero e à situação de produção, bem 

como as especificidades lingüístico-discursivas e as convenções da escrita para a 

produção solicitada; e iii) apresentem propostas de planejamento, revisão e re-
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elaboração de textos, objetivando o mesmo cuidado com os aspectos formais e 

com os aspectos referentes à significação e à dimensão dialógica da escrita.  

Sendo assim, considerando-se a presença e a importância de tais critérios 

como fatores preponderantes para a contribuição do desenvolvimento das 

capacidades de escrita do aluno, constatam-se, portanto, na análise das coleções 

selecionadas, algumas lacunas que se interpõem.  

A abordagem considerada pela primeira coleção não se dá na perspectiva 

do tipo, tampouco na do gênero, uma vez que não há ensino e as propostas, 

basicamente, solicitam a escrita de textos, tomando apenas como base alguns 

dos aspectos relativos ao tema apresentado pelo capítulo e, por vezes, o texto de 

leitura como modelo para a execução do texto proposto pela atividade. Como não 

há ensino, não há a exploração dos aspectos relativos às condições de produção 

e nem dos aspectos envolvidos para a construção da textualidade pelo aluno. 

Somente em algumas propostas e, ainda assim, de modo genérico e superficial 

alguns desses aspectos são apenas mencionados.  

Já a segunda coleção considera a abordagem na perspectiva do tipo, ainda 

que considere alguns gêneros em suas propostas. Porém, basicamente, os 

aspectos priorizados são a forma e a estrutura dos tradicionais tipos de textos 

como narração, descrição e dissertação. Nesta coleção, os gêneros se submetem 

aos tipos. Há, portanto, ainda que de maneira transmissiva e pouco substancial, 

uma certa exploração da estrutura dos textos, da forma composicional e da forma 

lingüística (ortografia e pontuação) e dos aspectos procedimentais, em detrimento 

dos aspectos enunciativo-discursivos.  

E a terceira coleção toma o trabalho na perspectiva do gênero como 

procedimento privilegiado, tanto no enfoque, quanto nas suas propostas de 

produção textual escrita. Aqui, efetivamente, o gênero é tomado como objeto de 

ensino. O enfoque, a metodologia e as estratégias do ensino baseiam-se 

essencialmente num trabalho integrado de leitura, produção e reflexão sobre a 

língua, cujo desenvolvimento se dá sob uma perspectiva textual e enunciativa e 

sócio-histórica (sócio-construtivista). 

Portanto, tanto as condições de produção, quanto os aspectos relativos à 

textualidade são igualmente considerados e a metodologia baseada no 
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desenvolvimento de projetos representa um diferencial, pois proporciona a criação 

de situações mais concretas e efetivas de produção e recepção de textos, 

propiciando ao aluno uma participação mais significativa e autônoma no processo 

de construção desse conhecimento. O Quadro abaixo relaciona as principais 

características das três coleções, aqui apontadas. 

 

Quadro 27: Síntese das principais características das coleções 

 Col. Português: Texto & Voz Col. A Palavra é Sua Col. Português: Linguagens 

Prioridade para os gêneros 
escolares e literários nas 
propostas apresentadas. 

Prioridade para os gêneros 
escolares, literários e 
cotidianos nas propostas 
apresentadas. 

Prioridade para os gêneros 
literários e jornalísticos e 
escolares nas propostas 
apresentadas. 

Os temas apresentados pelas 
unidades e o tratamento que 
estes recebem nos textos de 
leitura apresentados 
constituem-se no objeto de 
estudo. 

Os tipos de texto são tomados 
como objeto de estudo e os 
gêneros contemplados são 
encaixados nessas categorias 
tipológicas. 

Os gêneros são tomados 
como objeto de estudo. 

Indicação parcial dos gêneros 
propostos. 

Indicação parcial dos gêneros 
propostos. 

Indicação sistemática dos 
gêneros propostos. 

Desenvolvimento de textos 
endógenos e miméticos; 
temporalidade textual não 
considerada. 

Desenvolvimento de textos 
endógenos e miméticos; 
temporalidade textual não 
considerada. 

Desenvolvimento de projetos; 
temporalidade textual 
considerada. 

Condições de produção 
ignoradas na abordagem e na 
maioria das propostas.  

Condições de produção 
ignoradas na abordagem e na 
maioria das propostas.  

Condições de produção 
exploradas na abordagem e 
em todas as propostas, 
sistematicamente.  

Destinatários privilegiados: 
professor e colegas de classe. 

Destinatários privilegiados: 
professor e colegas de classe. 

Destinatários privilegiados: 
leitores externos, colegas e 
professores.  

As propostas não consideram a 
circulação efetiva dos textos 
produzidos, uma vez que são 
circunscritos ao momento de 
sua elaboração. O contexto 
social de circulação priorizado é 
o mural da classe. 

As propostas não consideram 
a circulação efetiva dos textos 
produzidos, uma vez que são 
circunscritos ao momento de 
sua elaboração. O contexto 
social de circulação priorizado 
é o mural da classe. 

As propostas consideram a 
circulação efetiva dos textos 
produzidos, uma vez que 
sendo desenvolvidos sob 
projetos, os textos passam a 
ser produzidos e observados 
sob uma perspectiva 
histórico-discursiva. Os 
eventos dentro dos quais 
esses textos são expostos, 
ocorrem por meio de mostras, 
feiras e exposições. Esses são 
os contextos sociais de 
circulação priorizados pela 
coleção.  

Veículos e/ou suportes Veículos e/ou suportes Veículos e/ou suportes 
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privilegiados: caderno do aluno, 
folha de papel e mural da 
classe. 

privilegiados: caderno do 
aluno, folha de papel e mural 
da classe. 

privilegiados: painéis das 
mostras e feiras, revista, 
jornal.  

Não há contribuição para a 
construção da textualidade: 
nem na abordagem, nem nas 
propostas. 

Contribuição parcial para a 
construção da textualidade: 
só ocorre nas propostas e por 
meio de orientações 
genéricas. Não há exploração 
desses aspectos. 

Contribuição efetiva para a 
construção da textualidade: 
na abordagem, nas propostas 
e por meio de orientações 
específicas, conforme as 
necessidades do gênero 
trabalhado.  

Não há indicação de operações 
de planejamento, revisão e 
reelaboração. 

Há indicação de operações de 
planejamento, revisão e 
reelaboração visando aspectos 
relativos à forma e às 
convenções da escrita  
(pontuação e ortografia). Os 
aspectos discursivos não são 
considerados. 

Há indicação de operações de 
planejamento, revisão e 
reelaboração visando tanto os 
aspectos formais, quanto os 
discursivos.  

Enfoque teórico-metodológico 
adotado: imersão. 

Enfoque teórico-metodológico 
adotado: transmissão. 

Enfoque teórico-metodológico 
adotado: construção 

Perspectiva predominante sobre 
produção textual escrita: 
criativa.  

Perspectiva predominante 
sobre produção textual 
escrita: formal. 

Perspectiva predominante 
sobre produção textual 
escrita: enunciativa 

 

Conforme relacionado na síntese acima, torna-se possível constatar que, 

no processo de didatização, os elementos trabalhados na escrita passam 

inevitavelmente por um conjunto de adaptações que são um resultado das 

concepções subjacentes dos autores das coleções em relação aos objetos de 

estudo considerados. 

Os autores das duas primeiras coleções partilham em parte das mesmas 

concepções teóricas a respeito da língua, concebida apenas como código e 

veículo de comunicação. E convergem em determinadas práticas, tais como: 

priorizar aspectos ortográficos e formais da língua; tomar o texto de leitura como 

modelo para a elaboração dos textos solicitados; desconsiderar as condições de 

produção e recepção; e propor textos do tipo endógeno – modelos de produção 

que visam somente o contexto escolar e a observação sob a perspectiva 

pedagógica, em detrimento da perspectiva discursiva. Práticas que não se 

coadunam com as diretrizes promulgadas pelos PCN. 

Os pontos divergentes situam-se no encaminhamento dos aspectos 

relativos às operações de planejamento, revisão e reelaboração. Na primeira 

coleção, não se observa um encaminhamento sistemático sobre tais aspectos. Na 
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segunda, o encaminhamento é sistemático, mas não é adequado, pois os 

elementos são apenas indicados, além de serem considerados somente os 

aspectos formais e ortográficos e não os discursivos.  

Um outro traço distintivo observado se refere à perspectiva tomada. Na 

primeira coleção, as propostas de produção se configuram num instrumento, num 

suporte para a exploração temática apenas e sob o enfoque metodológico 

baseado na imersão.  

Na segunda, há do mesmo modo, propostas apresentadas a partir do tema, 

mas a condução é feita sob o enfoque transmissivo e na perspectiva dos tipos, 

isto é, dos gêneros escolares. Daí, a consideração pela segunda coleção dos 

aspectos formais (estrutura textual, pontuação e ortografia) no desenvolvimento 

dos textos solicitados, além dos mecanismos procedimentais, ainda que de forma 

não muito efetiva e somente nas propostas e não na abordagem.  

Assim, as duas primeiras coleções desconsideram texto como discurso 

cuja especificidade da situação de produção implica na especificidade da gestão 

tanto global, quanto local, já que uma produção textual escrita pressupõe uma 

gestão monogerada, uma vez que o que será dito não é elaborado no momento 

imediato de sua produção e sim mediado. Há, portanto, nesse contexto, a 

necessidade de uma preparação, em modalidades diversas, que interagem com o 

processo de produção em situação. A estrutura desse texto incorpora de forma 

explícita o discurso que resulta de uma ação recíproca entre gestão local (no aqui 

e agora – aspectos inerentes à situação de interação social) e gestão mais global 

do discurso – aspectos que se relacionam com as práticas sociais, dentro das 

quais circulam os gêneros do discurso.  

A textualização abrange três mecanismos: coerência, coesão e 

modalização. Seu nível de atuação não se dá no nível global e sim no nível local 

do encadeamento textual que, igualmente, recebe a determinação do contexto e 

do co-texto e das unidades produzidas na referencialização (lexis).  

Deste modo, considerar somente as orientações acerca dos procedimentos 

e/ou apenas o tema e não o conteúdo temático, que é o que ou pode tornar-se 

dizível por meio do gênero, sem considerar as condições de produção pertinentes 

ao contexto de produção não contribui para o desenvolvimento das capacidades 
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de escrita do aluno. Orientações como essas não promovem o acesso do aluno a 

práticas discursivas sociais, como também o direcionam a apenas repetir um 

conceito de modo mecânico, tornando-o incapaz de se apropriar de tal conceito. 

As duas primeiras coleções desconsideram que os instrumentos de 

produção, seja oral ou escrita, devem ser analisados segundo a forma pela qual 

são utilizados/materializados na ação concreta das atividades discursivas 

empregadas pelo indivíduo. Nisto reside a diferença entre as abordagens sob a 

perspectiva do gênero e do tipo. E é nesse sentido que Schneuwly & Dolz (1997: 

74) enfatizam a noção de gêneros. É através dos gêneros que as práticas de 

linguagem materializam-se nas atividades dos aprendizes.  

E a terceira coleção é destacada nesta análise por apresentar, em relação 

às outras duas, mais traços divergentes do que convergentes. Esta coleção toma 

o gênero como objeto de estudo, residindo nessa postura, os traços que a 

distinguem frente às demais, tanto quanto aos conteúdos abordados, como 

quanto ao modelo de encaminhamento adotado. 

O ensino da escrita sob a perspectiva do gênero, além de estar em 

consonância com os critérios estabelecidos pelos PCN, implica a visão dialógica 

da língua. A língua, nesta coleção, é concebida como um meio de ação e de 

interação discursiva. A abordagem e as propostas de produção, dentro dessa 

perspectiva, implicam em considerar no mesmo critério de igualdade os aspectos 

discursivos – as condições de produção e de circulação – e os aspectos 

lingüístico-discursivos para as ações de linguagem que se efetivam por meio dos 

gêneros. 

Nessa coleção, tanto os aspectos relativos às condições de produção e de 

circulação quanto os aspectos relativos à contribuição para a construção da 

textualidade e, dentro desses, as operações de planejamento, revisão, 

reelaboração e auto-avaliação, encontram-se presentes; não só nas orientações 

das propostas, mas também na abordagem que se utiliza do enfoque baseado no 

incentivo à reflexão e construção dos conceitos explorados pelo aluno através de 

questionamentos e observações orientadas.  
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Neste sentido, cabe destacar mais uma postura condizente com as 

diretrizes dos PCN. Neste documento, considera-se que a reflexão, constitutiva de 

toda atividade discursiva,  

[...] no espaço escolar reveste-se de maior importância, pois é na prática de 

reflexão sobre a língua e a linguagem que pode se dar a construção de 

instrumentos que permitirão ao sujeito o desenvolvimento da competência 

discursiva para falar, escutar, ler e escrever nas diversas situações de interação. 

(PCN, 1998: 34 – ênfase adicionada). 

Além desses fatores, há um outro fator que contribui para a existência de 

mais um traço distintivo perante as outras duas. Tal fator diz respeito ao contexto 

de circulação de textos que, nesta coleção, se efetiva em virtude da metodologia 

baseada em projetos considerada para o trabalho de produção textual.  

E, neste sentido, os textos elaborados deixam de ter o caráter efêmero 

típico do contexto escolar e ganham uma dimensão prospectiva e retroativa, pois 

são elaborados, no mínimo, mediante duas situações diferentes de produção: 

com propósitos, destinatários, contextos e veículos diferentes, além de serem 

observados não só apenas sob uma perspectiva pedagógica, mas também sob 

uma perspectiva discursiva. Esse procedimento permite ao aluno um aprendizado 

mais significativo e uma interação mais efetiva e mais próxima das exigências dos 

contextos reais de produção e de circulação de textos dos quais ele participará ao 

longo de sua vida. 

Sendo assim, torna-se evidente que o comportamento apresentado pelas 

duas primeiras coleções não fornece condições efetivas para que o aluno tenha 

condições de agir discursivamente no universo extra-escolar. Pois, propostas de 

escrita baseadas em redações endógenas, elaboradas ou não a partir de 

seqüências tipológicas como narração, descrição e dissertação, não contemplam 

o escopo social dos textos e limitam os alunos ao uso de esquemas e fórmulas 

abstratas, despojadas de recursos expressivos e efeitos de sentidos. 

Conforme apontado pelos PCN, é necessário contemplar, nas atividades 

de ensino, 

[...] a diversidade de textos e de 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 produção oral 
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e escrita de textos pertencentes a diversos gêneros supõem o desenvolvimento de 

diversas capacidades que devem ser enfocadas nas situações de ensino. É 

preciso abandonar a crença na existência de um gênero prototípico que 

permitiria ensinar todos os gêneros em circulação social (PCN, 1998: 24 – 

ênfase adicionada). 

Tais estratégias não se prestam para que o aluno possa se apropriar ou 

mesmo desenvolver suas capacidades de escrita, pois há que se possibilitar a 

criação de significado desses aspectos para as atividades práticas e, dessa 

forma, isto não é possível. 

E ainda, adotar como privilégio o enfoque dos aspectos formais (estrutura 

textual, ortografia, pontuação e aspectos gramaticais), em detrimento dos 

aspectos referentes à significação e à dimensão dialógica da escrita (coerência, 

coesão, progressão temática, estilo) é negar ao aluno a oportunidade de 

visualizar todos os recursos envolvidos no processo discursivo.  

Portanto, de acordo com a análise das características apresentadas pelas 

três coleções, conclui-se que somente a terceira apresenta condições para, 

efetivamente, contribuir para o desenvolvimento das capacidades de escrita do 

aluno.  

A seguir, concluindo este trabalho, apontam-se algumas considerações de 

modo a avaliar se os dispositivos didáticos disponíveis chegam a atender ou não 

as atuais demandas e aos referenciais propostos pelas coleções analisadas para 

esse nível de ensino. E propõe-se uma reflexão sobre aspectos que podem 

propiciar possibilidades para uma prática de produção de texto escrito na escola 

que leve em conta a dimensão social e discursiva da linguagem e que, de fato, 

contribuam para o desenvolvimento das capacidades de escrita dos alunos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 

Nos dois modelos de análise realizados pela presente pesquisa, foi 

possível constatar que o critério baseado no desenvolvimento de um trabalho sob 

a perspectiva dos gêneros, como uma das formas de contribuição para o 

exercício mais pleno da prática discursiva, de modo geral, tem sido 

equivocadamente incorporado, pelo menos por uma parcela de LDP, pois muitos 

destes LDP continuam contemplando uma quantidade considerável de propostas 

para somente alguns dos gêneros apresentados. E nesse universo, os gêneros 

escolares ainda são os gêneros priorizados, em detrimento dos gêneros das 

demais esferas.  

Os dados quantitativos referentes aos LDP inscritos na Amostra de 2005 

revelaram que o critério de diversidade estabelecido pela Avaliação do 

PNLD/2005 baseia-se no número de gêneros contemplados, isto é, no volume de 

gêneros apresentados para as atividades e não no volume de propostas de 

produção escrita relativas a cada um desses gêneros; critério este que, nesta 

pesquisa, foi questionado, pois o que, de fato, pôde ser constatado é que há uma 

diversidade de propostas para somente alguns dos gêneros considerados nas 

propostas de produção escrita.  

Quanto aos dados quantitativos relativos à natureza dos gêneros 

priorizados, isto é, da análise das esferas às quais estes pertencem, foi possível 

constatar que as propostas de produção escrita se concentram efetivamente na 

tradição das práticas cristalizadas de escrita da esfera escolar, isto é, nos gêneros 

escolares para escrever: descrição, narração, dissertação, redação e poema; 

pois, conforme demonstrado, estes gêneros, herdeiros da Retórica e da Poética, 

são os gêneros priorizados nessa Amostra; evidenciando-se, assim, nos LDP 

atuais, a concretização do recorrente processo de sedimentação de práticas 

cristalizadas pela escola frente às mudanças no processo de divulgação e 

didatização dos objetos de ensino. 

Do perfil traçado, a partir da análise quantitativa, para as três coleções que 

compõem o corpus desta pesquisa, percebeu-se, no entanto, que o 

comportamento da terceira coleção sinaliza para uma postura diferenciada. Na 
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análise qualitativa, essa distinção perante as outras duas coleções analisadas 

pôde ser confirmada, demonstrando-se assim que, embora haja ainda, nos LDP, 

uma grande profusão de atividades que contemplam os gêneros escolares, há, 

por parte de outros, uma consideração do trabalho com a linguagem escrita que 

prioriza também gêneros representativos de outras esferas.  

Nesse sentido, torna-se evidente que, de certo modo, os LDP vêm 

dialogando com os documentos oficiais e com o processo de avaliação oficial 

efetivado pelo PNLD. Portanto, tornam-se incontestáveis os impactos gerados nos 

livros didáticos pelo referido programa de avaliação; o que lhe tem permitido 

conquistar cada vez mais o respeito da sociedade envolvida, editores, autores, 

academia, conforme afirmam também Rojo & Batista (2003).  

No modelo qualitativo de análise referente ao corpus selecionado, em que 

se procurou verificar “como” esse trabalho se apresenta desenvolvido, inclusive 

no que diz respeito às estratégias consideradas para o desenvolvimento das 

capacidades de linguagem necessárias para o ensino efetivo da escrita, foram 

identificados três modelos de tratamento para o ensino da produção escrita; onde, 

nos dois primeiros modelos, foi possível verificar que essas capacidades de 

linguagem, em sua maior parte, não se oportunizaram.  

No primeiro modelo de abordagem, a produção escrita não é sequer 

tomada como objeto de ensino-aprendizagem. Nesse modelo, solicita-se ao aluno 

a escrita, mas não lhe ensina como escrever os textos; mesmo as atividades que 

apresentam propostas em torno de um gênero, como, por exemplo, um monólogo 

ou uma crônica, servem somente ao propósito de se concretizar, por meio destes 

gêneros, a aplicação de um tema proposto, sem o cuidado de explorarem 

quaisquer aspectos relacionados ao quê e como se torna dizível pelo gênero 

(conteúdo temático).  

Num segundo modelo de enfoque, dentro do qual os tipos textuais são 

tomados como objeto de estudo, mesmo as propostas sugeridas pela perspectiva 

do gênero como, por exemplo, um anúncio ou um conto, prestam-se somente 

para concretizar a aplicação de uma estrutura tipológica; neste caso, descritiva. 

Nessa abordagem, o gênero se coloca em função do tipo de texto e não o 

contrário.  
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Na primeira perspectiva, praticamente nenhuma capacidade de linguagem 

é trabalhada. E, na segunda, embora haja certo desenvolvimento de capacidades 

e saberes necessários para o uso dos gêneros, percebe-se um trabalho 

esporádico, produzido de forma lacunar, com atividades centradas no treino de 

meras estruturas de composição, onde uma dimensão de determinada 

capacidade é tratada eventualmente numa dada atividade, mas não de forma 

sistemática e progressiva.  

Somente no terceiro modelo de abordagem, identificou-se a presença de 

um trabalho efetivo com a produção escrita, tomando os gêneros como objeto de 

ensino e priorizando os gêneros de outras esferas e não os da esfera escolar. 

São propostas que fornecem ferramentas para a apropriação por parte do aluno 

das capacidades de linguagem necessárias para a compreensão, produção, 

recepção e gestão desses gêneros. 

Em face desse comportamento, foi possível verificar a presença de um 

conflito, ainda não resolvido, sobre um ensino de produção escrita bastante 

próximo à Retórica e à Poética clássicas, velado, sob uma roupagem inovadora 

que convoca ‘novos’ conceitos para desestabilizar práticas cristalizadas, como o 

de gênero, mas que aposta em uma concepção de língua(gem) ainda 

convencional e utilitária e em mecanismos pautados em critérios supostamente 

pautados na noção de criatividade. E, em nome dessa teoria, apresentam-se 

propostas de produção inusitadas e inúteis.  

Nesta análise foi possível perceber que as coleções que se distanciam dos 

critérios promulgados pelos PCN, possivelmente são aquelas que recebem uma 

pontuação bem menor. No entanto, conforme apontado pela Base de Dados, 

neste universo, se encontra a maioria delas. Tal dado indica que há ainda uma 

grande parcela de LDP pautada no enfoque equivocado para determinados 

objetos tomados para ensino.  

As noções equivocadas relativas ao gênero e à ficcionalização, bem como 

o tratamento dado às operações de planejamento, revisão, reelaboração, a 

metodologia adotada, o modelo linear de progressão nas atividades de produção 

escrita e a postura de esquiva em relação aos aspectos discursivos, percebidas 

nas duas primeiras coleções analisadas denunciam uma urgência na revisão dos 

critérios da Avaliação.  
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O que se apreende, por meio da análise realizada, é que na busca de um 

objeto de ensino considerado ideal para o trabalho com a produção escrita, vem 

se reproduzindo nos LDP uma série de equívocos no encaminhamento desses 

objetos. De modo geral, torna-se possível constatar que, no cenário atual dos 

LDP, nem bem se faz um trabalho condizente na perspectiva do tipo, nem na 

perspectiva do gênero. E este, quando tomado como objeto de ensino, acaba 

recebendo um tratamento compartimentado, posto que em categorias, em 

modelos formais, tal qual se faz com as seqüências tipológicas. Faz-se 

necessária uma revisão não só nos objetos tomados para o ensino, mas, 

sobretudo, no modo como são abordados.  

Do contrário, seja por meio do tipo, ou por meio do gênero, os LDP 

continuarão veiculando e perpetuando práticas sedimentadas, e nem contribuindo 

tampouco para que os alunos possuam, ao menos, condições de desenvolver 

uma dissertação nos exames do vestibular e nos concursos que por ventura 

venham a se submeter.  

E assim, em virtude do modo pelo qual os gêneros vêm sendo 

selecionados e abordados, sobretudo em LDP que compartilham dos dois 

primeiros modelos de abordagem identificados, induz-se ao falso reconhecimento 

de que os gêneros, ainda que de um modo ou de outro, encontram-se presentes 

nos LDP: quer seja como suporte para o trabalho, cujo enfoque é, 

substancialmente, a exploração temática, e/ou a exploração dos aspectos formais 

e ortográficos, onde os gêneros servem de auxílio para a exploração das 

estruturas tipológicas de texto; quer seja como um instrumento de mediação para 

o enfoque dos conhecimentos e estratégias de leitura, compreensão e produção 

de textos escritos e do ensino-aprendizagem de conteúdos lingüísticos, onde, de 

fato, o gênero é tratado como um objeto de ensino.  

Tal comportamento se dá em razão de uma diversidade de interpretações e 

visões advindas das instâncias teóricas, por vezes ainda não tão bem 

amadurecidas e/ou sustentadas por pesquisas sobre as práticas, que acabam por 

gerar um não-consenso e pouca compreensão sobre o tratamento do gênero para 

o ensino-aprendizagem da linguagem escrita. Isso ficou claramente refletido nas 

atividades de produção escrita apresentadas pelas coleções que se comportam 

segundo os dois primeiros modelos de abordagem acima descritos.  
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Diante de tais resultados, apreende-se que para além da seleção do objeto, 

a questão maior a ser tratada deve girar em torno de “como” se deve tratar esse 

objeto, ou seja, a solução para o referido conflito é da ordem de sua didatização. 

Os resultados da presente análise revelaram que o modelo interacionista tomado 

como modelo fundador das premissas dos PCN, bem como os objetivos e o 

tratamento metodológico promulgados pelo referido documento ainda não se 

encontram efetivamente incorporados na maioria dos LDP atuais, o que deixa 

entrever uma enorme dificuldade de se conceber a linguagem escrita como objeto 

de ensino.  

Essa dificuldade parece estar intimamente ligada à permanência de um 

processo de sedimentação de práticas e concepções cristalizadas pela escola 

frente às mudanças no processo de divulgação e didatização dos objetos de 

ensino, mencionado acima, apesar do interesse, já não tão recente, acerca da 

linguagem escrita, não somente como objeto de ensino, mas também como objeto 

de pesquisa. Uma outra explicação para a dificuldade em tratar didaticamente 

esse objeto diz respeito ao fato de que este é, ao mesmo tempo, objeto de 

comunicação e objeto de ensino, ou seja, como prática a ser desenvolvida em 

produção e compreensão pelos alunos e como ferramenta de interação.  

A análise aqui feita demonstrou que a perspectiva que concebe os gêneros 

como objeto de ensino poderá tornar mais claro e competente o trabalho de 

ensino-aprendizagem da linguagem escrita. Pois, mediante a comparação das 

três coleções selecionadas, tornou-se possível apreender que as capacidades de 

linguagem (capacidades de ação, capacidades discursivas e capacidades 

lingüístico-discursivas) implicadas na apropriação desses gêneros (Dolz & 

Schneuwly, 1998) corroboram para melhor cercar as dimensões ensináveis de 

cada gênero que se pretende ensinar.  

Conforme apontado ao longo deste trabalho, as novas exigências sociais 

que, de modo geral, estão refletidas na Nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e, 

conseqüentemente, nos critérios de avaliação do Programa Nacional de Livros 

Didáticos (PNLD), abriram perspectivas também para uma organização curricular 

mais flexível. Nessa direção, novas metodologias, novas práticas, novas posturas, 

outros materiais didáticos vêm se tornando necessários.  



 

As atividades de produção textual escrita em livros didáticos de Português:  
caminhos e descaminhos na formação de produtores de textos 

208 

No entanto, esse critério de flexibilidade curricular tem acarretado 

equivocados enfoques. Um trabalho com gêneros, sobretudo os das esferas 

extra-escolares, não pode supor apenas a mera apresentação de variados 

gêneros, mas uma didatização, um modo mais sistematizado de organizar o 

trabalho, que favoreça o conhecimento do objeto. Além disso, implica não se 

limitar à instalação de situações de comunicação onde a aprendizagem ocorreria 

de forma incidental; ao contrário, demanda sim elaborar dispositivos que possam, 

de fato, fornecer ao aluno os elementos para desenvolver as capacidades de 

linguagem necessárias para se obter maior domínio na produção e compreensão 

desses gêneros. 

Assim, propor reflexões sobre a esfera social de que pertencem, sobre as 

situações e os contextos de circulação e produção, o conteúdo, o estilo e a 

estrutura dos gêneros que se pretende trabalhar já seria muito mais do que um 

bom começo; tratar-se-ia de considerar o gênero não só como ponto de partida, 

nem tampouco só de chegada, mas sim como um instrumento de ensino, 

resultado de um projeto escolar consubstanciado por todos os organismos 

envolvidos nessa área: do MEC às escolas.  

Um trabalho desse tipo requer também a seleção de alguns gêneros, bem 

como uma consideração pertinente das esferas culturalmente representativas 

para o referido nível de ensino (Ensino Fundamental, no presente caso), evitando-

se assim o comportamento demonstrado pelas coleções da Amostra quanto à 

diversidade e à priorização de gêneros; o que, de certo modo, torna-se 

incentivada pelo critério de diversidade estabelecido pela Avaliação (em que o 

LDP apresenta um número enorme de gêneros, mas efetivamente concentra-se 

no tratamento exaustivo de alguns, sem que ocorra o tratamento efetivo de 

nenhum). Mas, para se fazer isso, como em qualquer didatização que vise um 

efetivo ensino-aprendizagem, é necessário antes considerar a realidade e a 

necessidade dos sujeitos que estarão envolvidos, bem como os contextos 

sociais dos quais esses sujeitos agem e fazem parte e segundo as práticas 

sociais, ou seja, segundo os níveis de letramentos que lhes são exigidos. Daí, a 

importância da prioridade de gêneros e esferas extra-escolares.  

Neste sentido, a princípio, tornam-se urgentes duas ações: i) que o PNLD 

implemente o estudo e o desenvolvimento de uma organização da progressão 
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curricular nos livros didáticos; e ii) que tanto este estudo quanto o referido 

projeto escolar sejam concebidos de modo a atender às necessidades locais de 

cada escola. Em se tratando de livro didático, em que os objetos são 

selecionados a priori, torna-se necessário pois, não só um conhecimento mais 

aprofundado sobre o currículo e sua progressão, mas também sobre a realidade e 

a necessidade dos sujeitos que irão utilizar esse material, que, em virtude das 

características geográficas, culturais e econômicas do contexto brasileiro, mostra-

se plural e muito diversificada.  

E uma maneira de pelo menos se aproximar disso poderá ser buscando 

mais informações sobre as diversas realidades em que estão inseridos esses 

sujeitos. Outra maneira seria conhecer um número maior de Programas e 

Currículos dos estados brasileiros, em paralelo com os Parâmetros Nacionais. 

Esses documentos, de algum modo, espelham as realidades e necessidades 

mais locais do alunado brasileiro que utilizará esses LDP. Com o aparato 

tecnológico do qual atualmente se dispõem, tais medidas já não são tão 

impossíveis.  

Uma outra mudança sugerida seria que os livros didáticos oferecessem 

materiais de apoio, considerando-se as necessidades locais de cada contexto 

escolar e que possibilitassem a ação do professor na condução dos objetos e 

objetivos apresentados pela coleção. Embora, se coloque a realidade econômica 

como o principal entrave para a implementação de tais medidas, o que se 

percebe, de fato, é que o problema reside na falta de uma atitude política e não 

propriamente na falta de recursos econômicos.  

Em face dessa situação, uma mudança nos cursos de formação faz-se 

necessária. Tal reivindicação há muito tempo vem sido discutida, mas o que se 

tem presenciado são ações superficiais e esporádicas, por vezes, executadas em 

alguns contextos educacionais apenas. É preciso reestruturar os cursos de 

formação inicial e continuada dos professores de língua materna, promovendo 

entre outras ações, uma discussão sobre a recepção do LDP, a fim de que este 

deixe de ser concebido como um objeto de fetiche, do qual muitos professores ou 

lhe prestam culto, ou simplesmente o negligenciam totalmente; refletindo pois, a 

distância entre as reflexões teóricas recentes do meio acadêmico e a realidade da 

prática pedagógica.   
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Portanto, para o tratamento desse novo objeto de ensino-aprendizagem, 

não basta, unicamente, a qualificação cada vez maior dos LDP. Um material de 

excelência poderá se apresentar incapaz de produzir o efeito pretendido nas 

mãos de um professor que desconheça os objetos que lá estejam desenvolvidos. 

Um exemplo desse tipo ocorreu com uma coleção de LDP avaliada como uma 

das melhores pelo PNLD/2005. E, segundo algumas pesquisas vêm indicando, as 

coleções mais bem avaliadas pelo PNLD acabam sendo abandonadas pelos 

professores, tornando-se material de consulta eventual, relegadas nas bibliotecas 

das escolas, porque os professores desconhecem e/ou não reconhecem os novos 

objetos tratados e os mecanismos apresentados por tais coleções para o 

tratamento desses objetos.  

Por mais bem elaborado e avaliado que seja um LDP, fica muito difícil 

prever as situações que possam vir a se apresentar na sala de aula, os 

questionamentos que poderão ser feitos pelos alunos e, ele mesmo, o professor, 

poderá se questionar em face de situações que se instalam. Dessa forma, 

somente com uma boa formação – inicial e continuada – esse professor saberá 

decidir o que fazer em sua sala de aula quando se deparar com desafios de 

quaisquer ordens, sobretudo o desafio de trabalhar com novos objetos de ensino, 

como a questão dos gêneros aqui tratada.  

Embora se reconheça os entraves que se apresentam no sistema 

educacional brasileiro, é necessário acreditar que as situações podem ser 

mudadas. Um exemplo disso é o crescimento na qualidade dos LDP, a partir da 

criação do PNLD, pois até então o MEC apenas atuava no processo de compra e 

distribuição; condição esta que subsidiou o enriquecimento, no seu sentido lato, 

dos agentes deste processo: autores e editores. 

Entretanto, não se pode ignorar que os autores e editores são também os 

agentes decisivos no processo de seleção dos objetos de ensino. E assim, diante 

do papel de agentes de letramento de grande parte da população brasileira, torna-

se necessária a continuidade de pesquisas que revelem mais detalhadamente 

também a visão desses agentes em relação à (re)construção de conceitos para a 

apresentação dos objetos de ensino no processo de didatização nas obras de sua 

autoria. Os impactos dessas pesquisas vêm sinalizando, conforme Batista, Rojo e 
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Zuñiga (2003), sobre a necessidade de pesquisas que aprofundem o processo de 

profissionalização dos autores e editores de LDP nos últimos anos.  

Hoje, com o PNLD, é inegável a qualidade de muitos LDP. Através deles, 

milhares de professores e alunos vêm obtendo acesso aos mais recentes saberes 

produzidos e a um livro didático de maior qualidade. Mas isso somente se 

configurou e tem se configurado a cada edição desse programa devido à 

existência de diversas e consecutivas pesquisas que, como a presente, vêm 

questionando e comprovando a existência de falhas que requerem mudanças 

necessárias no âmbito do processo de avaliação.  

Compreende-se que um livro didático, por mais bem elaborado que seja 

não é capaz, por si, de suprir todos os entraves existentes no processo de ensino, 

entretanto, devido ao seu papel nesse processo, tornam-se necessárias 

continuadas e sucessivas ações na busca de sua qualidade.   

Afinal, ao ser considerado como um gênero, como tal, materializa 

enunciados que refratam e refletem os múltiplos discursos acerca do que sócio-

historicamente vem sendo legitimado, ou não, pela sociedade sobre qualidade de 

ensino. Como todo gênero, cria verdadeiras cadeias e que, por se reportar à 

grande temporalidade, acompanha a variabilidade dos usos e objetos por este 

enunciados; sua vida é marcada pela capacidade de renovar-se em cada época.  

Portanto, acredita-se que as reflexões geradas deste trabalho possam 

servir de auxílio, junto às produções teórico-metodológicas, para o incentivo de 

um trabalho mais sistemático acerca do papel e do lugar da linguagem escrita no 

ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, compreendida como objeto de 

ensino-aprendizagem a partir dos gêneros de discurso, bem como para o avanço 

na busca da qualidade dos LDP, especialmente, no que tange o trabalho com a 

produção escrita.  
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ANEXOS  

 
ANEXO I 

 
Base de Gêneros e Esferas contemplados para Produção Escrita – Coleção Português: Texto & Voz 

Vol./Col. Dados do avaliador Gênero Esfera Página 
510037 Anúncio Anúncio Publicitária 114 

510037 Crítica Argumentação Escolar 35-36 

510037 Carta Carta Cotidiana 161 

510037 Cartaz de propaganda Cartaz publicitário Publicitária 12 

510037 Crônica Crônica Literária 61 

510037 Currículo Currículo Negócios 75 

510037 Descrição Descrição Escolar 30(1) 

510037 Descrição Descrição Escolar 166 

510037 Produção ‘livre’ a partir de uma fotografia Descrição Escolar 140 

510037 Diálogo Diálogo Cotidiana 133 

510037 Diálogo Diálogo Cotidiana 147 

510037 Diário Diário Cotidiana 127 

510037 Texto dissertativo Dissertação Escolar 105 

510037 Texto dissertativo Dissertação Escolar 176 

510037 Mandamentos Lei Jurídica 123 

510037 Narrativa Narrativa  Escolar 99 

510037 Narrativa Narrativa  Escolar 137 

510037 Narrativa Narrativa  Escolar 153(1) 

510037 Narrativa (criar final  para narrativa) Narrativa  Escolar 153(2) 

510037 Cena teatral Peça Teatral Literária 17 

510037 Pesquisa de opinião Pesquisa de opinião Publicitária 162 

510037 Versos Poema Literária 41 

510037 Versos Poema Literária 167 

510037 Recibo Recibo Burocrática 154 

510037 Relato de uma situação vivida Relato pessoal Cotidiana 30(2) 

510037 Relato de uma situação vivida  Relato pessoal Cotidiana 24(1) 
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510037 Relato de aventura Relato pessoal Cotidiana 24(2) 

510037 Texto jornalístico Reportagem Jornalística 110 

610037 Texto dissertativo Argumentação Escolar 38 

610037 Bilhete Bilhete Cotidiana 138 

610037 Texto descritivo (perfil) Biografia Literária 59 

610037 Texto descritivo Biografia Literária 128-129 

610037 Carta Carta Cotidiana 96 

610037 Recado (carta para jornal) Carta de leitor Jornalística 123 

610037 Cartaz publicitário Cartaz publicitário Publicitária 158 

610037 Texto descritivo Descrição Escolar 76 

610037 Texto descritivo Descrição Escolar 136 

610037 Texto dissertativo Dissertação Escolar 70 

610037 Texto dissertativo Dissertação Escolar 85 

610037 Regimento interno para a escola Lei Jurídica 26 

610037 Narrativa Narrativa  Escolar 50 

610037 Narrativa Narrativa  Escolar 145 

610037 Cena teatral Peça Teatral Literária 15 

610037 Cena teatral Peça Teatral Literária 154-155 

610037 Pesquisa de opinião Pesquisa de opinião Publicitária 19 

610037 Poema Poema Literária 114 

610037 Poema Poema Literária 149 

610037 Texto descritivo Relato pessoal Cotidiana 104 

610037 Sátira Sátira Literária 33(1) 

610037 Sátira Sátira Literária 33(2) 

610037 Sátira Sátira Literária 33(3) 

710037 Texto argumentativo/dissertação Argumentação Escolar 63 

710037 Texto argumentativo/dissertação Argumentação Escolar 84 

710037 Texto argumentativo/dissertação Argumentação Escolar 95 

710037 Texto argumentativo/dissertação Argumentação Escolar 102 

710037 Texto argumentativo/dissertação Argumentação Escolar 152 

710037 Texto dissertativo-argumentativo Argumentação Escolar 178 

710037 Recado Bilhete Cotidiana 13 

710037 Carta Carta Cotidiana 53 

710037 Texto dissertativo (comentário) Comentário Escolar 28 
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710037 Texto dissertativo Dissertação Escolar 171 

710037 Entrevista Entrevista Jornalística 20 

710037 Entrevista e relatório Entrevista Jornalística 74 

710037 Entrevista e relatório Entrevista Jornalística 157-158 

710037 Monólogo Monólogo Literária 107 

710037 Narrativa Narrativa  Escolar 126 

710037 Narrativa Narrativa  Escolar 148 

710037 Cena de teatro Peça Teatral Literária 39 

710037 Poema Poema Literária 49 

710037 Versos Poema Literária 140 

710037 Recado Recado Cotidiana 163 

810037 Texto dissertativo Argumentação Escolar 53 

810037 Texto dissertativo Argumentação Escolar 105 

810037 Perfil Biografia Literária 86(2) 

810037 Mensagem de solidariedade Carta Cotidiana 77 

810037 Conto Conto Literária 97 

810037 Narrativa Conto  Literária 113 

810037 Texto dissertativo Dissertação Escolar 121 

810037 Texto dissertativo Dissertação Escolar 149 

810037 Entrevista Entrevista Jornalística 41 

810037 Texto narrativo  Narrativa Escolar 16 

810037 Narrativa Narrativa  Escolar 24 

810037 Poema (ou narrativa) Poema Literária 32 

810037 Poema Poema Literária 66 

810037 Resumo  Resumo Escolar 86(1) 
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ANEXO II 
 

Base de Gêneros e Esferas contemplados para Produção Escrita – Coleção A Palavra é Sua 
Vol./Col. Dados do Avaliador Gênero Esfera Página 

510080 Autodescrição Descrição Escolar 17 

510080 Narrativa Narrativa Escolar 17 

510080 Slogans Slogan Publicitária 20 

510080 Frases criativas (a partir de ilustrações) Slogan Publicitária 24 

510080 Biografia Biografia Literária 35 

510080 Bilhete Bilhete Cotidiana 52 

510080 Bilhete Bilhete Cotidiana 53 

510080 Anúncio Anúncio Publicitária 70 

510080 Fábula (reescrita com mudança de foco) Fábula Literária 91(1) 

510080 Narrativa Narrativa Escolar 91(2) 

510080 Piadas Piada Tradição oral 104 

510080 Carta pessoal Carta Cotidiana 122 

510080 Cartão Cartão Cotidiana 138 

510080 Verbete “criativo” Descrição Escolar 139 

510080 Lembrete Lembrete Cotidiana 139 

510080 Texto dramático (a partir de uma fábula) Peça Teatral Literária 152 

510080 Verbetes “poéticos” Descrição Escolar 165 

510080 História Narrativa Escolar 168 

510080 Poema Poema Literária 181 

510080 História em quadrinhos  História em quadrinhos Jornalística 194-195 

510080 Legenda Legenda Jornalística 121 

610080 Narração (reescrita do final) Narrativa Escolar 17 

610080 Fábula (mudança de foco narrativo) Fábula Literária 17-18 

610080 Texto informativo Biografia Literária 36 

610080 Poema Poema Literária 56 

610080 Bilhete Bilhete Cotidiana 75 

610080 Diário Diário Cotidiana 75 

610080 Cartaz (com citação para a biblioteca) Cartaz Escolar 75 

610080 Descrição subjetiva Descrição Escolar 93 
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610080 Descrição  Descrição Escolar 93 

610080 Cenas de texto dramático Peça Teatral Literária 110 

610080 Lenda (a partir de um quadro) Lenda Tradição oral 127 

610080 Carta pessoal (informal) Carta Cotidiana 148(1) 

610080 Carta pessoal (formal) Carta Cotidiana 148(2) 

610080 Poema  Poema Literária 164(1) 

610080 Poema “aleatório”   Poema Literária 164(2) 

610080 Legenda (para a tela) Legenda Jornalística 181 

610080 Mensagem publicitária  Slogan Publicitária 182 

610080 Cartaz (alerta contra perigos) Cartaz publicitário Publicitária 182 

610080 Manual “criativo” (instruções divertidas) Piada Tradição oral 182 

610080 Crônica Crônica Literária 201(1) 

610080 Dedicatória Dedicatória Cotidiana 201(2) 

610080 História (mudança de foco narrativo) Narrativa Escolar 211 

610080 Notícia Notícia Jornalística 211 

710080 Descrição de uma cena Descrição Escolar 7 

710080 Bilhete Bilhete Cotidiana 16 

710080 Bilhete Bilhete Cotidiana 30 

710080 Bilhete Bilhete Cotidiana 207 

710080 História Narrativa Escolar 16 

710080 Descrição  Descrição Escolar 30 

710080 Poema cinético Poema Literária 30 

710080 Reportagem Reportagem Jornalística 49 

710080 Poema Poema Literária 49 

710080 Quadrinha Quadrinha Tradição oral 49 

710080 Carta (reescrita para o português do Brasil) Carta Cotidiana 67 

710080 Texto dramático (adaptação)  Peça Teatral Literária 89 

710080 Manchetes Manchete Jornalística 108 

710080 Notícia Notícia Jornalística 108 

710080 Texto opinativo Argumentação Escolar 108 

710080 Crônica Crônica Literária 109 

710080 Dissertação Dissertação Escolar 126 

710080 Texto descritivo Descrição Escolar 146 

710080 Cartaz publicitário (contra drogas) Cartaz publicitário Publicitária 163 
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710080 Carta  Carta Cotidiana 164 

710080 Lenda Lenda Tradição oral 207 

710080 História Narrativa Escolar 31 

710080 Narrativa Narrativa Escolar 177 

710080 Dissertação Dissertação Escolar 177 

710080 Poema Poema Literária 67 

710080 Poema Poema Literária 145 

710080 Fanzine Revista Jornalística 191 

810080 Conto (criar um desfecho) Conto Literária 14 

810080 Notícia Notícia Jornalística 14 

810080 Carta Carta Cotidiana 33 

810080 Artigos de estatuto Lei Jurídica 33 

810080 Texto dramático Peça Teatral Literária 49 

810080 Dissertação Dissertação Escolar 64 

810080 Poema Poema Literária 85 

810080 Anúncio Anúncio Publicitária 109 

810080 Folheto Folder Publicitária 110 

810080 Mensagem publicitária Anúncio Publicitária 110 

810080 Entrevista Entrevista Jornalística 128 

810080 Cartaz publicitário  Cartaz publicitário Publicitária 128 

810080 Texto opinativo Argumentação Escolar 147 

810080 Descrição Descrição Escolar 167(1) 

810080 Descrição Descrição Escolar 167(2) 

810080 Resumo Resumo Escolar 202 

810080 Carta Carta Cotidiana 218(1) 

810080 Letra de música Letra de canção Artística 218(2) 

810080 Carta de apresentação Carta de apresentação Negócios 219 

810080 Telegrama Telegrama Cotidiana 223 

810080 Narrativa Narrativa Escolar 86 

810080 Poema Poema Literária 146 

810080 Poema Poema Literária 218 

810080 Bilhete Bilhete Cotidiana 183 

810080 Redação Redação Escolar 183 

810080 Carta-resposta  Carta-resposta Cotidiana 184 
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ANEXO III 
 

Base de Gêneros e Esferas contemplados para Produção Escrita – Coleção Português: Linguagens 
Vol./Col. Dados do avaliador Gênero Esfera Página 
510127 Bilhete Bilhete Cotidiana 38 

510127 Bilhete Bilhete Cotidiana 172 

510127 Carta pessoal Carta Cotidiana 41 

510127 Cartão-postal Cartão Postal Cotidiana 22-23 

510127 Classificados Classificado Publicitária 106 

510127 Conto Conto Literária 88 

510127 Conto Conto Literária 104 

510127 Transformar HQ em narrativa Narrativa Escolar 142 

510127 História em quadrinhos (parte verbal) História em quadrinhos Jornalística 158-159 

510127 E-mail E-mail Digital 61 

510127 Fábula Fábula Literária 118 

510127 História em quadrinhos  História em quadrinhos Jornalística 143 

510127 História em quadrinhos História em quadrinhos Jornalística 179 

510127 História em quadrinhos História em quadrinhos Jornalística 193 

510127 Cartaz Cartaz Escolar 195 

510127 Lista (de gírias) Lista Cotidiana 51 

510127 Relato de experiência pessoal Relato pessoal Cotidiana 84 

510127 Relato pessoal Relato pessoal Cotidiana 206-207 

510127 Relato pessoal Relato pessoal Cotidiana 225 

510127 Relato pessoal Relato pessoal Cotidiana 254 

510127 Texto de opinião Argumentação Escolar 242 

610127 Anedota Anedota Tradição oral 41 

610127 Perfil Biografia Literária 188 

610127 Resultados de pesquisa de opinião Pesquisa de opinião Publicitária 73 

610127 Cartaz escolar Cartaz Escolar 255 

610127 Descrição (de monstro mitológico) Descrição Escolar 73-74  

610127 Descrição (de um quadro) Descrição Escolar 128 
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610127 Entrevista Entrevista Jornalística 136 

610127 Legenda Legenda Jornalística 149 

610127 Entrevista Entrevista Jornalística 168-169 

610127 História mitológica Lenda Tradição oral 39-40 

610127 História mitológica  Lenda Tradição oral 22 

610127 História de super-herói Conto Literária 57 

610127 História de super-herói Conto Literária 73 

610127 Notícia Notícia Jornalística 146 

610127 Notícia Notícia Jornalística 170-171 

610127 Poema Poema Literária 155 

610127 Quadrinha Quadrinha Tradição oral 210 

610127 Poema Poema Literária 210-212 

610127 Poema Poema Literária 224-225 

610127 Poema Poema Literária 248 (5) 

610127 Poema (continuação de) Poema Literária 130 

610127 Poema concreto Poema  Literária 242 (3) 

610127 Receita (culinária) Receita Cotidiana 239 (7) 

610127 Relato Narrativa Escolar 135 

610127 Narrativa  Narrativa  Escolar 200 

610127 Reportagem Reportagem Jornalística 136 

610127 Texto de opinião Argumentação Escolar 86 

610127 Texto de opinião Argumentação Escolar 104 

610127 Texto de opinião Argumentação Escolar 121 

610127 Texto de opinião Argumentação Escolar 137 

710127 Peça teatral (continuação) Peça Teatral Literária 23 

710127 Peça teatral  Peça Teatral Literária 38 

710127 cena de texto teatral  Peça Teatral Literária 39 

710127 cena de texto teatral  Peça Teatral Literária 39-40 

710127 Cartum (parte verbal) Cartum Jornalística 62 (3) 

710127 Anúncio publicitário  Anúncio Publicitária 149-150 

710127 Carta de leitor Carta de leitor  Jornalística 186-187 

710127 Cartazes com gráficos Gráfico Divulgação Científica 202 

710127 Anúncio classificado Classificado Publicitária 169-170 

710127 Crônica Crônica Jornalística 87-88 
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710127 Crônica Crônica Jornalística 103 

710127 Crônica argumentativa Crônica Jornalística 119-121 

710127 Crônica Crônica Jornalística 138 

710127 Textos humorísticos Sátira Literária 76 

710127 antipropaganda Anúncio Publicitária 150 

710127 Questionário de entrevista Questionário de entrevista Jornalística 202 

710127 Pesquisa de opinião Pesquisa de opinião Publicitária 203 

710127 Painel com textos de opinião Argumentação Escolar 271 

710127 Resenha de filme  Sinopse de filme Jornalística 59 

810127 Artigo de opinião Artigo  Jornalística 162-163 

810127 Conto  Conto Literária 42(1) 

810127 Conto (continuação de) Conto Literária 23-24 

810127 Conto (continuação de) Conto Literária 42(2) 

810127 Editorial Editorial Jornalística 135 

810127 Jornal Jornal Jornalística 148-149 

810127 Conto Conto Literária 62 

810127 Texto argumentativo Argumentação Escolar 189 

810127 Texto argumentativo Argumentação Escolar 208 

810127 Pesquisa de opinião Pesquisa de opinião Publicitária 222 

810127 Gráfico Gráfico Divulgação Científica 222 

810127 Texto argumentativo Argumentação Escolar 254-5 

810127 Poema Poema Literária 121-7 

810127 Poema Poema Literária 177 

810127 Texto dissertativo  Dissertação Escolar 236 

810127 Roteiro para seminário Seminário Escolar 270 

810127 Reportagem Reportagem Jornalística 91-92 

810127 Reportagem Reportagem Jornalística 112 
 

 

 

 


